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Kabrıstakl hazırlıklardan sonra 

Süveyş 
s5!ıg?s~~ ~~ı~e~ine civarında muazzam 

!>arı. Türkiye lakayt kalamaz h •• 1 • k cak :ere~ede
5 

2; liatny fnUbab:ıtının birinci "Mandn organları S~nc~t~ hay:ıbah ve ava us .erı ura 2 
lll'land ınartta \'e ikinci derecede bllar:ıf bir hami otorıte gıbı dcğıl, San. 

11rans 
11 YapıJınası knrarlaşmıştır. cakta faık olnn Türk unsuru zararına ola. 

I' llıt~len ~\Hnrfclye nazırı Delbos rey ver- rak lntlhaplar neticesi ii:ı:erine geniş mik
'l 1\ s lnkftf elliRi cihetle Ek\'ator de- yastn tesir hasıl edecek mahiyette daimi 
ı._l{e,,de'edo hu kararı vermiştir. müdahalelerde bulunan işte ilgili bir taraf 
-ı '-Yı: lnlJhabatı idare edecek memur gibi hareket etmişlerdir. 

b'h t•tırın etınek üzere komisyonu toplantı Cumhuriyet hükClmeti Sancakla Türki-
QGkftın ıştır. yenin JAkayit kalmayacağı bir sömürge-

lfttt elimizin notalan leme hareketi takip eden manda mümes-
""''•ıı) tııeseıes.ı etrafında hilkQmetlmlz sillerinln icraatı fizerlne Fransa hükClme~ 
ltıl4 ,.ı._daıı Milletler c i 1• ö d ·ı nin ciddi dikkat nazarını çekmekten gen ti -...11 0 em ye ıne g n en -

llfıı "trdi~~alar cemiyet umumi kAtlpll. dunnamışlır.,. 

Milliyeti meçhul bir çok tayyare!er bu mıntaka 
üzerinde uçuşlar yapıyorlar 

Londra, 6 (A. A.) - Bir ak§3m ga· funu haber vermesi üzerine bu babta nı vücuda getinneğe karar vermiıtir& 
zetesi, İngiltere hükUmetinin Süveyt kendisinden iıtifsarda bulunulan hava Bu tayyare kararglh.mın inp maa .. 
kanalı yakininde İsmailiyenin cenu • nazın, İngilU • Mmr muahedesi mu- raflanna Mwr hUkfuneti de i§tirak e· 
bunda Genaffada aevkülceyı bakmım· clbince, İngiliz hava kuvvetlerinden bir decektir. ttclilrııı,H .. aı CC\'aplar dün Ankarada neş.. 24.12.937 tarihli ikinci notamızda ise, 

17.1.
93

•
7
·• Tevfik Rilşlii Aras biikQmetimizin Sancak dan çok mühim bir askeri tayyare mey 

IA.. .. lıl...,hli ta tnlihaplann tanzimine mütedair olan danı vücuda getirmek niyetinde oldu-~ denı1nı. • • . ilk notamızda ezcümle 

çoğunun kanal mmtakasma nakledile- Diğer taraftan Portu.iddeki aivil tay 
ceğini ve halihazırda yeni üssUlhare- yare karargahı da geniıleticek ve uke-

~ _ ~eldedır· _.. Devamı 8 lncııte 

laıraeı trnaı 
0

etmek ve satmak hakkındaki 
omonti Şirketinin 

lllukavelesi feshedildi 
Memleketin bira ihtiyacını 

11111 Orman çif~liği karşllayack 
li•fif alkollü içki fiyatlarında 

a-... tenzilAt ·v•pllacak 
~~ tit~ inhiaat ldatcailc ııun iherine inhisar idar.eıi ~üıkirat 
~urı ~h on senelik mukavele SO bnm memurlanııdan seçilen bır heyet, 

Su ue~eı t.arihinde bltmiftir. ~ntl fa1'~ rfderek tirketin 
lcıtett,lllub9tleye göre, firket mem- blra stokunu ve bira imaline mahıuı 
~ ~bir. iıııaı etmek ve utmak bak- olan diğer ~ı&l~l"? firket er~ ile 
~ buı >ıren bir para mukabilinde al- birlikte teıbit edılmıt ve bu tC11bıt ne-
~:ii 11.l?uyo.rdu. Mukavele mQddeti tJ.:eıinde ~üıte~ek bir zabıt tutuı_m~ 
~tıl ~· §trket yeni sene baf!lldan tur. Şirketin pıyasada mevcut bırala-
tıır. ltııalit faaliyetini durdurmuı- nnm miktarı da tahmini bir hesapla 

llrJt tayin olunmuıtur. 
ltıı •'ctt: ~tnlden bir imtiyaz mukave- İnhisarlar idaresi ile tirket araunda ,, :ı ıçtn hUkGmcte milracaat et- münf eailı mukavele hUkilmlerine göre 
~~eb reddedilmiıtir. Bu- .... DeftlDI B lndde 

Ahmed Emin 
aleyhine açılan 

dava 
Dün saat on altıda aaliye birinci :e• 

sa mahkemesinde Recai Nüzhetin Tan 
gazetesi baımuharrlri Ahmet Emin 
Yalman aleyhine açtığı ilk davaya ba§ 
lanımıtır. 

Kalabalık bir meraklı kiltlesi ile bir 
sek üniversite talebesi ır~keme aalo· 
nunu doldurmuıtu. 

Evvelki davada olduğu gibi gazc!e· 
cilere aynca bir yer tahsis edilmiıti. 
Fakat Tan neJr!yat müdürü Sabri Sa· 
limin kendisine tebt:gat yapıldığı halde 
celmemeli yUzUnden celse açılamadı, 

kendisinin ihzaren celbine karar veri 
]erek muhakeme ayın on birinci günü· 
ne bırakıldı. ~Gzhet "Ahmet Emin 

Deniz bank kanunu 
~~ rner'iyete girdi 
ll\i~at teşkilatı haz!rhyac3k ko· 

<ıı Yon ne yapacağım bilm·yor 
tıt.;.-eııııbank) 
~~ itib kanun layihaaı yı1 a- ı .. , aren . •. 

ltt, ll'ak tatbık mevki:ne konul-~ fiilen at bir hafta geçtiği halde 
,,lce .~!Ckkül etmiı deJildir. 
~~lıııd ' 1 ısat vekaleti deniz mUı 
ıd.. · • t~n,. dcnizbanka tabi müesıe-
~ tth.._ · crııcn b' . 
~~ -..re · ır enurde ay başın-
~'. ~banka namına işe devam 
~ "1crk '#tut paraıann denizbank 

c.ı banka.ına yatınlması, 

öanka namına büyük taahhütlere giri
§ilmcmesi emredilmiıti. Bu mUessese
ler, bu emre g8re hareket etmekteyse
ler de, vaziyetin kararsızlığı ve mü~ 
hemiyeti ortada birtakım karıJiklıkla- 1 

ra sebeb olmaktadır. 
Denizbankın merkez muhasebe teı· 

kilatıru hazırlamak üzere teıekkül e • 
den komisyon çalıımalanna devam et· 

W" Devamı 8 incide 

Karadenizde 
fırtına 

Romanya wellabtı 
tehlike otlattı 

Bulunduiu 
torplto 

kaybolmuştu 

Romanya Velıahtı 
W- Yazısı 4 üncüde 

Mısırda 

Vefd ikiye 
ayrıl jı 

Yeni grupun lideri 
mec!ls reisidir 

Kahire, 5 (A.A.) - Mebusan mecli
si reisi Ahmet Mahir Paıa, eski nazır· 

lardan Nakraıı Pata ve bunlar cibi 
Vef d fıfrkasından çıkanlmrı olan dok-

tor Hamid Mahmut bir beyanname 
neıretmiılerdir • 

Bu beyannamede yeni bir Vefdi gru
bunun teşekkül edeceğini haber ver

mekte ve bu grubun müteveffa Saad 

ZağluJ Paıanın hakiki an"ancai yolun
da yUrUyeceğini beyan etmekte ve Na-

haa paşanın bu yoldaki hattı hareket

ten inhiraf ctmit olduğunu ilivt eyle· 
mbektedir. 

··-Ec·vERc ü"GiO .. I 
( ceınat) .. 

Batzak'm Nurul 'ah Ataç 
tarn ındao di im'1e <'eV• ilen 
çok glizel bir hikAyf'sini ya
rmkı sayımızda okuyacak
sımı. ............ _ ............. -..... ··-···· .. -··---

keler inpaının derpiı edilmekte bu • ri bir hale getirilecektir. 
lunduğunu IÖylemelde iktifa etmiJtir. İngiliz makamatI son ramantarda mil 

Londra 6 (A. A.) - Evening Stan • 
liyeti meçhul bir çok tayyarelerin SU dart gazetesinin Portuitten aldığı ma-

JClmata göre SUveyı kanalı mmtakası ven kanalı mmtakasmda yaptıldan 

tngilb kumandanlığı Geneff ada yakın uçu,lardan endiıe göstermeğe ba§lanuı 
tarkm en muazzam tayyare karargihı- tardır. 

Romanyada hOkQmetın kaırarDaırı ............................................................. 

Yahudiler meyhane 
bile açamıyacaklar 
Bütün vilayet'erde belediye 

mecli leri feshed:ldi 
Bilkreş. 6 (A. A.) - Namlar mecli

si, kasabalarda yahudi meyhanelerinin 
kaldınlınasma ait aWmı tesbite me • 
mur bir komisyon tqkil etmi§tir. Nam
lar meclisi, barb esnasmda ve harbden 
soııra hile ile elde edilmi~ olan tabiıyet
lerin yeniden ~tkiki meselesini de tetkik 
etmi§tir. Nihayet meclis, devlete veya
hut akalliyetlere ait olan bütün mektep
lerde Rumen öğretmenler tarafından Ru 
men lisanı ile milH tarihin tedris edil
~ine karar vcrmi§tir. 

Belediye meclisleri feshedildi 
Bükreş, 5 (A. A.) - Bütün depart

man ve belediye meclislerinin feshine 
müteallik bir kararname isdar edilmı§-
tir. 

İngllteren!n nofıtsı 
Londra, 5 (A. A.) - Öğrenildiğine 

göre, İngiltere hükQmeti sefiri vasıtasile 
Romanya hükt1metine dostane bir nota 
vererek Londra kabinesinin 9-12-1919 

tarihinde Pariste imza edilmiş olan ve · 
akalliyetlerin hukukunu zunan altına 

alan muahedeye karşı bü)'Ük bir a1fıka 
göstermekte oldttlunu hatırlatmıştır. 
Hariciye nuzın Prağa gidiyor 

Prag, 6 (A. A.) - Romanya hariciye 
nazınnın küçük itilAf lehinde bir teza. 
hür addedilmekte olan ziyareti haberi 
büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. 

Romanya başvekili Goga'nın yeni Ru
men kabi.oesinin küçük itiH\fm müşterek 
menfaatlerinin müdafaasına ve Roman. 
yanın ittifal.tar sisteminin idarnesine ih· 
timam edeceğini ve kendisinin selefleri 
tarahndan girişilmiş olan taahhütlerle 
bağlı hissetmekte olduğunu beyan etmiB 
bulunduğu hatırlatılmaktadır. 

Romanya hariciye nazın Micoscu
nun Çekoslovakyanın pek ziyade taraf· 
tar olduğu Macaristan - Küçfık ltiH\f 
mukareneti meselesi hakkında Çek na
zın Hodza ıle göruşeceği muhakkaktır. 

- Deııamı 8 incide -

Eski eserlerin tamirine başlanıyor... - Gazeteler -

Tamir ve it1U1Ta muhıa, oıorıatikadan bir lwnu... 



Vış Sifa&a 
Amerikanın 

ıztırabı 

B lRLF.ŞIK Amerikanın milletler 
arası müna&ebrtlerindt beklenil. 

diii kadar faal bir rol oynayamaması. 
nın iki sebebi vardır: 

:ı - BOyllk harb için~ Avrupa i§le. 
nne karışmaktan doğan hayal sukutu. 
Amerikalılar Vilson'un tabirince "diln)'a 
yüzünü demokruiye ealim bir -yer,. yap. 
maya yardım için barba tOrOklenmi§ler
di. Vcr.aiUes'ct, gallb devletlerin, haliı 
menfaatlermden ba._ bir şey düıünme. 
diklerini görünce, Avrupaya karşı arka. 
laruu~er. 

2 - Fakat ikinci, ve tüpbesi% daha 
mühim eebeb. Amerikanm, eenelerdenbe 
ri, büyük bir iklısadl buhran içinde bu· 
lunmaadrr. Ruzveltin iktidara geçtiği 

snlarda m had blr safhasında bulunan 
bu buhran bt1A ıeçmie delildir. Ve IOn 

aylar içinde derin1epnek istidadını IÖS· 

Doğru 

geğil mi? 
Balık bollUQU 

ve ucuz yemek 
lıtonbulda bu mevsim, ftvkal4dı ba· 

ulr boUr,lu ""'· o ltadar a ıalaillırtlı 
ll•Prı ve stPtllt bault avlanıyor. Ba 
lılt ıudan ucuza dtfilıı bili, ltırhtıld* 
ıtt111 Pllt ucuza satılt101. Sirlcıd rüı· 
tı•Hnın bir kısmı, balık olma iiıvı 
tô ltalya fit Yunanistandan gelmiş 
teknelerle dol11... Fakat bir lo/tatada 
balık yemek istediniz mi, iki adıl lil
'" için vnıcıfiniz en aşol• #krıt otuz 
kuru;tur. lıtonb11lda yaUlanon baü
lar bozan fazla bolluk dolayısiylt de
nize dokiilürktn, diğer şehirlerdı, me
stld Ankarada balık ya h~ yoitur, ,,, 
ya arıtok büyillı lolttmtolarda bulunan 
lüiı ıufalardan maduttur. 

• • • 
termektedir. ltalya ve Yunanistan da sahil.,,,,.. 
Malaındur ki Runelt, f932 eenesinde lfkıtülir, ldtin tabiat dilnyamn laifbir 

cumhanmlilfne ~ilden sonra, bu dtnizi"' balık bollulu Jıuswımda 
htıhrana ka")ı birçok tedbirler ahmttı. Mtm11art1 vı Bolt1dçi•ı oldul• /tadar 
lktısadl kalkınma tedbirleri adı ftrllen ldt#!lth davranmadılı irifa onlar biz· 
ve siy ile eermaye arasında daha AdilA· ""8 balık alırlar, kOfUtrvı yafnfJ lıatt4 
ne bir muvuene kurmayı istihdaf eden kı•tn biu bilf ıotarlar. 
bu senit ve t<ımulHl JX'Oll"8llldan belde- Biıdı dı Miantt•lfl balılt ltonınue 
nen netice elde edilmedi. Cumhureiline fabriluıllm olıa, friıorifit tuisatlı va-
kqı kuvvetli bir muhalefet belirdi. ROftlar '*""""'· ıılıirdı balıldan taze 
Strmaye somurtarak bir kaphunbala tııu ıalr.lamole içitt luimt tfikuda ıı
gibi kabulu içine çekildi w pasif bir lirilu balık ıarfiyatt irin 6yll bir p;y0 • 

obstn'lkıüyon aiyasetl taklb etti. Yük· '° ""'" iri, btmdon mnrtlektt lletısa-

HABER -1\ı;am poefa81 

- Sovyet kanlcatürü -

- HABER'ln edebi rom•nı : 7 -
sek mahkeme, proıramm en-ehemmiyet diyoh lllıi"' doforalt bOyült tıılrlm 
1i hQkOmlerlnin kanunu esasiye muga. kntirıblı.11ı lktııat 4Umi olmıya ,,,~ 
yir oldufuna karar verdi. Fakat Ruz. tndlnf 4tliltlir. iç bra ıelıirlnl•iı-
Wlt, halkm itimadına mazhar oldulun· dı aıknlnı "' lıiiHmıt mıktıplmn-
dan, cebirlt, taıyılde iktısadl kallanma tlı arama ttrllltıt balıle bllf muoı
tedbirlerini yQrOtmele çahftı. Gerçi it tam bir isli1ıl41t yeridir. 
hacmi büyQdO. tı~ılerln adedi azaldı. ıc.,,,,,,,, f•brlfraı, friprifr taiıat 
Bo:-Mlda esham fiatlan arttı. Fakat bil- '*""" ıttlrllmtıl zamana "'""'"''"· 

~""bit""' t.ın.H1ll flotd. 
y{ak wmaymJn rnubnmetl lanlmadı. Faiaı ""'4illk '""" ,,,.,.,,,,, fdrlll-

1 Yaşamak Hakkı 
ROMAN ' 

Nazım Hikmet 
Bu .-mayeyl fttmil eden Wall Street, 
b-.ı neti~in 9Un't tedbirlerle elde l'dildi· ~~=~it isti'Jıl41rinl arttımuıi kabil di-
lini blldlrerek rea\:•ironun da pek kav· 
Yetti o•calm• iddia etti. Bu ftlbiyona Una " tarlı loleanta, fllOJf'*U.-
h--..klemek bile tabii vaziyetin pri Mn- ,..,,. araysJI da bulamadıl• bir "'olıol· 
mesineı mini olan w. a-aua 6 · N~-J1 W~/1111; •lllfı-,. ~ "'~,, ...... ,. ... 

.R~eeveılt'lo bfrfnd devresi MyJe _... dükMn, IMUç ıalHllt vı saire, 
ınilo-'~le içinde geçti. ~ eeoe ikinci bit .a WH- '*' flCIUlult ,,, tı· 
devrtsi ha,Iadıktan aonra Rno!ıenelt nrizlit ıart; kilo ili pnaltındt ollndı-
daha esasJı tedbirler almaya brar wr· I• tddira bllı tanın ili bnqtan 
mit ~~n1nD~'Ordu. F11kat bqJIJ1R ola. fala,. ıeln boltldardan le lantslnl 
rık Amerika yük!ek mabkemelile bir ·ıbmı :1a~tıitan IOfn'a ntı11 hrrq fi· 
mü~:\deleyre girifti. Mahkemeyi nlah ede- ot h1""""olı "'""··· lı otltm1lannın 
rek RetıçleetifJl'ele 'ft tatbik edec:ell pro- "'111 tokbNilft fltllltMrif bulundu-
gnuna engel olmaktan çıkarmaya teeeb- lu Bı1oflu, E""""'°, SWkıti, Bıya
büa etti. ıtl tibl UMllndı tlftlaralr Nyll bir-

Bu mQcadele R009e\'elt'l o kadar YIJ)w kaç lokmrt• • mahl 1t4r alaralt • mı· 
ratmr~tr ki, mahkemeyi ıslah edememt~ 4tl4 ylnıtl lnıruşa bir llliln ,,,,,,. rt· 
fakat neticede istedill yala ptirmlı ol- r1bilir. Bu bir lilihl '""'"''bol balllr, 
makta berabC!I' kendisinde bJ1anma pro- lıiç tlı /Hllıtılı olmfyan "'tyaalanmız. 
gramını tatblk edecıek takat kalmadı. dnn birkaç tane hulımur, lıallt unu 
Mahkemeyi ıalah icin hamJadılı kanun bir fiatla '""'' '" hooııu pla .,_, 
ıtviham, Amerika mebusan mecli!I tara- olur. 
fmdaft reddedildi. Ve daha köU196 bu "Balılı yıl" diyı oraya bura1a bir· 
llyı"hayr red için toplanan mebuslar, Tra, lıvlıo tulmnaltla iı ıörttılifll •· 
R009e'Velt aleyhinde devamlı gibi Rtiril· nan "Mitn iktısat fit lmarruf cnniyı-
nen bir muhalefet btnku teşkil etmiı!er· ti'' bövlı bir te~tbbüsı ıiriıneıı MiJ 
dir. Bu b1t>kun kuvveti, fkindteşrin için- Nilıaytl bir tırrü"ı obım ya/Hfmaz 
de çaltmftlt fe\1m1Ade içtima dnmlnde "''~ 'l'tilif tlsı 1ıülrdmıttm y111dım 

ttbarflı etml,tlr. R009e\'elt'in, bu fevka· l•'•llrfJf-~.' •""•?--------•ı 
IAde içtlmad:ı meclise wrdilf kalkmma 
J)rolralDI Qç kısma ayrılır: 

1 - Mesken kanunu. 
2 - Zi!'al kalkınma kanunu. 
3 - Mesai saatleri ve üaetler kamı· 

nu. 
Bu Oç kanundan ancak birincisi mec

listen pçebilmi,tir. Daha Nllı olan di· 
ler ikisi endlmenlere havale edDmit ve 
orada ı&nOJm~. Hele bOtOn kalJmı. 
ma tedbirlerinin ruhu olan 6çQndilGnQn 
kabul tdilmeslne lmkln yoktur. 

Roolevtlt, bu kanunlan huıttarlcen. 
yiikeek left!lftyenin tflrild mesaisini te
mi n etmek için Wall Street'e karp m\l. 
1ayim bir lisan kullanmakta idi. Fakat 
hiçbir it ııtmneden fevkallde içtima de\f. 
re;inln niha,.-ete van:hlnu g&'Qncıe. tek· 
rar tehdide ba~lamıştır. 

Cumh'.lfl'ti,j ve onun fikirlerine-tercll· 
man otan dahiliye nazın. yılbltl mQna. 
sebttiyle 90yledik)erf nutuklarda çok acı 
bir lisan ku11anıqlardır. Fakat bu teh· 
didin Anf netfc:eli, yQkMk ~n 
biraz daha kabQl.a idne çektlmell, elba· 
mm mcık daha flattan düpnell, yani 

iktisadi vaıiyetin azıak daha daralma· 
sından ibarettir. Şin)di bul\lDler içinde 
medJa telaw IÇddı. Rooeewft'tn ele a -
vuca sılmıYan bu llnll muhalefete kar· 

Maddtiumumı (llM ~) 
- Son arıunuz flllllr? 

ltlaı ..aMınu - Mllılımlıh iılı· 

~ 

11 ~ vulyet belli oJacalmd'n bu 
içtimaa bü)1ak ehemmiyet atfedlhneıkte-
dlr. (Ulustn) 

A. Ş.E... 

- 4 - I pıyorlardı. Velhaul rcnklcrlain. bavaaı-
tlH llMll il t•"'lı C\1lllll1nl nın, seslerinin, yapılarnua; IOkülan· 

cini qı9deD eneJ tat ıı aularmda nın ve meydanlarının bafkabima rq• 
~ men bu Akdeniz kıyısındaki 1ıpanyol 
-....ı• lıi limanında insanlann ahdeiik hayatı 
lirinden ...... .-.,_. lıüMrlatıli hiç bilemedikleri, göremedilderi, her• 
t•m_,. .,, Jradmlın aynı paarda 'hanıi bir Akdcnb limanmdaki imanla· 
ı:rm ..,....tp]ara uırıyıp 1..U fa- rın hayatına bauiyordu. Ve eter, bu 
_...,., lra'bü, dWtel ıtnqlar, budan, 1936 senem 18 temmus camartai &inil 
aam erteli slnll nlencllrec:ek olan öğleden evvel aut 11 ıularinda evinin 
killp a.flıclitoJa pslp •Jn ayn ten- çalınan kapısını •!itılt vakit Don Pavlo 
anlerde pltlrmck UHrı •JD& dlnanm Alvırea oğlu Don Antoniyoyta kartı· 

•~ lllltlnııdtlerd Yumana ltlaallta lıımasaydr, pelerinli Alfonaoyla yaptı· 
~ ..,...,.Is lbrac:atı ~ ., ğı mUnakaıaya ve biru evvel kızı Kon· 
u ••• •ıelller Japılmakta, 1llıWrlnl ta- çitayı paylamıı olmasına ratmen, "'itte 
.._,... baro dılaalm .,. IDlfbane- bir cü:ıüm daha ıükCln içinde ıeçmek· de.,.. flçdardan ,anm ıu JU1ID ... tedir.,, diyebilecekti. Fakat bunu de,_. 
rap lpltk isin aym aabınulddl 6111 medl. 
pqdolunu beklemekteydiler. Don Fer Don Pavlo Alvareıin oğlu Don An· 
naado, adalratlndtn 1Uphe ettill kan- toniyo altı aydanberl bu kapıyı~-
11111 wrmajı karar vermlf, aynı karara mııtı. Don Pavlo Alvar•, oğlunun bu 
Don Femandonun adını bile duymadı- eve gelebileceğine ihtimal vermediğini 
Is Don Jozef de ıelmittL Sal•mınkah ve artık onunla yalnız aruıra sokakta 
Kont dö Kouala lladridli Dik de Sükr ıörUfmcie alııtığı için Antonlyc>JU ka· 
Ameribya citmek i5in aynı transatlan pının önünde ıörünc:e pprdı.. Antoai· 
tile bilet aldırmqlardı. Şimdi aynı yo ~~anı hafifçe iterek içeri pwı 
otelde ikisi de odalarında 11rtüatü ya- _ Sizleri ziyarete geldim b&ba, de-
tarak, birbirinden babenb, aynı ıeyle· eli. Konçita naul? Pedro erie delil mU 
ri: dolann çok yübeldiilni, peçetarun _ Kon!;lta bir iki li1ne adar doiu-
çok cltlfttllUnll •• ince uzun bacakb racak, Pedro cwnarteel olmaama ral· 
Brodvey plllerini dH•U.•Uyorlardı. d N ~ -.- mca ev t.. e ftl'r. 
Don Manuel yine ökUslerin araamda 
yilrllyor, yine YJlnız aiyah saçları , .. 
tanınıp benzlyen Donyı Elizıbetin 

61UdnU ıarer cibl oluyor ve Burg°'"" 
takl maautıtdan D!;P ıenç papa11n: 
"Kqtaa, Manuelito, !;tlnlril Santo Do. 
miniıo de Siloe manastırı d8rt- k6te}'
dl, ortasmda blr avlu, avluda bir ha. 
vau, havuzun kenannda teık bir selvl 
vardı, IJendlmi o aelvl albl yalnu hl1-
seldiyordum.,, dediğini hatırlıyordu. O 
sabü limana prcn ve o a1qam Don 
Karlouı da alıp cidecık olan Hollanda 
Jilcbinin tayfıtan,ıa ondan bir saat 
ıonra demirliyen tngiliz bandıralı yel· 
ktnlinin ıemiclleri aynı çalgılı dar .a~ 
kak;arda aynı kadınlarla yatmak için 
ııra~iler. 

