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\ ispanyada lıarp vaziyeti 

Cumhuriyet ordusu 
Terueıı kurtardıktan sonr• 

Movaftakıyetle 
ilerliyorlar 

Cumhuriyetçiler Terueli kurta
rırken içlerinden 25000 

kürban vermişler 
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Umumi Barpt.e Almaa lfPll altrada lnllaaa :aeı. 
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Salı günü başllyoruz 

• 31 mart vakasında 
Osmanlı donanması 

Yakın tarihimize aıt ve bir çok 
vestkalara ıstınad eden bir eser 
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Telgraf Adresi: lstanbul, Haber !f ~ ff 
ftD11ınnı1UlllllllUn1111ıtttıUlltı11unın1lllllIU11uııırUll • Ü c:::ı Sl ~ 0 'lÇ; ft «: a lf' 6~ (hı a\ c p 
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ft Dnado n 
Jç f icaref ı~ Türk vatanında türkçe hakimdir. H 

Bundan daha dÔğna ve haldı bir i! 
hoguna artıyor ·' iddia olabilir mi? lngilterede inriliz- si * ce, Fransada fransızca, Almanya.da i! B A~BAKAN bir nutkunda "Tür- H almanca, :unanistanda yunanca, Ja- hl 
~ .. . kıye yalnız umumi buhranı gö- il p?11ya.da J~~onca nasıl resmi dilse, il 
gusıemek kudretini göstermiş bir mem-

1 
:. bızde de turkçe vardır. Baıka resmi ii 

leket değil, .. a~~i z~rr:anda bu buhran J ~ bir .d!I olnır.az. j' 
ortasında buyuk mıllı kalkınma sava- ~ Bılakaydü şart her vatanda.t :! 
§ım başan ile i~erletmeğe muvaffak ol- ~; resmi ve hususi hayatında türkçe ko. H 
muş memlekettır,, demişti. Hakikaten :: nufnuya mecburdur. Şehirlerimizin, !i 
memleketin bugUn umumt ekonomik H s~kaklanmızın, binalanmızm, dük· ~ 
manzarası, prosperite safhasında bulu- :: kanlanmızın, eıyamızm, her teYimİ-' i! 
nan ekonomilerde müşahede olunan bü- n zin ismi türkçedir ve türkçe olacak- Ü 
tUn karakteristik çizgileri arzetmekte- :: tır. ı: 
dir:. Ekonomiye yapılan sermaye en- ~S Halbuki, MiUet Meclisinin harimin- i! 
vestısınanlan tezayüd etmekte, piyasa- ~~ ne de haklı akisler yapan bu milli ii 
larda ticari muameleler genişlemekte ii hassasiyete hiila omuz silkenler bu· !İ 
milU gelir yükselmekte, alım kabiliye~ i! lunduğunu görüyor ve bundan,lıaklı İ: 
ti artmaktadır. ii olarak çok müteeuir o1uyorui. il 

Memleketin iç ticaretinin, bu umumt !i AkalHyetlere menıup bir çok va- i! 
eko .,_ k lk g tandaı1ann soy adlarını hile türkçe. ·al. 

nomı,.. a ınma safhasında arzetti- -ı 
;; lettinnek suretile. bu milli cereyana ı·s 

ği hmusiyetler dikkate değer mah{yet- i! uymak akılh1ığım gösterdiklerine ff 
tedir. Memleketin umumt -1~nomı'k ·: 

ÇAV i: memnun olurken, bir kısım vatandaı- •

1 ~lkmmasına muvazi olarak inkipf et- İi lann hem türkçe konuşmamakta. 1 
mıı olan iç ticaretimizin hareketini !i hem de evlerine, apartımanlanna, U 
kısmen dahi olsa, devlet demiryolla~ ii dükkinlanna ve mallanna yabancı İ• il 
nakliyatında takib edebiliriz. Mcmte- H ıirnler koymakta ve ya bu yabancı İİ 
k~tte bir taraftan endlistriyel ilerleme, 1 isimleri devam ettirmekteki inatları- ii 
dığer taraftan dıJ ticaretin genişlemesi, H na kartı ne diyeceğimizi biJerniyonız. lf 
Devlet demiryollan nakliyatının artma- !ı Türkçe konu§mıyanlara verilmesi f. 
ama ehemmiyetli nispetlerde ftmil ol • il teklif edilen cezanm bu gibilere de !l 
maktadır. Yer yer kurulan fabrikalann !H hem de daha ağır surette tatbik edil- !i 

· r d 
1
• ham madde, malzeme, mamul dd · mesı azım ır. I! 

ma c : T'' k d d • k .. sevktyatt, yahut inp halinde bul i ur yur un a tıcaret yapanı pa· Ei 
fabrikalara ve imar d'l h' 1 unlan :: na kazandıklıın halde türkçeyi istih· il 

e ı en §e ır ere n- !! r....~ d b 'b'I d _ • __ , • 
§aat malzemesi, i 11ri ilh. kli ii nu e en u gı ı er en yuz.lerce muıaı· !: 

n na yatı, de- !• 1 k k ·· 1 - d" B 1 ri 
miryolu mUnakaiatında son senelerde d k':1' ~ıb~~I k"!u~ ~~- ukr: •• un ann 1! 
pek kabank yekiınlar vermi tir. ii . ·~ , aınuı., ımı nuu, ımısı gazoz li 

§ H ıamıdır. Bunlan İ!letenler ve satan· 1 
Devlet Demiryollan nakliyatı: g ıar Türk vatandaııdır. Bu vatandaı- İi 

Ew_a Yolcu ·i lar .d~kkiınlanna veya ma1~anna türk- H 
Hay:van (HlOO) (lOOOO) \\ ço mm bu!runanuşlar nu.dn-? Bulmuı- :: 

Seneler 
1930-31 
1931-32 

(adet) :: brdır ama istemcmi11Jerdir. Cünkü ii 
53

393 
(to:ls (kiti) fi türkçeyi sevmemİ§lerdir. Yab;ncı i- ti 

71870 1176 
5453 n sim koymak onlarn bizim ıınlıyamadı· u 

4,899 :ı ... Ad• b' k d' y ;: 64242 933 4
•
859 

:! grmız a l rr zevk verme te ır. a- ti !932-33 
1933-34 
1934-35 
1935-36 

112863 ıı91 !i ındıJdan memlekete ve onun milli H 5.261 •• .. 
125287 2071 

8
.
510 

ii diline karşı bu kadar nankörce hare- 5i 
245602 2109 11.

564 
ii ket edenler en büyük cezalara müsta- H 
~ h3khrlar. E 

.. Yo!.:u nakliyatı 1935-36 da bir yıl ::-.:::::::=::=::::::::::::::::::::::::::::· 
onc:sıne kıyasen ylizde 35,89, eşya 

nakliyatı yllzde 1,83, hayvan nakliyatı 
yüzde 96,03 artmıştır. 

1937 yılının 9 aylık eıya nakliyatı 
2.193.563 tondur. Halbuki ı 936 yıl; 
g aylık yekQnu ancak 1.558.499 tondu. 

Tezayüd yUzde 40.75 dir. 1936 tak
•im senesinde naklolunan eıya, 2 mil
yon 448,433 tonu bul~yordu. Senenin 
son üç ayı mevsim icabı t).:a.rl ;faaliyet
lerin en y:iksek olduğu aylar olduğuna 
göre, eşya na:(\i:ratırun son üç ay.da e
h~mmfyetli nispette artınıı olması icab 
eder. 

Yolcu Mltliyatrnda 1937 .de aynı se
ri..ar.tll . olmuştur. Senenin 9 ayınm 
yolcu n~kliyatı 1936 yılının g aylık 

yolcu nak1iyatmdan yüzde 57 ,36 faz
ladır. 1936 nın 9 ayında 9.1 ts.087 yol
cu, 1937 nin 9 ayında ise 14.343.136 
yolcu nakledilmiıtir. 

Devlet demiryoll:ırr naklivattnın ar
tışına müessir olan S.miller meyanında 

yeni yolların yaprlmasiyle iç ticarete a
çılan mrntakalann hissesini ve tarife _ 
terde yapılan tenzilatı da zikretmek 1!-
~md~ , 

Bir zamanlar dış t~.:aret faaliyetleri
ne tabi <0lan yani dış ticaret geniıtedi
ği takdirde ıgcnişlcyen, dar31dığı 1ak
dirde daralan iç ticaret bugün dış tica-

ret yanında iç ekonomi hareketlerinin 
de bir fonksiyonu haline gelmiş bulun
maktadır. tç elfonomi faaliyetlerinin 
bilhassa milli endüstri hareketlerinin 

genişlemesi veya daralması da iç t:ca
retin seyrini tayin etmekteuir Bunun 

ıu bakımdan ehemmiyeti büyUktür. 
Dı~ ticarette vaki olabilece!t ıherhangi 
arızi bir daralma yüz'!nden iç ticarette 

taha.dı:':is edt•.:ek bir tenakusu, milli en 
düstrl faaliyetleri telafi edebilt-cekf r. 
Bu teJ!fl, tam olmasa dahi, reaksiyon

ların tlddetini azaltmış olabilir. 
( UlustcnJ. 

Yeni posta 
vapurlarımız 

Almanyaya ısmarlanan posta vapur

lanmu:ın inşaatı hayli ilerlemiş bulun

maktadır. Geçenlerde Hamburga giden 

fktısat vekaleti deniz işleri müsteıan 

Sadullah Güney Rostak ve Kiel'e gide

rek buralardaki şantiyelerde yapılmak

ta olan gemilerimizin inşaat işlerini ya

kından tetkik etmiştir. 

Yeni posta vapurlanmızrn inşaat saf 

halan, deniz yolları fen heyeti müdüril 

iktısat vekaleti tarifeler bUrosu Şefi 

Bürhaneddin ve deniz inıaiye ır.ühendi

si Naciden mürekkep bir heyet tara • 

fmdan kontrol edilmektedir. 

Aynca, Almanyaya staj i ~in gönderil 

miş olan deniz makin·stlerimiz bu şan

tiyelerdeki inşaat ameliyesinde hazır 

bulunmaktadırlar. Bu stajiyerlerden A· 
nafarta vapuru ba~makinisti Lfıtfi Ege-

man ile Tan vapuru üçüncü makinisti 

Nevzat Üler Rastak, Ege başmakinisti 

B~haettin Dirman, Tarı ikinci makinisti 

Nuri Sağrm, Çanakkale iiçüno.:ü maki -

nisti Mehmet Sarrkey de Kielde 'staj 

yanmaktadırlar. 

Mersin hattı için )'apılmakta olan or

ta büyükKikte iki vapurumuz Rastakda 

ki iki kızakta yapılm:ıktadır. Kiclde 

ve Cermaiaverk tezgahlarında yapıl -

makta olan Marmara tipi vapurların 

te'kne aksamı <la bitmek üzeredir. Bu 

vapuriardan Ltısl yakında aenize indi
rilecektir. 

Ismarlanan gemilerden ilk ikisi önil
müzdeki mart ayında limanımızda bu-

lunmUJ olacaktır. 

-- --w----- ------- - --
--~ 

HABER - Ak~nm post~!! 

- HABER'in edebi romanı : s - Japon dahiltve 
nazırının yazı51 

''~eyaz o ırB<•,, 
tnaıKnmnyetı sO" 
na eırmeıadnrlıı 

Yaşamak Hakkı 
ROMAN Bundan birkaç gün enel, sif'-' ~ 

pon mecmualanndan biri, Japat' .....ıııı 
hiliye nazın Amiral Suetaol"'".~ 
beyaz ırk hakkında olduk? atı" Nazım 

Sofrayı buraya kur Pedro, dedi. 
Sonra Antoniyoya sordu: 

- Sen de yemek yememişsindir de
fil mi? 
-Şey ... Yemcıdim ama ... Bilmem ki. .. 
Antoniyo Pedroya baktı. Pedro başı

nı çevirdi. Mufağa gitti. 
Don Karlos: "ne yaz:ık diye düıUn-

/ dil, ne yazık ki Pedro insan rtihunun 
bilyük oir pişmanlıklarını göremiyecek 
kadar kör. Bu, korkunç, cehennem ka
ranlığı gibi bir körlüktür. Ne yazık, 

Pedro günlük nefretleri ebedi insan 
münasebetlerden ayıramtyor. Kini var. 
garez olabiliyor fal<at affetmesini, mer· 
hameti bilmiyor. Ne yazık!.'' 

Don Karlos bunları kil§ünürken Don , 
Pavlo Alvarcs oğluna sordu: 

- Ece? Anlat bakalım Antoniyo, si· 
zin işler ne alemde? 

- Ne itleri baba? 
- Haydi, anlamamazlıktan gelme. 

Bak bir iki güne kadar burada sana 
yeni bir düıman daha doğacak .. Pedro 
sizin kökünüze klbrit suyu dö.kmek için 
bu kilçük yardımcının dünyaya gelme
sini sabırsızlıkla bekliyor. Ama diye
ceksiniz ki. .• 

Konçi ta babaıının sözünü kesti: 
- 'Torunun politikayla uğra,şmıya

cak, dedi. 
Don Pavlo glildü: 
- Sus babası duymasın. Yalnız ba

bası değil ldayısf da duyr;naıın diyece
ğim ama, dayısının politikacılığı .• 

Antoniyo: • 
- Dayı politikadan vazgeçti artık, 

dedi .• 
-Politikadan va.z mı iCÇtin Anto· 

niyo .. Sahi mi?. 

- Evet, Konçita, vazgeçtim. •• 
Don Karlos şaşırdı. Bir insanm po

litika yaptıktan sonra ondan vazgeçme
si iyi miydi, köti.MGüydU1 BeUd Anto
niyp bu Jıa~ri vernıeğe celmi§ti. Bir 
insanın eslö politika dilJmiUl!llln evine 
böyle bir haberi vermek için ge1mesi 
büyüklük müy'dü, kil!jüklük mü? 

Mücerred ve ebedi inaan ahlakının 
mihenginde Antoniyonun bu hareketi 
nasıl bir sca çıkarırdı? 

Don Karlos bu sefer de bunları dü
ıünüı:ken Don Pavlo Alvares: 

- Antoniyo, dedi, mühim bir ihanet 
etmiş, döneklik yapmıı ~yılmazsın. 

Hatta bana kalırsa Flangistlcr senin gi 
bi bir mücahidi kaybettiklerine sevin
melidirler .Ben seni bilirim, azgın ve 
eğer t.abir komik değilse, ahlaksız bir 
yaşamak telikkin var .. Ben nefes almak 
hakkımı korumak için başkalarının 

benden daha geniı nefes almalarına 

bile mani olmağı düşünmem. Meseta 
çiçekçi Donya Mariyadan kendi payımı 
aldıktan sonra başkalarırun da ondan. 
daha büyUk, yahut dahil küçük pay al-

maları vız gelir bana ... Ya,amak için 
ba§kalarının ya§amasına engel olnıam. 
Bundan dolayı da hiç kimse benim, as-

.. 

Sulh zamanında l/arp zamanında 
- Macar karikatürü -

/apon)'a (Çine) - Çabuk imzala ... 
Diz sııllı ıtğrunda çalı§ıyotuz. 

- Fransız karikatürii -

Hiknıet 
gari haddine yani mutl4k hakikatına. yazısını ne,retmiiti. ııstf 

ulaştırdığım yaşamak hakkıma dokuna- Ajanslar bu meseleyi olduk~ .;t_ 
maz .. Halbuki sen öyle değilsin. Sen "ermişlerdir. Haddizatmdaf pelı ~ 
yemeğin tadını değil, oburluğu aever- him olan bu yazmm esas ~-..i 
sin. Ben eminim ki .Flangist teşkilatına - alakadar edeceğini roJıınin ecıe'r 
girdiğinin ertesi günü fusatmı bulsay- okuyuculanmıza veriyoru%o 
dm te~kilatın kasasını soyar ve Avru- * * • 
pada, Asyada, Afrikada para yemeğe "Şimali Çine hususi bir h~ 
giderim. Seni ayıplanuyorum. .. Sen de bir idare ister. Bu hükumetin, ~a.ıı ti: 
kendıne göre, kendi anladığın gibi ya- ko hükumetinden büsbütün baık' 
ş.amak istiyorsun. Sen de kendi telak- tipte olması lazımdır. Çin adatıfll• ~ 
kine göre yaşamak hahkını tahakkuk anelerini naza~ ?ikka~e atınal~· .ıı• şO 
ettiriyorsun .• Ge!jenlerde Pedroyla sen- refahmr, saadetını temın etmeli.di1\ıf-
den ve Flangistlerdcn bahsediyorduk. hesiz bu hükOmet 'Komünizm aıer ~· 
Peldro bana: "Flangistlerin temel teşki- olacaktır. Sonra, Pekin ve Nankı:' •ôf 

}atındaki insanlaıın hepsi, aş.ağı yukarı, kfımetleri birle~ecek ve blitün Çitı'/ıli! 
Antonlyo gibidirler, dedi. Orada büyük re edecek bir hükumet teşkil etıfle 1 t 
ihtiraslarını tahakkuk ettircmeıııi§ kü- İngiliz baıvekili, bizim kendi a~ 
çük münevverlere, büyük yollan kes- tiğimlı bir Tejimi Çine kabul etti~ 
mek istiyen arka sokak serserilerine, istediğimizi söyledi. Bu, bizim ~ 
sosyal sınıfları, muhitleriyle bağlarını niyetl!rimizi, maksatlarımızı bi1tı1 
koparmış deklaaelere rastlarsmu, de- ten ileri gelmiJtir. ~ 
di.,, Velhasıl, Pedro, hakikaten sana Bizim ma.ksadımrz, gayeınit ~ 
benzemiyen, yahut bir sürü insan örneği §arkta devamlı bir aulh tesiı etıl2 fi 
daha eaydı. Pcidronun yaptığı taanif- Beyazlann ehetnmlyetalz, adi ınetı~,Jl' 
Ier doğru mu yanlıı mı, bilmiyorum. Jeri, Japon gUneıi karııamda ~ 
Çünkü ben insanları başka raflara ba1- dir. ~ 
ka tUrlü dizerim.. Fakat eğer benim raf Dilnya tarihinde mühim bi ~-'°' 
sıralarına göre de sizin Flangist tefki· doğura'.:ak günler yaııyoruz. Val~ 
latındaki insanlann yapmak telikkile- ne olacağını, nereye varacağını ~ 

ri seninkisi gibi, kışın köye inen kurdun kestiremez. Ben eminim ki sat' ttl' 
ya§aınak tt:Iakkisi gibi ise aralanndan Tanrrrun kendine layık gördUğii ç 
bir pençenin eksilmesine, bir kanlı ağ- ut gtinleri yaŞJYacaktır. Ve beY~ 
zm ıskartaya çıkarmasına sevinmelidir- km h!kimiyetinin sonu - :Avrupıl ~ 
ler. ve İngilizlerin bahsettikleri - adalet 

Don Karlos istedi ki Antoniyo "ben insaniyet devre11ini açacaktır. 'il 
penÇc değilim, kanlı ağız: !değilim,, diye Bu noktada rsrar etmekten ~ 
itiraz etsin. Fakat Don Karlosun bu is- mem. Lüzumunda bütUn dUnya ,1 
teğini Antoniyo tahakkuk ettirmedi. aında ısrar edeceğim: beyaz ırJclf' f 
Sadece gülUmsedi. Ve Don Karlos, her ttklar Uzerindeki tahakkUmll ı:ıilı' ı 
nedense çok hazin bulduğu bu gülümse- J bulmalıdır. Tabü, bunun hemen d~ 
meyi daha fazla beğendi kule ettirilmesi umumi bir ihtilafı f. 
. Konçita sordu: cip olacak, umumI bir iştial husule );ıl 

- Şimc'.ii ne yapacaksın Antoni~'? tirccek. Biz ne:kadar ihtiyatlı b~;, 
- Çalışacağım. :- • • etıek. ;nekadar hüsnüniyet göst~ 
I'leon Pav1o Alvarcs: · sonu mutlaka yine bu ola•.:alı:: u f 
- Şehrin bütün me§hur tembellerin- birer ihtilaf, ummnt 'bir niza ... ?ıf \~ 

Palrm, mukadderat böyle {stivnr. e:.tı! >de çtlışmak hevesi uyanmış bugünler- r rııV. 
det d·edi. Manuelito da çalışıyor. Sen gayemiz, esaa vazifemizi yap 
de çeh~caksın .. Alnının teriyle, namu- Talt meselelerin ehemmiyeti yoıctıırf 
sunta, uslu uslu bayatını kazanacak- Çinlilerin mukavemetini kırına" i' • 
sın,, l>elki de evlenirsin, akıllı, ııhhatli behemehal İngiliı: yardnnınr .c:JorO~ 
çocukların olur. mak Uzımdır. Bunu durdumıaya'ue ~ 

Konçita: §acağrz, hatta bir harb pahasına b ~ 
_ Ne iyi, ne iyi, diye sevindi. aa ... İhtiyaç buna lüzum gösteri~~ 

giltere, Çine yardımının faydastı '. 11' 
Don Karl?S, Antoniyonun elini aık- ·.t0r;Jtı". niçin anlamıyor, anlamak isteınır 

mak çin yerinden kalkmağa hazırlandı. miyorum. Bu yardım, kasırgayı 1' 
Faka\ kalkamadı. ÇünkU Don Pavlo . Uzerine celbedecek. , 
Alvares keçilerin gülmesine benziyen ~ ~ 
kahkahasının attıktan sonra: Amerikalılara ~Jince: llarcka tP 

- İnanmıyor musun, Kon!jita? de- zın onların menfaatle~ine dokunıı'1"" 
mişti. yeri yok_tur. Şayet biz İngiltereYe~? 