Birlbirlerinl 6milrlerince gormı • 
yecek insanlar ayni aksililılere ayni kü
f ilrleri ediyorlar ve ayn evlerde çama· 
fll' yıkayan kızlar ayni prkıyı aöylilyor· 
laı44ı. 

Terunede, doklarda, rıhtımda yüz· 
leri bllt ilk bakıfta, blribirine benziyen 
ıpCı yukarı ayni mavi tulumlu işçiler 
her 1\lnkü hareketleriyle ayni ifleri ya· 

Antoniyo cevap vermedi, Konçitanm 
enama dolru yUrtldU. Ve bu aeftr 
Kon!;itanın kapıu açılıp odaya Antonl· 
yonun ıidtl evveli Pedronun ut kap 
il%erlnde mile11lr oldu. Bu llyab, kalın 
kat birdenbire yukan kalktı. ltonçita: 

- Antoniyo ! diye aevin5le haykırdı. 
Antoniyonun arkası 11ra odaya cir· 

mi! bulunan Doo Pavlo Alnrn: 
- itte ıörilyomınus ,., dedi, bl

zlm muhterem ınahduınum\1% Don An· 
toniyo Alvarea. •. Doya doya teaıqa .. 
din ... 

On dört yaf'Ddanberi "Dilber Anto
nlyo,, namıyla maruf bulunan Don 

Antoniyo Alvares ince uzun boyluydu. 
Siyah kaytan bıyıklan ve ınasmdan ml
r~ı kalan harikulide cilzel sözleri var· 
dı ki o bu ıözlerin içini cöttermekten 

korkuyormuı giQ her teYe. herkeae, 
yarı kapah uzun kirpiklerinin arum· 

dan bakardı. 14 Wcemmel ritua çalar ve 
aık ıarkılarını büyük bir uetabkla tay
lemeılnl bUlrdL 

Donya Konçltl, koeasmm bl1l kalkık 
duran ılyah kaim kapna yalvanr'kea 

'/ hetNCIKANuN - ı 

T.mrlll tetklklerl 

Sabir 
Türkleri 

CIJlılA 
iKiN -1tJI 

-llicrl: 1168-z.utad• 5 ... ................ 
1.2e ıe,11 

Soıtuklann •rtmaııı 

VUlt ...... Otle DdlMll ~ ı /-
5,il 11,20 1',43 16,58 ta.S3 ,, 

Don Karloe: 
- Hot ıetdin, Antonlyo, dedi. 

ta durma, oturaana 1 •• 
Antonlyo oturdu. CeketlniA 

alyle oynıyarık: 
- Pedro, diye mmldandı, 

nete olı:lufunu bilmiyordum. 
sln.. ıt.de oldujunu bUICJdilll-.. 

_(0...-



Si~. Yanhşhk 
Yuzünden 

tna~:llJrftkte ~amuklu 3Q elere alt resimden 

•~ O bin lira 
'tl lS'I ed'le d. Samı i 4 

• me ı 
~thaıat ~ tatbikı es 

~ ~~ulclu maddelere ait eüm
~~ tahakkukunda bir yan-
~ Ye renkli pamuklu men-
~ noksan resim tahsil edilmi§tir. 
~ bu hnlı,ırim aylardan sonra 
S ~dıiı. için tahsil edilemiyen 
hfıı ltrl11"8iııılen vasatı bir hesa~ 300 
. \'~ buıınaıctad;. 
S ~ !arkına varan gümrükltt 
18ti-'": .tarifenın 377 inci maddes. 
....... ~ rtnkli ıne 
' t~ ı>amuklu mensucat ithal 
~ ~ hesaplarını bim birer 
~ lört kanunun diler bir madde-
Slaratı daha ~mması irab eden resim 
~~ •-t.·t tesbite başlamıştır. Şimdiye 
~ edilen kısımlara . 1':: • >''"i ..... ____ . . göre güm-

"q( ithal :-..U amamenın tatbikmdan-
"'8ıtt_ • ·- edilen bu mallardan ·' 
... ~. resım 
d;~ ~~iiz bin lirayı bulmuştur. 
i:'I~ rn -YilQl eden \'e hayli ~ olan 
11 ~ 1laıneıeterJe bu 'nilctann bir mis-
~~ zatmedilmek•:::lir. 
~ mensucat üzerine iş yapan 
~ "8ııİıı ~ ;:!aresinin bu yan-

~.- ftf\1-~ üzere harekte geçe
~·~ ,:-_~ a1mmıı mimlerden mü
~ ~l\m kendilerinden isteneceği

:ca teJA§a düsmütlerdir. Bun-

1 Hellim göziyle spor sahalaıımız . . 1 
Tribünl·eri kapalı 

stadyornlara muhtacız 
1 - Spor sahaları yağmurdan 

barınabileceğimiz hale 
sokulmalıdır 

lar kararnamenin sarih olduğunu, ken
dilerinden bir f~k istenemiyeceğini. 
kendilerinin ithal ettikleri mallan ver
dikleri gümrkk resimlerini nazan itiba
ra alarak sattıklarını. yeniden bir fark 
verdikleri takdirde ziyan edeceklerini 
söylemektedirler. 

ithalat tUccarlan, bu iş için müşte
rek bir iti:-aıda bulwmuya karar vcr
mi§lerse de bugüne kadar müracaat et
memişlerdir. 

Gümrükte a)nlan bir he)·et gümrük 
resimleri noksan almmrş ithalAt beyan
nameleri üzerinde tetkiklerine devam et
mektedir. 

Tonton amca 
düello yapıyor 



Filistinde 
hadiseler 

Bir yahudi otobil il 
taarruza uğradı 
Kudüs: 6 (A. A.) - Telavivden 

Kudüse gitmekte olan bir yahudi oto

b:isü taarruza uğramıştır. Bir yahudi 
polisi ağır surette yaralanmıştır. Ku
düs varot1anndan birinde bir yahudi 
amele telef olmu~tur. 

Siyonistlerin teşcbblisii 
Londra: 5 (A. A.) - Roytcr ajan 

sının öğrendiğine göre cihan siyonist 
e!kilitı müıtemlekat nezareti .nezdinde 

teşebbüste bulunarak dünkü beyaz ki 
tapta beyan edilmiş veçhile, yahudiJe 

rin Filiıtinc muhaceretlerine aid siyasi 
seviyenin ilgasını ve yahudi muhacere 

tinin memleketin iktisadi imtisas kabili 
yetine göre tesis edilmesini talep ctmi 
tir. 

Numan Menemenci 
oğlu Aokaraya gitti 

Kendisine gcçenle*le Cc.rrahpaşa 

hastanesinde ameliyat yapıldıktan son
ra, nekahet devrini şehirimizde geçiren 
Hariciye Vekaleti Genel Sekreteri Nu
man Menemencioğ1u ,tamamiyle iyile§· 
miş ve dün akşamki tt'enle Ankaraya 
gitmi tir. 

Kaza geçiren 
kadın tayyareci 
Baara; S (A. A.) - Kadın tayyare 

ci Maryse 'Hilzs halıhazırda jaskda bu 
lunmaktadır. Kendisi. beraberinde bir 

takım bedeviler oldui:TU halde çolde iki 
grjn seyahat etmiş ve gerisinde hafifçe 
hasara uğramış bir tayyare btrakmı -
tır. 

farysc Hilzs motöriln ne şekilde 
dunr.u~ olduğunu i.zab etmi , ve evvela 
parzıüt!e atlamak istediği halde niha
yet mecburi bir iniş yapmağa karar ver 
miş Karjonski yakınında yere indiğini 
iJ'ıı;e tcm\ştir. 

... w 
Gözü çıkun zavallı 

işçi 
Sirkecide Aşırcfcndi caddesinde Bes

ler çikolata fabrikasında işçi Sadık ile 
çırağı Avram birlikte hamur keserler • 
ken çırağın elinde bwunan bıçak Sadı

ğın· sol gözüne girmiJtir. Gözü çıkıın 
Sadık baygın bir halde hastaneye kaldı
rılmıştır. 

iş kazası 
Yıldızda Teknik Okulıla marangoz 

Maksut mektepte çalışırken kurduğu 

i keteden düşmüş, sol bacağı kınlmrş, 

Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. 

Denizden bir ceset 
çıktı 

Bu iabah Haliçte bir erkek cesedi çık
mıştır. Uzerinde hüviyetini isbata ya
rayacak bir vesika yoktur. Ceset mor
ga ka1dmlmı tır . 

Olomobl 1 altında 
kalan talebe 

Şoför Salahaddinin idaresindeki 2631 

numaralı otobomil dün Ortaköydcn Be
§İkla§a gelirken Deniz Ticaret Mektebi 
önünde, mektepten çıkan Nccatiye çarp 
mış, tekerlekler altına düten taıebe 

muhtelif yerl~rinden yaralanarak has
taneye kaJdmlmıııtır. Şoför Salahaddin 
yakalanmıştır. -..... ,.......... ,..... ...... 
mübarek yi.ızunüzü göıdüm. Siz niha
yet bir ~Y vuramadınız, avsız bir gün 
geçirdiniz. J<ayıbınız ehemmiyetsiz .. Be
nimki ise öyle de;:"il. baı.ım gidiyor .. 

- Ne yapalım?. 
- Yapılacak sey insaflıca düc::unrnck-

tir. Kimin kime uğursuzluk getirdiğini 
iz takdir edin' 

Timurun iyi, makul taraflan da var
clr. Hakc::ız oldu~unu bildi&ri işlerden ça
buk doncr, hatımm tamir ederdi. Ince 
ve i~neli !;l}zden de çok hoşlanrr:, zevk 
duyardı. İğneli sozlcr kendini hicveden 
bir sekilde de olsa a!drrmaz. hatta söy
leyeni mükaf::ıtlandınrdı. 

IÇEHDJ:: 
• Tunceli mudtlcıumuınhi 'ı u ur Hnn. 

cı, birinci ınıf .ıdfö e ınufclllşll{liııc \ıı

:rin edilmiştir. 
•Yeni )llpıl:ıc:ık ndli)c -;:ır::ı)ınııı unü

nc rııstltı)tııl lıinalurdnn ununun islinıliki 
~npılmıştır. 

• Turgutlu da bu)ul, .lJır i lıı'iJOn Hl

ı>ıhn:ısın:ı lwnır 'crilıııişllr. 

• Beledı)e chrimizde snb:ıho kndar 
ynnnn Hıııılı:ılnrııı s:ıyılarıııı ço~altnıanı 

knmr \ennişlır. 
•Mısır 1~ 1.lıııikcl Mrkctınln l:ıı.ri)csinc 

b:ışlannııştır. 

• Mar:ış viJiırehnc IJ:ı 1ı Sucntı, Tekir, 
AHkaya kö lcnle. Sinob:ı b:ı~lı Knrn 11 

koy iı hlnal.ıı-ının beton ol:ır:ık )tıpılmnsı 

k:ırıırJaştırıhnışlır. fnşn:ıt:ı ilJ.:hohnru:ı lınş 
la nacaktır. 

• Tiiı kh c • \ıııcril,ı:ı urıısıııılı:ıkl tic:ıri 
nıüııuscbcll rı ·cnişlctmek fü:erc, gelecek 
oy Amerika :ı lıir Turk heyeti gidecektir. 
ile) ette Harici) e \'eJ,;iiMinılen, Cuınlıuri. 
:1 el i\!crkcz IJ:ın kosıııd:ı n ınümcs~ller hulu 
nacııklır. 

• Rina Hlğımlnrının uımııni koııaliuı -
:1ona b:ı~IJnrnası icin bir proje lınzırlnn
nw;lır. Bıı iş için nlın:ıcıık ücret h:ıl\kın. 

dn bir lnrirc h:ııırl::ınncııklır. 
• Türkkuşunn ;>:nzılm:ı müddeti :ı) ın 

onunda nihnyel hulacaktır. Simdiyc kn
dnr Tilrkkıışun:ı 300 t:ılchc ') ıızılmı~tır. 

• Hukuk talebesinden 5 şl kız olmak 
fızcrc 2:; kişilik bir kııfile ayın on beşin
de Bfıkrc e gidecektir. Grup Bükreştc üc 
sün kalacak, oradan Pe leye gidecektir. 

• Elektrik ve h:ıv;t g::ız.ı tarifelerini tes
hil edecek komi l on gclcccl.: h:ı.fla topla. 
n:ıcbk, yeni ııc a~·lrk lnrlfo ·i k:ırnrlnştırn
cnklır. 

• Dün Emiııliııü mınlnka ındıı Belediye 
niıaml:ırın:ı nykın hareket eden 40 kişi 
cezalandırılmıştır. A> rıcn 20 noksan ek. 
mck, 20 kilo şarnp, '\"C 12 kilo ıuJumb:ı 
lalim jmha cdllmişUr. 

• Otobüs me ele i etrafında lctklkotn 
memur edilen mülkhc müfcltişJeri işlerini 
bitirmi~lerdir. l\liifettlşler \"akında Ankıı-
raya doncceklerdir. • 

• Küllilr b:ıknnl~ı Si\"ns öğretmen oku.. 
lunu inşaat okulu hnlinc koym:ıyo knrar 
Ttrnıiştir. Okuldnkl ta1ebeler b:ışkn öğret 
nıen okullarına taksim edilecektir. 

• Ameri'kadoki Türk ticnret kon~cyliği
ıe bir mu:ı~ iıılik ihdas edilmiştir. 

• Po tn, telgraf ve t ıeron genel direk
ıöı ü N:ıdf, ml'zunen şehrimize gclınişUr. 

• Bugün ortodoksl:ırın h:ıcı su1-a ntm:ı 
)Ortusudur. Bu münasebetle hac kili eler 
de fıcıl:ırn ııtılae:ıktır. Eskiden denize ntı. 
lırdı. 

• Bu yıl Alınanr:ıyn 200 hinportuknl 
ı::undcrilecekl ir. 

• E"" elcc 11 liroyn du$en. dııh:ı sonra 
14 liradan mmımele gorme{!e b=ışl:ı\nn 
Rn) ri mübndll bonolnrı dün birdenbire 
Hl, !O lir:ıyrı l ükselm işıır. 

• Emni;)el direktörleri flihi. emnl~ct 
memıırl:ırının d:ı açık 1ııknlı elbise l{il
melerine kornr 'crilmiştir. J\:ırar aliıko
d:ırl:ıra lıildlrilmiştir. 

• Cuınhuri) el Merkez. hnnJ,ru;ının his. 
sc senetleri dün 99 llrndıın ınunmele J.ıÖr
m ü!)tür. 

• Esnnf cemi> elleri bugün umumi lıe
:1·eı halinde ı~minünü, Jlnlkevi salonunda 
loplamıcnklnrdır. Topltıntıdtı csnnf dlSr 
pnnscri, yardım teşklllUı etrafında konuş 
mal:ır yapıl:ıcnk, lıesnpl:ır hnkkındn lım
lıot 'eritecektir. 

• Türk borcu lnhvilleri diın J S,i9 lirn
)n kndnr cıkmı!;tır. Pnrls bor nsındn 279 
fnın~:ı ıt:ılılmışlır. 

• Vekiller lıc)cli dün okş::ıııı üz.eri Mec. 
lis lılnn ındn loplnnmıı;tır. Topl:ınlı uzun 
sünnüş11ir. 

• ıuıbak luzlnnnın fi)allanndn yüzde 
30 nisbctindc ıcnzilet :rnpılınıştır. Tuzun 
kilosu Anl,:ırad:ı 4 kuruş 93 snntiml', Is
lıınlıuldn 3 kuruş SO snnlimc salılncnklır. 

• lern dtıirelcrinıfo şifnhcn y::ıpı!nıı l:ı
kip loleplcri için, dnmgn re'iml .-c lınrc 
nlınm:ım:ısın:ı kurar 'crllml lir. 

OJSARO 
• R~mııda çıknn reı;ml "lnformnr.ionc 

diplomotfo·\,, sıızctesi ncşrl'lmiş oldu~u 
bir tebliı';lılc Jlol:mrl:ı hükfımclinin lıııtrn
nın llııbeslslnndald hükümranlık lınklnrı
nı lammı'j nlmq•n dolnyı"ilc memnuniJct 
lıeı·on ctıncJ.:ledir. 

• fieçcnlcrcle bir otoniolıll knz:m geçi. 
ren Hol:ınd:ı \'tllahtının kocıısı prcn~ 

Bcrnnrd dün lıasıahancd n çıkmış ve lıir 
doklorln lıcr:ı her Soeı.ldl k şotoımnıı ~i ı. 
mlştir. 

• Eski fl<>lçlk:ı Bnş'l:ekili Ynn ZPc·lond 
nrrık~lden l..onrlnı~·n hnreket cimi tir. 
7.nrmedildiğinc ~öre Ynn 7.eclnncl dOnvn 
lknrelini ısHih etmek çareleri hakkındaki 
rnporunnn tetkiki için J.onı'lr:ı1·n d::ı,·ct 
(!rliJıııiştlr. 

Bunun içni, dcvrişin sözü onu kızdır
madı. Bilakis hoşuna gitti kahkahalar

la güldü. para verdi. onun huyük güna- ı 
hmı ( !) affetti. llılilıilİllilıl 

lliiseyin Rii~lıt Tırparı 

Adananın 

kurtu uşu 
Halkevinde toplantı 

yapıldı 
Evvelki gün Adana kurtuluşunun 16 ın 

cı yıldönümü münasebetiyle. Toros 
gençler birliği tarafından Eminönü 

Halkcvinde bir toplantı yapılmış. Ada 

nanın müstevlilerden kurtuluşunun me 
sud yıldönümü merasimle kutlanmış
tır. 

Merasime İstiklal marşiy1e baıılan 
mıştır. Bundan sonra, m:1.:adele şehid 

lerinin aziz hatıralanna hürmeten bir 

dakika slikUt edilmiş. Torus1u gençler 

birliği başkanı Rahmi Akseren bir nu
tuk söylemiştir. 

Bundan sonra. mücadele yıllarında 
A9anada mühim hizmetler gören Sinan 
"paşa0 namiylc maruf zat kürsüye ge 

lcrek mücadele safhaları hakkında ma 

JUmat vermiş, halkın fedakarlığını, 

gençler:n feragati nefsini, yokluktan 

varlık çıkaran bir milletin yaşamak ve 

vatanı kurtarmak için nelere; katlandı 
ğını anlatmış, işgalde komitecilerin 

Fransızlarla bir olarak Adanalılata kar 
§1 yaptrlclan zulum ve işkenceleri teba 
rüz ettirmiştir. 

Tıp fakü1tesi taJcbelerinden Nihad 

ve Kemal birer nutuk ıöylemiıler, Hay 
darpaşa lisesinden Mchmed Gönill bir 
manzume okumuştur. 

Nutuklar bittikten sonra, misafir
lere Adana portakalları ikram ediJmi§· 
tir. 

Karadenizde 
fırtına 

Romanya vellabtı 
tehllke nllattı 
Bulunduğu 

torplto 
kaybolmuş~Y 

Sofya, 6 (A.A.) - Pren5 Mic.hcJi, 
Yunanistana götürmekte olan Rumen 
torpidosunun Karadenizdeki fırtına 

dolayııiyle yoluna devam edememekt~ 

olkiuğu söyleniyor. 

Geri döndii 
Bükrek, 6 (Hususi) - Yunan Veli

ahdinin evlenme merasiminde Romanya 
kralı namına bulunmak üzere Yunanis
tana gidecek olan veliaht Prens Michcl 
Köstenccdcn hareket etmiı, fakat Ka
radenizde fırtına çok şiddetli olduğu 

için bir müddet sonra geri ldöumüştür. 
VeJiaht Bükreıc dönmektedir. 
Bükrcş O (A.A.) - J>ı·cn Mişcll ı\lin:ı

ya sl.itumı ki iken Korndcniıde şiddetli 
bir fırtın:ı)n ıuıutnn Mnria Hcgin:ı adın
daki Jhımcn torpiloc;u, l<ing J.cr isnıiıulı-
kl 1ngiliı 'npuru ıornfındon c:ckilmck u
rctile hu s:ıbnlı sııllmcn Köı;lenccyc gel
miştir. 

Hfikiimclimizc teşekkür 
Torplto açık denizde iltcn tel izi hoıuL. 

muş, lıu yüzden hrıher ,·rrcnıcdi~i cihetle 
Hıımauya lıiikünıcti cıııll şt•ye dUşmil:,tıir. 
nom:ın) a tahli iye gemileri anıştırma fa
nliyellne giriştikleri gibi, oyrıc:ı hükCımc
timizden de tnhlisiye scmtlerfle nroştır
ma ynpınası rica edilmiş, Türk scmikrl 
de Karndenize c:ıkmışhr. 

Bu :ırndn torpilonun tel izi tamir edi
lerek h:ılıer ''ermek iınkônı hıııııl olmuş 
'\"C cnıHşelcr geçmiştir. 

nom:ın)n hükumeti tahlisi •cmizin fo
olırelfndl'Jl dQJııyı hiık6metlrnizc lt'.5ckkür 
etmiştir. 

* $ • 

Dün ak ama kadar hava kapalı geç
miş, arasıra, kar serpelemişti. Gece 
hararet derecesi sıfırdan a§3ğıya düş

müş, kar yağmıştır. Bu sabah sular 
donmuştu. Kann devam etmesi ihtimali 

vardır. Karadenizde beklenen fırtına 

çıkmamış, rüzgıinn sür'ati azalmıştır. 
Bununla beraber bazı küçük vapur

lar Boğazdan dışarı ~ıkamamaktadırlar. 
Liman idaresine gelen malumata gö

re İnebolulu Ömere ait 120 tonluk bir 
motör Kcfken adası açıklarında fırtına
ya tutulmuş, karaya vurarak batmıştır. 
Yedi kişilik mürettebatı kurtarılmıştır. 
Yunanistaooan gelen haberlere göre 
yağan karlar yüzünden bir çok köylerin 
biribirJeriyle irtibatları kcsilmittir. Bul 
garistanda da kann irtifaı bir metreyi 
geçmiştir . 

Bu yüzden semplon ekspresi bugün 
beş saat ıeahhürle gelmi§tir • 
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....................................... _ ...... . 
siya seri 

mi? 
lngilterentn harici 

değişeceJ' 

KURUN' da 
/n{lilter•·niıı be11nel111llel slua etimle 

değişiklik olacağı şd liııdeki rivayelleri 
buoiinoıi baş ua:ısuıcı meıı:ıı yapaıı Asım 

Us, divor ı.ı~ 
"Bir tornrınıı İngiliz - ltalyan ınünn e

betleri ı>on günlerde yeniden gerginleşti
ği ve iki ınemlekel ıır~sındn ~iddelli bir 
nıd)"O düellosu baŞladığı, diğer taraftan 
Japon anın Grok • ıırkt ki hıırckcllcri her 
memleketten :ıiyncle 1ngillcreye znror ,.e
rir hir eercynıı aldığı şıı ı;ünlerde 1nı;llte
rc iynsclini iı.lnrc eden yük'>ek şnlısiycl

lcrin ınczuni) el al:ır:ık Akdeniz snhillcrl
nc inmesi, İngiliz llnriciyc cihn:ılarıncla 
deifülkliklcr ~:ıpılmnsı, Bnş,·ckil Çamber. 
Jayinln bizuıt Hariciye neznrcU i~leıil 
uğra mn 1 hn'll bir tesadüf eseri olnım:n 
gerektir. Bu le ndüf en hafif bir lnbirl 
lngiliz h:ıricf siyaset cihazının ·yeni boş. 
lan tanzimi urctiııde tefsir olunabilir. 

Hakiknt h:ılde lnJtiltercnin bugün barlc1 
siynscllnc hnkinı olan cs:ıslıır nelerdir? 

Frnnsn ile müıtl'fik olıın bil d 
do tl:ırınn 'c mıılldıklerıoe, ,'flııut • t 
lcrine ,.e dfı'jmnnl:ırmn knrsı vnd c 

1 
~ 

dt!gildır. Mesel :'ı, in ıllere i e Sa''> 
ynnın ınunasebcti. f ngıltere ılc >\1!11 
nın mrın.ıc;cbc!ı bih lcdır. 

lngillcrc, Fr:ın~a ile dost 'c nıli 
olma :l.ı lıcnıher Almnnyn ile nr:ıl•50 
hnkcın rolıı o~ıı:ır gibi ı:urünü)or· 
1ngiltere İlaha ile scrçckten nn1' 
Uznk Şarkta serbest bır sıynset t 
mı ı thor, ·ok :ı screk Akdcnl dt 
Büyuk Ok~:ınustn J,nli lıir siy '\Ct 

1 
0 

için sadece sılilhlnnmn progra111ıtı1 

m:ınıl nın:mnı mı bckli1or? Bu da 
dc~ildlr. 'i ani busfin ln iltcrcnfn 
dilnsn sil elinin ana lı:ıthnı hadise t 
onlnmnk knbıl olnmı or. Onun ı'1 
b ·1 · d f ·1· · · '•

1
' nsın :ı cmın c ngı ız sı1"llsctınc 

sün birhlrln tekzip eden rivol etler 
lıulohllnor ve f nsıllı h..rlı J h st

1 

fi i mnkul inhınııl.trclan de il, uf11 
nL'ln zıkzoklı hntlardnıı lcşekkiH ccll 

Hatay davamızda son vaziyet 
CUMHURiYET' de 

Milletler cemiyetinin ba ayın oıı yedi
siuden itibaren toıılanmafja baılcwrıcak 
olan /..·onıeyf. llatau meselesi etro/rnda 

ver.dlğirnl:: protesto muhlıraım:ı tetkik 
ve mu:al:t•re edecektir. l'unus 'fo.'adi, lla. 

tayda ycıprlacak intlhabcıttn takip oluna. 
cu/.· usııW malıallln<lc le.iki/,· tclt•ıı ccmiycl 
nıurahlıaslar1111n, cemiyete hakikatle ta.. 
ban tabana :ıd bir rapor verdiklerin(, ve 
bıı raııorun ha:ırlanı~ın(la Türk leltikJ..:ile. 
rinin na:arı illbare alınmadı/jını aöyle.dlk 

ten so11ra, Fransı: malb11afımn .. Jlafaya 

giden hryrl,• Türk noT<ial ııo:arını öğren 
mr{je mecbur drjjlldi!,. volundal:l müta. 
lealarmr kaydediyor ve. dluor kf: 

0 Hnlav i~lnde bizimle ilk munht'dcyi 
akdtemlş olan Fr:ın n ile hukuk! cepheden 
hiç olm:ır.~rn mü"a,·1 vnziyetıcyiz. HokikJ 
ecplıc)c gelince bu dnvadn Frnn n)n fis-

tün bir nlfıkn ı;:ıhibl olduıtumuzu F'rnnc;n. 
nın da ıokrlir 'e lmbuJ etmesi Jüzıındır. 
Tilrl olan Jfntny i lnd<' 1 fırltlyenln oJL\kn-
&ı l:ılıitdir. Esnscn hu mesele ile hlrblr 
nl:ıkn"ı olrnny:ın Frnnsaoın Halayda hl?:-

HAB&R 
• 

den fnıln oz snhıı:lı ı dıas.1 sıır1P1 
Cumlıuriyct ba1mulıarrlri. va:ısıııtl 

le devam ediyor: 

"Frnnsnoın Hatay ı inde diir!lst 0 

:rno hnrckctlcri bu dc\letin butnıt S 
deki ~eziyetini iUb:ırdan dil ürece!> 

ycttedir. Türkiye ·c lmr 1 bir l{irlil 
ml):cl cehresi g&ih.rmi}en Frnn~ıı. 
ı~·rlığlnl deruhte clll ,ı Surho U ' 
bir oyuncak gıbl oyna;) :ıbilcce~J :ı: 11 

bıılunu)·or. Jşte Frnn ile bizilll orf 
d:ıki fark: l-'r n&:ıl knr1ı s m t11

1 

Türkiye komşusu Surh enin h::ı'kk 1 

lstlklllc biran önce 'e tnm olarn'k ~· 
mnsını istemekle de çok amlrnidır 
dogrusu btenilirse ('enup hududıı111 
ccnubund::ıki mcmlc1·d ~c millt-ti il 
'.'ic kııhlr ·nb:ıncı kuvvetlerin chndC 
bir oyuncak sörm k :isi mi oruı. BO 
lDkın mcnfnolimi:ı: fcnbı olduğu gıbl 
vazlyellmfzin bir ser<'f mecburi" tid 
Biz Türkler O~m nlı impAratorlıJ 
oynlnn memleket '"C milletlerin f\; 

mc,·nnda Surlvcnin k ndı muk dt 
rın:ı. 'kcndi!l'rinın h kim olncakl 

1 

bul etmiı::fzdir ve onları bu şnrUs Jı 
farımız h:ırkindc bırnkmışııdır.____./ 

-=-...-~:.---~ -

Kitap sergisinde 

HABER neşriyatı 
Beyoğlu Halkevi tarafından açılan ı 

kitap sergisi büyük bir rağbet görmüş 
dün bir çok kimse eve giderl'k sergiyi 
gezmiılerdir. 

Çok güzel bir tarzda hazırlanmış 
olan sergide gazetemiz tarafından neş 
redilmiş olan roman, lisan dersleri ve 
diğer neşriyat da teşhir edilmektedir. 

Güzel ı..:ild1e. içinde görülen bu eser 
lcr piyasada satılmamakta, gazetemiz
de fonna halinde çıkan bu eserler ••Ha 
her" okuyucularına gazetemiz tarafın
dan hediye edilmektedir. 

"Haber" in daimi okuyueuttl ~ 
her hangi bir kimsede yekunu oJ1 

geçen bu değerli-,cserlerin hepsi bil 

halinde vardır. 

Gaıctemiz şimdiye kadar oldıJi~ 
bi bundan sonra da çok meraklı .;f 
zip romanları forma halinde vert!l11' 
vam edecektir. 

Yukardaki resim, Beyoğlu Jf# 
vindeki kitap segisinde tc~hit ~ 
"Haber"' neşnyatını göstenn:/ 

Baş, diş, nezle, grip, romatiır11' 
ve bfitün ağnlarmızı derhal keser. 

rcabında rıUnde 3 kaşe ahnabUlr ı' 
markaya dikkat. Taklltlerlnden aaknU11 lalm ve 

" ' . . ... · .. 
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1 lıze, sllslU bavuzan ( trafındakl kuş tüyü 
~ 1 ~ 

leterde cıvıldaşan 1'ızrurfa şahalaşıyordu 
le lllı cevap Me 1. • ıı · b'' b'' ü Udı.ı v ayı asenı us ut n 

tttu, kendini bilmez bir halde. 
- Çık ' • llıııı • .ınu: · Çıkınız dışarı 1 Defolu-

~lc r <lıyc bağırdı • hepinizi tepele 
~z tzım. Derhal, şimdi saraydan sı-

\1 c bir ld r · 
~Qfı k e ı gıbi odadan fırlayarak, 

". 
0ı- hareme gitti. 

· "IJ:tc · d' tııı IQ1c ' ıırn ~ soyunmuı, ker.arları al 
ttrar ıtll cevızlerle ıüılü bir havuzun 

ındaki ku .. il ' l 1 d lan k ! tuy ıı te er e cıvılda-
~ir ırk elli güzel kızla §akalaııyordu. 
l'or ~:pa~an abuk aabuk sözler ıöylü
lc.treıı hirka!i genç kız, bu dairenin 
•cıcıı/ •Yrdmıı bir kısmında garip 
ltrd 

1 Çal&dırı akort etmeğe sava§ıyor t. 

~evıayi ~as bi ··ı 'b' · · Ye c· . n en r go ge gı ı ıçen-
~•t ırınce kızlar teli§la kalkıp kaçış
cı . 

1 
Ydtcndiler. Lakin hükümdar bir 

ııarcf ·1 
Iİdd . 

1 1 c onları alakoydu, deminki 
ctıle taba 

le •e b' n tabana zıd bir rehavet- ı 
dini A'ır saman çuvalı hafifliği ile ken 

_ ~ttcnin yanına attı: 
•oyı ~ff 1 Of!!! Çıldıracağım • diye 
her• ~dı " çıldırtacak1ar beni 1 Kızlar 
lın 11 ~ bana bir parça neşe verin, ça-
~oYnayın 1 İçelim. 

tinin r:~n ardından yıldızlı çöl gecele
di 1 Ukünuna hasret çeken bir davu 
bıtçrcı, Tunus tiirinin bir §ahcserine 
tcı 1~ hırçın saldırdı. Birbirinden gü
l<lrla s· ~alabriya kızı, atılı altın tas
lerlni ıcııya §arabr getirdiler. Entari
dan Yırtarcasına bir §iddetle sırtlann 
la:ın Çıkaran sekiz on krz, şeffaf talvar-

rn alt 
aJtınc!• . ın pullarını ı§ıMatan mumlar 
taka ınsanı fcytanlaıtıran bir badiye 

nıa baıtadılar. 
t • o • 

l,t t.1tR REŞiD NEREDEYDi? 
C'flly· H •ara d 1 asan çöliln kum1annı ak-

Cc~~ ~rsun karde§i Emir Reşid çoktan 
~ .. y, . 

ele kaı rı boylamı§tı. Hatta Cezayırde 
lanb. t•rnıştı. "Şeyt:ın kovan., onu tıı- . 
kcnd~ 11 Yollamıı, Barbaros Hayreddin 
~~.konağında misafir etmiıti. 

.. ,ır R 'd ~im cıı bu konakta tam iki yıl 
det ,'ttı. İstanbula varı§ından bir müd 
tU. Oonra kanunt Viyınadan dönmü§
hUntt• ıaınan Barbaros kendisini almıı 

arın h k 
~kdc . uzuruna çı ınnııtı. 

lcın,1 n1% Uıcrinde yeni meller beı· 
t•httıı e başlamıı olan Kanuni, Tunuı 
lıu t 1

• Jc.rdcıinin elinden almak iıtiyen 
~ ~tre ço)c iltifat etmiıti. 
cııt k 

t~ınd ' Pe ıençti. Fakat omuzlan a-
de oJ il, Yaıından urnulmıyacak derece

&un b' 
te iU 1 ır kafa taııdığını iıbat etmek-
\'e C ç Uk Çclcrnernlıti. Hünkara Tunus Cta • 
Ştrı k Yır ıraplarının İlpanyollara ve 
~n1ı~cntc kargı duyduklan kin ve dü1-

5t ~latırlren; 
'Bü "k ~tıay· . Yu kırdcıim Mevllyi Hasen, 

"tae dırı ele ıcçirmek gibi ıarip bir he
lllt ...... ~ tutuhnuıtur. Tunuıu, kudretli 

•0uııu tchtıı- rnan saltanatına doıt edip 
· "'den k 1 1ltııa.r Urtarmağa aavııaeağına, 
l'ı!p C •tor Şart kafirinden yardım dile-

c.ıa . 
l) Yır de tahrikat yapmaktadır.,, 

trıtcl1· d le •1 e Unutmamııtı. •nun· 
teli bi 1 Ondan Barbaroıun bilemiye-
tell~i r. Çok Afrika meselelerini de öğ
\o~rı11~1· Sonra kendiıine ttıküdar ci
"c ttr &U.ıcı bir ikametgah bahıetmiş 
bit ıa:11. Ue yaıamaaına imkAn verecek 
~ • •ııat bağlamııtı. 

~ rtıır R . 
1 

llbı.ııd cııt, mUrai bir adamdı. h-
t.~ra.1c a Y~ıadığı günleri camileri do
~ttc Stk &cçırmişti. Nihayet bir gün, se· 
~ltlılc~Cak büyük donanmanın bütün 
kıı11, arı bitince Kanuni, Kaptan pa

onu .. '<....., ~ •. gostererek; 
. l'llcı, Zllirı de beraberiniz de alınız 1 
:ıt:,t~hatsıı olmamasına d:~at e

~tlfli &~1 isterim .• Donanma ilk vazife
'°'llac OtdUkten sonra ne kadar müm

ıı.~li, ~ kadar sür'atle Tunuııu fethet
~ tlht Safirirniz babasının ve decleleri

llı.ını.ı trıa Çıkarılm<ılıdır . 

~:til\l : Utcrine Emtr Reşit, padi§ahın 
ıı.,~d Prtıck iıtemig ve Hünkar buna 

~at e et · · · , ~'ltı rnıyerek kendisine clını u-
~ta · l'u 

P 'ıtıt nuı tahtına çıkacak bir 
~trh ~lttlrı gösterdiği bu yUksek 

1
Ptan Pa§anın te§yiinde ha-

zır bulunan ba tün vezirlerin, saray 
ileri gelenlerinin ve donanma levcnd· 
lerinin de görmüı olm.alan Kanuninin 
çok hoşuna gitmif, gururunu ok§amış
tı. Donanma reislerine, hil'at giydiri
lirken, ona da ko..bı inci ile i§lenmiş bir 
kürk hediye etmiş ve Akeline kendi 
eliyle zilmrütlü bir sorguç takmrgtı. 

Sonra Rcıit, büyük Türk donanma si- • 
le d enize açılmış. Bütün sefere iştirak 

etmiı, Santa Lüçiyanın zaptında bulun
mu~, Berraçina tahrip edilirken Türk 
amiral gemisinin kaaaraaında, ellerini 
göğe kaldırarak; 

- Allahım! Sen büyük Süleymana 
nusret ihsan eyle! 

Diye avaz ivaz bağırarak dualar et
mişti.. 

Şımdide hic; uzak yc.ı de değildi. Tu· 
nus kıyılarından nihayet on mil açıkta 
bulunuyodu, Betbaht ithiyar vezirin 
Elkabelden aldığı haberlerde, "iki gün
dcnberi etrafta dolaştığından bahsedi
len Ct:zayir gemileri., İ!ite bu Emir 
Re~idi ve kendisiyle birlikte karıya çı
kacak Cezayir Ocaklılarrnı taşıyordu. 

Vezirin sezdigi tehlike hiç tc uzaklarda 
değildi. Hatta gelip çatmı§tı bile. Ak
deniz rilzglrları arasında Barbaroıun 
bayrağı dalgalandığı günlerde hadise
ler yıldırım sür'atiylc cereyan eder, 
Türk akınları, bir şim§cğin çakıp sön
mesi gibi biıtJenbire başlar ve çok kısa 
bir zamanda hedefine ulaıırdı. . "" . 

Raks, şarap ve müzik ... 
Oynıyan kadın, içki sunan kadın, sal

gı çalan kadın ve yanık ıesi binbir ge
ce efsanelerinin u~an halısını andıran, 
insana her ıeyi unutturan, ayağı yer· 
den kesip, ahenginin kanadına takan, 
uçuran, uçuran, unutkanlıklara daldı

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

sonu yaklaıan saltanatların kapısına 

musallat ettiği, haz, zevk ve şehvetin 
alayı .• 

Tarih bir yıkılışın yaklaıtığını bil
diren bu alayın en göz alıcmnı mutlaka 
Mevlayi Hasene gCindermiıti! 

Ne Sardanapalin bu kadar güzel ve 
ı;ok kadını oldu, ne saçları kesildiği 

için kuvvetini kaybeden ve gözleri kür 
edilerek değirmene katır gibi koıula:ı 

Samsonun Dalilası, bunlardan biri ka
dar güzeldi, ne de kadına hi; doyma:iı-

ğı söylenen Deli İbrahim, ömründe bir 
an kadınlan böyle tatabildi. Eğer Bardu 
sıırayının harem dairesindeki şu güzel
ler Sardanapalin sarayında bulunsalar
dı, Babilin son saniyesinde zenperest 
Asür hükümdarının duyduğu azap, sok 
daha artınıı olurdu. Ve susamış bir 

man~a gibi, i~inin ate~ini gidermek 
isin samurları, bataklıkları yalayan o 
Deli Ibrahim, bir gecesini şu haremde 
geçirebilmig olsaydı, kapısı ta§la oru
len odasında kadına karuksamı§ olarak 
son nefesini verirdi . 

Mevlayi Hasen'in sarayındaki harem 
dairesi cidden çok nefis kadınlarla do· 
luydu. Bunların bir kısmı çölden gel
mişti. Bu kar.ııca gibi sürmeli gözlü, 
yılan gibi kıvrak belli, taze kayı§ sırtlı 
kızlar, kabile reislerinin, hükümdara 

gönderdikleri hediyelerdi. Bunlar, o
nuncu hicret asrmda, buutları meçhul 
olan o uçsuz bucaksız, bUyUk sahra ka
ıcla resrarlr bir güzelliği göze vuruyor
lardı. 

Bunlar bir kenarda toplu olarak bu
lunuyorlardı. Onların az ötesinde ıekiz 

on güzelden mürekkep bir ba§ka grup 
vardı ki, bunlar güli.l§leriyle, duruşla
riyle ve her halleriyle bir başka alemin 
havasını, yayıyorlardı. Bunlar Avrupa
blardr. 

İçlerinde Kalabriyanın haydut ini 
köylerinde doğmu§ olan nesli belirsiz
ler de vardr, İtalyan, Fransız ve İspan
yol kıytlarının en astı kanlarından ı:c
lenler de ..•• 

(Devamı var) 

HABER - l\1Cşam !'OlfUI _,,, 

ı ····································-··········: 
1 ŞAKAi 
J __ .... ...... 1 

Çocuk mantago 
- Anne, amcamın burnu n~en hep 

kıpkırmızı? 

- Çok şarap isiyor da ondan ... 
- Evet. kırmu:ı şarap değil, beyaz 

şarap içiyor!, . 

MIDOT gıruır i 
Amerikalı seyyah, Napolide Vezüv 

yanardağına bakıyordu. İtalyan rehbe 
~: '1'.lağrurane: 

- Amcrikada böyle bir dağ yok
tur. Dedi. 

Amerikalı omuz s!lkti: 
- Evet yok. Ama olsaydı bile Nev 

York itra:yesi bir kaç dakika içinde 
s:S"''ii rürdü. 

lul ı l ın - l>ii~ ('Jll-.'l I hn kutı:u· ı.;n·· 
latnın ııı, c' ,,uıın Jrnı: defa ı;tirJNUm ! 

LlYıks otel 
G~.;e vapuru kaçırmıJ, sonra buna 

adeta memnun olarak fırsattan istifade 
ye koyulup iyice gezip eğlenm~şti. Geç 
vakit bir otele gitti, sorulan c&hret ıu
allexine uyku sersemi cevap vererek 
doldurulan beyannameyi imzaladıktan 
sonra garsonun peıinden bir oday:ı çık 
tı ve şa§tr: 

- Ayol bu oda ne kadar küçük, 
lahiu gibi.. Kış günü ısınmak için iyi a 
ma karv-olanın da boyu pek kısa ... Yat 
tı ğım z~man ayaklarımı pencereden dı 
şan uzatmak lazım gelecek! 

Garson teminat verdi: 
-Hay hay efendim. Zaten pencere 

de cam yok! 

- Bnlı:ı, bu adımı saııdığı ortn~m
•lırn kl' ince e1·e d<ineceltfz değil mi? 

Hava gaza 
Akrabalanndan birinin yanında ça 

lıtmıı olduğu için itimad edebilecekleri 
yeni hizmetçi kadın Ayıcyi hizmete al 
dıkları gün, evde bırakıp bir hafta ıüre 
cek bir ıcyaluta çıkmışlardı. Döndük 
teri zaman onu sevinç isinde buldular. 

- Aaman ne iyi C1.:ak, Jiyordu. Ha 
ni giderken su ısıtmak için bana öğret 
mek iç:n yakmıştınız ya .. İşte o zaman
danberi hiç sönmedi, boyuna yanıyor. 

O ayın hava gazı faturasını diltU·. 
nen ev sahibi az kalsın dü:ıüp bayılı
yordu. 

18,30 pliıkln dans musikisi 19,00 konfc
rnns: Ali Kiııııi Akyür. (Çocuk terbiye~i) 
19,30 Beyoğlu Hnıke\•l gösteril kolu tara.. 
fındnn bir tem,il 19,55 Hor~a haberleri 
20,00 Nccnıeıtiıı Jlızn ve arkndn~lnrı tara
rınclnn türk musikisi \ ' C hnlk ş:ırkıları 
20,30 h:wn r:ıporu 20,:ıo Ömer Rızn tara. 
fındnn nrnbcn syylev 20,~5 ll:ıyan l\hııar. 
Cer Güler ve arka<loşlorı tarafından türk 
nımiki~I ,.c lll\lk şnrkılnrı (S. A.) 21,15 
onırnsTH.\: 

ı - l.iıır.kc: Norche 
2 - :\'cromc: Mnycrler LcShuguenots 

fantezi. 
3 - Çayko\'hki: Elcgie. 
4 - Hosc~· : Fhdiar: intermezzo. 
5 - Yoschitomo: T.nıernentnuı. 
fi - Sı:ı:ımlınttl: Serenndc valse. 

22,15 njnns hnherlcrf 22,30 plllkla solo. 
lnr, opera 'c operet pnrc-nları 22,50 11on 
hnlıcrlcr ,.e ertesi ırUnürı 1>roıramı 23,00 
so:-: 

l'a:an: Kenan Çlnllf - Melckzad Çinili 
( ERKEK - KIZ ) 

(Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur). 
- 'Numara 33 -

aıır gün mübaşnr kapomıza dftklldl 

Beni sorgu h8kimli-
ğioe çağırıyorlardı 
Mahkeme kor1<usu, şimdiye kadar 
duyduğum korkulardan htc birine 

benzemiyordu 
Hicran demek bun uda yapmııtı. Dö· ( 

nüp yüzüne baktım ve yürüdüm. Polis
le yolda giderken hiç konuıma~k. Ka
rakola giC:ince beni doğru serkomiscrin 
yanına götürdü. Komiser masa üstün
deki bir kAğıdı alarak bana gösterir· 
ken: 

Hakim, böylece muhtelif tıuallerle 

hüviyetimi tcsbit ettirdi. Sonra da aaıl 
dava ile alakalı sualler sormrya baıla-
dı: 

- Hicran isminde kimseyi tanır mı· 

aımz?. 

-Tanırım. .. 
- Bu kadın, dedi, hakkınızfda ikinci 

bir şikayette bukındu ve bu mektubu 
sizin yazdığınızı, kendisini ölümle teh
dit tttiğinizi bildirdi •. 

Ter~ddüt etmeden cevap verldim: 
- Mektubu yazdım anuna tehdit et

mek kastiyle değil, dedim. 
- Demek siz yazdınız. Yazı da sizin 

mi?. 
- Evet, benim yazım.. 
Komiser zile butr. Çağırdığı polise: 
- Şunun ifadesini alıruz, ldedi. 
Gelen polale beraber atağıya indik ... 

lf ademi aldılar. ikametgahrmı tesbit e
derclıt beni seri>cat bıraktılar. 

Dııarıya çıkacağım sırada, karakol 
kapısında annemle karıılaıtmı. K-cndi
sinc b~nim karakolda olduğumu, beni 
içeriye girerken gören tanıdıklardan 
biri haber vermiş~ 

- Ne var?. 
Diye aoıUu. Onu heyecana verme· 

mek için "hiç blr gey yok,, demek iste
dim.. Fakat zavallı anneciğim heyecan
dan titriyor ve meselenin isyü.ıünil öğ
renmek istiyordu .. 

Kısaca hülba ettim. Bu hadise an
nemi çok üzmil§tÜ. Her gün bana: 

- Şimdi de baııma mahkeme çıkar
dın! diye söylenip duruyordu. Günler 
geçtikçe beni de bir ~UJlincedir almıya 
ba§ladı. Hayatımda mahkemeye gitmiJ 
insan değildim. Oraya naııl gidecek, 
herkesin içinde nasıl eıöz söyliyecek
tim ?. 

Nihayet bir gün kapımızda görünen 
mUbapr celbi getirdi. Kadın bent ha· 
kikaten dava etmişti. Celp, İstanbul 

birinci sorgu hakimliğinden geliyorldu. 
İstintaka çağrıyorlardı. Gittim. Sorgu 
h~kiminin sorduklarına cevaplarımı ver
dim. Bir ay aonra da İstanbul üçüncü 
asliye mahkemesinde davanm görül
mesine başlandı. 

Bana tcbllğat yapılıp ta, mahkeme 
gününü beklediğim zamanki duyduğum 
heyecanı ömrüm olaukça unutamıyaca
ğım. Bu heyecan, gimdiye kadar muhte 
1ü hAdiselerde duyduğum heyecanlara 
benezmiyordu. 

Nihayet mahkeme &ünü geldi.. Ad
liye kapısından içeriye adımımı attığım 
anda batlayan çarpı'ntı salona ıirince
)'C kadar devam etti. 

Mahkeme salonunun kaçıncı katta ol
ıcluğunu da bilmiyordum. Sordum. En 
list katta dediler. Çıktım.. Ceza mahke
mesinin kapısında ihssolunur derecede 
titriyerek ve heyecanımı gizleyemiycrek 
mUbatirin seslenmesini bekliyordum. 

Hicran meydanda yoktu .. Acaba da
vasından vaz mı gesmitti? Yoksa gel
miyecek miydi? Ben bunları düşünilr

ken mübcıtir, nezle yUzU gönncmit se
siyle: 

- Hicran .. Melekzad, namı diğer Ke
nan .. 

Diye bağırdı. Yürüdüm. Mahkeme 
kapısından içeriye girdim. Nereye gide· 
cek ve nerede duracağımı bil.medifim 
için duralamııtım. Mübatir bunu far
lrctmiı olacaktı ki, bana önüm.deki ka· 
napenin sağ tarafını göstererek: 

- Otur! •• 
Dedi. Gösterdiği yere otuıfdum .. 

Mahkeme heyetini tetkik ediyordum •• 
Hakim: 
- Kalknuz, dedi •. 
Derhal ayağa kalktım. • 
-tsminiz? 
- Mclckzad - Kenan .•• 
- Kaç yapndaaınt%. 
- 1327 tevellütlilyüm. J 

- Ne zamandanberi? 
- A§ağı ytikan iki senedir •• 
- Bu kadın sizden davacıdır. Yu· 

dığmız bir mektupla kendisini tehdit 
ettiğinizi söylüyor. ;Şimdi oturunuz, 
mektup okunacalc, dinleyiniz .. dddi. 