Konçita taııı.<dı: §t silaha m:.iracaat edecek olurs~-~tJcf 
rikalılann İngilizlerin peşine tjLIV'" 

- Neye inanıyor muyum? 
ğmı Umit 'etmiyoruz. 

- Antoniyonun çalışacağına.. • "' • • 1-' 
Don Karlosun demin beklediği itira- _ Tokyo, hariciye nezaretinden. b. it ~r 

zı Antoniyo ~imdi yaptı: ı ·"' JY gazetct.:ilerin toplantısında, dahı ıı ~.; 
- Benim çah§acağıma niçin inanma- zırı Suetsugunun beyanatı hakkıflQ"' 

sın baba? 

- Bırak bunları Antoniyo. Politika
dan vazgeçtik, inandık. Fakat, Boynes 
Ayrese beyaz kadın ihraç eden bir ıc
bekeye girdim, daha kestirme yoldan 
azami yaııyacağım de ki istikbale ait ' 
projelerine de inanalım. 

- Babasının evine hasret çekip ge
len bir çocuğa .• 

Don Pavlos homurdandı: 

- Affedersin oğlum, dedi, senin son 
aylarda böyle hasret film gibi mil· 
keyyifata da alıştığını bilmiyorduryı. 

Don Karlos üzülüyordu. Don Karlos 
dehıetli acıyordu. Ve korkuyoı1du ki 
Pedronun istikbali ve Pavlonun mil· 
nasebetsiz kabalığı iyi insan olmağa 
ba~lıyan Antoniyoyu çileden çıkaracak
tı. 

Fakat Antoniyo bu sefer de siteden 
çıkmadı. Sadece: 

- Çok değiştim 6aba, dedi .. 
Konçita, kardeşini yatağının yanına 

çağırdı ve onu yan kapalı kirpikleri a
rasından gözlerini ~örmeğe çalıprak: 

- Bu değişikliğine en çok enlıten 
sevinecek Antoniyo, dedi. Şimdi. he
men dost bile olmasanız her halde dü§· 
man kalmazsınız. 

pğıdaki tavzihte bulunmuıtur: ~t' 

Bu beyanatı. Suets~~. dah11irt1 i 
zaretine tayininden dört hafta ~~ 
mittir. Binaenaleyh bu lbcyanat, .:,tef• 
Suetsugu'nun phst fikirlerini go ıJ( 
mektedir. Hükumetin fikirleri ilt ;J 
bir alakası .yoktur. Esasen, beY~f 
esas metnin.de, ''Beyaz: ırkın tardı" :ıt 
setinin takip edileceğine dair de ~ 
kelime yoktur. Bu beyanatta, !Aft P 
hakiki dilny_a aulhünün, beyaz J~ 
ğer ırklw•' Uzerine tahakkümil ~ 
dayanan bugünkil sisteminin de ;ıtıı' 
ile vO:.icuda gelebileceği tebarilZ t 
mektedir. _/ 
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'~a dalı: 
: Bılmece, 
" Bulmaca 
tfl ·~~Nç oyruyamam. Taılann 
1 'h, tkctini bilirim, bir zamanlar 
1 //1 "'-~· de çalıttım. Olmadı, bir 
~ ~etenıedim; onunla uzun uzun 

~ 
Gi. O ıe.~ev'ıci kendini benden esirge-
'; tu-- •r1..:ak tasavvur edebiliyo
~ -.1c için lazım gelen aabn, 

~ 
'.-:8aterenıiyorum. Fakat töyle 

~~ne taıma, acelesiz oynryan 
~ de rın halini pek severim: oyun
~ !;. kendi hallerini. Öyle usta 

~ 
-..ı ktrın salar da za:-ar yok: bence 
~ Çç.tlar onlar, tahta baflllda 

' ~~· kı~ıldamakaızın, hiç b~r 
I'. ıı...' hizın uzun mun oturabı

~ ~Onlar dünyadan uzaktaıma
ltl ~..,,,, bulmuş, kenet· r·ni bU!:bü-

1'""" ~~ tbeçabıma!ara kapbran insan
~-' dl ve ezeli hakikatleri an
~ lıt nar; dünyayı defil, yalnız 
~ ~~llterindekini, unatletinin ica-
lftt . en şairler gibi... . 

lll&an-t 
'-..'""" ._ d a bu ıibi zevkleri tadmak 
'ı ]~ r tr. Hepimiz, hi; ~ir işe Y"· 
. ~ ' bize de, kimseye de fayda· 
~ de ~. b:tirir bitirmez kendiıni-
~:~taı.:ağnn:z birta1mn itlerle 
~ltlfııı •teriz. Pıra ile · oyna,,an 
. ~. re 1 bahsetmiyorum: onlan bir 
~~· l'llcnfcat için ı.evdiğimiz id

h\.~r: Çiılir. _<Gerçi o da pek doğru 
~. \u nlcu • Paacal'm söylediği 
~ ~':'ter paraaıı: oynamak iste
~~ll\ lıannıak istediği p;ravı oy· 
. ''!it~ ~ vtrıeniz ona da ran olmaz: 
~ b'r h.Otiun da ovunrfan bekledili 

I ~trditl bi 1
• ancak faydasıı: ıeylerin 

r ltllft ~vlc vardır. Fakat onları 
" f lftr\ kabiliriz). 

~'ııtre ~ 0 
haabi itlerin ver:liği ıevki 

~ ~ ' llf llnıtle, yahut bayb ı:or 
ııı ' :ı.n f&trançla tadamadıft 
t ~~ltfd Olay, alc:lma daha eweritli 
~!~" b eıı çıkarmak iuer, Bilme
-..~ '1ih· 
ınl>~edn .. b ti.Yaçtan dot 1ufu pek Ali 

· • ilır. B·lmece düzenlerde 
ıe 'llir dı:~ ~ lerdeki gibi • bir yaratl)ıa 
111~ ~ ~i zevkin yi.ibell var

crı "-~ btrnece hallinden hoşla· 
~ ~itcıi }'o ~n bazda o yarıtıethk. 
b ~ Ctaı qllf. Bitı~.c-" :r, bulmat.:a-
l'iç tteıefd 

İle .~le eki çaprapk kelim~ler), 
llıı Itır te ';'1'ri, bizlere, yani ptranç 
td~arrn • 'laefeye y(lltaclemiyenlere, 
"o%r. ~eceli zevkin havalini temin 

İ'tırı" ~1hbnıızı tatblaıtıran o 
\ır~~at ~ lt\rclim. 
)\ 'ı faıİlıttelerimizdeltl bulmacalar 
~t'tttı ... : ~tay oluyor, inıanı fiSyle 
~ s~ı: •un dütündllrmllyor. On
, . 't1tr

1 
hile bir çırpıda çıkanyor-

~ ~. Oıtla~~tt hakikaten ıevk ver
~ 11daıı, flzurır la.iza cl:.inyanın sıkıntı· 
ı...°"ltrıa ttlterinden kurtarmak İl
"'t "' • !Syte ""'-
tt..~ J>arç ~ ııor demiyorum. fa· 
"'tıb ~e'~~U!Undürecek bulmacalar 

&&Qlrler. 

Nurullah ATA( 

lstanbul konuşuyor 
Tahtakaleye inen uzuncarşı üzerin
de bir kitap sergisi işleten kitapçı 

Sezai diyor ki : 

Kitapçlltk.bir hastahk-
flr, bu mesleğe giren 
bir daha ayrllamaz. 
Kırık r·ncanlardan, takma dişe 
kadar her nevi f 
mal satan bir 
hurda sergisi

nin hali 
r ······-··--tazaö··;--···-·ı 

1 . 1 
1 HABERCJ İ --........................................ . 
Ha\tanın buz gibi aofuk olduğu bir 

gündü. Elimizde (İstanbul konuıuyor) 

sütunu iç"n yazı kalmadığından, Foto 

Aliyi yanıma alarak, üıilye Uıilye soka· 
ğa çıktım. Arkadaıım: 

- Vallahi donacağıı, diyordu. Gel 
bugün vazıeeçlim ıu lften •• 

Onun teklifini kabul edemezdim. fı
ter iıtemez, yola koyulduk. Yeniposta-

hane arkasından geçerek Mercan yo
kuıuna doğru yi.irüdilk. Bir hayli yo

ku tçıkıp epey ısındıktan aonra, dört 
yol ağzına ceJd:k. Buhlardan biri Mer 

can yokuıu. diğeri Süle)-maniyeye ci • 
den cadde, Uıllncüail biı:iın geldiğimiz 
yol, dardiinaısn iıe, Tahtakaleye inen 
u zunÇartı caddesiydi. 

Niyetimtz Tahtakate tara'lanru do
latı!'Ü olduiundan hemen buradan a
şağı inmek nzere idik. Fakat birdenbi· 
re, yolun baı tarafında, yıkık duvann 

köıeainde senelerdenberi her gesiıim
de nuan dikkatimi celbeden kitap acr-

ıisine uğramak aklıma geldi. Yu kıt 

aÇıkta kurulan bu acrcl ..:idden ganö 
bir yerdi. 

Bir yangın duvannın önUnde dizilen 
kitaplar, yatmurdan, kardan ancak u

f ak bir t.inko saçakla muhafaza edili
yorlardı. Kitaplann yayıldıfı aeddin 

altmdayu, tahta kapaklı bir bodrum 
bulunuyordu ki, buraaı depo olarak kul 
lanılmaktayclı. 

Orta yıılı bir adam palt01una bllziU
müt kitaplar arasında mUtemadiyen 

dolatJYOr, bclkl de bu hırekelfyle mn· 
nuya çahf1YOrdu. Yanma soblup ko • 
nuımaya batladık: 

Kendial gayet hopohbtt bir adamdı. 
- tamim Seı:af, diyordu. 10 senedir 

burada k!tapçıtık yapıyonım. Fakat 
bu mealeğe gireli 30 acneden fazla ol
du. 

O anlıtn'ken, ben de dizili kitaptan 
tetkik ediyordum. 

Buntann araamda neler yoktu,, ne

ler ..• 
En yeni mektep Jdtaplanndan, en et 

ki romanlara kadar her ara.Jıtmın. bu 
acrgide bulmak kabildi. 

Mehmet Raufun .. Kaıı damlası,. cildi 
nln yanında, bizim cuetenin nqriya· 
tından Pardayanlar serial duruyor, 
sonra Anen LUpenin maceralarına ait 

bir kitap bunlara ko~utuk ediyordu. 

Daha atede Repd Nurinin "Acımak., 

kitabı, ealci harflerle yuılmıt bir ıUrll 

hendese, hesap.· müacUesat, ciltleri ara· 

ıında ıısze çarpıyordu. Sergiıµn bir 
k5ıeıinde 20 sene evvel buılımt gizli 

muhaberat, tavuk ve hindi risalesi, 
miltteri beklemekteydi. Bunlann b:ti
tiğinde de •"Türkiye Şerlokholmesi 1 .A
man vermez A vnin,.in maeeralan ıle, 

franaızca, inıilizee dersler, Karaman 
dergisi. Yeni fren&i tedavisi mühendiı 
mektebi klltilpbancai, Meçhul Nail, Pa· 

riı çiçekleri, Köroğlu ve ilah, i\lh ... bin 
bir türtn kitap duruyordu. 

Benim k"taplannı dikkatli, dikkatli 
tetkik etilimi gören mat ıahibi: 

- Bunlar daha bir ıey değil, diye 
IÖZÜne devam etti. Hava ferw diye depo 

KitaJ>çılık mtslelinln bir 1ıaslalık oldrt· 
lundan balıuden iüapP Stzai 

dakiteri çıkarmadım. Bende bqka li
aanlarla da yazılmıt bin bir tUrlU eser 

Trakyada 
Her sahada çok l(e

olı bir kalkıqma var 
Edirne, (Hutual) - Trakyanm her 

tarafında bUyilk baynıdırlık faaliyeti de 
vam ediyor. 

U ı:unklSprünılln elektrik fabrilruı blr 
haftaya kadar bltmiı ohf.;aktu. Avru· 
paya ısmarlanan febeke demirleri bek· 
lenmektedlr. U ıunköprll tütiln deı>09u 
da en mükemmel bir tarı:da ve çevte 
mahaullerfni alacak bUyOklükte ya • 
pılmııtır. Yirmi bin lirap bqanlan 
Uı:unk8prll htıltOmet konağının ilk kıs 
mı da bitmiştir. Kı1 ve don mevsimi 
ctrmlı olduğundan yapı itleri ilkbaha
ra bırakılmııtır. 

Uzunköprü kavunculutr aatq ltoope· 
ratifi qı aıralarmda llyeterinin sayısı· 
nı bine kadar çıkaracaktır. Bllytık kol· 
tetrt\J fidanlıiı da 20 dekar daha btiyU· 
yecektir. 

An, taytan, tavuk iıwyonlan en i
yi derecede kurulmuıtur. 

Kepn elektrik itlerine d! baflan • 
mak üzeredir. Belediye reisi bu işler 
için Ankarayı gitmiıtir. Kol!ektif bil· 
yük bir fidanlık açılmıftır. 

Bu kuada köy ka1lanma hareketle· 
ri daha canlı ve cazibeli gCSrUlmektedir. 
Belediye, esnafa yepyeni çattılar aç • 
nuıtır. 

Trakyada bir film hazırlanmıı ve 
Tilrk Tarih Kurumunun Trakya kazı· 
ları, birçok yeni köylerin kuruluıu, 
gö~men hareketleri, iktıaadt iJler, su ve 
elektrik açılıflan, batak ve kanalların 
akrtılıtı ve buna benzer it v~ çahfma 
hareketleriyle ancılık, çeltik, kendir 
f abrikatan, tavuk ve tavpn iatuyonla
n, ç91i•li fidanlıklar bu filmlerle cCS.
terilmittir, 

var. Birçok tanrtımrş bUyUk adamlar, 
gelir, buradan kitap alırlar ..• 

Burada sözünü keserek sordum: 
- Peki, bari kirh bir it midir bu 

mealek? 
- Aç kalmıyor, geçiniyoruı. Fakat 

uıl mnele bqkadır. Kitapçılıia bir ke 
re bqlıyan, kendini bir daha dünyada 

kurtaramaz. Bu bir nevi hastalıktır. 

Ben 30 acnedir ayni itin içi~deyim. 
Gençliiimde Yemene askere cittim, fa-

kat yine kitapçılığı bırakamadım. Ora· 
ya tUrkçe iti taplar cCStilrüp sattım, a
rapça kitaplar alıp buraya getirdim. 
Umumi harpte polistim, fant yine de 
kitapçılığı bırakamadım... Her fırsatta 
bu ~le mcıgul olurum. Şimdi de, aon 

temennim, ölüd.:eye kadar bu itte kal· 
ma~trr. 

Kitapçı Sezai adet! coımuıtu. 'Anlat
tı, anlattı. Me.leğine ip adam, söyle 

• mekten yorulduğu zaman, kendisine ve 

da ederek aynldık. Yoltuıtan atalı 
dofru biraz yilrüdük, bu serer yol llze
rinde garibimize giden bafkt bir man
zarayla k111ıla1tık. 

Bu, bir hurdacı sergisiydi. Satılan 
mallar tam manasiyle hurda idi ama, 
o kadv muntuam, o kadar temiz bir 
tarzda dizilmiıterdi ki, bu kadar intiza
ma hayret etmemek kabil değildi. 

Bir kısmı açıkta, bir kısmı da came· 
klnlar içinde te!lıir edilen bu hurda
lar arumda, kırık, çatlak fincanlar, .ki
seler, çatal bıçak, kerpeten, futbol to-

pu pompaaı, ı:incir kösteği, gözlükler
den tutunu• da, takma diıJere kadar 
her fCY• her ıcy vardı. 

Serginin sahibi yaılt:a. çok terbiyeli 
blr adamdı. Kendisiyle biraz konU§un· 
ca, isminin Murad olduğunu, uzun 

seneler Darphanede ustalık ettikten 
sonra tekallt edilerek bu ite batladılı· 
m anladık. Bize ıöyle diyordu: 

- Namusumuzla geçinip ıidiyoruz, 
Allah devlete millete .ıeval vermesin. 

Ben tekaiSt edildiğim zaman. 400 lira 
ikramiye verdiler. BO§ durmaktansa, 
paranın bir kısmını sermaye yaparak 

bu iıe batladım. Pek JrArlı bir it de
ğildir ama, benim g8zilm aten büyük 

itlerde olmadığından hal:mden mem • 
1 

nunum. 
Burada kendisine ıordum: 
- Fakat bu kadar hurda malnun 

kim gelip alır ..• Hiçbirisinin ite yarar 
hali yok ki. •• 

Hafifçe güldü: 
- Satılan her malın b!r alıcısı bulu· 

nur, dedi. Buradaki bir tok çividen, tak 

ma dqlere kadar hepsinin birer mliıte
riai vardır. Bizim it:miz garib şeydir. 