Oturdum .• Hikim elindeki kiğıtlann. 
arasından benim mektubu bulup çıkart• 
tıktan sonra önde oturan zabrt kitip
lcrinden birine uzatarak: 

- Okuyunuz; dedi. 
Mektup okundu .. Büyük bir sükünet .. 

le dinledim Hakim gene bana sordu: 
- Bu mektubu siz mi yazdınız, d~ 

di. 
Ben söylediğim gibi, ilk defa mahkc-

meye gelmiJ biriydim. .Ne şekilde ha
reket edeceğimi bilmiyordum. Yanım

daki müba§ir beni dürterek ayağa kalk· 
mamı söyledi. Hemen kalktmı. 

- Evet, ben yazdım, dedim.. Fakat 
ben bunu tehdit makaadiyle yazmadım. 
efendim. 

- Fakat, beni dava dderaen senin 
için iyi olmaz diyorsunuz, bu ne demek .• 
iıah eder misiniz?. 

- Efendim, bu aatırlar altındaki cünı 

le fikrimi açıkça göateriyor. Onun da 
ıerefı var benim de •. Beni dava ctmeıl 
ikimiz için de istenecek l}ey değilld.ir. 

Bahuaus kendisi de muallim.. İ§tc bunu 
anlatmak için yazmıştım.. 

- Ya m ektubun sonundaki.. ıelme:t· 
sen pişman olursun •. <:ümlesi?. 

- Onu da izah edeyim, efendim. Ben 
çok sinirli ve asabı yaratılışta biriyim
dir. Bu küçükten beri böyledir. 'Mektu· 
bu yazdığım sıralaıida bir sinir buhranı 
içindeydim. Gelmez de, kendisini mah
kemeye müracaattan vaz geçiremezsem 
diye korkuyordum. Böyle bir vaziyette 
kendime bir fenalık da yapa.bilirdim. 
Ben böyle bir gey yapsaydım.. Şüphe 

yok ki iıittiği zaman kendisi ide müte
essir ve yaptığından pişman olacaktı .• 
Ne de olsa iki senelik bir dostluğumuz 
vardı kendisiyle .. ' 

- PekAli, oturunuz:, dedi. 
Hlkim gene önündeki kftğıtları ka· 

nıtırdıktan sonra: 
- Davacı gelmemiştir. Kendisinin 

çağrılmasına, mahkemenin de 19 Mayısa 
bırakılmasına ...• dedi • 

Ben oturduğum yerden kalktım, dı

§arıya çıkmıya hazırlanırken hakimin 
sağında köşede oturan zat: 

- Müsaade cıderaeniz kendisine 
bir kaç şey sormak istiyorum, gitmesin. 

Hakim - Peki efendim. • 
Dedi. Bana da: 
- Biraz oturunuz müddeiumumt 

beyin soracaklan varmış, diye ilave et

ti: 
_ Evvelfi kendisine sorulmasını isti-

yorum. Kız mıdır, erkek midir? 
Bu sözler mahkemeyi !dinleyenler a

rasında bir fısıltının can1arunasına se
bep oldu .. 

Çok mü~kut bir vaziyetteydim. A-
deta yıkı1acaktun. Bunu önlemek için 
önümdeki masayı tutuyordum. 

HAkim ihtimal beni müşkül vaziye • 
timden kurtarmak istiyordu: 

- Burada nüfusunun tureti var .. 
Kendisinin ktz olduğunu, a'drnm Me
lekzad olmasından anlıyoruz.. Bunu 
kendisine sormıya lüzum yok. 

Bu sefer dinleyiciler arasındaki fdtıl 
tx daha fazlalaştı, 

- A, kızmış, ayol. .Kız., .. 
Diyenler bile vaı1dr. 

· .(Denmı~ 
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Kanadalı 
Beşızoer 

Babalarına ve 
anala ra na 

m ilyoner hayatı 
sü rdür üyorlar 

Madam Uiyon, çocuklarım 
görebilmek için l18stabakıcı 

elbisesi giyiniyor 

D UNYANIN en bahtlı çifti, hiç 
güphe yok ki Kanadadaki be§iz 

leria anası ve babasıdır. Hiçbir karı 

koca bunlar kadar mesut değildir. 

K:tlandr belediyesinin gc5en sene 
kendilerine hediye ettiği güzel bir 

köıkte aakin 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, ıehrin belediye reisinden daha 
çok tanılıyor. Herkeı kendiaini görün
ce hürmetle ıelimlıyor. Buan yavaı
ça yanına yaklaıan, zaruretinden babı 

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

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

Karı koca kahvaltı için sofraya 
otururlar. Sofrada, bir düzüne taze yu-

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

Kahvaltıdan sonra madam Diyon; 
(BCJ kardeıler) in bulunduğu eve ıi
diyor. Sırtına, hasta bakıcılara mahsus 
beyaz keten bir gömlek geçiriyor; son

ra çocuklarının bulunduğu odaya eiri 
yor. Bir saat kadar yanlarında kalıyor, 
okşuyor, seviyor. Hizmetlerinde bulu· 
nuycır. 

Karısı çocuklaruun yanına cittip 
zaman baba Diyon da (Bq karoeıler 
hatırası ismini verdiği dü.kkinına gi· 

diyor. Bu dükkanda satılan ıeylerin 

hemen hepsi (Bet kardeıter) e ait fCY 
ler: R~simler, kartpc:.ıallar, para çan
talarr, Jı:üçük çakılar, ilih.. Bunların 

uı:erin.le (Be' kardefler) in resimleri 
vardır . 

Ve bu ebcmmiyetsu fCyler, baba 
Diyon1 ayda en apğı 100 bin frank 
kazandırma'ttadrr. 

Ba'ıa !>iyon, dükkinda hizmet eden 
genç kızlarla konuıtuktan sonra defter 

tere bakar, aabp kontrol eder Bazı cün 
ler, gider. çocuklarını cörür. 

Diyonlann, öile yemelderi pek bol
dur: iki. Uç tiırl\l lazartnıa et, balık, 
sebze, meyve, en nefis praplar .. 

Öğleden sonra bir buçuğa kadar sof
rada kalırlar. Sonra yeni aldıkları lüks 
otomobile binerler doatlannı ziyarete 
giderler: yahut da kırlarda dolaıırlar. 

Madam Diyonun itlemeye, iJlcmeli 
çamaıırlara çok merakı vardır. Civar 

köylerde bulduğu eski danteWan u
tm alır. Antika mobilyeleri sever, 11-

lonu kadife kaplı koltutdarla kanape
lerle silılüdür Duvarlarda kıymetli tab 
lolar uılıdır. 

Sabah kahvaltısının ve öğle yemeği 
nin bolluğuna rağmen ikindi çayını 

hiç unutmazlar. 

Baba Diyon ııhk çalmaktan çok hot 
tanır. Daima ıslrk çalar. <;aldıkça fe
rahlık duyar. 

Diyonlar, nadiren seyahat ederler. 
Aıl: hayatım çok severler. Son zaman 
Jarda bir sinema makinesi satın aldılar. 
Geceleri, çocuklınnı görmek istediler 
mi, hemen makineyi itletirJer, perde 
de kendilerini seyrederler. 

Davet edildikleri halde 
1staııbu1 mnhtellllne grlmlyen 

S futbo1('unun 
t t>czlyt•sl ist endi 

Geçen hafta Tak im stadında oynanan 
'e I tanhul takımının 3-2 mağhlbiyetile 
n f c lcnen Bükreş - t tan bul muhtelit· 
J ri maçına da\et edılrhkleri halde ıel
miyen Beşiktaşlı Hakkı 'e Şerefle Ga
latasaraydan Ha,hnin teczıyelen için Js
tanbul futbol ajanı Türk Spor Kurumu
na mllraraat etm ~tir. 

Hiçbir ~bcb ~österme·Jen bu da\ete 
ıcabet etmemiş olan bu oyuncular hak
kında kurumun ne karar ,·t'T'eceği henüz 
maJQm değildir. 

HABER - J\~tam paetal! 

Gayri federeıer arasında 

Yortu kupası rnaçları 
Kurtu,luş Şişliyi yendi, Pera ile ArnavutkUy 

berabere kaldılar 
Ortodoksların haçı suya atmaları yor

tusu dola)'ısiyle diln Pera, Kurtuluş. 
Amanıtköy, işli klüpleri fotbolcüleri 
de kendilerini Taksim stadyomunda ça
mur deryası içine attılar. 
Havanın müthiış surette sot;.'Uk alma

Eına rağmen 3-4 bin kişi kadar selirci 
çeken bu karşılasmalarr oldukça heye
canlı g~ti. 

Şişli • Kurtuluş 
Şişli ile Kurtuluş arasında Saminin 

kemliği ile oynanan günün ilk maçına 
Şişlililer ikinci takımları ile iştirak et-
mişlerdi. • 

Rakiplerinin bu zayıflığından çok 
güzel istifade eden Kurtuluşlular her i
ki devrede de birer gol atarak Şişli}i 
2-0 J113ğl0p etmeye muvaffak oldular. 

Pera • Arnavulköy 
Günün son ve mühim müsabaka11 

Pera ile Arnavutköy arasındaydı. 
Peralıl:ır. ton zamanlarda maçlara 

iıtirak etmiyen Buduri, Filipa ve Vlas-

Galatasarayın 
Anka ra şubesinde 

Galatasaray klübüniln Ankara ıube
ıi idare he_ycti dün Etem Menemenclnin 
riyasetinde toplanmıttır. U.ıun süren 
bu içtimada klübUn Ankanidald faali
yeti etrafında &örüımeler yıpılmıt ve 
bu arada Ankara likinin bapnda ciden 
Ankara apor klüb\l bapanı Orhan Şe· 

reOe de temasa ıesilmittir . 
Ankarasporun Galatasaray namını al

ması meselesi cörqulmüt ve klübün 
lokali tosbit edilmiıtir. Duyduğumuza 
giire Yeniıehirdeld Mutlu paıtanesi, 

lokal olarak tabn ahnacaktır. 

içtimada, ıyuı ylnni ikisinde, bt~
bulda toplanacak olan Galatuaray yük 
sek mllrabbe -:yetinde bulwunak 0-

zere, ~ilmend Ekrem, Mecdi Saymak 
ve Ankara ıubeai kaptanı Mitbat mu· 

rahhaa olarak seçilmitlerdir. Bu toplan 
tı da yurdun her tarabndan ıcten teb

rik telcrafian okunmq ve cevaplar yı
zıtmııtır • 

G a latasaray 
klübünün 
kongres i 

GalalaS1J1ay Spor Kli4bü idare lleye
ti başhn!ığından: 

22 SonUnun 938 Cumartesi gümi La
al 14,30 da yüksek murakabe heyeti ve 
saat 17 de umumi kongre toplanacağın
dan ybk<'ck murakabe heyeti azac.•le 
klap mensuplarının muayyen saatlerde 
klüp lt>k;ılini ~riflerini dileriz. 

Yunanh boksör 
Apostolidinin 
B u günkü maçı 

Kısa bir .ı.man içinde dünyanın en 
büyük vasat ıiklet boksörleri seviyesine 
yükselen Yunanlı Apo.toli, bugün (7 

Kanunusani) mcthur Manel Lili yen· 
mek suretiyle dünya 13mpiyonluiunu 
kazanmıt olan Amerikalı Steclle kat· 
tılaıacaktır. 

Bu maçta dünya pmpiyonlutu mev· 
.ıuubahsolmamalda beraber, Apo.toli-

nin galip gelmek için ~k çalıpcajı, 

Steele'in de cıszden dqmemek içine
linden eelcn berıeyi yapac:aiJ muhak • 

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

mektedir. Apoıtoli bu maça hlimmalı 

bir faaliyetle hazırlznmıı. hattA yılbap
nı bile yatağında geçimüftlr. Gazeteci
lere vedıği klla bir beyanatta §Öyle de
mi.ftir: 

• Çok çal.Jııyorum, çUnJdl muhakkak 
k:ızanmak istiyorum; eler galip celir
sem Steel'i nihayet, dünya f11Dpiyonlu
ğu için benimle dövtitıneğe mecbur et
mit olurum. BugUnldl formumla, onu 
yeneceğime tamamfyle eminim.,, 

taridis gibi tanınnuı oyuncularını ela 
takımlarına koyarak kuvvetli bir tekil
de sahada iıpatı vücut etmiı olmaları
nı rağmen, çok enerjik bir oyun çıka
ran Arnavutköylüler karpımela bekle
nen neticeyi alamadılar. tik devre Pe
ranm baskısı ile ba§ladı, dakikalar iler
ledikçe genç Arnavutköy oyunı.:ulannın 
açıldıklan göruldü. l 5 :nci dakikada 
kısa bir avut atı1ı yapan Amavutköy 
kalecisi topu Filipaya verdi, Pera sağ 
asığı bu bulunmaz fırsattan istifade e
derek takımının golünü attı. Bu gol -
den sonra Ustün oynamıya baılıyan Ar 
navutköylüler, gol çıkaramadan dev -
reyi 1-0 mağlub bitirdiler. 

İkinci kısımda oyun yine Pera 111-

sıf sahasında oynanıyordu. Bu devre
nin ortalannda Amavutköy merkez 
muhac;mi sıkı bir şiltle beraberliği te
min etti. Bu gol iki tarafı da gayTete 
getirmeye sebeb oldu, ~ok heyecanlı ve 
fakat bir hayli sert geçen aon dakika
larda iki taraf da galibiyeti elde ede· 
mediği için müsabaka taranann birer 
golü ne beraberlikle bitti. 

Gelecek hafta tekrar karşılapcak o
lan Pera - Arnavutköy takımlan gali· 
bt, bu ayın 16 ıında Şişlinin galibi 
Kurtuluşla kupanm final mU1<&bakaaıru 
yapacaktır. 

Fransız 
boksörlerinin 

Sovyet R u syadaki 
seyahati eri 

Olimpiyatlarda rasat sttftt boks şampi
yonlufımu kazanmış olan ]um Despeau 

Bundan bir müddet evvel, Fransız 

boksörlerinin Sovyet Rusyaya gittikte· 
rint ve Lenincrdıtta yapılan ilk milsa· 
balcalarda Fransı.ılann 3-S yenildikle
rini yazmIJtık •• 

Fransu boksörleri, bundan sonra 
Moakovayı eitmitler ve orada da, resmt 
Sovyet tampiyonlıriyle karıılapruflar
dır. 

Leninıratta mağlOp olan Fransızlann 
bu müsabakalarda daha büyük bir fark· 

la yenilecekleri tahmin edilsıit olmakla 
beraber, neticenin 1-7 gibi bam bir 

farkla Sovyetlerin lehine biteceğini pek 
a.ı kimle dütilnmilttU • 

Filhakika Scwyetler.- bütiln Fransız 
bobarlerinl yenmiıler ve ancak, dünya 
.aat ıiklet amatör pmpiyonu Fransız 

Dnpo milaabakayı kaAnJDak suretiyle 
takımının ıerefini kurtarmı§br. 

Maçı idare eden jllri heyeti üç Sov
yet hikeminden müteıekkildi. Ve bun
lar, müsabakalan Sovyet bokı nizam -

namcaine cöre idare etmitlerdir. Bu ni
zamnameye göre müsabakalar beraber
likle neticelenemez. Bunun için de, 
beraberliği hak etmiı olan iki ve battı 
Uç Franau boböril mağlup edilmifler· 
dir. Buna ratnıcn, Sovyet boksörlerinin 
göaterdikleri terakki eseri herkesin 

takdirilai celbetmekten ıeri kalmam'I" 
tıT. 

Klftp murahhaahnile Fedrraayon 
arasmda çıkan ihtllAf yllzfinden 

Milli küme 
fkistürü 

tanzim edilemedi 
14 tubatta ba§byat.:ak olan Milli kil

me m:.iaabakalan için fikstürü tanzim 
etmek üzere ıehrimizden milll küme
ye girecek olan Galatasaray, Fenerbab
çe, Beılktq ve Güneı ldüpleri murah· 
haslan diln akpm mıntaka merkezinde 
fatanbul futbol ajanının reisliği ile bir 
toplantı yapmışlardır. 

Ajan "fikstürün Ankarada hazırlan
mıı olduğunu, buradaki toplananların 
İstanbul için ayrılmı, olan 3, 4, 5 ve 
6 numaralan çekmeleri,, ni bildirmit. 
klilp murahhaslan ise fikstüril görme
den numara çekmenin nizamnameye uy 
madığmı ileri sürerek 1stanbulda bulu
nan federasyon reisine bildirilı .esini ia 
temiılerdir. 

Murahhaılann bu haklı isteği ajan 
•arafmdan telefonla derhal federasyon 
reisine bldirilmipe de Sedad Rızanm 
'klüp munhh:ıılan numara çekmuler
ıe ben onlar tarafmdan bu iti yapa
rım,, cevabını vermesi üzerine bir ne· 
ticeye bağlanmadan toplantıya nihayet 
verllmittir. 

Ş ld ve kupa 
DOn mıntakada 

sahiplerine verildi 
Eski senelere alt futbol ve tild ku· 

palan umumi merkez tarafından İstan
bul mıntıkasına r~nderilmif olduğun
dan mıntaka bu kupalan kazanmıı olan 
klilplere dün tevdi etmiftir. 

931 - 932 futbol fildi lstanbulspora, 
935 - 936, 936 • 937 futbol tildi de Fe 
nerbahçeye 935-936 voleybol kupuı 
Fcneryılmaza, 9315 • 937 voJeybol ku
pası da Hilil klübüne verilmiftir. 

Disiplin lıegeti 
BugDn gene 
toplanıyor 

İstanbul mmtakaar diaipll-ı heyeti 
bugün aut llçte mmtaka merkezinde 
toplanarak Fencrbahçe • Enoals mUu
bakuı hakkında bu maçın hakemi Şul 
Teccanr, Fenerbabçe takımı kaptanı 

Fikreti ve rakip oyuncuya tekme attı
ğı iddia edilen Esadı dinliyec:ektir. 

Disiplin komiayonu bundan baıka 
da hakem Nihadı, Topkapı klUbU reisi 
Ferid Ölçeri ve ayni klilp futbolcWe -
rinden Haydan ela bugün için davet et 
mit bulurunaktıut1r. 

Atina mulıteliti 
Kurban bayramında 

memle ke timize 
geleeek 

Türkiye futbol fedrasyonu Ywıan fe
derasyonuna müracaat ederek kurban 
bayramı tatillerinde Qç müsabaka yap
mak üzere Atina futbolcWerinden mü
rekkep kuvvetli bir on birin memt~
miıe gönderilmesini rica etmi§tir. 
Komıu mt'tnleketlerin sporcuları ilk 

~lanm 11 pıbatta Jmıirde, 14 pıbat
ta Ankarada, 17 pıbatta da tstanbulda 
yapacaklardır. 

Halkev ı futbol 
maçları 

Eminönü Halkttiadm: Evimidn 
apor koluna ballı klUpler arumdakl 
Jik maçlarının dördllncU baftuı 1-1· 
1938 puar cUnU apltda ıa.terUta 
ıeldlde yapılacaktır. 

Halıcıoııu' aahau: Aha komiseri. 
Ali Yekta Anıt. Habcıollu-Unp B. 
takımlan saat ı O da, A. talmnlan saat 
14,20 de hikem Hakla. 
11 ,20; Rami • Alemdar A. takmıJan. 
Saat 12,30 da hakem Dmil. 

Davutpap tahau: saha komlaeri; 
Mehmet Sırn. 13 B. ta1amlan: aut 
14,30 A. takımlan, hakem Nuri Peke
aen. 

1CaraaUmrllk llhau: Saha komite· 

inatçı Lort 
Bir seyyah sdatll• 

11ıreTedlDI hap shaner' 
suçlu olarak girdi 

G eçcnlerde maruf bir İngil~ ıord' 
Parisi ziyaret etmi§. Şehri blf' 

tan başa gezmiJ. dükkanları, nıu.eıid 
resmi ve hususi müesseseleri, hiUAI' J 
rillecek, gezilecek neresi varsa b 
dolaımış. 

Yalnız hapishaneler ka1nq.-' 
lara girmesine milsaade olun~ 
Bunun üzerine inada İngiliz ne ~.: 
biliyor musunuz? Nafile d:iJilnJ 
bulamazsınız. 

Bazı mücevherat alıp bedelini Jıf 
nüz tediye etmediği bir ku~ 
töyle bir mektup göndemüı: ı) 

"Lord B. borcunu vermeden bel 
tam Pariai terkediyor ... " 

Kuyumcu mektubu alır almaı ~ 
katına ko§mUJ, avukat müddeiu~ 
ye çıkmış. borçlu hakkınela tevkif fJfll'. 

atmıı. Bir saat 10nra bir l:r:t m~ 
bir polis lordun ikamet ettiği otele $ 
mi.fler, kendisini tevkif edip 
otomobile bindinniıter. 

Lord; yolda kaçacak gibi bir hl"" 
kette bulunmuı; bunun ilzerine ı#I' 
rinl bağlamıılar ... 

Hapiahane memuru, borçlunun ır 
mini, töhretini, ikametglhıru, t~kllt' 
nin sebebini ya.ınuı. Sonra kapıyı; 
mıı: lordu, diğer mahpusların bul 
ğ:.ı bahçeye bırakmıı. 

Lord, bahçeyi, kovuflan do~ 
her yeri görmÜ§. Sonra, gardiyaıull 1' 
nmı yaktaımıt; cebinden 5000 f; 
tık bir banknot çıkararak u.zatmıt .:__..t& 

- Artık her yeri gördüm. .14~ 

blmiya lüzum yok. Borcumu ver,,,r 
ğim. Bu parayı memura götür, ver .. 

DemiJ. Biru 90nra da hapi.ııaıs" 
den çıkanlnq. 

Lord, hapishaneden aynlırken ti# 
murlan nezaketle aelamlamıJ •e otd' 

ra ıu ıözleri söylemiı: 
- Vakia bu, bana biru babatı1' 

mal oldu ama zaran yok. Çok ıııJdl'~ 
Parla ~pishaneaini görmeden l~ 

reye dl:Snmek mecburiyetinden ~ 
dum. ./ 

Kadınlar ıçın 

ri: Avni Baysal; Bo.ıkurt·Aıa:;~ 
takımlan IUt 12.30da ; A. -... ~ 
saat 14.20 de hlkem Nuri. Yücld~ 
tayan B. takımları saat 10da; A.tP'"' 
lan aut 11.20 de hikem Kerim~· 

Bakırköy aahau saba kamiıerU . ..-.- 
za; Balarköy-latikW Altıok B. 
lan saat 13 de, A. talmnlan saat 1 
da blkem Enver. 
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Kafes 
Hayaf 
Ark ı, anasını sever miydi? 

ti. Çok :da.şı~ın bu suali kafasını işlet 
biribir· skı bır hayal özlerinin ön:inde 

ıne ckJend·ı o . 
~il ~~ogduktan üç gUn sonra, babası 
fıl:n eraya tutulup ölüşiyle de anla-
L• 

1!tır ki H . 
... ıın b b • ayan kadcmsiz:di. Nite-
L a aaının ·T· • 11ct, b' • o um yle başlıyan fela-

ırı biri dı 
tcıtıillind k. ar sıra devam etti. Şeb 
ti bir c 1 babadan kalma bliyük evle 
hlYUıc gece -O ortalığı silip sUpUren 
Caıııa Yanğında- yandı; kül oldu. 

rını g·· k iıc uç urtarabildiler . ...,.r tek 
L· }'arar e 
11Jçuı...h şya çıkarılamamıştı. Çok 

"i.U lia t' •ttit ya ı o zaman.. Belki yedi, 
dıı, (~~şlanndaydı; Pek .iyı bi?D'iyor
lıtr ak 0liilğu mu'-'11:kaktı. Bunu 

•dan h 
dıığu atırhyordu: Sandaı ya otur 

tarnan k \'a .. aya lan yere tJc-ğmezdi.) 
lılırı::;ı1n sabahı uzak bir akraba evine 
daıı a 1 aı:dı. Annesi ağlıyordu, durma 
tan ğlıYordu. Gözlerine phtı pıhtı 

oturrnuştu. 
o._b 

llc Japt ah sığındıkları aknba evinde, 
htııırı1 ıtını bilmiyen annesi büyük bir 

...., ~ liayatinin Uzerine yürümüştü: 
"' tursuz! 
uiyc h k 
0 

ay ırmıştı. 

qtı li ilca, kocasının ölümüne sebeb o 
llı!iaiba~ati idi. Du ih:nci felakete de o 
"" ctın ".. .. ""ti J Uzun den uğranılmt§tı. Ha-
ıj,,_' 0 zarn~n d' W• d w t"'ldi bil " ye ıgı ayagı .• acısını 

değil c hatırlıyordu. Bu bir dayak 
~ ·bu b' . 
Ilgın ır ışkenceydi; bir zulumdu: 

dort b· tnaşayla rast gele v:icudunun 
~P:ırıı.r tarafı dağlanmıştı. kulakları 
~t k :ııttı. Yanakları çimclikten mos 
ı-.ı esılrni11 .. .. .. il A . d ı· 
··~ti &an . s• çurumuşt . nnesı cır 

hirq kı... Ev sahipleri )'Ctişmekte 
'i~li~~ha geçikmiş ols.,lardı. zavallı 
llı ita,,~' liayaticik belki de inı..:e boğa11 
tı I' ıtdı~ • .. 

ara,U\da ı;ı annesinın çılb n parmakla 
~a . boi:ulup ~idt'cekti. 

ılı lire h 
c.ı ta... anım, artık baş'l:rısına kız:-

tı' ···~nl IS:fltırd ar da hıncını Hayatidcn 
ı. 

.6,,~ 
~dı, S<ırayda bir kira evinde oturuyor 

t~~ /\rıncsi 
\' !}'ot, 0 nu evde Yaşarla yalnız: bı-
'kr tahtaya, çamaşıra ı.rid:yordu. ç , zen . . o 
il< :i'a gın bır akraba kıziydi. Kü-

~ C'iıl:a 0kaüz kalmıştı. Babası, sonra 
t -.ııd·~. 
lı10~ 1 ıgı k;ıdınla Anadolu da otu 
~ ll. ~n 'k· ı.....t oıa ı ı, on üç yaşlann.-:fa ka-
~· n Ya! N ·l'lıııtı. arı azire hanımın yanına 

)t .llir aJc • 
lı tıti ka farn ısten d3nen ar.nesi. Ha-
t ~dıtı:Şısı~a ç~kmişti. Öfkeden sura 
ıc td §, gozıcrı yumulmu§tU dişleri 

~ı;- ı}'ordu . ' 
t ilfttini · liayatı, yeni bir dayak 
tıııtfc b n başryacağını anlar:uş, tit-

' 'h aşJarnıştı. 
"la Yat' ....... ı ... 
trend' 

ı... '- t- ırn annec:;;:m vq QCı. b ••• 

~ da ıın bu huyların yoktu timdi 
...._ ? !111 ba~ladın? 

• ? 
'li -'l aaa? N' 

lı ~ '.'tri 80 1
. ye susdun? Sakladı-

'tı:) ti\ • Y ıyecclc misin, yoksa maşa 
l-f ,, ırn rnı? 

'ıı~ ili'atı 
~ c,·tıirı ' n~den sonra anlamıştı ki, 

111~h~t u;~vız çamaşır san.dığı. kilide 
~ı~. <1 Utularak açılmış kanştı-

~~l.i 0.ku2 r 
dcıı b ırcsı çalınmıştı. Bunu Ha 

ıı~ orı;:ka ~im çalabilird:? Nazire 
ı t'I .. h ~ Şlınh"lendi. Hayır, şüphe 

u ııı· 
te de)jli.,.ı onun vaot'i'ir muhakkak 

~ ~llhtarı de meyc1an.1aydı · 
t 8~1t:n bir kuş kafesi içinde gü ' ..... 
Sö~ıe . 

n r~ı 1 -dıvordu Havat'yc- Bu 
r ın ç 

:t hiı· . " ı!rnr meydana .. Yoksa 
.... 1tsın 

..... l\n ... 
b 11ecığimı 

J<: >·aı · 
~ 1 varı>·ordu Hayati... Katılır 

1YOtdu 
l\nn · 
" c, ben h d ··1· ~ ct·d rrsız egı ım ... 

'tl 1 1 
enim b. 

liıl"I- ır şeyden haber:m yok. 
' ~ •<.<;lt 1 

t ' en P 
Q ı btu ata çalm:ıdım. 

"tıı rgltz rnu .b r 
A ı lltd· s et, ya bu ka es, 
"'~ ır' n 

rı 11 '-raya~ unu neyle :ılcın ? .. 
' hui'i.ilc •.beyaz yağlı bovalı. pan 

hır konak vardı. Bir paşa 

konağıydi. Nazire hanım işe gittiği g\ln 
ler, onu da arkasına bağlar götürürdu. 
Bir buçuk, iki yaşlannda ya var ya yok 
tu o zamanlar ... Annesi mutfakta ye
mek p;şirirken, küçük Ha} ati mutfağın 
buz gibi soğuk tuğl2larında emekler 
dururdu. Sonra bir gün evin gelini tesa 
düfen onu görmüı ve ~k sevmiıti. Ne 
iyi bir kadındı bu taze!.. 

Küçük Hayati, bayramlarda, rama 
zanlarda. kandiller.de beyaz yağlı ~ 
yalı, pancurlu konağın bu iyi gelinine 
gidiyor, el öpüyordu. Aynlırken, avucu 
na ç•I kuruşlar sıkıştmyordular. lıte, 
içinde minimini sakasiyle bu ufak kafe 
si, i) i yürekli gelinin, bir gün evelki 
kandilde haberi olmadan cc':>iııe koydu 
ğu harçlıkla alınıştı. 

.bonnesi buna bir türlti inanama· 
mıştı: 

-- Hayır -.d!ye sert sert kafasını 
sallıyordu- yalan söylüyor&un .. 

lliç unutu!miyat.:ak bir dayak da o 
gUn yemişti. Evet... Bu da bir dayak 
değil, bu da bir işkenceydi: bir zulum 
du: 

Zavallıyı yerlere yatırmış, bacakla 
nnı, sırtını çiğnemişti. Vücudunun 
dört bir tarafnı mıncık mıncık yuğur
muştu. Kıpkırmızı başında mini.mini 

birer düğmeye bcmiycn simsiyah, par 
lak gözleriyle gü::el saka. ufak tahta 
kafesinde bir oradan bir oraya koşu
yor "cik cik" ötüyordu. 

Yaşar, dayanamamış, k3çmıştı. An 
nesi bir türlü hırsını alamamıştı. Onu 
yor, baygın bir hı:1de kaldırıp merdive 
nin trabzanına bağlamış ve karakola 
g:tmişti. 

Bir insaflı adamdı gelen polis ... İp 
lerlni çözmüş. onu sevmiı. okpmış, 
annesini de bir iyi ha~1amıştı. tahkikat 
uzun ıUrmemişti: 

Paralar bulunmuş, hırmz anlaşıl
mııtı. Bu, küçük Hayati mi? Hayır ... 
Bu, Yaşardı. Zeng:n akrabanın kızı Ya 
şar ... 

Her şey ört bas cdilmi;; ve Hayati ye 
diği dayakla kalmıştı. 

Yen1 neşriyat 

Çol~uk Duygusu 
Hnftnlık Çocuk Duygusu snzetcsınin 15 

ınci snyısı çıkmıştır. 

Bıı sfizel mccınuı:ı) ı hüıiln çoculdnr:ı 

lınsiyc ederiz. Fbntı her yerde 5 kuru,_ 
tur. 

Sinema Oblektlfi 
Anıerikndn çıknn en son şnpk:ı model. 

Jeri ile lı:ıftnnı n film ınenmu ,.e krllili !e
rini yüklü olan Jnı snlon mccmunsının 13 
üncü snyısı cıkıııışlır. 

GuNAHKARPAPASLAR 
- '17 - Nakleden F. K. . 

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

iStediğimiz avlar !,, 
Yanınıza biraz mukaddes su ile büyük 
bir haç alıp beni oraya götüriın. 

Bu sırada Ferond uğra§a uğraıa taı 
kapağı ıyicc yerinden oynatmıı ve dı
şanya çıkmağa muvaffak olmuştu. Bo.ı 
rahibi görür görmez hemen ayaklanna 
kapandı: 

- Ah muhterem peder, size nasıl te
şekl:ür edeceğimi bilemiyorum. Cehen
nemden, sizin ve karımın dualarınız 

sayesin':le kurtuldum. isa size uzun ö
mürler versin. • 

- Ayağa kalk evladım •. Hemen ka· 
rının yanına git de zavallıyı teselli 
et .. ÖlümUndenberi iki gözü iki çeşme, 
ağlayıp duruyor .• 

- Evet, muhterem peder~ Hemen o
nun yanına gitmeli}im. Kanmın lı.ıy

metinı cehenneme gittikten sonra anla
dım ...• 

Başrahip, diğer papaslar kadar bu 
işe şaşmış göründü ve işte muhakkak 
bir mucize olduğunu onlara anlattı .• 
Ferond da bu sırada evine döndü .. Yol
da onu gören herkes bucak bucak ka
çıyordu. Kansı da heyecanla yalancık 
tan bayıl:vererek onlardan geri kalma 
dı. 

Köy ahalisi bir müddet onun yanına 
yal:laşamadı. Fakat yavaş yavaş alıştı· 

lar .. Mucizenin fevkaladeliği onlan ki
liseye bir kat daha fazla bağladı. Fe
rondun evi ziyaretçilerle dolup taştL A· 
damcağızın da öbür dünya hakkında 

tafsilat vere vere sesi kısıldı. Verdiği 

malümatın tabii çoğu uydurma idi, fa-

kat böyle yapmağa kendisini mecbur 
addediyor, herkese öbür dünyadaki ak
rabalarından selam getirmek suretiyle 
hediye almanın oldukça kirlı bir tica
ret olduğunu kıt zekasına rağmen pek 
ila sezebiliyordu. 

Yedi ay sonra karısı bir çocuk dün -
ya getirin:e Ferond cehennemde ken
disini ald~tmırdıklarına bir daha iman 
etti ve kansını artık hiç kıakanmamağa 
başladı. 

Bazan gözüyle gördilğü ıüpbeli va
ziyetlerde bile cehennemi ve dayak fa
sıllannı hatırlayınca iradesine hakim 
oluyor ve şeytanın bir oyun oynamak 
i~in gözüne böyle manzaralar gösterdi· 
ğini anlıyarak banın muti bir kulu ol
maktan çıkmıyordu. 

Cehenneme gidinciye kaıdar geçen al
tı senelik evlilik hayatında hiç çocuğu 
olmamışken bu imanı sayesinde cehen-

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

Manastır baırahibi ise o mıntakanın 
"Aziz,, i oldu. 

Va lan sıvalı 
-Süzanna 

Günahkar papaslann maceralarını 

yazmağa bir değil, birkaç ömür bile 
kafi gelmez. Bu nevi papaslann en gU
nahkiran olan eneizisyon papaalannın 
bir macerasını daha analatarak bu mev-

zua son vereceğiz. Bahsedeceğimiz ma
cera da tapan yada cereyan etmi§tir. ve 
engizisyon tarihinde "'Vallnsiyalı Ru
hen Suzanna vaka'aı,, diye maruftur • 

Bundan evvel mcıhur Torkemada· 

nın, kadın ilıtiraaiyle neler yaptığını 

anlatmıştık; bu vak'a da bazı papaala
nn para hıraiyle en korkunç cinayetleri 

itlcı:liğini ı&termektedir. Bu hidiae 
evvelce bahıcttiğiınU Tokemadanm 11-
panya bat engbit8rHlğU zamanında 

Valansiyada cereyan etmiftir, fakat za

lim kahramanı Torkemada değı1, Va
lansiya engizisyon reisi papaa Kristobal 

Galvezdir. Yahudi ve araplan İspanya
dan silrilp mallarını gaspetmekte, ıefi 

Torkcmada kadar gayret gösteren bu 

papaa bilihare Papa Dördüncü Sikat ve 
İspanya kralı Ferdinand tarafından az-

lc!ailmiıtir. Fakat yaptığı zulümler do
layısiyle değil, çaldığı mallardan Papa-

lığın ve krallığın hiuelerini de aıırdığı 
için .... 

$ • 

1483 senesi sonbabanrun güzel bir 
gUnündeyiz. Valan.siya engizisyon reiı>i 
Galvcz sarayında yaptırdığı tadilit i
çin kasalarında Wi para mevcut olma· 
dığını düıünerek UzUntU duymaktadır. 
Haznedannı çağırarak: 

- Antonyo, dedi, bütUn alacakhları 
yakalatıp hepsini yaktırarak borçla
rımdan :icuıtulmama maalesef imkan 

yok.. Çünkü heriflerin adedi pek fazla 
ve aksi gibi hepsi de maruf ve mutekit 
katolık~ Bu usul yahuıdilerdc gayet iyi 

neticeler verdi amma tanınmıı katolik· 
lere yaparsam, hele adetleri de böyle 

çok olunca benim için tehlikelidir. Bi
naenaleyh ba§ka bir çare bulmalıyız .• 

Bana öyle geliyor ki Valanaiyadaki 
bütün yahudileri ve arapları tamamiyle 

imha edemedik. .Sana istediğin kadar 
salahiyet veriyorum. İstediğin kadar 
yardımcı ile çalıı ve kırk sekiz saat için· 
de bana zengince bir kaç ;,ahudi veya 
arap bul .• Herifleri yakar, pualannı da 
ihtiyaeatımız için harearu:. 

Hazinedara likayd bir el ipretiylt 
izin verdikten sonra fdırin büyük mey• 
danına nazır balkonundan dı13nya bak· 
mağa başladı. 

Bu sırada apiJdan geçmekte olan~ 
kiti papası öyle alakadar etti ki, eğile
rek baktıktan aonra geriye dönilp çağır· 
dı: 

- Antonyo, çabuk geL.. Şu geçen 
gen5 kadın kim,? Hani yanında yaşlı bir. 
kadınla bir de hizmetçi olan var. 

EğilerCk geçen kadııuı baktılar. Ha• 
rikulide güzeldi. Valinsiyada pek az 
görülen bir aanlıkta, altın renginde 
aaçlan güne§in ziyaaiyle pın1 pml par
lıyordu. 

Boyu, yUzü, vücudu bu kadının müs .. 
tesna bir güzel olduğuna canlı bir delil· 
di. Galveı, hayran hayran ona ba
karak efendisine cevap vermeği ideta 
unutan huinedanna hitap etti: 

- Söylesene ıerscm! Bu kadm kim? 
Antonyo yerinden 115radı, cevap ver .. 

di: 
- Bilmiyorum Monacnyör, fakat mü• 

aaade ederacniz bir kaç dakika i~de 
ögrenip arzederim. • 

Efendisinin bir bat i13reti ilzerine 
koprak odadan sıktı ve filhakika. beş 

on dakika aonra nefes nef esc geldi • 

ismi Ruben SUzanna olan bu kadın ka 
tolikti, fakat yabudl ırkınıdandı ve baba 

a hıristiyanhğı k&bwe mecbur olmuı ya 
budilerdendi. Y cdi aekiz ay evel Dan yel 

Ruben isminde zengin biriyle evlenmi§• 
ti. Bu adam da katolik olmakla beraber 
aslen yahudi ve sonradan hırlıtiyan ol
muı, bir yahuclinin oğlu idi. Bu ıebep• 
le engizisyon bunlarla istediği gibi oyna 
yabilirdi, asılları yahudi olduğu i5in 

kimse bir §Cy diyemezdi. 
Endilllislü · 'el Ruben ve kansı, birkaç 
gUn evvel ı . .ılyadan, kend.i mallan olan 

bir gemi ile gelmişlerdir. Gemide mu· 
azzam bir servet olduğu söyleniyordu .• 

Servetleri zaten yapyı§ tarzlarından 

belli idi. Valansiyanın en güJ:cl binala 
rından birini kiralamışlardı. Evlerinkic 
ideta bir hizmet5i ordusu vardı. 

(Devamı var) 

Haberin deniz ve macera romanı: 47 - Elbette! Yoksa. böyle bir geminin sahibi 
olabilir mi ldl? O bu geminin sahibi olmakla bU
tUn Avrupa kıtasmın da sahibi, efendisi olmuş
tur. Şimdi hiç aklınıza gelmiyor mu kl: Siz böyle 
adamla uğraşmakla, boy ölçUşıueğe çıkıştığınız 
için büyUk akılsızlık ettiniz! 

müşUm! 
Doktor kendini hiç bozmadı: 

Yazan: Alı Rıza SC'yti 

pimiz yoksul. miskin, lrnnunun ve insanlar cema
atinin kölesi, ·kurbanı halinde kalırız. Halbuki 
onun savcsindo bUlUn dUnyaya meydan okuyo
ruz. BUtiln Avrupada buna benzer bl• gemi, bir 
harp gemisi yoktur. Ondan surat istesek bize o
tuz beş mll surat verir, onn, artık kömUrümUz bit 
tt desek, slzl kl\mUr istemeden gUnlcrce gezdirir. 
Bir kere ona bindin mi, bütün mllletlcrden, bUtUn 
mlllE>tlNln donanmasından pen amız yoktur, hep 
sinden Ustün bulunuruz. lstediğlmiz yere gidip 
ynlcar yıkarız, en yollu kruvazörler, en kuvvctU 
zırhlılar bizim yanımızda çocuk oyuııca~ı kalır .. 
Bunları öğrendikten sonra onu sovdlğlmizc, ona 
l\şılc olduğumuza blUA şaşar mısınız? 

Doktor bu ~özleri fevkalAde bir heyecanla 
söyJUyordu. Bu bir mutaassıp dindarın, yahut gö
zünü duman biirUmüş bir Aşıkın heyecanı itli. 

ırnrrezdeki büyük gemi güneşin ışıltlnrı al
tında altııı alevlerini sncıyordu. Yaban kazı ı;ibi 
lJlçinıll tckncslnin Uzerlndckl musnmbnları kal
dırılmış topları ile gerçekten muhtc~cm, güzel 
klınsenin f;Brmedlği bir şeydi. Dedim kl: 

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

- Şahin bey, gemimizin teknesi fosfor • bronz 
m:ıdcq_tnden yapılmıştır. Mnklnelerl de gaz llc 
çah . .;ır; ICtlcln cliktnt edin, bu bilıli wlniz VA 'köroUr 
rerlne gC'çcn petrol demek delildir. Ynğ buharı
dır. (Fosfor. bronz) gemi ynpmn.lc lı;:ln dUnynda 
en elvC'rlŞJI madendir. Ltlkln o kadar balınlıdır 
ki. bunu kimse göze alnmaz. Birçok milyon lirası 
olmayan bir fl~"'m o rnndf'nc\en ~<'mlynpnmnz. 

- Demek knptnn Blak o kadar zcnglndlrt 

Ben bu söze karşı Türklük damarlarımın 
kabardığını duydum, yilzUm kanın bUcumlle yan 
mağa başladıysa da örkemi yenerek ve hlc cevap 
vcrmiycrek yeşil, köpüklü denizlere doğru bak
tım. 

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

tiyat olarak kömUrlüklerlmlzl de dolduracağız. 
Belki ilkbahar gelmeden tekrar denize çıkarız. 
Bu Avrupa devletlerinin tutacakları yola bağlı. 
dır. Bizim kaptan Dlak bulunmaz adamdır: bu
rasını pek muvafık olarak kendine hareket nssU 
yaptığı gibi biraz içeride bir kömilr madeni de 
buldu, onun için Avrupadnn kömUr dilenmek 
derdimiz dE> yoktur. Onlara epeyce korkulu bir 

rUya ı;ösUırdlk. LAldn denizlerde dalma dolaşa
mayıp elbet yakında tekrar uykuya dalacaklar
dır. 

Adsız geminin yattığı Umanın arka tararıa
rmcln ld alçak arazide bir maden ocağı ağzı gör
düğümden sordum: 

- Burada kömür madeninde çalıştıracak 
ameleyi nereden buluyorsunuz? 

- !kreden mt buluyoruz? Ondan kolay ne 
var: Yalmladır.ımız gomllerden tstedl~fmtz ka
clar aclnm nhrız: bunlar madende çalışırlarsa 
pck!\ 11l; ctter çalışmazlarsa hUrrlyetlcrl elinde
dir. lsteycnl şu glSrdUğünUz karlı dağlara bıra
kırız! 

- J.,Akin o karlı daf!larda nnsıl yaşarlar? 
Doktor, bftvıı~ı bır şnkaöan Dnhsedlyormuş 

glbi IAkayıt güldU: 
- Yaşayamazlar, kışla karşılaşmış sinekler, 

böceklAr ı?lhl öl!!p g1derler .. 
Artı1c drıyan~madım: 

- Hakikaten en alçak adamların lçlne dUş. 

- Azizim, slzl buraya biz davet etmedik. tşl 
mlze karıştığınız ıçln kendiniz geldiniz demek· 
tir. Ne çıkarsa bahtınıza!. 

Kendisine bUlUn nefretimi gösterecek blr 
yUı ve tavırla tekrar deniz tarafına döndnm. o. 
bayağı nezaket ve şefkatle koluma girerek: 

- Gellnlz azlzlm, dedi, birbirimiz.in ahJAkı
nı tenkit ederek kavga çıkarmayalım .. Dalla ge
zecek yerlerimiz var, karnınız 1a acıkmış olma
lıdır. Haydi buraya kadar gelmişken size mezar 
lığımızı da göstereyim. 

Doktorun bu tekltrl hoş bir şey değildi. Bu. 
nunla beraber, bir şoy söylemeden arkasından 
yUrildUm. 

Kaptan Blakın "Kaya sarayı,, nın bulundu
ğu yere geldik. Yatak odamın karşısına dilşen 
bir noktada kaynya oyulmuş merdivenlerden 
bir mağaraya inmef,e başladık: En sonda bUyilk, 
tabii oUyUk bir mağaranın içinde bulunduk ki 
öbilr tarafı denize bitişik cumudtyelerden btı·ine 
açılıyordu. Burada etrafıma bakınca duyduğum 
dehşeti hiçbir vakit tarif edemem: 

Mağaranın sonunda dimdik ve cam gtbl par 
layan blr buz duvarı vardı ve buduvn.rdnn içeriye 
gilneşln ışığı soluk ve soğuk blr halde giriyordu. 
Her taraf esrarla dolu görUnmekte idi. La.kin bu 
hal hiçti. Dlltkatll bakıp da çevremi daha lyl gö
rUnce, korkunç bir çığlık kopardım ve o fena 
manzarayı görmeğe dayanamayarak gözlerimi 
kapadım: 

Buz duvarlar'1an bllyUk parçalar kesilip 
sandık veyahut 1Ahlt haline getlrllmlş, ölmUş ge
miciler es,·aptarlle bunların içine yatırılmıştı. 
Hepsi ornda, artta U<!til, yilzlerlndQ. ölilmiln o kor
kunç mnrkası olarak yatıyorlardı: LAkln bazı
ları da vardı kl, acının, lhtirastn, işkencenin en 
şiddetli anını gösteriyorlardı. Gözler ~ukurun
dan fırlayıp at;ılmış, dişler kllltlenmlf, pnrmak. 
lar demir çengeller gibi kıvrılmıştı. 

(Devama vu) 



Çin - Japon harbi 
Hankov, 6 (A. A.) - 22 Japon bom 

bar.dıman tayyare.si, beraberlerinde 16 
avcı tayyaresi bulunduğu halde bugün 
öğleden aonra Hankov üzerinde bir ce 
velan yapmışlardır. Kend=lerini tayya
re dafii topların giddetli bir ateı kar
fdamı tır. Fakat bu tayyarelerden hiç 
birine isabet vaki olmamıştır. 

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

Bombalar istasyona isabet etmiıse 
de civardaki fakir bir malıal!ede bir 
yanı:ın sıkmasına sebebiyet vermigtir. 

Jngiliz sefiri Japon başvekllile 
görUştU 

Tokyo, 6 (A. A.) - İngiliz sefiri, 
bugün 8ğleden ıonra Hirota ile görüı
müştUr. Görllgmenin mevzuu ne ola· 
cağı hakkın.da bir guna malOmat ve • 
rilmem1gtir. 

Çinlilerin bir mu\•affakıyeti 
Hankeu, 6 (A. A.) - 60 Çin tayya

resi Nankinin cenubu rarbi1inde ve 
Nankinden 80 kilometre ötede bulunan 
Uhu Japon tayyare karaııgihmı bom
bardıman etmiştir. 

5 ]ırpon tayyaresi tahrip olunmuş 

Denizbank 
_... ııa,taratı 1 incide 

mektcdir. Bankanın müstakil muhase
be teşkilAtr, kadrotannı ve usullerini 
tesblte memur edilen bu komisyon da 
vaziyet üzerinde tenvir edilmemiJ ol
dufu için ne yapacağını hakikt ıuret· 
te bilmemektedir. 

Müzakerelerine Jktısat vekAletlndekt 
ecnebt miltehauıslardan Engelmanın 
da iıtirak ettifi bu komisyon ıson top
lantıaındı, Denizbankın c .. ::s teşkilatr 
ile kendisine ba~tanacak müuseseterin 

vaziyetleri ve çalışma tarztan üze • 
rinde tafsilB.t istemek Uzere fktısat 
baımUşaviri Von der Portene milraca· 
at etmeye karar vermiıtir. 

Komisyon, bir tarartan da mevcut 
deniz ve liman m:.tesseııelerfnin mtiha· 
sebelcrini tevhid lt1ne devam etmekte· 
dir. 

Ö~renitdlğine .ıöre, Dentman'km 
Ankaradakf umum müdürliiğlinde bir 
merke.r: muhasebesi viJ.:uda getirilecek· 
tir. Bankanın mali İJlerini görmek Uze· 
re de btanbulda bir büroıu olacak, bu
nnın da ayn bir muhaaebe teşkilitı bu 
Junaeaktır. Bankaya ait deniz müeıse· 
ıelerinin blltUn tediye ve tahsil itleri 
bu bllro tarafrndan f?pılacaktır. 

Diğer taraftan her mUeaseıenin ken
di hesaplarını tutmak Uzerc kadrosu 
nckadar küçük olursa olsun bir muha&c 
be teıkilltına da ihtiyaç görülmektedir. 
Buna nazaran bu müesseselerin gimdi
ki muhasebeleri üç esaslı parsaya ay
nlmaktadır. Bu muhascbelerdeki me· 

murtardan bir kısmı Ankaradakl mer
kez teıkllitma gidecek, bir kısmı, İs
tanbul bilrosuna yerleşecek, geri kalan 
lan da kendi muhasebelerinin kadrola· 
nnda kalacaklardır. 

Denizbankm kurulma11 ve tetkillt 
tm tev:hid cdilm~i dolayısiyle memur 
kadrolannda tensikat yapılaeağr hak
kındaki haberler doğru değildir. 

Deniz:bankın i§letme teıki!Atını kur
mak üzere yakında iklncl bir komisyon 
daha kurulcf.:aktır. 

İktzsat vekaleti deniz mllııteıarltft 
memurlarından İbrahim ve Hilmi bu 
işlerle meşgul olmak ve bu r!Ncssese • 
lcrlc yeni teŞkitat işleri üzerinde temas
larda bulunmak Uzere ıehrlmtze gel • 
mittir. Nakli ya umum müdüril Ayet .de 
yarın ~ehrimize gelecektir. 