Ne bulursak alırız ve ne alırsak az çok 
bir kıymet tayin ederek satanz. 

Yazıya ba§larlten söylediğim gı"bi ha
va çok soğuktu. Orada da fula dura· 
mtdık, serginin pek nuik ve t.C• pak 
sahibini aclhılıyarak yolumun' devam 
cttL 

HABERCi 

Tahtakaltyt gidtn caddt üzerindeki ki· 
tap sergisi ııe bunun biraz iltrsimleki 

lıurda mallar sergisi 

----- uwz 1- - ........ 

Osmanlı 
saltanatında 
Ulemanın roıü 

O NB1RL~C1 asırda, devlet maki
nesının manlvelAlan lduhtıla· 

rın ellnde ldl. Bu sebebten \llema 
nillımı her şeyden tisttlııdtl. Onlar, 
bu btlnlllkt.en lstlfade etmek için, 
beşeri hareketleri, içtimai şenl1et· 
lerl softa mantıkı ile J1lrtltmek ister 
ler, her işin, her hareketin. kitaba 
u1gun olarak 7apılmumı iltizam e· 
derlenlt. 

Halkda bir itikat vardı: Medrese 
adamı, oradan 1etlşenler, ilimde, 
bilgide, tllrde, velhasıl bitin ldlltUr 
pbelerlnde, vatandaşlardan tlstiln 
adamlardı. Halbuki zavallılar bil· 
ml7olardı ld; 

- Okumqt 
Dl1e aaydıklan, herkesten üstiin 

gördtlkleı'l lllema, kapkara birer ca· 
blldi. llJmlerl, bilgileri menkulAttan 
ibaretti. Eğer hafızaları kuvvetli , .e 
menkulAb ezberleml' olanlara .. A
lim,, demek dotru ise, bunlar haki
katen ef1 olmıyan birer Alimdi. 

Halkın lllema diJe saygı ve se\"gl 
gösterdiği fıkıh budalası 7obazlara 
göre herhangi bir hareket veya hA· 
dlse mllctehidlerln kitaplardaki fi
klrlcrlno uymuyorsa, 0 killür,,dü. ile 
le bu hAdisenhı, bu hareketin altın· 
da padişahın blr istediği, 1ahut ken· 
dllerlnla bir çıkarlan varsa hemen 
bir kulp bulurlar, "ldlttlr,,U "kAftrl .. 
bir tarata bırakırlar, ı,a kolaycuık 
halledlverlrlerdl. 

Rezilce 1,1er gören lllema, hele 
siyasette ihtiras btlmmasma tutulan 
te1hlsl&mlar tedblrsbce hareketi~ 
rlle vatana pek btiJlk fenalıklarda 
bulunmuşlar, ~oca Tirit 7Un1unu 
)'llmıı'llar ve )'lkbrmışlardır. 

Bunlar 7apbklan kötllllllderden, 
çevirdlklerl dolaplardan, entrikalar 
dan dola71 cezalara uğramak, 
bö7le Aktbetlerden kendilerini kur· 
tarmak için çareler bulmuşlar, llle
ma1a alır ceza verllınemesinl usul 
lttibu ettirmişlerdi. 

Bu dUflnce, dördllnctl Mehmet ta
rafmdan Beşir paşa, Sertt ağa ve 
terhlslAm Ebu Salt efendhıhı idam• 
tarı için. ferman çıkarıld.Jiı zaman 
meydana atıldı. 

Şeyhlsl&ma dlşman olan lllema, 
padişahın bufl'Utunu akışladılar: 

- Def'i fitne için katlolunsun ! 
dediler. 

Naldbtllef1'8f Zepek zade. felA· 
keti önle1nek itin yaypraJJ basb: 

- Bu dotr'u blr hareket değildir. 
Şeyhtsl&m bir Hl'Serl, cbllm sahibi 
bir adam sfbl katJolunamaz. Vtema
nnı namunı berbat olur. Yarm ö
bllr ~n bl~r bahane bularak hepi· 
mlzl bolt'azlarıverlrler, bu ı, ola
maz, altından bllytık fesat çıkar. 

Zofft'ltzade, bu eözlerlle hem E· 
bu Salt t'fendlyl, hem de blWln sof· 
talan 1alnız deTlet ricalinden değil. 
bitin milletten de &JTI tutmuştur •• 
Halbuki, lllema denilen gtlruh kadar 
bu memleketin fenah~ çahpnlar 
ve bu yolda thtlrularma esir olan· 
lar pek udi. 
Zepebadenln sözlerinden sonra ö 

tema mıılı.dlte• vatandaşlardan lls 
ttbı tutuldu, katil fermanlan çıkanı 
madı, fakat ban padl~lar, bllbas· 
sa dördllncl Mehmetle. dördtlnctl Mu 
ra& bu kaidenin dışına (lkblar. Meb 
met. Jıocuade Mesudun; Murad da 
Ahlzade Rllsefin efendinin katledll• 
melerl baklanda irade çıkarmaktaa 
~ldnmediler. tldsl de cellatlar tara
fmdan bolazlandı. 

Tarllı. lktlclal' meTldlne seçer geç
me-. ala-ahuııu. «amadmı mevki sa
hlbl etmele ~....-. kendlslne taraf 
tar ohmlan kanunsuz blr su'l'ette il· 
yrlc olwnadılclan memurlvetlere ta
ıtıı eden, makamlan tretlftn ~Jbla 

H. Rittii TIRPAN 
lLfllt• •111111 ,...,,..ı : 
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Hindi davasının 
yeni safhası 
~ Baftarafı ı incide 

nmt :ıstırabı fiiliyata dökmekle - kim
bıilir, belki de - kendi iddiamda baldı 
oldatunu ispata çalıııywctu. 

Karmakanpk oıu ve IUÇlulJrdan bir 
lmml pbit, phitlerden bir Jmım da 
aaçlu r8sterilen bu dava gene neticele
nemedi "" Sanndinin fiddetH nrar ve 
rfc:Uı üzerine yeni phitleria dinlenme
si için aym on lekbine talik edildL 
Baıma dünyanın en bDy6k feliketle

ri selmit eibi mütteair olan Sarandl, 
pne avukatının kolunda alona çıktı. 
bir kCSfeye yaıWıarak karpda duran 
huımlanna dik dik bakmıya bqladı. 

Mahkeme salonunu dolduran qlaba 
ldr timdi de Sarandinin etrafma top • 
J.aıumıtı. 

Sarandi etrafındakilerin eorgu ve su
allerine fırsat vermeden anlatmıya bat
ladı: 

- Ah L Bilmezsiniz bu adamlann 
benim bapma getirdikleri feliketlcri ... 
Hele §U bana canım 1 ciğerim 1 diyen 
taplro yok mu? O bep1inden üstün çık 
tt. 

Sarandinin eliyle İ§a.ret ettiği tspiro 
bu 11ra4i1 kardeıl Yani ite yaklaıtr. Sa
randlnbı etrafmı çcvreliyenlerin arası
na rirdiler. 

Saran.dl fÖyle devam ettiz 
.. _Haydi hindileri yediler, peklli! 

Pakat kemiklerini ne diye evimin kapı
wna uıyorlar. Ben ömrümde bu kadar 
ağrr hakarete maruz kalma.drm. 

Bir kanm var? .•• Allah sisi lnanc!ır
sm ! Evden ve kiliseden baıka lstan
bulda gidilecek yer bilmez. O cennet
lik kadın bile bu ite kudı. kCSpürdil. 
Düşünüp taşınıyordum. Hindiyi yi • 

yenleri nasıl meydana çıkarayım diyor
dum. Fakat blr türlü bir çare bulamı
yordum. Eğer kabil olaa hindiyi yiyen
lerin diıJerini ft bir de kemUrJcrdeki 
dlı yerlerini muayene ettirir, kimin 
yediğini meydana çıkarırdım ... 

Bu sırada laptro atıldı: 
- Ab benim hacım l Bak ıu k<>&ko

ca g~f.ne. .. Bunun doluıu prab ben 
den, yeniden laftnnlJ iki hindi senden. 
Gel bıı .... Mr l1em yapahm Ü, bU 
maaallar <la tarihe bnşsm ! 

- llbim111tllftllUtııımJlllllllftnınnlllll 
lAmlann saylalarile kar&rmJŞ ve 
kızarmıştır. llıınlann sarısı o kadar 
«;oUnr kt &n)'lllakla bitmez, tüken
mez. 

Hunlarda tasflot, mertllk ve ahlAk 
namına btr .,Of roktn. Ra roezl7ct
lcrl onlarda &örmek, bulmak çok 
ailttll. Fakat resalet, bl1'8, dlşmanbk 
dbl en menfur şeylerin hepsi vardı. 
Bu kHtU n51fiarla tarihte 1\&ID alan 
~yhQIAmlar arasında Karaçelebt 
zade AbdlUA.ztz, A bdilrrahlm ye Fe)'• 
xnllnb cfenrlller c-n })aşta 1tclenlcr
dcmllr. 

A hdlllAzfz Qfendl, Oımıanh şeyhlg. 
lAmlnrının en ihtllAJdsl, en taraf. 
kiri ve en ~razkAnydJ. ltnldplerlni 
cıaıma htlekArhkla itham ederdi. 
~fevki c11'1dlnltı,tU ;J1lzlndcn 7enlt& 
1'1 Ritalannrn elinde bir oynnmlc ol
?Duştu. Hakaretlere, alRylara katlan 
?Dıştı. Snltan tbrnhfml anbe1' ve sa· 
mur lhttlA8ı yllzlnden haJ•etme~e 
kalkışan Abdli1A7.lz P.fen«li. lrnncti n
"rindc, padJşahtan daha ba)'a.~tZCa, 
daha yUz kızartarak bir hayat .ı;eçt. 
TlrdJ. 

Sultan lbrahtm kcnfflnl hal'etma. 
ğe gelenler ara~n,Ja AbdUM"fthtm 
efendiyi ı:ör&nce ıııormnşhl: 

- Bre Abdll1'1'ahlm. ben teni mllf· 
tU etmedim mi? Şimdi bıtna kLoıde
dersln ! 

Onnn \'erdll;i ce,ap şuydu: 
- Hayfl'! neni ~n mlftt etmec!bı, 

Allah eyledi. 
A11a!ua bn kadar bel ballayan, 

Saıandi ba 6e hayli JçerJedf. Jspi
roya j6yle cevab Terdi: 

- Yolma bunu da kut itine 
mi çnirecebin? Dünyada danmdan 
YUgeçınem. Gard.:ebin, abl nuıl mah 
kOm ettirecefim. 

Bu &az üzerine Sarandinin etrafında
kilerden biri dayanamayıp eordu: 

- B'lrlnıı iti de nedir? Y. bu a

damlar senin lnıf]annı da 1111 JHiler? 
Bolca arfedilen lrabbbaJar arumda 

Sarandi Jruı hiklyeaini de t8fle anlat• 
tı: 

- Tam dört aene evvel !ıplro ile 
Floryaya kut nam eitmittik. Epeyce 
dolaftılrtan aonra bunun orada pnno. 
culuk yapan brdep Yaninin kahvesine 

oturduk. Bu tında 1air kut ceJerek ba· 
şımmn Cberindeld apca koadu. Bia he 

men tüfeklere aanldık. Abililı bUm 
ki, ildmmn tilfengf de ayni n-nda 

patladı. Kut aptı dllftl. K\1111 ben 
kaptım. Fakat tıpiro durur 111111- O da 
benim rrrtlatıma eanldı. Seo -waıchiD, 

ben vurdum derhn bin'blriınlde bpq
tık. D81ilfdltQmlb yer bir açanım ke-
narıydı. Buradan •Pil )'11ftdandrk. 
Yetitenler ,Oç beli bizi ayridar. 

o avada ben ltDhyclım. Çtlül 'be
nim tüfeiim Anupa mab .,. Ud nma
ralıydL Buna mukabil f spironunki iıe 
yerli ve altı numaraydı. Nihayet kutu ne 

o aldı. ne ben alabilelim. Açık g8din bi
ri kapıp smıtı. Yuvarlanırken cebfm. 
den dört yUz liram kaybolmuftU. tıpi
royu §İkiyet ettim, mahkemeye dtıştilk. 
Sonunda ne oldu biliyor muıunus? 

Bu sırada tıpironun lrardep Yani ce
vab verdi: 

- Ne olacak; hepimizi birden ınah· 
kemeden 8yle bir çılaı.rthlar ki ... 

Sarandinin heyef.:anı bu söz 6zerine 

kabına aığamu oldu. klSpilrm Sarandl 
atıldı: 

-Vallahi yalan söylüyor, dedi. Tam 
otuz bet liraya mahkQm oldu. Mahke· 
menin ilimt bendedir. Gelecek cebe o
nu .sa: aet1tetetwn. 

Vakit hayli ilerlemişti. Sarandinin •· 
vukatt müekkilini kolundan tutup mer
divenlere doğru g8türdU. 

~~----------------------~ 
TOrk gemi kurtarma 
şirketinin tasllyesln· 
deki thtllAf balledlldl 

Türk gemi kurtarma 1irketinin Cfha· 
sa ait hisselerinin hükfimetçe satınalm· 
ması için meclise blr Jlyiha verildiğini 

bu layiha çıktıktan sonra hinelerin hil
kömetc devri llzerinde çıkan anlapma-

marlıklann da halledileceğini evvelce 
yaztm§bk. 

İki gün evvel meclisten geçen bu ka
nun Ia~ıryla firkete ait bu pOribUl 
nokta halledilmiftir. 

Evvelce bu hisselerin maliye veklle
ti tarafından satmalmmuı meV%ubah .. 

tı. Fakat. Denizbınk tetekkül ettikten 
sonra bu vaziyet defitmiftir. M~.:liı -
ten çıkan son kanunla ı'irketin imtiyaza 
ait haklan da dahil olduğu hadde mn· 

cut bilcümle hukuk ve vecaibi tama
men Denizbanka intikal etmektedir. 
Banka. mevcut nineleri en çok noml-

nal kıymetleri üzerinden satınalacak -
tır. Ancak, Denizbankm satmalaca~r 

bu hisseler için ooiyeceti para Jirke· 

tin borçları çıktıktan sonra laı.lan mev

•.:ut naktiyle matlubatı mecmuunu gc
çem!yecektir. 

'l'!irk gemi kurtarma Jirketi hissele
rinin yüzde yetm:şi. Denizbank kanul!u 
ile geçen ayın otuzundan itibaren bu 
müesseseye fntikal etmiıti. Geri kalan 
ve mecmuu ı SO bin liralık olan yüzde 

TÇERDE: 
• Atiııa üni versitcsinin yüzüncü yıldö

nürnll roünnsebetile profesör Akli Muhtar 
ve Fuat Köprülilye fahri profeaörlilk pa~ 
si ,·erilmiştir. Şahadetnameler diln Atina
dan ıe'mlştlr. 

• İstanbul 'fe BeyolJu meydan "fe cadde 
lerde bQtiln geçit yerleri tesblt edllmlftir; 
geçitlerin sarı civilerle işaretlenmesine 
ay sonunda başlanacaktır. 

• Kültür bakanlılı şehrimiıdekl aslık 
ve yııhoncı okullarını esaslı surette, tefi.it 
etmele karar nrmiştir. Bu maksatla Ba
kanlık ıenel müfetllılerinden Mehmet K•d 
ri ile Halil Vedat fstanbula gelmişlerdir. 
l\füfettl~ler her okulda birkaç hafta kala· 
caklardır. 

• Kllltilr Bakanlılt azlık ve ,abancı • 
kullarda uzun yıllar pllril&stls •aaUe ,&re 
Glretmenlerln terfihl için tıtklkata baP 
mışbr. Yakında bir formlll bulunaeaktıl". 

• Fransaaıa htanbul baıkonaoloaa Od 
•1 meıuni,eUe memleketine ıltmlftlr. 

• İstanbul Halkevlerl sosyal ,ardam ta
beleri menr .. uae terUp edilen balo, dlln 
akpm TobtliJanda 'Verllmlıtlr. 

• Gayrimllbaclll bonolannı itibardan dil 
ıt\rmemelt "Ve b:rnıeUnl muhafaza matsa· 
dile Nall19 'VeklleU bir kanun proJeıl 
huırlaıuia baflamııtır. 

• Dlln Tektrdalına ıandırflecek ı~ 
menler, ha•anın bozuklulundan ıHkecllle
memlperdlr. Nakliyat iti han açaldıktan 
sonra ppılacakbr. 

• Plrlao pl1aauına tJd pdeaberl 
tem~er olmllft cimla• .anı kilo baft· 
na bir kurut Jlnal JtUa bdar ~
mittir. Bu Jllkaellte bilktnaeUmbla Roman 
,. annnda ,.pılan tlearet alqmuındaa 
aoara, Ttlrk plrlnoı-lnla Romanya plya
lalanndan latenmeal aebeb obauıtur. 

• Dtln Ttlrkborcu tabvlllerl tl,85 Unda 
•cdmıt .. o ftyatta kapu•lfb!'· 

• Etıbba oda11 konıruf, 7VI" 11,30 da 
toplanacütar. 

• Çocuk Ealrıeme kuruma kfltllphaned 
menraaune a11n on lekldnde Franm 
tlyatromna bir mllumere wrllecekUr. 

• GayrtmQbadll bonolan dtln 22-23 Ura 
arasında alınıp Abhnııtır. Bonolar bir iki 
llln enel ti llrlJa kadar eılanııtı. 

• Emln&all Halkevl orkeatraıı ,arın 
aut ıo ele ilk lcomerhıl .....-Ur. 

• 137 Jl)ıada bmlrde ıın dit ..,1en
mlftlr • .Bil rakama l6n. _. JJla nllbe
ten ,ılıde 11 nlsbetlnde lulaht .ardır. 

• Sof&rlerla mllracutlan belecl17eee 
varit~ tein. olamoltll ve otobla 
....... ...... ....... dtılllth'll
naeslne pbatta Wqliyi6aıttr. 

DJŞARDA: 
•Amerika Hariciye nazın Bali, Amerl· 

ta Blrlefik cleTleUerlnln Brltann lmpara 
torluk hlikOmell ile bir ticaret anlqması 
~üzakereleriııe &lrltmek niıeUnde oldulu 
nu reamen blldirmiftir. Bu ticaret anlaş
ması bittabi domlnlyonlar, Hindistan ha
riç olmak liıere İnglllere ve İngiliz mils
lemleke lmparatorluJuna faillil olacaktır. 

• Eald Belçika Bq.ekill Vara Zeeland 
Londradakl istişarelerini bltlrmiftir. Loa
dradan aglebllbtimal )'anD baretet edecek 
Ur. Van Zeelandın ı&riqıneJeri bakkmda 
henüz maltunat alınauıamıştır. 

• .in.içre Federal koal!Qiaba MIQeder 
cemiyetinin ıs inci devreli hakkında Pe
deral asamble aıaaına dalıttılı raporda 
asambleden Cenevre dıtıadald ihtilAfları 
arttıracak .mahiyette kararlar ittihaz el· 
memesi rica edilmektedir. 

• Macar Hariciye nazın Kan19 Alman 
Nasyonal 10S7111lst partisinin yabanca işler 
fUbesl şefi Ganlefter BobJe'JI BadllJ)efteıt 
ramea ziyarete d .. et etmJtUr. Dört ıııa 
ııflrecke olan bu ırty.,-et 21 klnunnsanlde 
yapılacaktır. 