Ankaradan gelen haberlere göre Ban 
ka teıkiJitı ayın on bc§ine kadar ku • 
rulmuı olacaktır. O zamana kadar mev· 
cut mUe~scseleler banka namına çalıJ • 
makta, m:.idlirleri .de tahriratı yine De 
nizbank namına lmza etmektedirler. 

Tahlisiye umum mUdUrlüğü, dün 
kendisine ait umum müdUrlük levhala· 
rını kaldırtmııtır. Diğer mUeaaeaeler de 
levha ve kligelerini dcğiıtrimektcdir • 
Jer. 

Banka umum mtı.dill":l muavinlerinin 
ve idare meclisi azalarının önümüzde~i 
hafta içinde tayinleri beklenmektedir. 
Muavinliklerle idare meclisi aıalıklan
na iktıaat veklleti deniz milıteıarhğın
daki ıube müdürleri ile bankaya ilhak 
olunacak müesseseler mtı.dürlerinden ba 
zılanrun tayin edileceği anlaşılmakta • 
dır. Fakat bunlann §ahıslan hcn:.lz m.a· 
JQm değildir. 

ve bir Japor. tayyaresi de düşürUlmU§
tUr. 

Bu tayyareler ayni zamandcı Yangtse 
nehri lizerinde bulunan iki Japon top
çekerini de bombardıman ederek batır
mı§lardır. 

Bomonti 
fabrikası 

_.. Raştarah 1 incide 
ynpılan bir anlaşma ile, Bomonti tir
keti inhisar resmini ve diğer rasumu· 
nu vermek suretiyle mevcut ıtok ma
lını satı§a çıkaracak, fakat yeniden bi· 
ra imal edemiyecektir. Şirket, husust 
Amiller gibi rakı, ıarab, ga%öz mamu
latını yapmakta ve satmakta serbest 
olacaktır. 

Bomonti §İrketi yeni bir mukavele 
akti hususundaki talebi tervic edilme
yince bira imalatına mahsuı bütün te· 
ı:satının ıatmahnmasmı istemi§tir. Fa· 
kat hilkumetçe bu hususta da henUz 
bir karar verilmemigtir. Yalnız ıirket 
tesisatının teknik vaziyeti ve amortis· 
man hesapları nazarı itibara alınmak 

şartiyle bugünkü kıymeti hakkında bir 
etüd yapdmıı ve rapor Ankaraya gön· 
derilmiştir. Fakat, fabrikanın acı.tına • 
lınmasr isin müzakerelere başlanması 

hakkında bugüne kadar b:r emir gclmi§ 
değildir. 

Mevsuk bir menba.dan öğrendiğimize 
göre, Bomonti §İrketi, mukc:.velesinin 
tecdid edilmemesi ihtimalini diltUnerek 
bilyilk bir ıtok bazırlamııtı. Şimdi bu 
stokun har'.:anmasr birkaç ay sürecek· 
tir. Bu zamana kadar, fabrika ıatmah· 
narak inhisarlar idaresi tarafından fa
aliyete getirilmezse memleketin bira 
ihtiyacı Ankarada orman çiftliğindeki 
yeni bira fabrikası tarafından temin e
dilecektir. Bu f abrikanm tesisatının bu 
g(inkü ihtiyacı karşılıyabileeck kudret· 
te olduğu antaıılmı§tır. Ankara bira 
fabrikası bu vaziyeti hesaba katarak 
Haydarpaıada bilyUk bir transit de· 
posu in§a ettirml§tir. İstanbulun bir ee
nelik bira ihtiyacını depo cedbilecek 
büyüklükte olan burada stok edilecek 
biralar İstanbul ve civarına kolaylık· 
la göndcrild.:ek, bu suretle, İstanbul 

önümüzdeki yaz ayların.da birasız kal· 
mak vaziyetini geçirmiyecektir. Diğer 
taraftan ihtiyaç hbıl olduğu takdirde 
Haydarpaşadald bu binanın ufak bir 
tadil ve bazı vesai ile tegtıizi ısuretile 

milkemmel bir imlahane haline sokul
ması da kabil olacaktı. 

İşin mUhim ve memnun olunacak bir 
tarafı da hUkOmetin yakında bira fiat· 
lannda m'.ihim tenzilat yapmrya karar 
venni§ bulunmasıdır. Şimdiye kadar 
mühim tenzilat yapmrya karar ver -
miı bulunmasıdn. Şimdiye kadar yük
sek amortisman hesapları içinde çalr
§an, aynca inhisar resmi veren ıirkct 
iyi bir kar da iJJve edilen maliyetini 
indirmiyor, bu yüz.den bira fiatları u -
cudamıyordu. Fiatlann her zaman §i· 
kayeti mucib olan yüksekliğinde bayi 
ve diğer mutavassıtların komisyonlan 
da mUessir oluyordu. Yaknıda bira f. 
malatınr üzerine alacak olan hükumet, 
rasyonel çalışmakta olan kendi tesi • 
ıı:ıtı dolayısiyle daha masr.ıfsız i§liye· 
rek maliyeti indirecektir. 

Halkın sıhhatini 'korumak maksadile 
hafif alkollü bütlln içkilerin fiatlarını 
indirmek bllkümet programın:ı dahil 
kararlardan biridir. Bra fiatları indi
rilmekle hükumetin bu kararı tatbik, 
ve halkın senelcrdenberl devam cdege· 
len bir şikayeti de bertarar edilmi§ o
lat.:aktır. 

Romanya 
yahudileri 

_... Daşlarnh J inl"lde 

BUkreı 6 (A. A.) - Kabine hükumet 
programının tatbiki yolunda alınacak 

ilkt tedbirleri tetkik etmi§tir. 
Kabine toplantısından sonra neşredi 

len tebliğde deniyor ki: 
Köy halkının sıhhatine muzur olan 

Yahudilerin idaresinde bulunan meyha 
nelerin kaldırılmasını mevcut kanunla 
nn çerçevesi içinde temin için bir ko • 
misyon teıkil edilmiştir 

Kabine umumi harpten sonra Roman 
yaya gelerek müsaadesiz yerle~en ve 
yolsuz olarak Romanya tabiiyetine ge 
çen ecnobilerin vaziyetini de tetkik et 
m· tir. Dahiliye v eadliye nazrrlarmdan 
m:irekkep bir komisyon en kısa bir za
manda bu meseleyi halledecektir. 

Fransız 
Başvekilinin 
beyanatı: 

Patronlar ve amele 
arasındaki thtllAfı 

muhakkak 
kaldıracağız 

Parla, 6 (A. A.) - Fransız başve· 

kili Chautemps, gazetecilere şu beya
natta bul:.ınmuştur: 

"Son haf talar içinde iş sahasındaki 

ihtillflar, uzun ıamandanberi görül -
memit bir ,iddet iktisap etmiştir. Bu 
ihtU!ftann ihdas etin§ olduğu hususi 
vaziyet, Fransanm refahı ve emniyeti 
için tehlikelidir. Bu vaziyetin devamı
na müsaade etmcğe imkan yoktur. Hü 
kumet, böyle bir şeyi abul edemez. 

Patronlarla amelenin sendika teşki
latlan, meı'uliyeti mütekabilen biribi· 
rine yüklemeğe çalışmaktadırlar. İç • 
timai eulhün yeni ba§tan tesiı;i elzem
dir. 

Benim himayem altında yeniden yek 
diğerlerine ınUiald olmalarını patron· 
Jar ve amele mümessillerine ihtar edi· 
yorum, onları yeni itillflar akdine ve 
bundan böyle bu itilaflara riayeti ta· 
ahhüt etmeye davet ediyorum. HükQ
met, bu suretle vücuda getirilmiş otan 
içtimai sulh kanununa onu parlamento 
nun tasvibine arzetmek ııuretile kanun 
m:ieyyidesi verecektir. 

Bundan sonra bütün v:ıtandaşlarrn 
kanunun hakimiyeti önünde eğilmele
ri f.:ab eder. Zaruri olan bu neticeye va 
sıl olmak için hükumet, bütün mes· 
uliyeti üzerine almakta tereddüd etml· 
yecektir. 

Hataya dair 
_.. Da~tnrafı 1 incide 

niınnınnmenin tahriri ,.e tatbik mc\kiine 
vaı:'ı hukkında kail ihtiraı kayıllnrı derc
mn:rnn ettiğini bildirerek şö~lc demiştir: 

"Kararınızla ve Fransa ile yapılan uzlaş 
ma ile ba~lı bulunan hükumetim, metin. 
!erin bu suretle tahrif olunması hususu. 
nun kabul edilmlyeceğinl beyan ederek ,.e 
937 mayıs celsesi sonunda sösterdil'U mu
vaffo.ktyetln baıı nazari lonnülleri i tih. 
daf etmeyip belki uzlaşma hc)•cll umumi. 
yesinin filen fahokkukunu istihdaf eyledi. 
~inin senet fttilınz olunmasını rica eder. 
Binaenaleyh, hükumetim znten hnln He 
lekeli olan bu nlzamnnmc hnkkında sure. 
ti mahsusada ihtiraz kayıtlan dermeyan 
eder ve bu nizomnnmenln kon~ey huıu. 
runda ıaten ııliıkah tıırnnar olan iki dev. 
lelin beraber çalışmo~llc yen iılen tetkik 
olunmndıkçn t:ıtblk mevkllne J.tonulmnsını 
protesto rder. 

lntlhnhatta 
kazanmak için 

gayretler 
Antakya, 6 (Hususi) - Kırk sene

denberi Antakya nUfusunda mukayyed 
bulunan fakat doğum yeri Antep ola· 
rak gösterilen Hacı oğlu Mehmet, ga
%02".CU İsmail oğlu Ali ve İhsan Nusre 
tin Sancak vatanda§lığına kabul için 
yaptıkları müracaat, doğum yeri Hatay 
olmadığı behancsile reddedilmiştir. 

Tilı kler nüfusa geçiıil miyor, 
Araplar ise ••• 

Antakya, 6 (Hususi) - Delege Ga· 
ronun riyaseti altında ikinci defa top· 
!anan Antakya, İskenderun ve Kmk -
han m:inferid hakimleri, Türkiyeden 
gelip de nüfusta mukayyed olmıyan 

Hataylılann taleblerinin reddedilmesi 
ve fakat Suriyeli olupda nüfusta mu • 
kayyet bulunnuyanlann sadece bir şe- 1 

hadetname üzerine muamelelerini he • 
men yapılmasına karar verilmiştir. 

Mısır Krahnın 
evlenme 

• • 
meras~mı 

Eski usul üzere 
olacak 

Kahire, 6 (A. A.) _ Kral Faruk, 
dini milşavlrlerin mUtalcnsı veçhilc Zül 

tikarın ananevi peçeyi muhafaza etmesi 
ne ve halk içinde çıkm:ı.masına karar 
vermiştir. Buna binaen, 20 Kanunu
sanide Kubbe Sarayında yapılacak o
lan evlenme merasimi tamamen basit 
olacaktrr. BUtiln Mısırda ~enlikler 

birk:ıç gUn sürecektir. Hiç bir yaban
cı davet edilmemiştir. 

Bununla beraber, diplomatlar ak • 
ıam Uz.eri Sarayda verilecek ziyafete 
davet edileceklerdir. 

-'-" MNcrx>.~,:..: rm ~, 

Balkan memleketlerı 
tütün kongresi 

ıoıı"' manlar ve bir de Çekoslovak, po Uf. Bu ayın 17 sinde şehrimizde Balkan J 
memleketleri tütün kongresi toplana -
caktır. 

Macar, Fransız, İsveç ve Rumerı.t 
inhisarlandır. Bu memleketle>l11 ırJ 
sene şark tüt-:.inlerinden aldıkları ,laf' 
tar muayyendir. Ve ufak istisrı. 
120 milyon kiloyu geçmemektedi''' 

Bu kongreye, bizim gibi şark tiltünü 
yetiştiren Yunanistan ve Bulgaristan 
ile Yugoslavya iştirak etmektedirler. 

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 büyük bir ehemmiyet vermektedir
ler. Hazırlanan ruznameye göre, kon • 
grede aUikadar memleketlerin tütün is· 
tihsalat ve ihracat işlerinde el ve i~ 
birliği mes~lesl görUşUlecektir. Memle· 
ketimizle Yunanistan ve Bulgaristan.da 
yetişen tütr:.inler evsar it:bariyle biribir 
terinden az çk farklı tılmakla beraber, 
ecnebi piyasalarda (Şark tütilnil) un
vanı altında tanınmaktadır. Şark tü • 
tünlerinin müşterileri Amerikalılar, AI-

Denizde 
bulunan ceset 
Kim olduğu hen Uz 

anlaşılamadı 
Halıcıoğlunda, denizde bulunan ve 

Halıcıoğlu vapur iskelesi memurunun 
görüp haber verdiği otuz beş yaşların· 
da olan cesedin kime ait olduğu he
nüz teşhis edilememi~tir. 

Ceset sudan çıkanldıktan sonra yü
zünden ve sağ koltuğu altından kalın 
bir halatla bağlı bulunduğu aynca, u
cunda büyük bir taş bulunan bir sici
min de boğazından bu halata merbut 
bulunduğu görillmüş~Ur. Ceset üzerin 
de palto, yelek, şapka, boyunbağı ve 
kıymetli hiçbir eşya bulunamamı§tır. 

Ayaklarında bir çift rugan iskarpin· 
le bir çorap bağı bulunmtışur. İskar· 
pinlerinde mevcut kömür tozlanndan 
bu şahsın ya bir kömürcü veya bir kö
mür amelesi olduğu zannedilmektedir. 

Pantalon cebinde iğne, iplik ve bir 
makara bulun nuştur. Askı&ının bir 
dilğmesi kopmuş, kopuk tarafın bağı· 
nı diğer tarafa iliştirmiştir. Bu cihet· 
lerden de ölünün bekar olduğu anla
§Ilmaktadır. 

Cesette hiçb'r yara ve tazyik eseri 
görülememiştir. Yalnız suda fada §İ~
mesinden halatın boğazında açtığı bir 
yara vardır. 

Ceset suda ayaklan yuk"'n, başı a
şağı sarkmış bir vaziyette bulunmuı· 
tur. Balıklar o ğııı; ve burun kısmım ta 
In'\ ınen yemişlerdir. 

Cesedi muayene eden adliye tabibi 
Enver Karanın if arle6ine g:frc ceset on 
beş gO:in evvel denize atılmıştır. Kime 
ait olduğunun anlaşılması i~in morgda 
teşhir edilmektedir. Müdde'umumi mu 
avinlerinden Hikmet Sonet tahkikata 
memur edilmişir. 

Yahud ler 
Flllstine serbestçe 

girmek istiyor 
Yecrane limitleri bu imiş 
Londra 6 (A.A.) - Röyter ajansı • 

mn öğrendiğine göre, dünya Sionist 
teşkilatı müstemleke nezareti nezdin· 

ide teşebbüste bulunarak beyaz kitapta 
mevzuu bahsedilen ve yahudilerin Fi • 
listinc girmesi için şart koşulan yüksek 
siyasi seviye hakkındaki kaydın der • 
hat kaldmlmasrnı ve yahudilerin ser • 
bestçe Filistine hicret edebilmelerini 
istemi tir. 

Gazeteciler toplantısında söz atan ya 
hudi teşkilatlarına mensup bir çok 
yüks~k §ahsiyetler de memleketlerin -
den bir çoğunda yahudilerin gitgi.de 
fena vaziyette kaldıklarını söylemişler 
dir. 

Amerikanın müdafaa 
bütçesi 991 milyon 

dolar 
Vaşington, 6 (A. A.) - Reid.:üm

hur Ruzvelt, bu seneki milli müdafaa 
bütçesinin sulh zamanında ~imdiye ka-

dar asla ~ıkmamış olduğu bir rakamı 
bulacağını beyan etmiştir. BUtçe 991 
milyon dolardır. Bunun 569 milyon 827 
bin 400 ü bahriyeye ve geri kalanı da 
orduya aittir., 

Halbuki bu Uç memlekette, ut~ r' 
mandanberi devam eden sakim btr f 
kabetin neticesi olarak şark tütiirıO ı' 
ti§tiren memleketlerde istihsatlt 
geçtikçe artmaktadır. Bilfarz. sol' bil' 
rekoltesi Yunanistanda 70 mi1Yo0~ 
de 67 milyon, Bulgaristanda 35 JıW 
yon kilodur. Asgari 172 milyo.ıı , 
yu bulan bu istihsale mukabil, ~ 
120 milyn kik>yu geçmemekte, kht 
müşkülatr yüzünden hattd prJ..: tU ~ 
terinin müşterileri çok defa dıb'tl 
mal almak mecburiyetinde ka1111ak rJl 
dırlar. Bu scbebledir ki piya:al~~ 
fazla stoklar kalmakta, fiatlar du~ 
te, bundan da müstahsil zarar gö .,J 
tedir. Oç memlekette görülen bı.t il' 
önilne geçmek Uzere, bu kongr~d: '' 
tihsalatın umumi surette t:abdıd1 releri aranacak, ihraç ve satı~ ~ 
için de müşterek bir te~kilat kurtl 
sı imkanları görüşülecektir. _..,.d 

lstanbul Kız Jlsesllld' 

Dün üç talebe 
hafifçe 

yara andı ~ 
Dün, İstanbul ktı: lisesinde çc!J 

fi! gesen bir kaza olmuş, 1 linci rl 
tan üç talebe hafif surette flka1cl•1~ 
dan yaralanmışlardır. Talebelcri..rı ~ tf 
lan yaraların bir hafta içinde tyU ~ , 
cek kadar hafif olduğunu işirettel1 2 
ra hadiseyi kaydedelim: 

Askerlik • dersinde "doldur le~ 
talimleriyle meşgul olan talebele " 

biri bir masa üzerinde duran taliıı' )f' 
§eklerinden alacak yerde "doldtıf ffl' 
pa" talimlerini yanlışlıkla aldığı t.•hfı 
edilen manevra fi§eklerinden bif' 

jurla yapmıJtır. ;.' 
SilAhını doldurduğu bir sıraô11 f 

mağı tetiğe dokununca tüfek at~al' 
mıı ve fırlayan tahta kur~un parÇ {' 
arkadaşlanndan üçünü hafif §ekilde 

ralamııtrr. 1~ 
Mektep doktoru tarafından yaP~~ 

ilk tedavilerinden sonra talebeler f.' 
rahpaşa ha&tahaneslne gönderilıl11 ~ 
dir. Burada da esaslı tedavileri Y'1eıı 
rak evlerine dönmü§lerdir. Tateb' ~ 
yapılan tedavi ayak tedavisidir. ~~~ 
hane bu hafif yaraların bir hafta JÇ 
geçeceğini bildırmiştir. ~ 

Malum olduğu Uzere askef 
''doldur kapa" talimleri içi boş "~·f 
kurşun şeklinde yapılmış "talim 

1 

Jcri" le yapılrr. fi' 
Manevra fişenğinin hakikt fit'ı 

ten farkı kurşununun tahtadan ol~ 
dadır. ~ ------Amerikanın yeni yaptırdı'1, 

Harp gemiıerı 
lngilizleri 

kuşkulandırıyor 
Londra, 6 (A. A.) - Amerika tJ r 

frndan yeniden 18 harb gemisi ifl~? 
dileceği haberi, İngiliz efkan ıı~ f. 
yesin.de heyecan uyandınnışt.-· .._ 

11 1 
terenin silahlanması işinin müm~~ 
duğu kadar fazla ileri gö~:irO "ti 
mütaleası ileri sürülmekte ve ~~'ı#'. 
nın da bu veçhile hareket edecegı oV 
olunmaktadır. Böyle yapıldığı talı~ ~ 
de demokrasiler, kaffei ahvalde b• ,8 
mantıkla içtima ve sulhü muhafaZ" 
bileceklerdir. ___/ 

rFDUDstDn<dle d~ 
iki yahudl öldll rU~, 
dördü de yaralall6ilf~ 

Kudüs; 6 (A.A.) - İkisi J<U ·# 
•· er1 .ıı ve biri de Kudüs-Yafa yolu uı ııJI" 

olmak üzere arablar üç suikasttc: b oi 
mu;şlardır. İki yahudi ölmüş "le 11 ~ 
yahudi de yaralanmıştır. ölenlerde 
ri polistir. .._.) 

(Filistine aid diğer >:azılar dörcl"". 
sayfadadır.) 
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11"..ız 30 ' · C. JJ. S. - Gençsiniz. Ya· 
dacıır. 13o etrafında. Yani 28, 33 arasın- ı 
~ız. ;~uz UZUndur. Bünyece şiş
fazıa dQşk azınızı~ tahlilinden midenize 
l'll!n. 'tı.tü~ ~ldugunuzu tahmin ediro
>'alan SôyJ ağ:ıya ve bu yol ile biraz 
tern:ıiiil~ :nıerc. başkalarını aldatmaya 
b.Ui~·etin~nuz olsa gerek. Ameli işlere ka
tL'lizj İnJc· olmarlığına göre, bu kabiliye
llıtlı ~şaf ettirmedikçe tamamen a. 
1aıt~·et ~;·ette bir işte tam bir muvaf. 
l'ıt Sostereceğ· · . • 

aeeraıa •nııe ı .. tımal \"erernem. 
~ıu t rd~n hoJandığınız için bu hu· 
~ \e ~dıl edecek tedbirler almanız 

aydalı olur. 

-226-
1J lJ ,. ·8._ 

B OTL'N tafsilatıyla karakterinizi; meziyet ve kusurları. 
nızı; sızi hayr~te düşürecek kadar va.zıh ''e sarih ola

rak hususiyctleıiniıi; tuttuğunuz vera düşündüğünüz işte mu· 
vaffak olup olnuyaca[;rınızı; nihayet beş farkla yaşınızı size 
ro:ylıye~Jilirim. Bana bir gazeteden, bir kitaptan ''eya aklınız
dan yazacağınız d6rt satırlık yazıyı: son aylardaki imzalan
nızdan ikisini gönderiniz. 

Tetkiklerin çok esaslı yapılmasını i tcdiğiniz takdirde sağ 
elinizle yazdığınız dört satın, aynı yazının sol elinizle yazılmı· 
şrnı; baş ,.e f(lhadet pannaklannızm bir kağıt üzerindeki izle
rini; sağ clınizi kağıt üzerine koyarak bir kurşun kalemle eli. 
nizin kağıda çıkardığınız resmini; muhtelif tarihlerdeki imza-

Cevapları Yeren 

Profesör Sanerk 
Gra:oıo:ı ve GrafometrJ 

mllte~assısı 

• 
larınızı, yazınızı sağ el Uc kaç dakikada, sol ile kaç dakikada 
razdığınızı; clirseklerinizdcn bileklerinize.> kaÇar kaç santim ol· 
du~runu ilave cdinit:. 

Kızınızı verceğmiz dclıkanlının. tanıdıklarınızın, dostlarını

zın, nişanlınızın, iş ortağının da seciyesini, hu~usıyetlcrini, bi
ze imzalamı ve herhangi bir )'azısmdan dört satır yazıyı gön· 
derirseniz size söyliyebilirim. · 

Kendilerine cevap verdıl:te:im. cevaplar hakkındaki müta.
lcalanru _ ıcabında ncşedilmek üzere • sarih adreslcrile yaza
bilirler. Gelen mektuplarda. bir kağıda muhtelif kimselerin ~'a· 
zı yazıp imza attıklarını görüyorum. Herkes ayn ayn kağıt
lara razmalıdır. 

U) allık ınntcılık bır artıdadır ve hazan 
biri 'c bozan dn di~eri hfıkimclir. Ho~ 
nuzn silnıl:> en ins:ınlarn karşı uy al ol
mnnız guctilr. Emcllerfnlzdcn bir kısmının 
tnh:ıkkukunu henfız görmediniz, istekleri
nizde hayalleriniz del'.Uşir. Diraz da müs
tehzi iniz galiba .. Bir ~l in teferruatına 

lmdnr dikkat etmek ndelinlzdir. hı 'il ıf
lnrınızdan islifadc ederek dah:ı şen \'C 

mesut bir yaşanın hiz.z.nl ı;lzin ctinizılcdlr. 

Tnfslliıt için bu yn:r.ırn lınkkınclnkl mütn. 
lcnlarıııızln lekrnr murncnnt dehilirsinlı. 

-235-
/(adıküy l'ılnıa:. M. -
Nişanlınıılo karakterleriniz arn ında 

birçok noktalarda tc' nfuk Yardır. '1 olnız 
nişanlınızın umumi mnlUmatını yüksell
uıenir. ayanı ta,siyedir. Çocuk an iklOPl'· 
dileri bu hususta işinize yarny:ıbilir. Siz 
de tutumlu olmnğa alışmalısınız. 

- 236 - il. c. 1\. 5 -

•tı.ı.a}Inızı, bovun ben" .. l 
( "' luz J uzu ım sov ememe 
~la Unı ) k • lıir k ~ • llenbz umumi işlerde 
tt harı ı hu nı;ıı~H~t ı:ıöstereıni or unuz, bıı 
& l~arı l'd e <sıkliijinizl ıarnnmlnmak üze
\' t la\ 1 ın 1C'tı lcdlıirlcri nlrnnnız iyi olur. 
~ • l!u1111 .} 1 lalıiutların ız 'e ili) Allnrmız 
a l'lıltı ~~~ :ıra~ınıJa hillıassn bir işle Jü. 
,,t1tabııın ~rlc lüıurnsuzlnrı birbirinden 

marı zom:ırı bazı lcfcrnııııı ilımnl ettiğiniz 

oluyor. Hislerınizin mcnfo:ıtiniz üzerinde 
hnkim olın:ııııasını •Jn la\'siye ı·drrinı. Bu. 
lün bu rnülnleal:ırım lıakkınd:ı siz ne dü
şiinüror unuz1 

clı niıle suJ;dan haslnynr:ık ya7.mışsıııız. 