• Amerika posta nazın seçen sene 'Zar
fında p~tft btltteslnde 45 mUJOD dolar •· 
çık gözOtt~D bildirmesi herine Ruı
velt matbuata verdili beJaDatla, mnball
ıaıı posta muafiyetJeriain kaldırılması 
icap ed•·eiinl, ıazete n mecmualara gös
terilen n:ıkil kolayhklarıoın posta bDtce
sine 80 milyona mal oldutunu ve bunlar 
ve diğer muafiyetler olmısa blltçenln 100 
mih-on raıı.ılık ıı&stenıceliaJ aö7lemlfUr. 

• Alman71 ziraat num Darre, dllD sa
bah Romayı vasıl olmuş, ve öileden flOO· 
ra Kont Ciano ve faşist partisi umumi lA· 
tibi Starace ile görüşmüştür. 

• Sovyetler 'RlrH~ Merkez! lcra komi
tesi, Suçcnko, Knmln •• Pe"11kllll alır 
endflstri halk komiser mutıTlnUline tQtn 
etmiıtlr. 

• Yabancı n azlık okullanndati ölret 
mcnl<'rln hundan sonra okul ldırelen"le 

.....-nu.n ....................... ~ 

Milletler Cemiyetinin ilerisi karanll 
KURU~' d da emper1alistlerin meııtaa 

met etmekten başka bir iŞ 1 
sa bizzat üzerinde oturdul' 
ne kendi eliyle kesmiş olaC A 8Dl tJS, h&Qanni atyasi hldlse. 

lerini tahlil eden bugtlnkll haf 
Junııada Almawa. Japonp, ""l· 
taıraıam lfllletler ceıulyeUnden çe-
Jdlmeleri berine, bu dc,·l•·tlerin si· 
:rasetlerine Qf&D klc;llk memleketle· 
rln de çekilıaek .,_...ıptda oldak· 
Jarma lpret eduek dl;ror iki: 

"Son günlerde Romanyada lşbaıı
na geçen Goıa bOkt)IDeUuln kabul 
etilğf anilsemlt programın tatbiki 
de gene Milletler Cegılyetl ti• bu 
dnleUn çetin blr 41.va Uzertnde kar
şılaşması glbl bir cereyan alıyor. 
Demet lstlyonz tt ltu h&dlselertn 
neticesi Romanyanrtı da Milletler Ce 
mlyetındet1 uzakJ.aşmaaıuı mucip o
labtur. 

Mllletler cemiyeti yalnız prestlJlnl 
değil, kendi ıırarlrlını ela tehdit eden 
bir sarsıntr karşrsmda Türkiye glhl 
dünya sulhUnün en ca.ndan yardımcı 
sr olan bir meuıleketln haklı daYaeın 

T.,kl'ar edelim ki Tttr1d~ 
mıntRluunnı tıhak etmek O 

nlmadıfını şimdiye kadat 
delll Ue !ebat etmiştir; Jıt 1• gUnkU Surcye hUküıueti bl 
naate gelmiştir; Türktyenı:e 
sadece esasen Türk olaıı. 
Jel mukaveleler ile TUrklil~ 
rlnln muhafazası taahbOt l 
mıe bulunan bir tllkenin ıı;_. 
emniyetini yerine getirıııe 

Cenup bududuuıuaua 111 
I>&rçatu olmak :ltibarlledir -1 
hakları ve emnlyetı~ri de 
nln hakkı ve emniyeti JJl 
TUrk mtılett bu hak ve enınl 
dafaa için her tUrlft feda• 
göze almı• olduğu halde 
Cemiyetinin kararını be1' 
tir.,, 

Devlet zıraat işletmeleri 
TAN' da \ alt emeklerinde canlı bir tstl.,S 

tası bulacaklardır. 

K AMUTAYDA mttzakerealne ba.-: Bundan başka yeni ku;rnlO• 
lanan "Devlet Ziraat işletme- lrl:vede zirai sanayiln temelttl 

lert karomu., kanunundan bAbseden caktır ki, bu ııevt sanaytdel' 
Aıılunet Emin YalnıaD, Atattikln rının husust teşebbUslerle Jfl 
ı lkiD.cltefıin iarlbll pragraın ••• rette ba!'larılamıyacağlnı ıs 
tuklarmda, ömck ıualı11etlndeld göstermiştir. Hele memleketi, 
çiftliklerinin devlet ziraat ı,ıetmele- kısımları zlrat sanayltn ve b_.. 
rlnln hal'eket noktam ballne getiril· k<>la1Jtklarnı hıtfşatındall .,
melerl bak.laadald mlhlm lrta~ istifade edecektir. ...-.& 
na d.lkkatJ çıekl7or •• dt7or ki: Ycnt hazırlanan koru111. 'J'9'.I 

"Bu kanun mucibince devlet zt- ra! lıtlhsallertnl iptida! T ..... • 

raat lşletuıelerl turumu 15 milyon uıaklatıtırm1:ra ye har!et 6.JerJ. 
liralık bir itibari 1ermaye Ue l.. ual yarışa. ku.dretıt bir ~.;as 
bqlıror. Kuruma deyredlleıı olfUlk yaldaetırmaya dotru ilk ~ 
lerln kıymeUııden. devletin 7apaca- dnııdır.,, 
tı yardımlardan ve sermayeye bine- ------------
cek san k!rlardan mllrekkeptlr. Ser lng•ııt~ren•ıf1 
mare lld mlslln• çıtanlablleeektlr. 
Kurum. Bu 1ermayenla yar11ma te. 

1 kablll etmek bere her lhUJ&CJ söre. Ber ·ınde 
ce#i şekilde tahvUlt çıkarabilecek 

ve devlet bunlara ketn oıacattır . ., tAAebbu•• sil 
"DevJettn bu yoldaki tetkUA.tJa zl- ~ y .J 

rat letlheaı tahuına gtrmest, straat- Al l ıerı 
teıtı huıuıı tetebbUs ve çalıtuı.aıarın mao l(BZe e .tt 

hlmayeatne kartı sötterllea al6ka alerb e neerı1• ... 
ve hueulyete kat'lnen a7km delil 
dlr. kesti 

Aksine olarak bu •nretle çiftçiler, 
:tendi muhitlerinde canır ernek "" 
tecrübeler görecekler va maliyet 
masrafını dUnya ptyasaslle rekabet 
kabul eder bir seviyeye lndtrmlye 

lngilizler mısıra 
yeni kuvvetler 

gönderiyor 
Lonar&. 8 (A. A.) - Harbiye neza· 

retinin bildirdifine ıöre pnıizona 
POl'tamOath'da bulunan d&-dUncU hava 
müdafaa liftlı yakında Mısıra ba.reket 
edecektir. Ayni zamanda bir projcktik 
baliliü ile bir hava müdafaa iatibbarat 
kıt' .. da Mısıra cfdeı.:eJcdr. 

Bu lat'alann bir kıamı, bugün Lan· 
c:ashire aakeri nakliye cemiıine bindi
rilmittir. 

zuk gitmesinden istifadeye kalkışarak 
fiyatları arttırmaları için sıkı bir kontrole 
tabi tutulmalarına karar Terllmlştlr. 

• Hukuk fakültesinde açılan doktora 
sınıfından ilk hukuk doktoru ünnnını 
Bedia Yürük adında bir Türk almıştır. 

Berlln. t (A.A.) - lD;l~ 
tngtlterenın Bükreo hUlt<uııe1~ dinde Romanya Yahudi etal 
hinde yapmıt olduta tet9bbll 
ne Alman gazetelerinin f 
aleyhinde 7apmağa ba11amlf 
ıarı şiddeW bl1cumu protestO 
tir. 

Bu protesto Uzerlne bUtUli 
gazetelerinin bu mesele do~ 
yapmakta oldukları hUcu111l" 
mltUr. -""' 

İtalyan ajanıına gDt' 

Pariste 
nümayiş/er 

Paris, 8 (A.A.) - italyaıı S~ 
janaının muhabiri bildiriyors ~ 

malzalarmm binlerce memu~~.I 
eürültülü bir nümayif yap~-..... 

Poliale ııümayitçiler ar~~ 
ollllllf ve bir ~ kiti ıe.Jdf 

Tuahtlratın 18flıri, birkaç ~ 
devam eden grev üzerine _, 
..ıüpleriain dikkatini çekmek 
!erini söyJemitlerdiı • 

SA K A R YA Sia•ır 
Diaya lııiillüli • fayam hQret lııir aeM malik (Berlin opere1'..-' 

YarmAlqam 

ERNA 
KARL SCHONBöCK ve PAUL KEMP 

ne-. .... se••.QI 

NI .$ ÇIÇEGI 
Nefis ve c;uip operetinde akdim edecektir. 

•••••• Neı'e, musild, tatlı ve muhrik bir ua --·~ 

halkın hakkmı nyak1a1' altma ahtı· 
it. milletin mahnı yedili l('ln Snltan 
lbrahlmln hal'i 1l7.nndır diye ff)t'fe 
vercn Ahdti1T1thtm «-ft"n11. ıvu'll~hın 
''erdll{lnden birkaç defa fazla mille 
Ua malını ynmlcı. hıı1kın oha'kkinı •· 
yald&I' alttna almıştı. ()lift M. Çele
h1)'1 1A11k olm.utıtı haldfl Galata ka. 
dan 7apmıştı. ~IMlnln bl"=°k para· 
111 T&l'<lı. Ohı7. 1trr1t neTcl•an hizmet.. 
kAfo !IAhlhlytlf. 

· otuz hi•entn paralan da şirketin top

lanım, olan tcmettüünden verilecek. bu 
suretle tasfive işi bitiri1mit olacaktır. 

Maarif dircktörlUkJeri tarafından Taıife-1-------------------------------

~yhlıı1lAm Fe)"Sn11nll 't!'ft'llc1tye ~ 
lln""· onda nihayet bulmayan bir 
hın Vardı. A!rtıb Mtık, kefditf ktıR
tlltU. Rcrk('l.111e 'lmta tutoyM. kimse 
ona: 

- O&alnlhı l!ltlnde kaşın l'&r! 
Denalıorda. Rn ŞYmanklrkla FAlr 

we ftlaumu ...... ..U. ,.llkB pa(ll~· 
hın bal'tle Mıllt'J91ııMll. Pakat,_ arada 
"ken<11 dfl kUl'baa Rltttı Halle tarafnt· 
dan parra parta Mnenı1c öldtl ... ldL 

HliıNyiıc RQftü Tırpan 

Heyof(la Halkevlnde 
konferans 

Beyotlu balkevinden: 
ı - 11-1-938 Salı günü saat 18,30 

da evimizin Tepebapndaki merkez bf
naStnda Zlngal orman prketf umum 
mUdürü M~endls !lay Tmık Ali Çı 
nar tarafından (Ormanlarmuz) mtvztJ. 
mu1a 1-denM •eritecektir. 

2 - Bu kıoalermaa herk• gelebilir. J 

lerlne nihayet nrltenıfyecetttr. T11>kt ta
yinde oldulu ıdtıl qdfeye nihayet •erme 
kararını da \'ekllet verecektir. 

• ünh·ersite ictimai)·at profesörü Kes
ler ve lkUsat doccndJ Muhlis Eete dlin 
Ankaraya ıilmişlerdlr. Ankarada İktisat 
Te'kAletlnln, memleketteld bayat ~e «tçln 
me ile aile bntrtleri etrafında açtıtı an
tet hakkında temaslar yapacaklardır. 

• Esnafı• - brthata B4t70lla semttnde
kllerin - )'abancı dille 18l1J yapbklan 
11örillmDş, banlann ııkı bir kontrole tabi 
tutulması hakkında beJedh-e f.trafmdan 
alAkadarlara bldlrilml•tfr. 

• Odun ft köm&retllerln hanlanft f>n-

.. s A K A R v A sinemasında 
Yıldulann en nefis ve en HVim1i8i 

DANIELLE DARRIEUX nan .......... 
tldnci maftffakıyet Uftmı oba 

Suııstimaı Davası 
ntmlnde &iren erkekler lhtiru duyuyor .. Kadınlar hayrette ~ 

• Genç kum heyecana dnıtıyor .. Genç erkekler ga§yoluyor! ~ 
Dikbt: Bu fılm, puatteal ıunn aon matinesine kadar ıöıt~~ 



1 

~ 

~tNCtKANUN - 1938 

a 
a --..... ---.. ·--owwwaı...---• ...._.. ______ ... ____ aw: ____ ... __________________________ ......... ~ 

Yazan: !Vizamettin Nazi/ 

1:
1zze'de şarak atmıştı. Şimdi ne yapacak
"dı? Sevgltlsioe yeni bir cesaret vermek 
a· için 8Öyllyecek bir siiz ararken ••• 

"·- ıleıikleriı•dcn birini çıkardı; kızlar- Aizze azap duyarak irkildi: 
~ b" . 
'rıııe uzattı. Fakat dehlize çıkar - Vezir .. 
~d bu soğuk kanlıhktan eser kal- - Gördün mil? Ben yaptığımı bili-
l&>i ı. O zaman bir odaya daldı ve Mev- rim .. 

... liaseni içeriye çektikten sonra; - Fakat betbaht 1 O senin dostundu. 

..... Sarıtını çıkar - dedi. -. - tarar etme 1 •• 
Glfc • k allı\ • cvız ıandığı acele acele açtJ. U- Emirin bu sözüne tek yaprağı ı-

bir ~yaz yUn bUmliz çekti: mıldanuyan, sessizliğin tam lrenıdisine 
- Al ıunu ı Giy ı. . gömülen bahçede tatlı bir meltem es-

'to-r Nasıl? Kadın kıyafeti ile mi kaçı- meğe başlamışmıı gibi bir fısıltı cevap 
\lıtı. oldu : 

- Çabuk ooolf 8 •• 
14}'i ~cevap bir emre benziyordu. Mev
aiııd aıen, tu anda sevgilisinin kendi
dıığ en çok daha yüksek bir iradesi ol
bUr ~?u anlamıştı. Fazla söyletmeden 
liııdnuıu sırtına geçirdi ve hançerini e-

't~ tutarak, tekrar dehlize çıktı. 
~nıilrcti höp höp ötüyordu. Aksi şey

. Bu dehliz de ne kadar aydınlıktı t 
ile-:-- Ne kadar mu myakTyorlardı? Bu 

ısraftı? 
il . 

dair er~kct verlin, • sarayın hükümdar 
bııı 'linde gecenin bu aa:ıtinde kimse 

urıdu tahat . rulmazdı. Alt kata kadar rahat 
ltJc llldiler .. Fakat bahçe kapısını aç-

~: en Emir Haseni gene bir telaş al-

'ot;1/4•Caba Barbarosun geldiğini ha
' •r almaz çilyavrusu gibi dağılan 
'c itli Frı kuvvetler arasından hiç kim-

}! llarayda kalmamııtı? 
llt tltıi bunlardan biri, pekala, kardeşi

artı b' • l'thiU ır ışgüzarhk göstermek isti-
tdi?. 

lıir 'k· 
iliği ~ 1 saat evvel salına salma gez-

hrdll .hçede timdi gölgesinden ko&u-

~ıe 
-.... •rkasından geliyordu; 

>'otdı.l'eıa, etme!.. Tclaı etme! •• • di
<'1bırı • Sarayda hiç kimse kalmamış .. 
bıı ka.:ta kadar uzanabilsek .• Nasıl olsa 
lllcd, hıalık arasında izimizi belli et-

ll n ÇÖlij tutabiliriz. 
lı '8 

da}ı1 ıler Mevlayi Hasene bir parça 
teaar . 

tere1r et vet1dı. Adımlarını geniıle-

ha.,uı~c lıkla§tırarak büyük mermer 
~ırı rın bulunduğu yere ula§tı. Saray 

arın b 
tı>'ord 1 u havuzlardan bir c!uvar ayı-
Pıdan ıı. Öbür tarafa küçük bir tunç ka
~ geçiliyordu 
~cı· · arrıet 
lı e Yaktaııyorlardı • 

eyc-a l 
'l'oıc • n a elini kapıya attı. 

dı l'tlak dö d · · \> eisl n ü, fakat kapı açılma-
- l{' ~ ıonturlu bir küfür savurdu: 

~!lcr •htlerniıler .. Belli, bizi hapset -... 
.\iızede 

l'apacak de Jafak atnuıtı. Şimdi n.e 
tct lardı,s ·1· • · b" "er · evgı ısıne ycnı ır cesa-
L tnclc irin .. ı· k b" .. ııttn h :ıı soy ıyece ır soz arar· . •vu 
•tnda b' zun etrafındaki taflanlar ara-
ler: ır hıııltı oldu, Bir fısıltı iıitti· 

-Ern· 
.\iı" ır Rızretleri.. Siz misiniz?. 

ıe; 

..._Evet. .• 
l:>iYecck 

•en de" oldu, Fakat Mevlayi Ha-
lı· anı ctnı • • • 
ır 11 esıne ımkan bırakmadı. 

• rnıck ıü • . 
tasından bo r atı~lc atıldı. Taflanlar 

1l' ıııtın ğuk bir ses geldi. Hançeri 
ttleai b" da Parladı ve kalkmasiyle in

ır Oldu. 
GUıeı kad • 

liançer b ın telaıla o tarafa koştu. 
daha . u •ırada bir daha kalkmı• bir 

ınrni f :ı• 
-. '" ! ı. Nefes nefese· .,, ' 

Yapıyorsun? d d' 
- il - e ı -. Ut' ırak beni! B 
trıı.. en ne yaptığımı bi-

- 'iP• d C\.ltn bu bil" 0•t... ıyor musun? Belki bir 

l' - nost nı ? • 
ltn Ylizu u Bu ııler hep bu mcl'u 
~bduı· hndcn geldi baıınııza .. Bu Şeyh; 

\' a addir s · 
• etiU · esınden tanıdım .. Bak l 

~he p Yerde hareketsiz duran 
ı\ı- Y~ bir c' · 
• 11;"1c•lt ısını kaldırdı. Ay ııığı 
'iti ı blr ihf 
b" 0ttıuzunda ıyann suratına vurdu. 
"tnUıund n fııkıran kanların buiusu 

e tUtUyordu. 

- Susss! Duyarlar .. 

Öldü sandığı vezirin hortlamasından 
korkan Mevlayi Hasen onu bıraktı .. 

Kanlı bürnüs ve aksakal tekrar taflan
lara gömüldü. Fakat bu sefer yakasın
dan çekilmesini bC'klemeden hareket et
tiği. yavaş yavaş doğrulduğu görüldü: 

- Duyarlarsa canını kurtaramazsın .. 
Sus~sl. Görmedin mi? Hançerledin, in
lemedim bile .. Ahır kapısının anahtarı 

belimdedir. Kapıyı açmadan üç kere 
vur •. öbür tarafta .• 

Artık, akan kanlar ihtiyarda mecal 
bırakmamıştı. Son bir gayret sarfede
rek: 

- Öbür tarafta Abdürrahim .• Hamit 

Gamürrezem .. ve Muhammet Tantem .. 
Sizi bekliyorlar. - diye bildi. -

Mevlayi Hasen hemen üzerine eğil
di, Acele acele taraşladı .. Ve anahtarı 

bulunca, küçük kapıya koştu; üç yum

ruk vurdu, sonra kapıyı açıp eliyle 
Aizzeyi çağıı:1dı. 

Eğer MevlAyi Hasen, bir iki dakika
danbed sevgilisinin yüzünde beliren 

değişikliği görmüş olsaydı, onu çağır
makta tereddüt ede~di. 

Kapı açılınca öbür tarafta, hakikaten 
vezirin söylediği gibi liç 'adam bulun-

duğu görüldü. Bunlar boyunlarına iki

ıer kılıç takmışlar, ubırsızlıkla bekli

yorlardı. Aizze onları fazla bekletmedi. 

Koşarak kapıya yaklaştı. Fakat onlar 

arkalarından geleceğini sanarak henüz 

kapıdan bir kaç adım uzaklaşmışlardı 

ki küçük tunç kapının hızla çekildiğini 

ve kilitlendiğini duydular. 

O zaman Aizze, Mevlayi Hasenin 

kendisinden hiç bir zaman ümit edemi
yei:eği derecede kindar bir sesle; 

- Alçak 1 • diye haykırdı-. 

Koşa koşa ihtiyar vezirin yanına git
ti. Kucaklar gibi kollarını vücuduna do

ladı; yava§ yavaş kaldırdı ve sürüŞliye 
sürükliye saraya daldı . 

Güzel kadın fedakarlığın yarasını te

davi etmcği, alçaklığı bek1iyen &ergü

zeştlerin peşine takılmağa tercih etmiş-
ti ..• 

Devirler devirleri kovaladı. Bu §İmali 

Afrika köşesi sayısız büyük kahraman
lıklara sahne oldu. 

Fakat ay ıvğı hiç bir zaman korkulu 
harp, cinayet ve baskın gecesinde, taf-

lanların yanından kaldırdığı ihtiyar 
yaralıyı, ıkına, aıkına, mecalsiz kollan 

ile taııyan ve ölümden kunannağa çalı
!an bu güzel kadını ilahileştirdiği kadar 
hiç bir zaman sihirli olmadı. · 

• • • 
Bu sırada Cezayirln bir haydut ya

tağı olduğunu söylemekte israr eden, 
Barbarosun bir gün gelip Cezayiri ter

ke mecbur olacağını iddia eden Mev

layi Hasen, işte tahtını ve sarayını 

terkedip karanlık bir talihe doğru at 
· koşturmağa başlamıştı. 

On bin atlıya yaptırdığı fantaziyaları 
gururla seyreden hUkümdar, şimdi üç 

atlının yanrbaşmda, boynu bükük ve 
korkak firar ediyordu.. 

• • • 
Bu macera Tunusta tam 333 yıl sal 

tanat silrmilş olan Ahfas oğulları ha 

nedanının tarihinden ız saati hikaye 
e:ler. 

(Devamı var) 

, ................................................ , 
iŞAKAJ ............ ....._,._.. ......_.. 

- Bahıuıı hc:snıı ıucıselclerlnde ha
na ynrdıııı ediyordu; beşinci tnnıta 
gcçtiğhndcnbcri hiç ,·aktl olmamağa 
bn~lndı. 

H<!ıkDmln 
mantığı 

Hakiki bir vak'a 

Zengin Amerikalı mahkemeye müra
caat ederek karısından boprunak iste
diğini bildirmişti. Hakim ıebebini &0-

runca izahat verdi: 

- Karım iki aenedenbcri benimle be
raber yaşamııdıktan ba§ka her yıl be
nim namıma 25 bin dolar borç yapıyor. 

Hakim sordu: 

- Sizinle yaşarken senede ne kaıdar 
masraf yapardı?. 

- Takriben 100 bin dolar •. 
Hakim kararını verdi: 
- Talak arzunuz yerine getlrilcmi

yecektir. İleri sürdüğünüz sebepler ka
rınızın sizi zarara soktuğunu değil, 

bilakis karlı bıraktığını gösteriyor. Ka
nnız ayrı yaşamakla sizin sene de 7 S 
bin dolar tasarruf yapmanızı temin et
tiğine göre boıanmak istemeniz haklı o
lamaz .. 

VlğDtllğln şarto 
Hakim sordu: 
- Demek tabanca seslerini işittiniz? 
Şahit cevap verdi: 
- Evet, efendim.. 
- Uk tabanca ıesini duyduğunuz 

zaman nertt:fe idiniz?. 
- Maktulün beş metre kadar sağ ta

rafında .. 
- İkinci el ateşte? • 
- Takriben bcı yüz metre mcsaf e-

de! .. 

- ,\ nnom pnra:ıımt bankaya yatTr
mnl!;a nlhap't 1·azı olclu. FakAt gcno 
eski ı glhl şiltenin içinde saklı kal• 
masım istiyor! 

- lngtllz karlkattiril -

9 lklncikllnun Pazar 
18,31 pliıkla dans musikisi, Hl, Safiye 

piyano vo keman refokatile, 19,30 Konfe
rans: Prf. Salih Murat (Tiadyo dersleri), 
20 Miizeyyen ,.c arkndaşları tarafından 
Ttirk mu~ikisl ve halk şarkıları, 20,30 Ha 
vn rnporu, 20,33 Ömer Rıza tarafından a
rnpça söylev, 20,45 Bay Muzaffer tıkar ,.e 
nrknılnşlnrı tarafından TOrk mu:dki~i ve 
halk şarkıları, (ııont ayarı), 21,15 viyolon 
11010. Konser Orhan Bornr. Piyanoda Va-
Inntin: 

1 - Kienia,·ski: Oberlass 
2 - Tschaiko\·skl: Canzonelte 
3 - 'Konti: Çnrdas, 

21,15 orkestra: 
1 - Mend~ls!\onn: Hebrlden ouTerlur 
2 - r.concavallo: Palliaccl, fanluie, 

22, Hi ajan~ haberleri, 22.30 pHlkla Kolo
lar, opera Ye operet parçaları, 22,50 son 
haberler ve ertesi sünün programı, 23 son. 

Ya:an: Kenan Çinili - Melekzad Çinili 

( ERKEK - KIZ ) 

(Tercüme ve iktibas hakkı mahfu:dur'/J 
_ Nunuıra S5 -

KavaBala MeDımet (efen<dJD) yl 
bulldum 

Koşuya girecek 
biniciyim, dedim 
ihtiyar adam beni baştan aşağı 
süzdU: gözüme pek küçük ve 
çelimsiz görünüyorsun evlat l 

Burada, Kavalah Mehmet Efendiyi Nihayet yarııı kazanldık. • 
bulacaktım. Elimde bir de adresi var- Artık Mehmet Efendiyi görmeliydi· 
dı. tki üç ki§iye bu zatı nerede bula.bi- niz. Sevincinden ağzı kulaklarına van-
leceğimi ıordum. Bana: yordu. Otele döndüğüm zaman bitkin 

_ Ekseriya Çarp içindeki Çınarlı bir haldeydim. O gece hiç dı§arıya çık-
kahvede oturur, dediler. madnn. Mehmet Efendi ve arkada§lan: 

Kıraathaneyi buldum. Burası asri bir odama gelerek geç vakte k~dar oturdu-
kahvchaneydi. Mehmet Efendi de orada lar • 
idi. Kendimi tanıttım: Ertesi sabah Mehmet Efendi geldi •• 

- Koıuya iıtirak ed~ek biniciyim, Kahvede bazı eşrafın benimle görüşmek 
dedim • istediklerini söyledi. Beraberce aşağıya 

Elli yaılannda görünen Kavalalı be- indik. Hepsiyle tanııtnn. Bunlar arasın 
ni baıtan aıağı süzdü. Sonra gü}ilmsi • daki yağ ve sabun tüccarı Hasan BeY, 
yer ek: adındaki zat, o akşam beni, Mehmet 

_ Sen gözüme pek küçük ve çelim- Efendiyle birlikte evine yemeğe da .. ·et 

ıiz görünüyonun, bu iti bqaraca ğına ettL İ 
pek aklını ermiyor be ev Ut 1 dedi. Ben yanıı kazanmakla, Edrcmildin 

Düpedil.z: itimataı.z:lığı anlatan cümle- kahramanı haline gelmiştim. Bir kaç 
sini "be evlat ı,, hitabiyle bitirmemi§ gün, Mehmet Efendi kolumdan tutarak 
bulunsaydı alınacaktım. Bu hitabından beni kahve kahve dolaştırdı. Herkese 
ıakacı bir adam olduğu anlaşılıyordu. tanıttı. Ben böyle alayişten hoşlanacak 
lşi ben de pkaya vurdum: birisi değildim. Fakat ne ,r..payım ki 

- 'C!pim tam bir binici tipi, daha ne ihtiyar ve iyi kalbli adamın hatınnı. kır-
istiyorsunuz, dedim. • mak istemiyordum. 

-Orası öyle amma iyi binip binme· Çıknkçı köyU eşrafından( ••• ) bey hl· 
diğini bilmiyorum. ı:i köyüne bir öğle yemeğine davet et-

- Bunu size her dakika iıbat etme- mişti. Çıkrıkçı köyü, Edremitten hay-
ye hazırım .. Baıka bir diyeceğiniz var vanla bir buçuk, iki saat kadar uzak-
mı? Zaten nasıl olsa, koıudan önce bl- lıktayidı. 
nccefim hayvanla tecrübeler- yapaca- Mehmet Elendi, ben, atlara bindik ve 
ğım, 0 zaman ılz de teırif ddcr bakar- köye doğrulduk. Köyde merasimle kar-
amız. • ıı1andık diyelilirim .. Kadın, erkek her-

Bu sözüm, Mehmet .... fetıdinin pek kes bizi scl~lamı§tr. 
ho~una gitti, sağ eliyle arkama vura· Burası 90 - 100 l\anelik tirin bir 
rak: yerdi. ( ... ) bey ıerefimize kuzu ke··-

- Konuımana da bakılım yaman tirmi§, rakı hazırlamıştı. Köyün ihtiyar 
bir ıeye benziyoraun, dedi. ve genç erkekleri de geldiler. Oturuldu. 

Gülü§tilk, ve konuımaya baıtadık •. Gece geç vakit dörldilk. Bizi bırakmak 
Nereli olduğumu, ailemin kim ·olduğu- iatcmemiılerdi. 

nu aoruyordu. Kendisine lazım gelen Fakat ben malQm sebeplerden dolayı 
cevaplan verdim. Sonra beraberce kal- kalmak istemedim. Döndük. 
karık koıuya gireceğim hayvanı gör- Enesi hafta koıular Ayvalıkta ola-
:Hlm. Ve onunla koıu yerinde ufak blr caktı .. tki Uç gün evvel, Mehmet Efcn-
tecrübc yaptıktan sonra gene Çınarlı diı adamlanndan birini yanıma katarak 
kahveye gelip oturduk. bizi yola çıkarttı. Atı da beraber gö-

Mehmet Efendi ata binişimi gördük- tUrmek Uizımdı. Edremitle, Ayvalık a· 
ten sonra keyfi yerine gclmi§e be~ziyor- rası epeyce olduğu için bir geceyi, şöso 
du. Çınarlı kahvenin üıtünde ••çınar Uzerindeki köylerden birinde geçirme -
palas,, adını taııyan ıehrin en iyi oteli- miz icap edecekti • 
ne ycrleıtim. Gece yemekten sonra da tıte, bu sebeple üç gün evvelden, bir 
geç vakte kadar Mehmet Efendi beni sabah şafakla beraber, Mehmet Efen 
yanından ayırmadı. Bana bir baba gibi dinin yanıma verdiği kırklık Ahmet 
bakıyordu. ağayla yola çıktık. Mehmet Efendi 

Aynldığımız zaman beni odama ka· koşu gilnü otomobille gelecekti . 
dar çıkarmayı da ihmal etmemiıti.. Yol muntazamdı. Bazı köylerin için 

Otel, §İrin ve temiz bir yeı:ıdi .• Rahat den geçiyordu. Köylerde hiç eğlcnmi 
ve temiz bir uyku uyudum • yorduk. Akşam üstü gurupla ~erabcr 
Koşu gününe kadar, her gün munta- ulaştığımız, Ayvalık - Edremıt ara 

zaman hayvanla ckzersizlcr yapıyor ve sındaki Burhaniye - Kemer kasabasın 
atı kendime alı§tırıyordum. Nihayet ko- da bir hana indik. Burası deniz kenarın 
§U günil geldi. Sabahın saat dokuzunda da bir kasabadır. 
başlıyan bu eğlencelere deve gUreşi Ertesi sabah gene yola çıktık. Akşam 
ve deve koıulariyle başlandı. Bunlan Ustü, Ayvalığı vardık. Burası bana İs 
pehlivan gUreıleri takip etti. Uçte de tanbulun BUyükadasını hatırlattt. Hele 
aıra bize geldi. Safa aahil'ndeki çamlıkları Ada çamlık 
Koşu sahası Edreınidin Tavp.nbayn tarından farksız, belki de daha güzeldi. 

adiyle anılan ve şehirden beş on dakika Karşıdaki W.içücük adanın şairane 
kadar uzakta genit bir ç~yırhktı. O B t 
gun yalnız Edremidin değil, bütiln ci-

görünüşüne diyecek yoktu. urası a-

biatın bütün güzelliklerini üstünde top 
var köy ve kazalamun ahalisi akın akın . 

lamı§ bir yerdi. Ada beni kendisıne a· 
gelmi§ bulunuyordu. A ı ğ dı 

Altımdaki hayvan iyi bir koıu bey- det! çekmişti. Daha yva ı a var • 
ğım gün bir sandalla geçerek bu kü-

giriydi. Yan§Cl iştirak eden hayvanların . 
• n:lk adayı gezmi~tım. hepsi de gUzel olmakla beraber, hakikati "S' 

23 Nisanda koşuya girdik. Buaöylemek lazım gelirse, en iyi at bc-
rada da kazandık ve o gece halk 

nimkiyıdi. Nitekim bunun, halk bile far· 
fırkasında verilen baloya beni de davet 

kına varmıştı. 
Kulağıma kadar gelen sealerden, ya- etmi§lerdi. Gitmek mecburiyetinde kal-

nıı kazanmam için bUtUn §Uphe yalnız dım. Ertesi gün Mehmet efendi ile oto-
benim binicilk kabiliyetimde idi. Bu mobille Edrcmide döndük. Hayvanı Ah 
fikirde bulunanlann ekseriıt de ubit- met ağa arkadan getirecekti. Edremit-
Jerdi. Bütün tUpbe yalru% bent!eydiıe liler yine beni eskisi gibi sık aık evle· 
mesele yoktu .. Kendime gilveniyordum. rine davet edi}~rlardı. Hele Çütçiler: 
Hele bu konuımalır cesaretimi bir kat k8yUniln eşrafmdan (*) bey davetçlle· 
daha arttırmıştı • rin baımda geliyordu. Bir gün beni ya· 
Koıu batladı.. nma alıp köye götili"dU. Çiftliği içinde 
Ben bUtün gaytttiml, atım bütUn bcı odalı i>lr köşk vardı. 

varlığını sadetti. (Devamı :var), 



Geçirdiği kazadan sonra iyileşen 

Miço Saraddos 
istirahat etmek için Jstanbula ailesinin 

yanına geın,ek isliyoı 111uş 
Bir buçu ksenc kadar evvel İstanbul· 

dan Amerikaya giden güreşçi Miço Sa
rand~s, ye!li dlinyada yaptığı serbest 
gareşlerde çok büyük muvaffakıyetler 
kazanarak düriya !lerbest güreş şampi • 
yonları arasına da karıımışkcn bundan 
iki ay evvel büyük bir otomobil kazası 
geçirerek tehlikeli ıurette yaralandığı 
için uzun zaman ha~tanede yatmıya 

mecbur olmuJtU. 
İki hafta evvel hastaneden çıkan 1s

tanbµllu peh!ivwın derhal bir mt:sa -
baka yaparak bıı güreşteki Alman r2ki 
bipi de mağHip ettiğini birkaç gün ev
vel okuyuculanmıza bildirmiştik. 

..Bugün öğrendiğimize gijre, geçirdi~i 
büyilk kazadan sonra • bir de m:isaba· 
ka yapımı olmasına rağmen · dinlen • 
meye ihtiyacı olduğunu hisseden Miço. 
urunca stirceck olan nakahat devrc"ini 
geçirmek üzere ıchrimizdeki ailcdnin 
yanına dönmek istemektedir. 

İstanbul sporcularının yakından tanı 
dığt ve bugün beynelmilel töhreti -olan 
Miçonun bu vesile ile şehrimizde de 
gürejler yapması ihtimali vardır. 

Haftanın 
fÇEROE: 
• B talamlan "müsabakasında Vefa 

Beıikta§3, Süleymaniye de Beykou 
hükmen mağlıib olmuılardır. 

•İstanbul lik maçlannda Fenerbahçe 
Galatasarar., Beykoz Süleymaniyeyi 
3-2, Topkapı Eyübü 2·0, Beşiktaş da 
lstanbulsponı 7-0 yenmiıtir. ' 

• (:mür.deki lik maçlımnda Doğan· 
spor Yamanlan J-0 kuanınıJtır. 

• Ankaradaki lik maçlannda Demir 
Çankaya, pemirspora 2-1, Ankaraspor· 
da· Harbiyeye 0-1 yenilmiılerdir. 

• Kadıköy stadı ile Fenerbahçe ara
sında yapılan kır koıuıunda Galatasa
ray birinci olmuıtur. 

• Deniz li&eıi ile Bursa lisesi araaın
da yapıl:ın güreı müsabakalannı deniz 
talanu 4-1 kazannuıtır. 

• Avrupada turneye çıkacak olan Te 
kirdağlı Hüaeyine TekircLlğ vilayeti 
bir ev sabnalmıya karar venn.iıtir. 

• Milli küme maçlarına 14 ıubatta 
hanlarıması takarrür etmit ve fikstür 
hazırhiına be.ılanmııbr. 

o\L Romanya ve Türkiye atletizm ta
ktırilıınnın 29 mayısta Ankara ıtadmcla 
karıılaımalan hususunda ali.kadarlar 
mu~ık kalrnıılarda. 

~ D.enizcilik federasyonu reisliğine 

Maraı mebu&U Alaeddinin getirileceği 
ı~ylenmektedir. 

• Askeri liseler voleybol birinciliği 
müıabakalarmda Bursa liaeıi deniz li • 
sesine 9-15, 9-15 mağlup olma!tur. Ay 
Tıİ liseler' arasındaki Handbol maçı da 
deniz lisesi lehine neticelenmiştir. 

*Türk spor kurumu tarafınc1nn Kas· 
tamonuya gönderilen ıüreı monutunı 
Kemal Türel bir seçme mÜSl1bakaıı yap 
nuı, ve bu ıürete iıtirak eden elli peh 
livanılan on alhsını ayırarak bu genç
leri ç.lıtbrmıya haşlamııbr. 

. • . Futbol federasyonu Avuduryadan 
iki nntrenör getirmeye karar vcnnit • 
tir. -.ı 

Davet edilece.1< olan antrenörlerden 
biri Linderdir. Bu :ıat Ankaracfa açıla
cak olan antrenör kursuna muallim o
lacağı gibi memlekette de ba şa.ntre • 
nör!ü kedecektir. Diğeri Frank adında 
biridir, 

0

bu zat Ankara mm takası antre
nörü olacakbr. 