Bıı itihurlu ;1 nzıl:ırınızı 'c ınurncu:ıtııuzı 
lekrarlamunıza llizunı \"nrdır. iyi lıir tııh
llJ y.ıpmıık için yeniden ınürncnntınızı 

bekli~ oruııı. 

.ıılılıı 'Unuzu zanııclnıi;>orum. Bu hususta
ki ':ızil elinizi hizz:ıı tetkik etmeniz icap 
cdi.rorsıı hir doktora nıiirar:ınlınız yerin. 
de olur. Jl:ı)ntla muuıUnki)ctinize mani 
olnıı nılilıiııı olurlnrımzılan biri ve belki 

Genç \C orta ~npılısınız. Eğer 931 \"C 

!135, !l3G l •1 nil göndcrdiEjinlz imza şekil. 
lcrlniz eski imzafarınızın aynı ise 931 den 
heri izde clikknte değer fikrl \C ruhi bir 
hıkiş:ıf kahul etmek Hızımdır. Bu inkişaf 
nnladığım:ı süre devnm do etmektedir. 
Henüz umumi işlere kabiliyetiniz ku''''l·t
ll <lcslldlr. 

Bir işin tcferrunlınn uzun müdd<'t dik
kat edemi) or , .c uzunca süren bir şeyden 
çnhuk )onılu ·orsıınuz. Biraz da llıübalı 
,.e ilınıalkfır görünüyorsunuz, iradeniz iyi
dir. Zcki'ınıza dn güvenebilirsiniz. Hayat
ta istedl{;lnlz gibi muvaffak olmak için 
programlı çalışmanıza, dikkat has anu:ı 
kunetlendirmeAc ihtiyacınız vardır. 

- 22 -
Tal.: im 196 -

Yalnız şiındıdcn izi hirnz inntı;ı ,.c mü. 
lıalaıt:ırı ı .ıhmiıı etıi[linıi cıe söylemeliyim. 

birrnd si: F:ızla tlcdlkodııcu olıunnızdır, 
h:ızı dcClıkoduc ııln r v::ırdır hunlar bir tn. 
1,1111 snlonlnrın nsıl ıınsurl:ırıncl:ın sn) ılır, 
Cıınl u dedıkodurıılu"lu da incclcşlirlrler • 

- 231 -
• , td l'llız 1 • 

O. S .. ı\ • .\' Onaıı -it r. y 1 'e < ıılmn n) ınnnk ı teme. 
~t'd1uı : ı~:Z nisheten çnbıık inanmak, 
\ 11 ll'rtd~~ nıcs~ lıizım hu uslarchı do bn-
1 '11ııu~ de luzurn :;örmemek gibi bir 

it ti ııı 12 d "nr .. lıimndınız lnmdır, illmnt. 

11 t t:ır51 ını a Iı!~ıot ettiğinizi bu ltimndı
~l'lıaı~111 il az, ıtımntsn:lık sostcrdiniz mi, 
lıa Lir kuı •nız dn uıun rniiddct knlır. nu 

1 ta•ı8 ~Urdur. llunlnrı tashih ederM!niz 
ı~:'.4hııır~u~·arrak olaı-nltınızdnn emin bu. ., ,_ .. ınıı. N 

Genç, narin )npılı. Çabuk kız:ın, iste. 
diklerinin l npılııınmn ınıl.ın çabuk müte
essir olnn bir knrnkıer. J\cndinizi Mkın
tı:rn ve üzüntü;> e sokmak istemezsiniz. 
Yorucu ic;Jrre J:clmcz. çfınkü çabuk hıra. 
kırsınız. 

l\nrıırlnrınır. \C ze,klcriniz çabuk deği. 
şir. Bir de ç:ılıuk lıukiinı ,·ermek lnlıintı

nızdır. \'nptıl:l:ırınızı tekrar gözden ı::cçir 
mcği sıkıcı buluyorsunuz. Hnss:ıo; tabiııtı. 

nız, işlcrin 7.C'k{ınmlaıı dnhn hızla islifn. 
de etmek ' 'e li'ıyik olduğunuz bahtiyarlısn 
erişmek kin söylcdigirn kusurlarınızı in. 
dil etmenizi ın,·siyc ederim. 

l'zunc:ı boylu. ortn }apılı bir 7nlsınız. 
Sişm:ınlnnın~ıı dn istcklcı iniz '"ardır. 'fo. 
!ıi:ılen mi sinirlisiniz, ~oksa seı;irJi8iniz 
\eyn ı.ıcçirmcklc olduğunuz insi bir nı. 
halsızlık le irile mi sinirli ı;örünü~orsu
nuz nnla~ nmadım, hu noktn hakkındaki 
ccrnlııııızı hildlm1cıılzl çfJk rica ederim. 
Fıkrl iste oldıığıı gibi umumi işte de knhi. 
llycliniz ':mlır. 

Siz de g:ılilı:ı lrn ıln lok ve onun için et
rafınııd.ı bir husumrt ,.c itimatsızlık mu
hiti yaratıyorsunuz. llnddi zatında iyi, hny 
nlı:ıh bir 7.nhınır.. çalışkan ve 7.ckislniz. 
l~usıırl.ırınızı teri.ediniz. 
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233 -
Tıırbc 96 \. 9 B -
Gondcrfliijiniz iki ).ızıyı lctkık ctıim. 

t"t o"lhit ' asıl lılr meslekte muvaf-
tıı tice .~C<!lUnizi sfıyllyelıilmekliğim için 

t ~ nzıtın . ha te bu 
1 

ış l'nzılnrınızdan ~~nderı. 
L 1~ ııı1111 ı.:~ 1111 ~iinılcrirkcn bu lnhlilim 

ıliritıi duşuncc ve lıükiimlcrinizi de z. 

liı:ııı - 227 -
,. Oflrak S 
~tııı: rr -

'ha • uzun b 
ttı· lı:c i)·i O) lu ortn hün~·ede, sıh-

; •ııız ı:oı. • h~ss:l'11nız. Ameli işlere kabili 
tf ıJ >0rsu 011 I~ •dlr. Birnz miiteccssis sörü
,J ~ıı lıer z:· Zekıinız faaldir ,.c fokot bun 

r lltıı, hu llııın lı1ylkilc islHnde ctmil·or. 
ll~~ "'>il ~: d~ sebep şahsi teşebbüsünü. 
la az dl\ ndınlze itimndınızın nzJı~ıdır. 
rı;'ı \atın talc~yı sevlinr ve kendinizi 

- 22!1 -
Dnıiııiinıi A. ~·. T. 4H -
Orta ynşlı, ort:ı boylu Iılr uıı. Zeki iniz. 

Fnkot fnzln hodbin sörünülorsunuz. Size 
menroaı lemin elmiyen hiçbir iş :ıliıkanızı 
üzerinde toplnm:ız ve me C'lô dosllu{;u cl:ı 
lıir menfn:ıt rnbıt:ısı olarak alırsınız. Ilu 
ı:ünkü şerait altında, :ınılmi bir do ı:ı ih. 
tiy:ıcınız oldııi)ıı F:Ün bunu Jıulamnzsnnız 
hiç de h:ı:;ret etmeyiniz. 

Blrnz neeıniccsiniz. Bu l:ıhiotınız znmnn 
in nz:ılııı:ıl•lodır. l\{•nıllnlzc illınadınız vnr
rlır Ye fazla ol:ırnk hu itimnt, k<'nclinizi 
heğenmek şclindc de olnbilrncklcrlir. Hol
lıııki tnhiaten tı) sal da sörün Ü\ orsunıız. 

Şahsınıza nil i~lcrdc kel um da' rnnm::ık 
ndclinlzdir. Tcfrrrunll:ı <in dıkkntiniz iyi. 
dir, ynlnız bir lı :ulisedc hansı noktnl:ır:ı 

dnh:ı fnzl:ı kıymet Hrmek lb1m geldiğini 
t:ıkclircle ,.e sebeıılcrle neticeleri lılrhlrinc 
hnğl:ımokl:ı lsahclsizlij:linlz söze ç:ırpıyor. 
Bunları ınuhınc izah lmlu) orsanız cırafile 
:rnzınır., ee,·np 'ereyim. 

Bu y:ızı snhiplt-rinin knrakterlcrl hirblrin 
t1en çok farklıdır. Diri snkin, b"ri ns:ıbl. f 
Biri Cnal diğeri tembelce. Biri haris dilleri' 
daha mutedil emelli görünü}·or.Bu itib:ırla 
ir:ıdeJcrinizc hakim olmodıkç:ı bir arada 
uzun ınudclcl c:ıhşnbilrneniz zor olur s:ı. 
nırım. 
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11. Hr • • llasl:öu -

Orln ho) lu, orta bün:reli. Hııs :ıs ve zeki. 
Son seneler içinde hnynlınızd:ı mühim bir 
değio;iklik oldııl!u , .e lıunun te irinin de 
'anı C)lcmeUc bulunduğunu tahmin cdi
~orum. 

Su:ı.llnizc(cyel) demckli~iınc imkiın) oktur 
Henüz yaşınız küçüktür. Yazınızdan )"ti 

~ıamıı 15 elrnfında olduğunu nnlıyonmı. 
nihayet l 7 olabilir. llu yaş sergüzeşt 3 aşı 
d<'ltlldir. Dikknt ediniz!. 

-238-
/1. Erdo{jan -
Yalnız sat; elinizle lıirknc snlır yazı son 

dermişsiniz. Sol elinizle yaznmadıstııız sf
bl pparmak i:z.lcrinizl, hilc-ilnizden dirse 
ğinize kndnr olan mesafeyi ve size lınngi 
rümuz ile ce,·:ıp ''erfleccru!ini de l"nzmn 
mışsınız. Karakteriniz h:ıkkındn etraflı bir 
tahlil yapmnk üzere bunlnn dn bekliyo. 
rıım. Yazınızdnn anladığıma göre, genç i
niz, Jıcyeeanlı ŞCllcre nU'ıkanız ve meyliniz 
vardır. Dirnz fnntcı nıhlusunuz. Dikkat 
ha sanız lm\'vetlcndirilmclidir, bilhassa 
bir işin lefcrru:ıtını cabuk ihmal edebilir. 
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ıtnkara JJI. K. 31 -

- 232 -
~nkara F. A. T. O. -

e d l,ı ~ 1~k ıstcrnh·orsıınuz? Esas ltibn
nlz iyi olmnkln beraber za. 

l"zunen bo}ht, ıııenç bir z:ıt. Tahsilinizi 
ve umumt nıııltımntınızı :ırlırnınğn ilıtiyn. 
cınır. vnr. Sol clinh:lr ynzarnk yerde :;:ı~ 

Y:ışınm 35.40 tahmin rtınl'kleylm. Bo
~ unuz dn kı nya ynkın orı:ı ,·cyn doğru. 
dnn doğnıyn kı~adır. Sıhhnlçc şik' ~ chı:ı: 

Tnlıintınız esas iltb:ırile bedbin değil. 
dir, fakat sir. l\cnclinizi vakit vakit bedbin 
liE?e sc' keder görünüyorsunuz. Ne her ''n. 
Jdt ll''s:ıl ,.c ne <le dnim:ı inntcısınız. Sir.dc 

iniz, halbuki ufak bir ga~t ile bu kusur 
lnrınızdan kurtulmak ~izin için fevknltıde 
kolaydır. 

,.. 
' KAHRAMAN KTZ 

\! ----------~-_..... ~~ .. _. 

ıen· c rahat rahat dinlemek için mah-

fın~~~urnıu bir yerine oturdu ve etra 
disıe • ır dUzine kadar şişe toplayarak 

· rı arasından ilave etti: 

Ctc : B~radan ne diye gideyim. Bu hö 
"

1ddcn gU ı 'I ze. 

~ask ukar.cıa gürUltU devam ediyordu. 
dırıli il& da, bu gürilltilleri. ürpererek 

Yordu. İçki içmiyordu. 

b"":'"Fakat bu lazımdır ı 
len •ye rnınldandı ve bir an tereddüt 

:_o~ra, yüksek sesle ilave etti: 
l\ ~te yapacağımız şey! 

tıı 'Ü 
0tınyan üçür.t.:ü şişe şarabın ağzı 

a açarak: 

1l t- Çok güzel! Fakat bu mlikemmel 
t~ .. 1~0ny §arabıdır. Devam et. Devam 

' 1tn!. 
-v he· le • ukanya çıkacağım. SC'n Priyakı 

ttdc }'ıp, Trankavelin burada bu höce 

l'~'ıiı'aklanmış olduğunu söyliycceğim 
lli;oilc aıağıya inecek ... Onu buraya ka 
trıan~ğız ... Sonra, muhafızların ku-

••nı el 1 n· e a ıp ... 
li ırdcnb' 

ıı f d ıre, yukarda, mahzenin ka 
il: ~t ik~'tlc açıldı. ayni iddctle kapan 
d "lın, ~- cnsus, hayretlC'r içinde, bir ka 
t-k •U ır genç kızın çığlıklar kopara 
lt~tin raue aşağıya ind:ğini gördüler. 
il ·ı .. :iln gözlerinde garip kıvılcımlar 
ıı~ d" •ğı halde ayağa fırlamıştı. Çılğı 
t O:tın"' 
'' tilh' ~ş olan hizmetçi kır.. hı5kıra 

....... bın kolları arasına d·:iştü. 
llt bir ~raJın muhterem munafızlan ba 

•~ tnalık yapmayın ı 
<\Or' 
...._ ~nyan fır-..atı kaçırmadı. 

~t~ız J.ttzırn, dedi. Günahlannm çıkar 
"Zırn 

t
• ~ilgt. . 
11\d 11;as b k • h" ·1 en • u ızın cvın ızmetçı e· 

tııltıı.ı.nd01duğunu ve Sen Priyak'ın hü 
•tad.ıı: an korkarak sığınacak bir yer 

ı;ını d 
l(~'t'1) trhal anladı. Bununla fazla 
, 

1 'lltı.i 01.rnadaı. Ve ağır ağ•r içindeki 
1ll" a1ı f ..-ı.. •• • ü d 1 • ... a. ta \JUŞuncenın m •ca e esı ara 

l.t11t 1 l'tıerdivenden yukarıya çıktı. 
' ~et Yalvanyordu: 

~rh:ırnct, monsenyör 1 • 

ltorinyan da mfücmadiyen tekrarlı 
yordu: 

- İtiraf edin! Günahlarınızr çıka 
rm kızım. itiraf edin! .. 

Bu aralık Maryet yavaş yavaş clch 
şet ve şaşkınlıktan kurtuluyordu. Bir 
rahibin yanında olduğunu görür!.:e, kor 
kusu biraz kayboldu. Sonra, bu muh 
terem rahib:n mahzendeki mevcudiyeti 
ne hayret etti. Vakıa bu rahip pek ga 

• rip bir rahipdi. Cübbesi vardı, :fakat bu 
cübbenin altında uzun bir kılı~ görünü 

yordu. Vakıa başında, rahip takkesi 
vardı ve çehresi hiç de mukaddes bir 
itimad telkin etmiyordu; gözlerinde de 
garip bir ifade, garip bir parıltı vardı. 
Fakat ne de olsa rahipti. Ve hizmetçi 
kız, yanlız bu nokta üzerinde durdu. 

Bu Maryet,, düşes dö Şevrözün 
matmazel dö Lcspara verdiği parisli 
bir kızdı. Annais Ona pek fa::la itimad 
göstermiyordu ama, fai\a kabahat işle 
med:ği için alakoyuy~rdu. Bu. oldukça 
~:ıh. asabi, aklına esen her şeyi yap

mak istiycn bir kızdı. 

Sahte bir masumiyetle oordu: 
- Size ne gibi itirafta bulunmamı 

istiyorsunuz? 

- Evvela sucukların nerede oldu 

ğunu itiraf edin. 
- Sucuk mu? 
-Evet şarap iyidir. Vakı:ı daha iyi 

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

nerede kızım? 

- Fakat yalvanrm size muhterem 
peder bu muhnfızların yukarda ne iı· 
leri var? Kapimızı neden kırıyorlar? 
Bizden ne istiyorlar? Ah! Be korkunç 

gür:Htüler ... 

J{orinyan sarhoşluğun verdiği l:eke 

me bir tavırla sordu: 

- Muhafızlar mı ?Ha .. Anladım. 
Trankaveli tevk'f ediyoruz da ondan .• 

C)arho luğun:.ı gidermek istiyormu' 
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------------------------------~--...,.-----------------------------Raska ayağa kalkarak kamasını ye
rine yerleştirdi ve: 

- Şu halde, ileri 1 
Dedi. A)ni zamanda Korinran da aya

ğa fırladı. Ve, yumruğu kadar i>'İ kullan 
<lığı diziyle, Ifaska ın çenesine müthiş bir 
darbe indirdi. Ve sordu: 

- Bu defa kaç dişin gitti! 
Raska . hiç bozmadan. mertçe cevap 

\erdi: 
- lki ! Geriye yirmi dört kalır. Bu 

yirmi dört di~imle, ar ık sana ihtiyacım 
olmadıf;'l zaman, senin kalbini çi!:rniyebi. 
lirim. sefil rahip! Haydi bakalım şimdi 

gel: Sen Priyakı mahzenlere kapatıp, 

onlan tevkif .. 
Birdenbire su tu Ye alnını silerek mı

rıldanı: 

- Onları tevkif etmek mi? .. Ne ya. 
palım, bu Uızrml Doğrusu çok yazık. 

Bir an sonra binanın içindeydiler. 
Sokak kapısı bir sananlığa açılı

yordu. Burada, üst katlara çıkan ve Ü· 

zerinde Trankavelin Annais'i dük d'An 
ju ile beraber gördüğü merdivenler baş 
lıyordu. Bu sahanlığın nihayetinde de 
z:min katını gecerck bahsenin pero
n una kadar uzayan bir koridor vardı . 

B:nayı bu taraftan s:ığlam bir kapı mu 
hafaza ediyordu. 

Koridorun ötesine dogru diğer bir 
kapı mahzenlere inen bir merdivene a 
çılryordu. Büün buraları idare kandile 
çılıyordu. Biitün buraları idare kandille 
Raskasla Korinyan da işte bu koridora 
g:nnişlerdi. 

Oraya ltcnüz dalmışlardı ki, bahçe 
de hafif ve t:eri ayak sesleri duydular. 
B.:nlar oraya gelmekte olıın Trankavcl 
ile Annaisdi. Raskas koridorun orta
sındaki kapıyı açtı, Korinyanı oraya it 
ti ve kendisi de oraya dalarak kapıyı 
kapadı. Bu sırada Trankavelle Annais 
kridora giriyorlardı. Trankavel bahçe 
ye çıkan kapıyı iy~.;e k::ıpadı ve önüne 
bir sürU şey yığdı. Sonra Annais'e sor 
hı: 

- Evde adam var mı? 
- Benim için ölen zavallı yegane 

hizmctkinmdr. 
Ve Annais sokaktaki gtiirültüyü bas 

tıran bir sesle bağırdı: 
- Maryett 

Hizmetçi kız cevap vermedi: Sen 
Priyak'ın adamları tarafından yapılan 

gürültüyü duyunca pencereye atılnu 
ve bir çok muhafulann meşalclcrinin 

ışığı altrnda binayr muhasara ettiğini 
görünce yukarıya fırlaftut ve tavan ara 
sındaki küçük bir odaya sığınarak, ken 
di çığlıklarını duymamak için elleriyle 
kulaklannı tıkamıştı. 

Trankavel mmldandr. 

- Yalnızım. onu yalnız başrna mil 
dafaa edeceğim. 

Bir nevi gurur bütün mevcudiyeti 
ni sardı. Bu anda, kendisini, bir orduya 
karp koyabilecek kadar kuvvetli his
cdiyordu. GUzel bir rüya ya~ıyordu. 

Annais'in gözleri önünde ölmek ve 
ya galip gelmek. Onu kurtarmak veya 
onunla beraber ölmek. Bu, biitün ümid 
Ierinin fevkindeydi. Ürperdi, ıilkindi 
ve bağırdı: 

- Bir hayli alay edeceğiz! Hey! 
kudurmuş herifler! Ama gürültü yapı 

yonıunuz ha! 

Annais sakin bir sesle: 
- Kapı daha bir saat mukavemet 

edebilir! dedi. 
Darbeler durmadan kapıya iniyor, 

binanın içinde uzun ve devamlı akisler 
uyandırıyordu. Sen Priyak'ın korkunç 

bir hiddetle mütemadiyen bağırdığı, e
mirler verdiği duyuluyordu. Bu sırada. 
birisi bir dehşet rüz.gariyle itilerek, çıt 
ğın bir sliratle merdivenlerden fırladı. 

Anna:.S bağırdı: 

- Maryctl 
Hizmetçi kız duymam. Belki de on 

lan görmedi. Şüphesir:, tavan arasında 
kendisini eminyette lhissctmemi§ti. Ko 
şarak geçti ve mahzene inen merdiven 
de kayboldu. 

I 
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---------------------------------------------------------Trankrnl Jaimnetıp lan yüalamak 
&ere ileri atılan Annais'i durdurdu: 

- Brakm. dedi. Diriit 7U1mizi in 
tihap etmek m~yetindeyis. 

- E..et, GavUt yertaUi. ölüm d~ 
YÜfÜ: Sen Priyak'm eline diıfmektea 
ae. ölünceye kadar dövüıecepm. 

-; SU ondan nefret ediyommuz, fa 
kat o mi R"riyor ! 

Aanals bolak lbir Hale cevap ver
di: ,. . 

- Bu. aonemiıa katilidir. 
TranbYel ~mim ft onu bu b 

dar silzel Ye bu kadar ceav c6ri1nce 
ilrpenti: 

- ltatmazel, dedi. Eğer buradan 
diri olarak çıkarmlt, 9İzc yemin ediyo 
Tum ki. bu adam benim elimle ölecek
tir. 

Annaia, amirane bir tavırla: 
-Sizi bundan meııediyorum, dedi 

Sen Priyak bua aiddir. 
Traabvel bir aıı lilkiinetini muha 

faza etti; 10nra töyJe dedi : 
- Şa !lalde af.re itaat ediyorum. 

Simdi yubnya çWıı matmazel, evini 
ri !mıa f&termelc lütfunda bulunma .. 
nızr rica etmek mecburiyetindeyim. 

İlk katta «mit bir merdiven sahan
lığı nrdı ve Tranka.eJ bir t-.akııta bu 
nu tetkik etti. Sonra kıl1.:mm ucunu 
halıya batırarak f(Syle dedi : 

· - TrankaveJ, iJte 'burada ya öle
cek ft'J'8 plip celecek ! 

Sokakta gilrllltü büsbütün artıyor 
du. Jromtu!uktaki meyreJr evlerin pence 
relerinden kafalar uzanıyordu. Jı'akat, 

apfr inmek cesaretini .hiç kimse göate 
remiyorda: Her kes dehJet içinde ken 
di kendine f(SyJe dl7'0ntv: ,.Runlar kar 
dimlm adamlan" Sonra. fir'ptterlr pen 
cerelerlni tekrar lapıyorlardı. 

Mdbafıalar COflJ10f'Jardr. Bu Jrapı 
nm mulraYemeti onlan adeta lıudurtu
yorda. Sen Priyak, çe"nesi takatlus et
mlı bir ftSiyette elinde JahnciyJe lra
pmmymunda duruyor. darbelerin inme 
si bp eden yerleri göeter iyerdu. Kapı 

iyice harap olduğu halde. MJl muka
vemet ediyordu. Birdenbire. Bu kapı, 
müthit bir gürültü ile yıkıldı. Bu cUriil 
tüyü müthit bir nara ve tehdid nidalan 
takip etti. On, on beş mubahz. beraber 
ıaldrrddar. 

Bir an, içinde ceni! sahanlık, 11ılr 
ve g\irültü ile doldu. Yanan mqaleler 
duvarlara korkunç g6Jıder çisdL Ta 
kaDUI eden ağr.rlar, naralar attJJar. Mu 
hafızlar cottu. Sıkıpk bir gat"Up halin 
de merdivene yürüdüler. Ayni ramanda 
baiu ıyodarclr: 

- Yukanya! Yukarıya! •. herif., 
tı. ..... 

Çıtlık kesildi. daıha clorrmu inDti 
ye milnkalip oldu. Etrafa dehfet çaktii, 
Yukardan bir fCYı korkunç ft cailn 
bir ıey. silratle ve müthit bir gürilltü 
ite merdivenlerden yuvarlanarak apiı 
ya indi, en önde bulunan ıllç lrifiyi ezeli. 
Sonra, duvara çarparak kırıldı. parça 
landı. Bu. Trankavelin bula yuvarladı 
ğT kocaman ve ağır bir sandıktı. Jıf uha 
frzlar debfet içinde tokaia kadar ce
rilediler, sonra. kuduz nidalarla tekrar 
merdivene hücum ettiler. 