• lstanlıul muh.telit futbol takınunın 
bu· ııYın 22 ve 23 ünde iki müsabaka 
yapmak üzere Ankaraya götürülmesi 
takarrür efmiıtir. 
· • HristiyanlAnn dini bayramları do
layısile ·Taksim •tadında ya,ılan b1r 
futbol turnuvasmda Şi§Ji KurtuluN 2-0 
ımığlub ·olmuı, ayni. günc!e oynanan 
P~ • Amavutlcöy nuıçrnda taraflar bi 
rer goHe berıtbere ka!mışlardn. 

• Milli kUme fikstürünü hazırlamak 
üzere mırtfaka merkezinde toplanan Ga 
lataıaray, F~nerbabçe, Güneı ve Be -

Miço Sarandos 

haberleı·i 
tiktaı klüplerinin murahhaslarile fut • 
bol federasyonu reisi arasında çıkan ih 
tilaf yüzünden murahhnslar içtimaı ter
ketmiılerdir. 

• Eski senelere ait şild ve kupalar, 
İstanbul mıntakrun tarafmdan kazan -
mıt olan Jdüplere dağıtılm1~tır. Bu mü
kafotlaraan futbol tildleı·i 932 senesin· 
de lslanbulspora, 935 • 936 senelerinde 
F enerbahçeye, voleybol kup8lan rut 
9315 enesi için Feneryılmaza, 936 se
nesi için de Hilale verilmiştir. 

• Anadolu klübü, futbol federasyo
nunun kendHcti hakkmda verdiği hak
sız kanınn değiıtirilmcsi 'için Türk 
spor kurumu reisliğine, baıvekale.te ve 
parti sekreterliğine müracaat ebniıtir. 

• Kurban bayramı tatillerinde İzmir, 
Ankara ve lstanbuldn birer müsabaka 
yapmak üzere Atina muhtcliti memle
ketimize davet eclilmittir. 

* Galatasaray klübünün Ankara şu
besi için elyevm Mutlu pastahanesi o
lan binanın aatınalınmasın.'l karar ve· 
rilmiıtir. 

• Eski başpehlivan Kara Alinin kı· 
nlmıı olan kolu tamami:rle iyiletmiıtir. 
Bu ıeTimli pehl:vanımız idmanlarma , 
ba1larnı1br, yakında müsabakalara iıti
rak edecektir. 

* B takımlan müsabakasında Gala
tasaray· Topkapı maçı havanın fenalı· 
ğı yüzünden tehir edilıni11, Şeref ıta • 
dındaki Güneş • lstanbulspor müsaba
kasmdaysa Güneştiler ~haya gelmedi
ğinde~ lstruıbulspor hükme., gaL"b ad· 
:Iedlldi. 

• lstanbul disiplin heyeti Topkapıh 

Haydann nizami vaziyetini tetkik ct
mi1 ve Fener· Enoıiı maçında rakibine 
tekme ve tokat atan Hiisameddini ve 
bu müsabakanın hakemi Şazi Tezcnnı 

dinlemiıtir. 

OIŞAHD \: 
"' Bertin oliınpiyatlarında Pentatlon 

birincisi olan Alman Hanrik İspanyada 
ki harb esnasında ölmüıtür. 

• Arjantin, Amerikan futbol fede • 
rasyonurldan ç.ıkmıyn knrnr venniıtir. 

• Kanadada dünyanın en büyük stad
yomunun fo?srna başlanmıştır. Bu ye· 
ni stat (163.000) kişiyi alabilecek ka
dar büyük olacaktır. 

* Amerikanın amatör sporcuları ara 
sında yapbğı sporun yayım ve terak
•..;sine hizmet etmiş olana vcrilece'c r.,:;. 
kafat i~in bir intihap ynprlmı§ ve 1938 
reyle tenisçi Budge birinci, 7<M reyle 
atlet Lash ikinci, 425 reyle yür:ic;ü ka
dın Rabla üçüncü olmu§lardır. 

• Atinada yapılan bir futbol maçın· 
ela Stelyos Kiryako isimli bir kaleci ka· 
leıini mÜ<.lafa aederkeı:ı tepesi üstü düı 
müı ve beyni delinerea ölmuıtür. 

• Atina.da Yunan miJli futbol takımı 
ile iki müsobeka yap~f olan Avustur-

8. ta <ımlarının 
müsabakaları 

Galatasaray-Topkapı karşılaş-
ması tehir edildi 

Güneş sahaya gelme
<tiğlnden 1. spor hUk
lDen galip addolundu 

D~n Taksim stadında ycıpılaeak o

lan Galatasaray • Topkapı B takımla 
rı maçı, her iki takım da sahaya gel· 
miş olmasına rağmen havanın muha
lefeti ve scıhanın gayri nizami bir hal
de olmasl yiıziindcn hakem tarafından 
tehir edilmiştir. 

Güueş - Jslanbulspor 
Gene dün Şeref stadyomunda yapıl

ması liizım gelen 1stanbulspor • Güne1' 
B timleri karşılaşması Güneşlilerin sa
haya gelmemeleri yüzünden yapılama
mış ve istaııbulsporun hükmen galip 
gelmesine mubbil Güneşliler B takrm
lc:rı taliı:ıatı mucibince lik harici kalmış 
sayıla~:ıklardır. 

Ferenşvaroş 
Hokeyde de galip 
Macaristanın meşhur klJbü Frenşva

rO§un hokey takımı Lchistanda, Po
lonyanın janvarzina klübü ile yaptığı 
müsabakada 3-0 galib gelmiştir. 

~ı ır maç nçn n 
Coe Luiz'e 

100 000 dolar 
teklıf edildi 

AllıgünlUk bisiklet yarışlarının ta 
nınmış organizatörü Harrl :Mendel, 
zenci Coe Lulse Toın.r Galcntoya 
l'.karş1 döğUşmeJt için 100.000 dolar 
teklif otmlştir. 

Coe Luısın tneneceri henüz kat'! 
cevabını vermemiş olmakla beraber, 
bu teklifi kabul edeceğine muhak
kak nazarlle bıı.kılmalctadır. 

Yunan m lJi takımiyle iki 
mnç yapım 

Rapid 
Birini kazandı dl
~erinl kaybetti 

Yunanistanda. bulunan Avusturya
nm Rapid klübü cumartesi ve pazar 
günleri Yunan milli takımile Ustüste 
iki müsabaka yapmış ve bunlardan il
kinde 4-1 galip gelmi.~. ikincisinde de 
3-0 mağlup olmuştur. 

Atina gazetelerinde okuduğumuda gö 
re Rapidi kazanan Yunan milli takımı 
hemen hemen geçenlerde İstanbula 
gelmiş olan Enosis oyuncularından 

müteşekkil bir kadro ile ve şu şekilde 
sahaya çıkmıştır 

Sklavıtfos - Papad.oplôs, <J.aSpcıri8 -
Kritikos, Konclilis, Gi9os • l.Iiakis, 
Depuntis, Vil.alü:lfa, }Jaropulos, Tri
yand.afilidis. 

yanın Rapid klübü ilk maçı 4-1 kazan
mt~, ilcincisindc 3-0 mağlub olmuıtur. 

• Me§hur tenisçi Budge son yaptığı 
maçta Hcnkel ismindeki rakibine mağ
lup olmıı§hır. 

* Büyük bir kaza geçinnit olan A· 
meriknda'ci lıtanbulla pehlivan Miço 
Sarandos tekrar müsabakaya ha§lamı4 
ve Alman Harmanda yaptığı bir maç
ta galib gclmiıtir. 

* Ru:ıyada iki maç yapan Fransız 

bokıö-rleri Leningradd::ı 5-3, Moıkova-

0. da 7-1 gibi büyük bir farkla mağlup 
olmuıhu dır. 

• Geçen yaz yapbklan mÜ!l'bakada 
berabere kl)!an Bulgar - Çekoslovak 
milli takımlan iki ay .sonrn bu maçın 
revnr.~rnı yapacaklardır. 

* Pariı ve Prağ §ehirleri muhtelit 
futbol takımlarının 13 _şubatta Prnğda 1 
karşıl:ı~mclan tiıkarrür ebnİ§tİr. 

* Fransız tayyareci Maurice Amau.t 
tek aabhlı bir tayyareyle 7900 metre 
irtiftia çıl<arak 6,5 litrelik tAyyarelere 
mahsus yeni bir re!.tor tesiıinc muvaffak 
olmuıtur. 

Ssrllnli meKtubu ....................... ._. 

Yol ve kültür işlet 
ilk plôoda geliyot 

Salihli (Hususi) _ iKaMmrz umu
miyet itibariyle çalışma yolunu tut. 
muş ve münevver gençlerin yer, yer ve 
zümre, zU.ınre yaptığı toplantılarda 
memleket ihtiyaçları tesbit edilerek 
bu yol llrerinde yürümeğe başlanmış
tır. 

Kasabanın en önde gelen ihtiyaç. 
!arından su İ§İ, artcziyen halinde te
m.in edilmeğe ve gelecek arteziycn mü
hendis ve mtitchassısmm tetkik ve is. 
tlkşafı neticesine brralnlmı§tır. 

Asri kabristan, Cumhuriyet mey
danlığı ve bura.ya konacak bü.stUn de 
hazırlıkları ikmal edilmek üzeredir. 

Kültür faa'iyeti 
Yurdun her köşesi gibi kazamıula 

da kültür faaliyetinin d.alia fazla inki
şafına ihtiya~ vardır. Bu esaslar dahi
linde merkeı için bir orta ve bir ilk ol 
mak üze.re iki mektebe ihtiyaç hasıl 

olduğu ve bunlardan orta mektep bi
na.-;mın değerli Salihli halkının çok 
yerinde ve yüksek muaveneti ile ve il
kin ise 938 yılı vilayet bütçesiyle t.e.. 
min edileceği dti.~ünillmUş ve Bunlar 
üzerinde müsbet faaliyete b~lan.mış
tır. 

Köylerimizde ise bu yıl Mersinli 
mektebinin inşaatı bitmiş ve kadro a. 
lınmıştır. Poyraz, Kemer, Sartmah
mut, Allahdeyen, köyleri mektep arsa 
ları tefrik edilmiştir. 

Yol inşaatı 
Kaza dahilinde belli başlı Salihli 

- Ödemiş arası you ile Salihli - Bor 
lu yolu ve bundan başka kazanın muh 
telif köylerini biribirlerine, nahiye ve 

Tenis 
Avusturyalllar 

Alrnanlan maQIOp 
ettiler 

Avusturya - Almanya teni:ı karşıla~
ması Sianeyde yapılrruı ve Bromviç • 
Kist'ten mürekkep Avusturya çifti 
Henkcl • Von Cram Alman tenis takı
mını 6-1, 6-4, 6·4, 6-8 ile mağllib etme 
ye muvaffak olmuştur. 

Buz lYıs'ltlÜJ nde 
Dılokey 

Ritter Von Hult kupasını 
Budapeşteliler kazandı 

Almanyada Garmisc:h'de Ritter fon 
Halt kupası için buz iistünde hokey 
beynelmilel müsabakaları Budapcşte 

mııhtelitinin galebesile neticelenmiştir. 
Birin•.;i olan Budapeşte muhteliti 

yaptığı 3 maçta 9 gol atmı' ve 6 gol 
yemi~tir. 

İkinci gelen Ev Püssen takımı da 3 
müsabakada 8 gol atmış, 7 gol yeml~
tir. 

Üçüncü olan Viyana t:ıkımı ise yap
tığı 3 karşılaşmada 8 gol ycmit ve 8 

gol atmıştır. 
Budape§teliler Rittcr fon Halt ku

pasın.da birinci olduktan sonra Bad
lizdeki buz üstünde hokey muhteliti i
le de çarpı~mış ve bu müsab:ıkada 8-3 
galib gelmiştir. 

Pirene muhteliti ile cenubi Sakson
ya karışığı arasında Tuluzcla yapılan 
buz üstünde hokey maçı, cenubi Sak
sonyalıların yedikleri 16 gole mukabil 
kaydettikleri 21 sayı ite lehlerine ne· 
ticelenmişt'.r. 

Kayakta atlama 
Almanyadaki beynel

milel müsabakayı 
bir Norveçli kazandı . 

Almanyada Oarmisch Partenkirchen
deki ol:mpiyat kar pistinde kayakla at
lama beynelmilel milsabakaları yapıl
mış ve Norveçli Reida birinci olmuş
tur. Alınan dereceler ıunlardır: 

l - Norveçli Reida Anderson 80 

metre kadar atlamış ve 227 puvan al
mıştrr. 2 - Toni Eisgrubcr (Alman) 
77 metre atlamıştır, aldığı puvan 219 
dur. 3 - Haselbeiıger (A!man) 71 
metre atlamış ve 218 puvan kazanmış
tır. 

ka.za.ytı. bağhyan yollar gelir ıd~ .. ı; 
la.r d~ ehem.mi yeti haizdir. saJıw 
Ödemig yolundan bu sene 1200 ıııe~ 
geni§ ve 4000 metresi patika olJXI 
w.re yaptmlmıştır. El'an da. .200 
ile inşaata devam edilmektedir. 

SalihJi - Borlu yolu üzeriJıde 
amele kullanarak iki yeni köprU• 
f ez ve muhtelü noktalarda da 
ve ıslahat yapmak suretiyle yol t 
bir hale konmuştur. Keza bU ?-o,! 
Adaia nahiyesini Dibek dağına -.e 
ma.ra gölü fuerinden Akhisa.r& b'llt 
yan ve vaktiyle Bağdat şosesi s.dJ 
rulan Kızköprilsü birçok ısl~s 
sonra yeniden açılmıştır. Daha_ bit W 
köy yollar.ve Ala.5chir köprusil 
hale getirilmiştir. 

Köy iı:leri 
938 yılı köy bütçelerimizde b~ 

sa büyük köylerimizde Gazi b~ 
noksan meydanlann açılması ,.e ~ 
mamlanması., fenni kahve fnŞaatJ, 
odası inşası işleriyle su yollarınJll • 
hi bir şekle konmıısı vardır. 

Diyarba1<ırd8 

Altı köy dah8 
yapıhyor ~ 

Şimdiye kadar 205!1 
göçmen fshAn ed~J ~ 

Diyarbakır, (Hususi) - Şı~ 
kadar birinci umumi müfettişlik t<' 
takasını ihtiva eden 8 vila}'e ~ 
(20558) göçmen yurdda~ iskitı e " 
rni§tir. Bunların çoğu Romarı}~ . 
Bulgaristandan gelen kardeşleri~ 
dir. il 

Mmtakamrzda göçmen işleri urtı.f 
düzenle ilerlemektedir. Göçmeni~ 
Diyarbakırda iki ve Van gölil (f 

nnda da Uç modem köy yapılı:nt1 ~ 
mmtakanm muhtelif köylerine de 
men yerleştirilmi,tir. J 

Bu köylerden Tatvan ve Ed!e ~ 
köyleri Van gölüniln iki ucund'#' 
Her ikisinin de yeri çok gilte # 
Göçmenler için yapılan evlerin tSY (1 

374 tür. Geri kalanlar l}ehirterd~ tif 
köylerdeki boş evlere yerleştiril~eti' 

Ayrıca, Van gölü kıyısında ın 'f'r 
bir !ehir olmağa namzed otan sıf'~ 
vanrn Ortap ve Tuğ köyleri ara ·ti!' 
da geni) mikyasta göçmen yerıeştı~; 
mesi için güzel bir kasaba planı iıl 
zırlanmıştır. Önümüzdeki yıl tatbııi ' 
ta geçilecektir. Bundan ba§ka yel fıl' 

. • ç• 1 den 6 köy daha kurulması ıçın 
maktadır. elt~ 

Birkaç yıl önce mıntakamıra _g ,; 
kardeşlerimiz şimdiden müstahst

1 ~I 
ziyete geçmişler, hatt~ çoğalan ıı ~eıı' 
lannı ve vaziyetlerini diişil.ncrelc 1'( 
di emeklerile evlerine ilaveler bile 
mrşlardır. / 
~------_.,.,,., 

Amerikada 
Üç yüzme ıekoıtJ 

ku ıldı 1. 
!'\eYyorktan haber vcrildlğltı"rıJ* 

re, yüzmelerde yeniden üç Af1le 
rekoru kırılmıştır. fil~ 

Pcter Fil!k 60 yarda serbest eıd1 
te 28 saniye 6,1 onluk bir netice oo<' 
etmiştir. Eski rekor 28,7/10 ııı 
Koynka aitti. ııl' 

Kalrln Rasta de 20 ynrdatı1' s' 
plslntle 50 yarda kurbağlaI11 8~ ~ 
saniye 6/10 da yaparak Ameri :ı9~ 
korunu kırmıştır. Eski rekoru tf te' 
da 36 saniye ile Agnes Gernt;b 
sis etrn işti. ıııt«' 

Dorotty Forbes, ımilstU 100 ereJ 
reyi 1 dakika 18 saniyede katc

1
d j.1' 

yeni bir rekor kırmıştır. E!k _/ 
1,22 do Eleonor Holme alt~ 

Saı ısiyahlılaı ıtı 
danslı çayı , 

İstanbulspor klübümilzün 1'8~ 
bulunan İstanbul lisesine menstıP d~ 
siyahlıların tertip ettiği danalı ~1~ 
Park otel salonlannda parlak bır 
de verilmiıtir. P.,, 

Bu çaya Jehrtm'.rln en mUn:ıtat eri 
lan şeref vermişler ve san siyahlı g f 
ler bugünü biJyük bir neşe içinde f1 
mijlerdir. 
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_,. - Nakleden F. K~ 

tı "erdugo 
t,)a 

Kadın, şimşek gibi bir hızla 
~ n : Honor6 de BALZAC 

<~ııkn kısmın hillasası 
tııı::O;Yon ordularımn İfgal; eana
"b. 1 PBnya. Küçük Mencla ka
"tr ';'da bey-konağında bir balo 
~ u kaaabayt muhafaza eden 

th.n~n kumandanı Victor Mar
l""ı), ~onıllctan çıkıyor: etrafta 
11•1._. hır ıükunet var. Cö:leri de-.. ırı .. • 
' llzerınde hiç umulmadık bir 
ltrt ı;raya ili ti yor: 1 ngiliz gemi • 
ltıiti .•rn o esnada binbaıının e -
ıı11, ~ geliyor, fakat zabiti ile ko-

lbadan bı" k 1 ··ıd- ··ı·· Yoı-. V r Urfun a o uru u· 
du.~ ~ M. ne yapacağmı ıatırmış, 

Tllrıurke • ' • k tef• n marquıs nın rzı Clara 
'Yor.) 

d, ' Itaçın 
~ tcı· ız, dedi, karde~lerim arkam
tı.ı, ı~r .. 
""lll, lı:a • ııızı öldUrecekler. Şuradan 
~d~:ıs Yanın alt ba§mda Juanito'nun 

1 
~llnu a~ var. Hadi gidin f 

1~ıı 0 
Söylerken eli ile itiyordu. Dc

tqt Ço~a bir müddet hayretle baktı: 
~~ ~ll'lv geçmedi, her insanı, hatta 
'i;oa(a cu:aini bi:- an terketmivrn in-
ıı,_ • nefsimı· . "_, f • • • 
''il~lt lt zı mu.ua aa tnsiyakrna 
~·~illan '~n gösterdiği tarafa atıldı, 
1ldjti it l kadar ancak keçilerin geçe

~ııı ~td:Yal~rdan koıarak indi. Clara' · 
~ ~c bat §lennc: "Arkamdan gelin!'' 
~eğe trdığını duydu: kendisini öl· 
~; birle gelenlerin ayak scsl"!rini duy· 
~lııdeıı aç el kurşunun kula~dan di • 
~t "~~ldıyarak geçtiğini duydu: 

~:1adı 'le ~e vardı. atı bul iu. Uzerine 
tittj_ ır şimşek hızı il~ kaybolup 

\:a '3irlt 
bi targa~~ saatte General O. T. R'un 
b!tsj U a vardı: general eıkSnı har· 
~~ ıa e sofra baJında idi. Binbaır. 
"'t Psar1 •• - b • b' telctck· • ustu aıı pentan ır hat-
' . . Site 1 ll • 

llt ~tıttd te eını getiriyorum t dedi. 
k 1'ıct "u ve ba~ıdan geçen tüyler ür
tıııç ~akayı anlattı. Hikavesf kor -

ll'ılı<lhı1 t(iltut]a karşılandı. Nihayet 
....... tcneraJ. 