TrankaveJ baiırdı: 
. - Savulun, savulun! .. 
Bütün salonu botaltmıı ve bütün 

dolapları, sandalyalan. ağır koltukları 
masalan, madeni büyük pmdanlan hü 
lasa, mermi olarak kulJanahiJeceğini 

kemrdiği biltUn eıyayı aahanlıfa top 
la111J1tı. Ve muhafızlann tekrar hUcuma 
geçtifini catdnce. ağır bir kllltufu kav 
radı ve mtlt!rit bir hızla bu kalabahğın 
ortasına savurdu. Bunu bir aandalya. 
eonra bir koltuk daha takip etti. Airr 
bir bfoonr pmdan, bir yıldınm hı.riyle 
apfıya indi. Bir beyin fırladı. Kafa tas 
lan lanJdı. Gürültü ve iniltiler korkunç 
bir hal aldı. KüflJrJer Ianttler. fipnlar 
yükseldi. 

'1 nhlr tenhaydı. Yıldınmlar ora 
ya inmitti. Kırık dölrı:k eşya arumda 
&Jnler ve ı.:an çekişen yarahlardaa bq 
•• kimse yoktu. 
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~ Amıala'e bakarak rülüm 
acdi ve akin bir seste: 

- Barviyar '1>aııa bu nevi eakrimi 
öğretıneınitti, dedi. Fakat, bunu yine 
de biliyor~ 

Sokakta, Sen Priyak'uı etrafına top 
lanmıı olan mı.ıbafı.dar cCSriif(iyorla.rdı. 
Annais, efilerek aabanhfm karma ka 
rıfdc ve korkunç haline baktı. Sonra 
TrankaveJe danerek, ona garip bir na
zar atfetti. Elinde kıhcr vardı ve pyet 
s:ıkin g6rilni1yotdu. 

Sen Prlyak emir verdi: ' ıı 

- Tüfekleri hazırlayın! 
Tüfekler dolduruldu. Sen Pri,ak 

hiddet içinde tir tir titriyordu. Adamla 
nndaıı yedisi aJml1f. beti de •in' bir te 
kilde yataJanımftr. TUf'ekJeri evveli 
kullanmak iatememiftf: Annaia1 diri o 
larak ele geçirmek en büyilk emeliydi. 
Fakat, §imdi, hiddeti, afkmdan apr 
1bumaia bathyofdu. Ayni .zamanda 
genç lmm çekileceğini ve vuruJmiyaca 
ğmr da ftmid ediyerdu. 

-Yalnız erkeie ıııpn alın! Anlı 
yor muaunıuz köpekler t Eğer onu yara 
Jananır, sizi mahvederim r.. 

On iki muhafı.r içeriye girerek yan 
yana .di.rildiler ve tüfeklerinin fitilleri 
ni yaktılar. Tranlraftl saranlı: Annaisi 
kaldırıp bir hamlede salona atlamak ko 
laydı. Fakat böylelikle mmtiyen cfUt
manm eline c~ ft muayyen bir 
ınıdravemetten eonn Annais yabMba 
caktı... Hayır! OradJ kalmak limndı. 

Sen Priyü meftll.fJiin at&dan ba 
ğırdr: 

- Mösyö, teslim oluyor muaunuz? 
Trankawl Akin bir ..ıe cevap ver 

di: 
- M&työ dö Sen Priyak, matmazel 

dö Lapann çıJanMına nM\p•de edeni 
niz; kendinis de burada yanımda ya
rım saat mlddetle kalınmıı:. Ve o .za 
man., size söz veriyonım ki, tealim ola 
cağım. Küul ediJor muaunuı? 

Sen Priyak hiddetinden kCSJ>UrmUı 
bir tanda haimfr: 

• 

- Hayır J Matmazel ate9 edeceti' 
ı ütf en çclcilin. 

Annaia, Sen Priyaka Nı\ımdanc 
- Mösyö Trankavel ,de;di. Eier il 

zinle beraber öldJriilli.raem_ biç o1sDll.' 
sa asil bir insanın refakatinde ölİDOf " 
lci:ağım: Mösyö, si2'e bütün mevcuc1i
yetimJe teıekkür ederim. 

Trankavel bu sözlerden gaty0lı»of 
bir vaziyette iğildi. 

Sen Priyak hiddetinden kudurrndt 
gibi uludu: 

-Ateı! .. 
saıhanlıiJn duvarlarım bir gök r 

rültüaü sarstı. Kul"§unlar müt.hit bir .. 
rültü ile duvarlara cerpildi. Siyah blt 
duman tabakası bUtiııı sahanlıp ve '41Jlf. 
diveni kapladıktan sonra. ağır ağır dl 
ğılmağa baıladı. 

Sen Priyak artık insan seııine besı.Jif 
mi yen bir aeı1e: 

- ileri!.. 
Diye emir verdi ve, kendisi ~ 

olmak üzere, bütün muhafızlar, ~ 
kunç naralarla ileriye atıldılar. 

• Raskasla Korinyan, küçük bir 
run aydınlattığı mahzene inen merdi". 
venlerden sOratle aşağıya inmişlerdi 

Korinyan, duvara yaslanan bir 
ehrcumna ıevinç dolu bir nazar atf 
rek baftrdı: 

- Oh! Ne güzel şaraplar! Lütfetı 11'. 
na planının anlatın Raskascıgmı, f" 
kat daha evvel, şunlann tadına ~ 
hm da, anlayış kabiliyetimiz art&~·_. 

Korinyan bu sözleT üzerine ~ 
faaliyete geçti ve önüne gelen ilk ~ 
yı kolaylıkla boşaltarak: ...... 

- Mükemmel, diye mınldandı. ~ 
Prlyakı buraya kapattığmm ., 
her halde caru sılulmiyawtır. Doi"" 
au onwı yerinde olmak iaterdia 

- Eh l bundaaınu: ya! 
Korinyan ikinci 1i§cye hücaaı 

yordu. 
- Anlatın, doat~ dadi~ Si.d 

liyorum. • 
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BEYOCLU 
1 l\rcutzcr Sonat 

Deniz kahramnnl:ırı 
ı;ı plak nıclek 

' nuralobll maceralar kra
lı ve Sezar Borjlya (lQrk 
t'e) 

' Suiistimal davası 
1 Troika 
1 llıl•lırııırrnlıllr . 
• İki canlı adam, bir 

tel tan celesl 
t ltnrnona 
• Kıvırcık saclar ve 

Kesik eJ 
1 him~lz adam ve 
r Sevılnln aeıi 
1 Marlnella •• Klicük pren 

~e~ 

• J\rallcc Krislin ve Hu. 
dut hııydulları 

1 Rombalar yalarken ve 
Gece hHkını 

ISTANBUL 
• bilıHrmeıııiştir. 

1 Ateşhiice~I ve Kanun1aı 
Şehir 

1 Kızıl iıdl•ac Ye Kara 
l>ey 

1 Bildirmemiştir 
• Kocamın işi cok ,.e 

\'oJga mahkAmlan 
• bildlrmemlttlr. 

ı Prosrammı lındfrmemfttfr 

O 
ı Procrammı blldlrmemt~Ur 
SkUDAR 
' l\falıkCımlar kalesi ve 

ııııı... Ege mancnnlan 
.,.._"ft\.41,.a A k 1 R K O y 
"1 1 Dorıanma ıelJ7or 
it 

'41 _ROLARı -- . 
l't~BAŞJ DRAM K181D 

Saat 20,30 da 
r.J~KEK VE HA YALE11.E
I' 1. Piyes 4 perde 16 ~ 
\azan: H. Lenormand. Türk
çesi, ı. Galib .Arcan. 
Ol'ERft KWıO 

SATILIK, KiRALIK 
Komedi, 3 perde. Yazan An
dre Birabeau, TQrkçesi M. 
Feridun. 

• • • 
tltTUoauL 8Anı ra 

TIVAn&oau 

Pua. !:ıi (Xadık6y -
"".lreyya) Salı (Ba

rkBy) ~rıamba: Uı 
'üt!ar ainemabrmda 

iTAAT iLAMI 
Yeni •od.U 3 perde 

Yuan: Muulılpade 
CeW. 

• • • 
,. 1J ftHzADEBAŞJ 

ltAN TIYAfROSU 
"1u ıece aut 20,30 da 

1nstkir Natid ve ar-
1dilflan. Okuyucu kil 
1k Semiha ve Mitel 
"ryeteai. 
. APIŞXAN, JL.omedi 

J perde. 

Tribünleri ka
palt stadyom
lara mnhtacız 

W'" Baştarafı 3 üncüde 
bilinde oyunu dikkatle takip eden alelfr-

de bir se~ irci \aziyctinde duruyordum; lJ y /1 USU Z L U H. 
re~mt hiçhir sıfatım yoktu. Beni tanı-

yan alakadar kliipçüler ye gazeteciler her asabi ök•OrOkler 
iki kazaya da çağırdılar. Hekimliğin her a•abl zayı'fıık 
yerde karşılaştığl icabattan olarak oyun 
zevki yerine insanlık ze\'kilc bu çocuk- ı b•• ve yarım 
lann yardlmma k~mak mesl'1<i vazi- Baı Ai/rısı 
fcmdi. Ne çare ki yerde kıvranıp duran bae dönme•I 
kazaude sporcular karşısında uzun bir 

müddet ellerim bağlı olarak durdum; Slh- Baygınlık, çarpıntı 
ht imdad çanta.<:ı neden sonra geldi ve 

ben hu çantada. oyun sahalannda çokça Ve Sinirden 
görülen bedeni anıalarda verilmesi fay-
dah '>lan devalann hiçbirini bulama- Heri gelen bütün 

W:ikol ne\İnden bir ~r olmadığı için Rahatsızlıkları 
lstar: bul porlu oyuncunun bir an içinde • • d 
zayıfüyan kalbine, cebimden çıkardığım • 1y1 e er 
küçü'< bir ı.İşenin taşıdığı birkaç damla lil•••••••••• --• 
kolonya ile masaj yapmıştun. Galatasa-
raym antrenörü, konyak!. .. diye bağırı
yordu. Ben, aqamdan kalma bir sarho
§Wl cebindeki rakı artığına bile razıy
dım; o anda bu her iki nesneyi bulmak 

Kttbeltdan su bulabilmek kabilinden 
(ok güç bir işti. Çünkü hayat ~ defa 
saniyelere baih olacak kadar naziktir; 
ve her iki oyuncu da basit gibi görünen 
bir ihmal yüzünden (vazife kurbanlan) 
etiketi ile dünyaya gözlerini kapıyabi
lirlerdi. 

Binaenaleyh nazarı itibara alınması i
cab tdm bir tek çare vaıüır: bütOn 
stadyomlarda her zaman bul~ 
'e maç ~yecaru ile rahatlarım feda ~ 
miym bazı f8}ııslann ellerinde dolafan 
uydurma sıhhi imdad çantalan yerine, 
sabit ilAç dolaptan veya çantalan bulun· 
durmaktır. 

Hayırh reklam niyetiyle herhangi bir 
ecza deposunun m<.'mnuniyetle hediye 
edebilec:eli bu dolapların içinde muta
aavver bütün spor kazalarına karşı kul· 
lanacafımız en lüzumlu \'e acil ilaçlar 
etiketli ~işelerdc bulunacak ve hatt:l 
kullanma tarzları da yazıh olacaktir. 
Bundan başka, ikidebir müessif kazaJa
nn eksik bulunrnadı~l bir spor hayatı 
yaşadlğımız cihetle bilhassa mühim maç. 
larda Slhhi işleri deruhte eden bir heki. 
min. d:ıha basit maçlarda da hiç olmaz
sa alakadar bir ıhhat memurunun sa
hada mevcudiyeti elzemdir. 

Şehrimizin birçok ha tanelerinde bii
tün gün cemi}·etin umumi sıhhati hesa
bına olarak fisebilillah muayene yapan 
mesl'1<cJa~lanm arac;ında hu vazifoyi de 
memnuniyetle kahul l'decck vicdanlı \'C 

SJX>l' meraklısl hekimlerin sayısı az de
lildir. Bir iki klübün yaptığı ~ibi resmi 
muam•lelere hacet kalmadan da bu \'a
zifeyi kliip mensubu olan doktorlara 
gördürmek pek ~la mümkündür. 

Dr. Ruim ADASAL 

UıTrüdar lıulfule lı4/rimlifindm: 

Anastaı Dimitr:nin Beyo;;·unda A
ğa~e~nıe No: 18 de mukim iken halen 
<tdreıi meçhul bulunan mUteveffa Mi
hal kamr ve Nikola kızı Tarıi varisi 
Marino aleyh:ne ikame eylediği taahi
hi kayıt davaıının cari muhakemeain· 
de ilhen teblicat lcruına karar •eril
mt, ve muhakeme %1-2·938 ıaat 10 a 
talik edilmiı olmakla muhakeme cüııün-

latanbu Levazım Amirliği ı 
Satmalma komisyonundan 
Diklmevleri için 16 No. dan l™ 

kilo, 18 No. dan 735 kilo, 2:S No. dan 
2370 kilo, ~ No. dan 5630 kilo Bobin 
keten ipliği 20-1-938 Pe!'§Cmbe gUnU 
nat 15 de Tophanede lst. Levazım A
mirliği Satmalma komi8yonunda ka
palı zarfla ekatltmeel yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 112030 lira, ilk temi
natı 6851 lira 50 kW"Uftur, Şartna
mal 560 kUl'Uf mukabilinde Komis
yondan aJmıblllr. NUmuneleri Ko
miayonda gfu1llebWr. l.ıeklilerhı ka
nuni belgeleriyle telılit mektuplarmı 
ihale eaatlnden bir eaat etVellne ka
dar koml8yona vermelerf. 

(308) (8100) 

idareleri lttanbul llYUJID lmirliğine 
batlı mUeunat için alınacak 1500 ki
lo çay 24-1-931 puartai ,unu saat 
14,30 da Tophanede utm•I.,. komia -
yonunıda açık eblltmell yapılll.:aktır. 

Tahmin bedeli 4650 lira, ilk temina'.ı 
341 lira 75 kuruftur. Şartname •e nü
munesl komisyonda 18rlllebillr. istekli
lerin kanuni beJıelerile beW uatte ko 
milyona ıelmeleri. (37Z )(19) 

l·--;tanbul Haricı Askeri 
kıtaatı ilanları 

Kırklareli tümen birliklerinin ihtiyacı 
olan 120000 kilo sığır eti satınalmacak
tır. Muhanunen fiah 26 kurut 50 santim 
olup tutan 31800 lira, ilk teminatı 2.'W> 
liradır. ihalesi 12 lkincikMun 938 çar
şamba günü saat 16 dadır. istekliler 
Şartnamesini her gün Tüın satınalma 
komisyonunda görebilirler. Taliplerin ka
nunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik 
ile teminat mektuplarını havi zarflarını 
belli ıOn ve saatten en u bir saat evve
line kadar Tüm atımlma komisyonuna 
müracaattan. (674) (8835) 

SAÇ BAKiMi 
GüzelUiia en birind .-11411r. 

U frayacaldan limanlu Vapurlann ı.tmım Ha~ket cGn1•rl 

Pire, Brindiıi, VenedDr 
Trieıte 

Rodi 
F. Grimaııf 
Rodt 

BUtUn Avrupa için ebpre. 
ile teli.ki ederler •• 

tnnJer1 Paleatfna. 
11'. Grtmanı 
Palestlııa 

Pire, NaPOli. Kar.Uya. OCSIOYa 
Campidoglio 
Fenici& 
Merano 
Campidoglio 

Kavala, Selinik, Go109, Pire, P.atraa. Abbazia 
Ayuranda, Brinditi, Ankoaa. Veneclik Qulıinalt 

Trieate Diana 

.Albano 
SelAnilr, Midilli, bmir. Plre, Kl1ımata, Ve.ta 

Patras, BrindJıi. Venedik. Trlate 1eeo 

Burrı.r, Vama, K&ttııce 

Albano 
Merano 
Veata 
Quirlnale 
Campldocli 
ı.eo 
Diana 
Fenicia 
Albano 

-
7/1 jı: 14/1 

21/l jıı 28/l 
4/2 

10/l 8ut1Tdl 
2'/1 
7/2 

19/1 8aat1Tdl 
2/2 

16/2 

lS/l Saat18dl 
29/1 
12/2 

12/1 
13/1 
19/1 SaatlTde 

26/1 
27/1 
212 
9/2 

10/2 

Deni2 Levazım Satınalma 
Komisyonu ilanları 

Tahmin eclilen 

bedeli 
Mınakbt Teminat 

Cimi 
K11n11 Lira 

Sıiır Eti 69761 kilo S2 
Kusu Eti 21000 kilo 43 3036, 38 

Eoyun Eti 14229 kilo 43 ; 
1 - Yubnda cins.,. mlktar1an De bir kilosuna tahmin edilen bedeli ve 

muvakkat teminatryuıh olan ilç kalem et, 8- İkincikinun- 938 tarihlııe rastla 
yarı Cumarteai günil aaat 11,S de kapalı zarf uıuliyle alınmak üzere müna· 
kaaaya konulmuıtur. 

2 - Bu Uç kalem ete alt prtname 203 kuruı mukabilinde Komisyondan 

l1ergün alınabilir. . . . 
3 - 1ıteklilerin 2490 sayılı kanunun tarlfatt dahilinde tanzım edeceklerı 

kapalı teklif mektuplannı en geç betli giin ve aaatten bir saat evveline kadar 
Kurmpapda bulunan Komisyon Baıkanlığma makbuz mukabilinde vermeleri. 

• (8465) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Cibali fabrikamda mevcut 1000 kilo kadar kayıt ve çivili kayış parçalan 
21-1-938 Cuma ,unu mt 10 da pazarlıkla satılacaktır. 1ıteklilerin malı her ~ün 
Cibali fabrikuında ciSreblleceklerl ye pazarlık için yüzde 1 S teminat paralanyle 
birlikte muayyen cUn ye aaatte Kabataıta levuım ve m:ibayaat :;ubesi müdür-
lüğünde1d aatıı komisyonuna gelmeleri i',.n olunur. (53) 

Kabatae levazım anbannda mevcut a\ arya uımll§ ~ kilo sigara paket kolası 
10-1-938 Pazartesi ıOnQ saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. isteklilerin malı her gün 
anbarda görebilecekleri ve pazarlık için de yüzde 15 ~t paralaril.~ ~irlikf:e mu: 
ayyen gün ve saatte Kabataşta levazım ve mübayaat §Ubesi müdnrlüğündeki satı~ 
Komisyonuna gelrnelri ilan olunur. (8563) 

1 istanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan ..__ 1 
istanbul komutanbğı emrinde bulunan kıtaat ve mlieasesat eratı ihti~açlan 

icin satınalınacak pirinçlerin cinı ve miktarları ile muhammen w tutarl.~rı ı~k ~e
~inatlan ihale giinleri ye ihale saatleri münakaaa ıeJdllerl qagıda gosterılmış-
tir. 
Cinsi Miktan Muhammen llk 

tutan teminatı 

P. pilivhk 30,000 6,300 l 644 
P. Çorbalık 12,000 2,280 1 

İhale İhale Münakasa 
günü saati şekli 

124/1/938 15,40 Kapalı zarf 

de bizat gc.lmeü •eyahut k•~nunt bir 
vekil ıtsndermeai için illnrıame •e da
vet"ye divanhane,,e t:ılik edilmiş ve ga 
zete ile de ilin olunur. (10465) 

P. Pilivlık 19,000 4,066 \ 
465 15,25 .. " P. Çorbalık 11,000 2,134 1 .. .. 

P. Pilavlık S,500 1,210 } 
154 .. 15 Açık eksiltme ,, 

--- Dr. lf-ıın Sami ••-il! 
P. Çorbalık 4,200 840 J 

P. Pilavlık 10,000 2,112 164 .. ,. 14,45 ,, 

llırı 
)I' Cllel ıınll OperaUlr 
1 ııllı, l\FER TA\' VA ti 

l'trrahı •• ılnlr, dlmıl estetik 
~/'' l',~e':ahısı müteh:m;ıo;ı 
\ lııı 1 hıkoııc~i s. a~btıını, erkek, 
ıı.!._ 11~1lle)jyatlArı, dimnR r!iletik 

tlfk etne, bnn buru,uklutu ,.e 
:ııı. •"'e1ı1111ı". (Nıul)'e Ye do4um 
• )'" rtıütehu~m. l 
~ı. ... ;0 "-hnlıtıır, M e,, 1 0 P. 0 ~''"'" • knrtar il b U ı ~ ftorıra ürrelliılir. Tel. 4408ff 

' Parnıaklcarn. "umelf tı.n. 

UksUrDk şurubu 
\Jhftrfik n netn darh~ botmıcı 

ve kızamık öhilrüklerı için Pik ıe 

sirli iltçrır Heı eczanede ve •c:za 
dtp0fınnda bulunur. 

Usküdar lıukule hdkimliğimlın: 
Anastu Dimitrinin Beyoğlunda Ağa 

Kepekleri " saç kökleriai tHnl eden 
ı.ıiri mGcerrep bir lli'ibr. 

çeım~ No: 18 de mukim iken halen ad 1=--------------·ı 
resi meç:ıuı bltlunan sürraf Y~ni ve- Göz lte~lmJ 
l:di Yani aleyhine ikame eylediği tas- Dı .Muıal RamlAgdı 
hihi kayıt davasının cari mubakemeıin 

de M, aleyhine iJlnen tebligat icrası- 1 Muayenehaııealnl fakslm.Talimant 
na karar vcr!lmiı ve muhakeme 8 ıu- ı l'arlabaşJ Cad. ClRl'A Apl nma 
bat 938 saat 10 a tal"k edilmi! olmak -
la muha!cemc gününde bizzat veyahut 'I 

kanuni bir vekil göndermesi için ilan- Pazardan maad'l hergün: Oğleden 
name ve davetiye divanhaneye talik e- il •onra IUt ikiden altıya kadar 
dilmi• ve pzete ile de l1An olunur. ,.._ 

(10466) 

oa kletmiştir. reı: 4] 553 

ŞartnlJlıeleri her ıün öileden evvel koıniayonda &örülebilir. isteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mektuplariyle be rabcr 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 ncii 
maddelerinde yazılı vesikalariyle ihale günü ihale saatinden en az bir saat evve
line kadar tektlf mektup1annı Fındıklıda Komutanlık satrnalma komisyonuna 
vermeleri. (72) 

İıtanıbul komutanlığı birlikleri hay
vanatı için lüzumu olan 800 (sekiz 

yüz) tane kadana ve 200 (iki yüs) ta
ne yerli beyıirleri için yem torba.aile 

1000 (bin) tane Gebrenin açık ekı:lt

me ile ihaleai 26 İkincilıinun 1938 

Çartamba cünü saat 15,30 da yapıla

'-=Aktır. Muhammen tutan 1070 liradır. 

tık teminatı 81 liradır. Şartnameıi her 

gün öfleden enel görülebilir. latekll
lerinin ilk teminat makbuz veya melc-

tuplariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
neli maddelerinde yuıb ve~kalarla i
hale günil vakti muayyeninde Fındı~-

Müstakil Ağır Topçu taburunda bulu
nan 1260 adet boş benzin tenekesi açık 
arttırma ile ihalesi 10 lkincikAnun 938 
Pazartesi günü saat 15,30 da yapılacak
tır. Muhammen bedeli 151 lira 20 ku
nıttur. llk teminatı 12 liradır. Şartna
mesi her gün öğleden e\'vel komisyonda 
görülebilir. 

İsteklilerinin ilk teminat makbuz ve
ya mektuplan ile ihale günü \'akti mu
ayyeninde Fındıklıda Komutanlık Satı
nalma Komisyonuna gelmeleri. (8557) 

da komutanlrk satınalma komisyonuna 
ıelmeleri,. (71) 
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iki tehlike işare"li : 
Nezle ve baş ağrısı 

Soğuk algınlığının 

bu ilk alametlerini 

üRiPrn 
ile ber tarnf etmez
seniz birçok ağır 
hastnlıklara tutul
mak tehlikesi baş 
göstermiş dem!:k· 
tir. 

Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları derhal 

dindirir. Gripe, ro 
ınatizmaya, diş, si
nir, adale, bel ağ-

, , • 1 . 
~ .. ' .. . .. ' . 

G R i P - N E z LE ve üşütmekten husule 
gelen hastahklarda hatırınıza gelecek 

iLK i SiM 

BAŞ DiŞ - ROM A1iZMA 
• • 
ırı g 1 

Eczanelerden 1 - 2 ilk ambalajlarını ısrarla arayınız. 
TAl~ litler inden sakınınız. 

rılnı ile knkıhğa ---• 
karşı bilhassa mü-
ess:rdir. 

i 'te c r übe ediniz. 

icabında gUnde 3 kaşe ahnablllr 
isi ıı ve marlta ;:; ına dikkat. TaklUlerinden sakın1 :11z. 

...... "' .. . . . " ~ . . 
~· 1 • ' -

BANKAYA 
YATIRILAN DAQA tYi 

E KiLMi~ TO~UM GiQi V~QiMLiDiQ . 
. 

UOlANTS[ OANr ONi ~~ -. 
l<ARAKeY PALAS AlAL~MCi HAN 

HAZIMSIZSIK 
l lnratuı zcvlcind:.:n insanı mahrum eder 

PERTEV Karbonat komprı meıerı 
Çok temiz bi • K:trbonattan ve to:c karbona t almaktaki mü, külaf 1 

ı:öz önünde tutularak yapılnuıtır. 

ML* HER ECZAN EDE SAT ILIR. -----

Türk Hava Kurumu 
B üyük Piyangosu 

3. üncü keşide 11 ikincikanun 938 dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
Bundan ba~ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) 

iralık iki adet mükfıfat ''tlrdır. 
Şimdiye kadar binlerce kişirf zengin eden bu piyankoya iştirak ediniz. 

. i • ~ ,· • "· • • . . . . ~ 

,. -

25 iNCE SiGARA 15 KURU~ 
20 KALIN Si GARA 

' . . ...... . .. . . t .. .... . - "!J. . . • . • ; . 