'ilıı· acnc:e d. • . ~. ~Siıf • edı, 111z ıuçlu degıl, ta-
~ b'• ıt. lspa 11 el • 1' -· • '- ~ı:1cı. . nyo ann e :rcız ıgt ıı· 
ıta.ı- .. tıl:ıın . 

• ilt " ez: bılmem mareş:ıl neye 
~rr Ctir 

e:ıetlııı_ arna bana k~lırsa ben sizi 
~u •• 

th.ıı· llOtler bedhah b"t• ·· 1 k. ·et ı Cd • t za ı ı oy e pe 
....... t Cflledi. 

~" TllPerat ""'.:a~ llt bunları haber alınca ne 
(L .,ırn ! <1cdi 
-1:11era1 • • ........ 

~ı... Sıti k . 
~ırn µrşun:ı dizdirir, dedi, ama 
Srır . 

a ~rt b" 
' A.rtrlt ır tavurla ili ve etti: 
~~ rr ı ~u •özleri bıraka!ım da ba· .. ı ... " ,.e cnın . "k . 
.ı,,,' au ınti amrnı almafa çalı· 
L.''lta\_ rnemte,ketin iyice g5zilnü yrl· 
'lltiı... ~ aklını ha . . 
,~. l! şına getıreccck bır 

~ltr tib· llfilda insanca değil, cana • 
ti İt ~ 1 

ha.rbe9iyorlar. 
~ ~Ufreı!,~onra bUtün bir !llaY süva
ltıı 'tııttı. G 1 

ve bir topçu takımı yola 
~~da ..;,.... encr;ıJ ile Vktor kolun ba-
~tilı .. O\ltYorıa d . 
t:ı ?ltü!l 

1 
r 1• Arkadaşlarının öl -

~·· y odu "' l.J '2llU c r.unu öğrenen askerlerin 
- ltı~t k~Salsiı bir hiddet bürümüştü. 
t::ı1lldaki rargah ile Mcnda kasabasr l 
"'tı ... rrıcsar e • . . . • ,_ 
~l , "tn'-'.:.ek ışın ıçıne mucıze . ...&· 

\.:ı c!i. "i Old dc.r~~ede bir aüı atlc kate- · 
~lere t a.. bUtun ahalisi silahlanmı~ 
"'l!İ • ''gelind" H ~İtı) 41c k 1• er biri g~neralin 
l{~i. U§atılıp ahalisi kılınçtan ge· 1 

ht Ot ta1·· 
·~ t ıın a l )cııda ll.~iliı n .aşılmaz bir C:lveti ola· 
~ talrn.~ıcrrııleri ilerliyemmüş, yarı 
~t lShcnud.·~rtlı; bunun seb~bi sonra· 
~·-~tıl>c;tt a , 

1 
• 0 gemilerde yalnız top 

.~<i Siterj 
~ gcll1il 'armış ve nc..r nasıls:.t 
ti tcrxıilcri e~den önce gelm'•ler. lngi
h.~İi<!aril nı görür görmez ürr.id etti-
t~ erden 
~b .. •ıı, P' mahrum k:ılan Mcnda 

··•c11 tanaız k . 
'tt!iı hel?\ı- • a~ crlcrı tarafınclan, 

ı. llıc;Icn n lııçbır ateşe liizum his-
~ a• c:cvrT ıı.., .. ali .~ • .\'erdi. Del:ıo:ctc du~ar 

..... < i . ıtay d " 
.a_ 11tccıi F 1 sız ş:ı rtsız t • sli m ol -
r!'\l~~ltıtıp. ransııların katilleri, Mcn-
ı. ~t .ahaı .. 
't~tli t~inj t h ~tnın de. kıhnçt<ı-n ge· 
*t._ lc.,lli c~ rrıın ettikleri icin. kerci 
':1hı lcda•e vcrm"'ği tckl'f ettiler. 
~ti \\t o~ itarlıklara 1 spanyada çok 
~~~~ hlr Ur. General bu teklifi kabul 
~t ~l:' tf\ş ~.~°1tu: bey-bınafıncl:ı, 

"arsa' ısınden rnaiquis'ye ka
derhal teslim rditecckti. 

ATAÇ 
Buna razı oldular; general de ahaliyi': 
canlannr bağıflıyacafınr, askerlerinin 
de tehri yağma edip yakmalarına mani 
olacağını vaadetti. Bir de ağır vergi 
kesildi ve kasabanın en zenginleri, bu 
paranın yirmi dört saatte ödeneceğinin 
zamini olmak üzere kendiliklerinden 
teslim oldular. 

General, askcrin!n emniyeti için ge
len bill!Jn tedbirlere tevessül etti, ka
sabanın mi1dafaasr için lbımgelenleri 

yaptı ve efradın evlere yetlC1mesini 
menetti. Onların çadırlannr kurduktan 
sonra bey·konağına gidip orayı askerl 
işgal altJ:ıa aldı. ~ganes ailesine men· 
sup k"m varsa uşaklarla beraber neza
ret altına ahndr, elleri kollan bağlanıl· 
dı ve geçen ak~m balo ,.~rilcn salona 
hapsedildi. Bu salonun peı1.:erelerin· 

den. ~ebre nazır t;ırac;-nın her tarafı 
kolayca göriileh:lirdi. General erkilnr· 
harbiyesi ile birlikte yanc!a~i da~reye 

yerleşip evvela, tngifizlerin asker çıkar
m.asma mSni olacak tedbirleri kararla!· 
tmü. Mareıal Ney•e yaverlerinden ?i
rini gönderip sahile de top konulmasını 
emrettikten sonra general ile 

0

erklnt· 
harbivesi. esirlerle meşgul ·.>ldular. A· 
halinin teslim ettiği İki yür İspanyol 
derhal tarac-~da k"urr "la dizildiler. Bu 
askerl idam işinden sonra general "ta
raçaya. salonda bulunan adam mik:ta· 
rrnca daı ağacı kurulmasını ve celadın 
çağmlmasrnı emretti. Victor Marcband, 
y~mck saatine kadar olan vakitten iı
ti!ade ~derele' eaiı;ler:i görmeğ~. gitti. 
Biraz sonra gcnc.ratin yanına döndü ve 
tee&SUrilnü bdli eden blr. sesle: 

...:.. Sizden llıtfunuzu istirham etme-
ğe 

0

geidim, 
0

decÜ. · • 
General acı bir iıtihza ile: 
-. Siz mi? Ciiye sordu. · 
V~.:tor: · 

- Heyhat! d~i. sizden istirham et
tiğ:m lutuflar pek acı ıeyler. Marquia, 
da.rağaçlarinın lçurulduğunu gördü. ai
lesi iiçn b~ illam tarzını deği§tirmeni· 
zi ~e asilzadelerin başlarını kcestirmeni
zi· r'ica ediyor. 

General: 
- P,cki, Byle olıun ı dedi. 
- Asilzadelerin son demlerin.de yan-

larında bir rahib bulunmasını ve bağ-
tarının çözülmesini de rica ediyor; kaç· 
mağa kalkıımryacaklarını vadediyorlar. 

- Ona da peki ama, sonra hesabın.• 

sizden sorarım: 
- İhtiyar~ en genç oğlunu affeder· 

seniz b:itün servetini size ' vermeği tek
lif ediyor. 

General: 
- Ya! .Qedi. Ama olan ır.ah mülkü 

zaten kral Josrph'indir. (1) 
Bir an durdu. Alnındrl bir · istihfaf 

kırı§rğı belirm "tti. 
- Ben .. dedi. onun istediğinden da

ha llisrnı yapc::.caf,'lm. Son ricasınm e
hemmiyetini anlıyorum. PekatA! Bede· 
lini verip aclının, sülalesinin raşaması
rı ten1in ets"n. Pakat hiyancti de. ölü
mü de bUtiln lspanya'da ilelebed aıııl
<ı!n ! C ~ı·l'::ı.r•-ı.c .. •n rır~~i cel!acllr;a ra-

papasın üstüne atıldı 
Cevabmı verdi~ıni itidincc, ıukutu J 

hayale uğradı, ve müthiJ hiddetlendi. 
Yerinden fırladı ve haykırdı: 

- Buıdala, sen çıldırmrpın! Glllellik
le iıtediğ:m şeyleri benden <"sirıemene 
zaten imkAn yok ki ..• Kocanın timdi ne
rede olduğunu, buraya ne zaman döne
ceğini söylemezsen iıkencecilerim aeni 
söyletmesini bilirler. Diğer ,artım için 
de senin razı olup olmaman pek o kadar 
ehemmiyetli bir ıey delil; ister razı ol, 
ister olma, benim ar.zum yerine ı-ele

cektir. Bundan emin ol .. 'Ostilnde otu-
rana karıısındaki erkeğin arzuıuna göre 
vaziyetler aldıran mafsallı koltuktan 
senin galiba haberin yok .. 
Soğuk 'Clavranmakla kendini maneıa 

olsun koruyacağını aanıyonan }ı.t~a 

da aldanıyorsun. Seni '"" utanmu fahi· 
şeden daha r:zil hareketlere sevkedecek 
ilaçlardan sana istediğim kadarını içirt
mek te elimdedir. Anladın mı Süsanna? 
Bana kar§t hissiz davranmana de imkln 
yok .. 

Kadın, yorgun ve bftlrin bir tavırla 
kollarını brrak1Tl't• vücudu öne mütema 
yil, yumruklan sıkılı dalgm duruyordu. 
Birden, timtek ıibi bir roda Galvezin 
üstüne atıldı, boğazını aıknlağa batJadi. 
Fakat kafi ~er.:ceıde Mir'atli dlvranama
nuı ve boğazını birden lfhumu .kadar 
kuvvetle sıkarnamııtt. $nciziıyon reisi 
boğuk bir ıesle haykırdı. 

Bir kapı açıldı, üs -lnı!tuJatalı adam, 
- belki de bir kaç saat · evvelkiler • 
içcrlye girdiln. Koıtular, ıenç kadmm 
üstüne atılıp efendilerini kurtardılar. 

Papas sapsan keailmiıti n ·hiddet· 
ten tirtir titriyordu. İçten İ$e de Adeta 
memnundu. Bu kadm engizisyon reiai 
olduğu zamandan?eri g8nnedifi c~en 
bir mahlUktu, arzulanna derhal boyun 
eğmiyordu ve bu hal onu daha f~la 
tahrik etmekteydi. Papaa, ycı,i bir ~~k 

zr olursa ona canmı da bafrılamn, ai·. 
lenin bUtiln servetini ·de. • Hayai cidip 
söyleyin, fakat bundaft 90nra hiç bir 
şey dinlemem. 

· Yemek hazudr. Zabitler eofraya ~ 
turmujlar, yora:unluğun bir kat daha 
artırdığı ac;hklarmı gideriyorlardı: İçle
rinden yalnız biri, Vf.:tor Marchand, · 
bu ziyafette )la zır de fildi. U tun bir te
reddütten ıonra, mağrur Leganes aile
sinin inlediği'aa~ona girdi; daha ild · gıün 
evel iki kızla Uç genç oğulun b~~n· 
nın bir valı havası içinde • daJcalanı 
dalgalana döndüklerini ıördütft bu aa
lonun 1irrıdf arzettifi man~y• huin 
baz:n baktı. Biraz sonra o batlann, cel
lld kılmcr ile y:uvarlan~caklarmı -~ü
nüp titredi. Yaldızlı koltuklarına bağ
lanmlJ olan baba ile ana, üç ofulla,ild 
lnz. hiç krprrdamaksızm duruyorlardı. 
Sekiz uşak, elleri arkalarına· bağ~. 
aya~tta idiler. Bu on bCJ kiti biİibirle
rine vekarla bakıyor ve içlerindeki hi•· 
ler' gözlerinden hemen hiç belli olmu
yordu. Yalmz bazı alınlarda, derin b!r 

veıileai elde ettijine seviniyordu. 
Emir verdi: 

- Kaltafı y~tafa bailaym 1.. 
Kukulatalı adamlar emri !derhal tat· 

bike koyuldular. Fakat Süunna mu
kavemet ettiii i~in kaba davrandılar ve 
bir arahk kadının kanıma fiddetli bir 
darbe indirdiler. Silunna hemen b.rru
nı iki eliyle tuttu, bu sefer yalvardı: 

- Allah aılana merhamet r ~be
yim !. • 
· Gebelik, enıisisyon nuarmda bile 
mu.k~desti, bu itibarla kukulatalr a
damlar yavaıladılar, keyfi kaçan Gal
ve~ aordu : 

- Gebe miain? Kaç aylık?. 
- Sekis ay ... 
- Ya? .• 
Biru dütündü. Bu mAnie epey canı 

sıkıldıfı anlaııhyordu. Sonra: 
- Pekili, dedi, çoc:utunu dünyaya 

getirinclye kadar ib~ bakılacalc
ıın .• Çocuf unu dolunluktan sonra tt.k
rar &örütürüz. Maamafih ıunu aklın· 

da tut: Şartlanmı kabul ettlfin takdir
de ıbana evvelden haber Terebüinin. 

KukulataWara dönilp 'emretti: 
- ötruiyaya haber verin. Bu ka-

dına o babın. • , 1 , 

, ~rtesi '.iunü Donya· Öfruiya, enıi
ziayon reiaW:n yanma celerek kadının 

doğru eöyledilini haber verdi. fılbakika 
pbe idi, Galvezin bekle~esi lbımdr. ..... 

Günler, haftalar ceçti. Süu.nna bir 
oflari çocuk dofurdu. Bu müddet ur
f ında koca.iını bulma.k için encimyo -
nun. aarf ettili ıayretler hep bota ait-

• mitti: Danyel ıRuben,. iami "Bahata,, 
old~ğu öğrenilen gemiaiyte hiç bir İ•· 

P,&nyol limar;una uframamıftı.. Nereye 
gittiği, ne olduiu meçhuldü. Kendiainc, 
her halde Va11nslyadald ~ostlan hıbet' 
ftrmek imklnını bulmuı olacaklardı ki 

t~vek~e be~ber; muv&fük ·oıarnama
nm v~rdili e.ef ıörülüy~du. Muıhata-
7alarına memur t>lan ukerler de onlar 
gibi harek~t~z duruyor ve bu .zalim 
dÜfmanlann lemine hürmet ediyorlar
dı. Victor içeri cirince <bir an cözlerde 
bir merak belirdi. Zabit, esirlerin elle
rinin çözülmesini emretti, Clara.'yı kol
tufuna armada bağlrya'n ipleri kendi e
Hile. çö.?:dil. Kız malızuri mahzun gülüm· 
tedl. ~ictor, kır:ın koUanna hafifçe do-
kunmaktan kendini aıania·~ı; onun kara 
saçlanna, kıvrak endamına da hayran 
hayran bakıyordu. Hakikt bir İspanyol 
kırı: teni tspan~l teni. cözlcri ı.~ . 
yol cözU:. kıvrık ur:un kirı:~ikler, karga 
kanadmdan ·daha kara gözbe~kleri ... 
Son derece matemli olmak.la beraber yi
ne bir cepç kt• dudağında belirdifini 
cöateren l>ir tebessümle: 

- Bari muvaffak oldunuz mu? diye 
tordu. 

..:_sonu yann.,._ 
(1) Kwal ]osıplt, Nop<Jlton'un ltar· 

tl~p. . .1 

İlpanyaya uframalıc euretiyle kapana 
dilfDlilyordu • 

Çocuk bir aylık olduiu uman, Doıı
ya Öfruiya, evvelce verdifi emir "f'eÇ· 

hile papasın yanma ıelerek ı.ber nr-
di: 

- Çocuk arhhattedir. Anneei de iyi
Ieıti .• Monıenyör neye karar veriyor
lar? j 

- Kararım çoktan .erildi. .Emir? ... 
rimi dinle ..•• 

Papas, uzun uzaldıyı t.aUmat ••rdi. . 
öfruiya bir aralık titredi, earardJ~ 

Enıuiıyonun bir itkenee aleti olmak· 
la beraber o da kadın, o ela anneydi,, 
Papaam emirleri her halde pek qJimane 
olmalı idi. Kadınm hepecanrr Galftsin 
rözilnden ltaçmamııtı-
Homu~ndı: 

- Dikkat et.. Efer metlıamttle de
diklerimi harfiyen. tatbik etnwwn iki 
otlunu atmUı bil! •• 

Kadın zaten kendini top~ 
sakinane cenp verdi: . 

• • - .Monsenyör bana cü'fl'ıMCtriHr .. 

Erteai &Un Sün.nna uy.uıctıtı . ..
man çoc:uiunu yanında ıöıemedi. .T• 
l1fla odanın içinde oraya buraya koftu, 
ba~ı..W, çai'trdı. lçeri ıU"m bismetçlle
re aordu, cevap abmadı. Hizmetçiden 
80nra celen Donya öfıuiya .. eade-

' " ·' 1 
- Burada her bardııet JlcoeenytJrb 

emriyle yapwr. Demekle iktifa~ • 
l' 

su~anna haykırdı J ~ 

- Onu ıönnek iıti~rum. onu p .. 
cefim.. • 

Bir'kaç dakika eonra ~ r~si 
içeriye e{rdi, ıayet .oluk: 

- Ne istiyoraunuz? diye ~rdu .. 
Sil.zanna kliı . üstü kapandı, cellldt· 

nm ellerine tİnlarak yalnrdı: 
- Çocutu~? Yavrum ~ede?:. · 
Galveı, zavallı anney~ baktı, · fakat 

nazarlannda merhamet üadeei okun
muyordu, balatları ~ ziyad~," kadı
nrn . heyecanb nefes aldıkça kabarıp 

inen ıöfsüne matuftu. Gö~leıi carip 
bir ıııkla parlıyordu. · 

Dizlerine kapanmıı olan kadmın, ya
kası çok ıcnit clbiKSi ldolaymiyle ka
men meydana çıka;m' cöfailn• ~ Yukan
dan · baJrtıkça &ördükleri onda. meiba
met hiui de&il, ıebvt hialer " u'yandırı-

• l . 
yördu. · .. 

Gözlerini kadından ayırynadan y'a-
vq yavaj söyledi: • • · ' 

- Çocufunu kurtarmak ancak. Mnm 
elindei:iir. Şartlarufu defiftinnemıD. 
bildifin' 1artla~ .. Bun1an kabul daiek ·-' . . 
le sade kendini delil, çocufunu n bir 

• lı .. -

~Un elimize ceçmeai mnh•»ık olan 
kocanı da kutaracabın.. . • · .. · . . "".. ' 
Süza~ dofrul~u: . : 
- Yarısı delil., tıerTetimldn · hepei 

aenin olıun.. Bunun için... 
1 

• 

(D~ftl'). 

11a1ı~fn rlc~k 'tll' macr.r.a roman: 49 Umldlle s~aller sormağa başladım. O ~bana bir 
aratıtç dedi ki: · . ' · 

· :tabancalarlle ateş etmete, ameleyi öldllrmete,de 
başladılar. Bu zavallılardan bet altİ ktşt nru
lup dUşUnce öt~kilerl bir perişanlık kapladı, hay 

,.e onların ~·nnına gitmek lmktinlar1 olduğı:ına 
hilkmedlyordum. Bultındıı~umuz buz memlekc· 
tinde bir tarafa kac;:abllnıekliğim imkAnr bulun
mıııhğrndan "Kaya sarayı,. pda kimse gldİp gel
mC'me. çıkıp glrm~me ka~ışmıyordu, \"akit vakit · 
m<'rnlvc>nlerden gt\l kenarına ine bildiğim gibi, 
umelen!n ko\'uld·uğu buz: ovasını da biliyordum . . 

o gUndon kalan vaktlmt. dolaşma bahaııesl
le sllı'lh deposunun nercile olduğunu bulmak \. 
ç ln çıı.Jrşarn.k gcçlrdi.msc tle etrafta böyle bir yer 
gtt:eme<lim. 

l)jmaf,ımr hUyük. bir yeis ,.c;armak Uzereydl 
ki. sevinçle yerimden fırladım. Kaptan Blak lle 
onun odasında yemek yecll('tlm nkşaın du,·arda 
f:il;oel bir stldhlık ,.e bunun içinde dizili on tane 
l~l!dnr Vlrr.ı>stor tüfP.~, ve f!şelcJikler görmUş,
•um. Bun1a. aıd1. ıtı.kln çnbucak başka sllA.hlar 
dn elde edebilirlerdi. 

AkRam Ustü haşım yorgun odnmR döndü~llm 
,~nklt ltrtty-. r zenci hlzm('tr.lnt n · aı<ş&m c;a.vını ma
Pan ın il:r.~rlııe hnzırlnınış olduğunu glirdllm. ÇR
yımı lçcrlrnu zenciden bir şeyler öğre~ebllmek 

. - Efendi, bu akşam bakınız:. Çok tüfek seı-
lerl, çok ba~irmalar olacak.'. ı . • · · · 

- Yok.sa kovdukları adamları öldilrecek
ler mi? ". . . ' • Zene!: 

-. Öldürme deiil~ efendi, muharebe, muha-
rebe.". ıHab, işte bir ti1f(>k IJeSi ! • • I • ' ! 

Evet, tam bu l(Jrada gölUn tarafından doğru 
bir türe~ sesi çınlamıştı. Pencereme koştum, bir 
sandalyenin UstUne çıkınca cehennemi manzara-· 
yı olduğu gibi gördUm: Bir küçük istimbot arka
sında bir aandal .cekerek zırhlıdan göllin nlhaye 
tine doğru. geliyor ve bunun içinde "yirmi kadar 
lcömUr amelesi bulunuyordu. GölUn nihayetinde 
kömUr ma<lenlnden 'çıktıkları anlaı,rlıln ve kÖ
mUr tozundan tdmslyah olmuş gene yirmi yirmi 
beş amele. knptari' Blakm adamları t.aratrndan 
s:ı.rılmış oldukları halde hiçbir insanın on ıaat
tnn fa~la yaşryamryaca.~ı kar ve buz ovıuıınn doğ 
ru sürüJOyorlardı. Ancak ·amele' kaptnmn tayta
srno. lcarşı durduklarından haykırışmalar. kilfllr 
ter işitiliyor, tokat ve tekmeler vurulüyordti. Bir 
dt-nhlrn öhür sanı't.aldnkller ·de kıyıya dökOlerek 
lrnvga hUylldil. KorRantar ta}?ırnr.l'llarınm uplle, 
küreklerle. bıçaklannm terslerlle Turuyorlar, 
zavalt ameleler de yumruklarlle ka1111 durmak 
l~tlvorlarch." LAkln ltu f.avalhlar ıllAhaız oidukla
rı için ftdım adım ucsuz lıtica.kaıa oıum ovaaına 
clo~ru slirülmektoyd.ller. Bir aralık · konanlar 
ıördilklerl karşrhktan son derece ltfkelenerek 

' .. 

· kırarak, lnıtyerek arkadaki ısaıı yamaÇlara .dol 
ru ka~tıla.r. Bu yllrekler. par~layıcı halden IJOJ\
r~ ortalığı uğursuz bir ıeHlzllk kaplayınca pen
ceırdeml titrlyerek kapadım, sandalyenin tıstnne 
dilşilp dlrşünmeğe başladım. 

' "Kaya sarayı,, nda kimse yokniue gibi seuiz
llk vardı. Se:rrettlğhn facia eanuında doktor da, 
kaptan da biç cıtta:ra çıknt"arnış idiler. Blr· ua
hk odamdan geçide çıktını, şöyle. bir dolaştım 
fakat ortalıkta gene klmıeyl ı~remedlm. Ka~a
nrn odasının kapraı yarı açık dııruyordu. içeride 
akşamın alaca karanlığı vardı .. Sillhlar da ora
da idi. LA.kin herkes uyumadıltça onlan alma~a 
kalkışmak en bilyUk delllfk olacaktı. ' Eğer kap-· 
tan Blak yattığı vakit, oturma odaınnın kapıımı 
ktlitlemlyorsa oradan sllA.hları alıp gece karanlı
ğından kar ovnıına göUlrmek bana gUç bir it gl
bl görünmemekte idi. Eğer kaptan Blak geceleri 
bu odayı kllttllyorıa tş o zaman c;ok kötllle,ecek
tl. 

Akşam yemeğinden sonra kendi odamı lc;:e~ 
riden kapadım ve uyuduğum zannını vermek 11-
ıere elektrik lAmbuını da aöndtırilı>. tıo uatten 
fazla karanlıkta oturdum. Geceyarl9tnda kuta-· 
tımı kapıya vererek ~etldl dinlediğim halde hiç 
Mr nyak soal. auruıuı lşlteınecllm. Yarım aaat ü-

. dar, daha bekledlkt.en ıonra. doktorun da, kapt& 
( DeYIUDI .., ) 

i l • 
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Çin - Japon harbi 
Baştarııfı ı tııcıcıe dlslne karşı yanyana cephe almış 

m ezuniyetleri Ilga edilmiştir. Ve dn bulacaktır. 

imi surette stırıh bnııınn vnl~·ette ~iddetJi bir no ta daha 
bulu.nmalt~adır. Topçuların endaht Londra, 8 (A.A.) :_ Bnşveldl Çem 
tecrUlıelcrı daha sık yapılmaktadır. berlnyn. pazartesi gilnü haricive no-
Donnnma da her lhtlmnlo knrşı ha- zaretlne geldiği zamnn. ilk ~larak 
zır bir \'azlycttedlr. Torpidoların Uzak şarlan günden gUne vehamet 
mUrcttebatı~a pe.~ lnsn mezuniyetler kesbeden vaztveti derin bir tetkik-
vC'rtlmektcdı~: ButUn gemiler, taltvl- den gc('i rN•cktir. 
yo edll nı lş m~hlmmat ve mllrl'ttebnt fnf;lliz gazetlcri. ekseriyetle Sang 
ile uzun bir ~olcııluğa çıkma~u ha- ha·"<ln. tn,.,.lll li 1 ı ı r • 

bl h ld 1 ı ~ ' ı:o z po s or n n cnn mua-
zır r n. e lll unmaktadır. C~sus- melo görmesi üzerine Tokyoya şld-
luğa knrşı pek sıkı ihtiyat tedbırlerl detll bir n ota ö d il " i ı . 
ntınmışttr. g n er ece0 n yaz 

maktadırlar. 
Jngiltere ne yapacak ? "Daily Telegraph,, gazetesi, Ja-

Londra, 9 (A .A.) - Gelecek kabl- ponların btsyle taşkınlıklarda bulun-
ne lçtlmaında f2nnghay beynelmtıcl dukları için, beynelmilel imtiyaz 
mmtakasınm nizamnamesi hnklnn- mıntakasınm idare yo lnzıbat lşle-
dnkf Japon taleblerlnln tetkik edile- rinde daha bUyilk hlşsc almaları hak 
ceğl muhakkak addedilmeldedlr. kmdnkl taleplerinin Londra ve Va-

Londra. diplomasi tarlkile Fransa şlngton tarafındnn hUsnilnlyetle tet
ve Amerika ile bu hususta müzakere kik cdllmesln1 Umlt etmemeleri IA-
lere girişmiştir. zım ı;elcllğlnl yazmaktndır. 

Japonlar tarafından lttlhnz edl- Harp dört sene siirecek 
len tarzı hnrelrnt Jnpon maknmları- Tokyo, s (A.A.) - Japon Domel 
.nm madunlarını el nltmda bulun- ajansmm l\ğrendiğlne göre Japon 
du'rmndıkları veya hadiseler ,·ukun başvekili Prons Konoye, kabineye 
getlrmeıte ~alıştıkları kanaatlnt ha- dört senelik bir plin teY<ll etmlştir. 
Bıl etmektedir. Du pldndnn mnksat. milli menba-

Bu hususta İngiliz Hariciye nazırı 
Edenin flklrlerlnt neşrettiği tdrlla e
'dllen ''Yorkshlre Post .. gazetesi bu 
gUn, İngiltere tarafından te,·dt edi
len protesto notasına verilen Japon 
cevabı metninin tam olarak Japon
yada neşredllmeslnde ısrar etmek
te ve İngllJz harp ~emllerinln derhal 
Uzak şarka gönderilmesini lstemek-

L tedlr. / 
"Bir Amerikan amirahnın 
ıözleri 

Norflok: 8 Amerlkada VlrJlnyada 
'(A.A.) - Burayı ziyaret eden İn
giliz "Apollo,, kruvaz6rUnUn ?.ablt
lerlne belediye tarafından verilen 
~yafet esnruıında Amerikanın beşin
ci deniz bölgesi kumıı ndanı amiral 
Bronnbu şöyle demiştir: 

"- Bir feldket karşısında kalır
sak, eminim ki, bu felAket bizi ken-

Kayzerin torunu 
evleniyor 

1'tina, 8 (A.A.) - Atina ajansı bildi
riyor : 

llütün Yunanistanda vcliahtin ni§all
hsr Prenses Frcderlque için tezahürler 
yapılmakta ve gazete:er bu tczahUrlcrc 
ceniş yerler ayırmaktadır • 

Fransız elçisi, rcisicUmhur Lebrunun 
dllğUn hediyesi olan Sevr mamuUitın

dan olan bir masa tezyinatını snray mU
gUrlilğüne takdim etmi~tir. 

Atinadaki elçiler heyeti, kıymetli bir 
hediye verecektir. Saray riccıli, Lon -
draclaki ve diğer yabancı memleket şe

hirlerindeki Elen kolonileri, bütün Yu
nanistan gchirleri, teşekküller ve bir
likler de veliaht ile ni~ısına hediye
ler takdim edeceklerdir. 

Hed.iycICrarasında ''Kartal Yavru
ıu,, adında bir turizm tayyaresi, yelken 
1i :bir yat ve lüks Bechstein piyanosu 
vardır. · 

DünBii'Cden~on;; Yugoslav kral na
ibi ve refikası ile birlikte gelen dük 
ye dilJea de Kent, İngiliz kratınm he
"dlyelerini getirmiıtlr • 

Prenses Fredrique şerefine ilk saray 
ııiyafeti dün akşam verilmiştir. Bu ak
ıam lda ikinci ziyafet verilecek ve bunu 
müteakip kral ailesi erUniyle misafir
leri tiyatroya giderek Hellenides klil
bline mensup ıenç kızların yapacaktan 
Elen danslarını cıcyredeceklerdir. 

:Veliaht ile nişanlısı yanlarında 
prenses Frederique'in ebeveyni olduğu 
halde, dün havanın çok güzel olmasın
dan bilistifade fChit.de bir gezinti yap· 
mııtlar ve her tarafta halk tarafından al 
kı§lanmı§lardır. 

O bin liraya dllğiin elbisesi 
Atina, 9 (Hususi) - Yunan velielı· 

tının evlenme merasimi bugUn ısaat on 
da başla.mıştır. Nikah ortodoks dinine 
göre yapılmaktadır. Prenses protestah 
olduğu için a~Tıca protcsbn kilise. 
sinde de ayin yapılacaktır. Prenses bil 
ruıare vnftiz edilerek or..ad.>ks olac~k 
tır. 

Hafif kar yağmasına ve havanın so
ğukluğuna rağmen düğün merasimine 
büyük bir hal1< kalabalığı iştirak ediyor
du. ~lin ve güveyi ta§ryan altın yaldız
lı arabayı altı çift ~ygir çekm~kteydi. 

yunan vellahdlnin dayısı otan prens 
Joıj yilıüklerl değiştirirken, taçlan 
Prusya prensi Oskar ve Romanya veli
•11<!1 tutuyoıdu. 

Hitler, dUğün milnilsebctiyle Yunan 
kralına blr tebrik telgrafı yollamı§tır. 
Yamı akşam İngiltere elçiliğinde bil-

ları inkişaf ettirmektir. Çünkil sure
ti umumiyede, Çin harbinin dört se-
ne claha clevam edeceği ve Çin mese
lesinin blrknç seneden evvel tama
mile halledllemfyeccğl zannedilmek 
tedlr. 

Silah fabrikatörlerine glln 
doğdu 

Vaşington, 9 (A.A.) - Hariciye 
bakanlığı kfinunusani ayında harp mal 
zemesi ve sivil tayyare ihracı için ve
rilen permilerin statistikini n~tm.ıe 
tir. 

Verilen rakamlara göre, Japonya 
bu ay znrfmda, AmerJkadan 250 bin 
282, Çinliler 290 bin 633 ve Sovyetler 
de 17.582 dolarlık harp malzemesi sa.. 
tın almışlardır. 

'/ ekta vapuru 
kaza geçirdi 

Türk bayrağını taııyan "Yekta,, va
puru, Köstence limanında bir kaza ge
çirmiş, Limana demirlerken, arkasından 
gelen Norveç bayraklı bir gemi ile çar
pıırnı§tır. Yekta vapuru, kıç tarafından 
ehemmiyetli bir suretle hasara uğramrı
tır. Geminin vaziyeti tehlikeli olduğu 
için, imdad düidüklerini çalmıya baılı
yan Yektanın yardımına, limanda bulu
nan bir kurtarma gemisi koımu§, bat
mak Uzere bulunan vapuru kurtarnuı-
tır. eı 

Taksimdeki yangın 
Dün gece yirmi iki buçukta Taksim 

de eski Taksim kıılasının ortasındaki 
kııla geçidinde bir yangın çıkmıştır. 
Yangın da Osman ve Mihrana ait boya 
hane ile, tamirci Lutrinin dükkanı yan
mıştır. 

Boyahanede bir çok parlayıcı madde
ler olduğu için yangın derhal söndürU
lememiı, 45 dakika devam etmiştir. 
Yangının hangi dükkandan ve nciden 

çıktığı henüz anlaşrlamamııtır. Zabıta 

tahkikata elkoymu.§tur. Yunan diıkkb 
lar sigortasızdır • 

Romanya Hariciye 
Nazırı Prag yolunda 

Bükre§, 9 (Hususi) - Hariciye nazı
n Miesco, evvelki akşam yanında elçi
ler heyeti azalan olduğu halde, ya
bancı diplomatlar ;erefine bir av eğlen
cesi vereceği Arad'a hareket etmi~

tir. 
Miesco, oradan dün akşam Praga 

doğru yola çıkmıştır. Pragldan Bel
graqa ve oradan da Cenevreye gidecek· 
tir. 

yük bir ziyafet verilecektir • 
Dün akşam devlet tka.tyosunda ve. 

r!len ınU.~amerede veliahtm nl§anhsı 
prenses ile Yugoslav kral naibi prens 
PolUn zevcesi tneıdıklru:ı müvecher!e
rin çokluğu ve fevkalldeliği ile herke. 
sin dikatini çckmi:;le:dir. 

Nişanlı prensesin düğün merasimin 
de giyeceği elbise tuz bin Tllrk lira.sı
na mal olmuştur. 

Romanya velialıtı ' Allnnda 
Atina, 8 (A.A.) - Romanya veliahti 

Prenı Mihail maiyetiyle birlikte eaat 
13 de gelmiş ve garda kral Jorj ile Ro
manya prensesi Elen, krallık ailesi azası 
Başvekil Mctaksas, hükiımet azasr, sl· 
vil ve askeri memurlar tarafından kar
ıılanmıştır • 

ffA:BER",;:: ~atrı-t>os~Iİ 
GflmrUk mu~b=a~t;==a=z===a="=====:=~~~=>:=·. ~~~~~~~ 

, 
teşklJAtı için 

Hafif tanklar 
ah nacak 

Gümrük muhafaza umum kuman • 
danlığı tarafından muhafaza teıkilatı • 
nın tamamen motörleıtirilmesi işi bu 
sene içinde ikmal edilecektir. 
Ka~akçıhk bakımından yurdun geni§ 

hudutları tamamen emin bir hale koy
mak üzere,.muhafaza teşkilatı, son yıt
lann gösterdiği ihtiyaçlara göre ve va
si biı'. ıekilde ıslah ve takviye edilmek
tedir. 

Bu arada kaçakçılığı köklinden .temiz 
temek ve memleket zararına faaliyette 
bulunan bu unsurlann hareketine im
kan bırakmamak üzere bilhassa muhafa 
za te§kilatmdaki askeri kısımlar mo
törleştirilmektedir. Muhafaza kuman • 
danlığı 1937 senesi için alınmış ol:ın 
tahsisatla birçok motosikletler ve kam 
yontar satınalmıştır. 

Bundan başka bilhassa cenub hudut
lannın mühim noktalarında vazife gör
mek üz:re birkaç hafif tank alınması 

dU§Ünillmektedir. Hududun geçit yerle 
rini kontrol altında bulunduran muha • 
faza müfrezeleri bu tanklarla dolaşa

caklar ve tesadüf ettikleri kaçakçtlan 
ifna edeceklerdir. 

Muhafaza te~kilatınm deniz ı.:ihetin -
den de takviyesi ve motörleıtirilmesi 
kararlaştrrılmı§tır. Sahillerimizde ihti • 
yaç görülen noktalar için, mtnell!h de· 

. ni.ı motörleri almacalctır. 

. ispanya harbi 
Paris, O (Hu at) - Barsclondan 

resmen bildirildiğine göre Teruel tebri 
timdi tamamiyle hü.kQmet kuvvetleri· 
nin elindedir. 

Banelon radyosu Tcruel cephesinin 
Mucla mıntakasında cumhuriyetçi kıt
aların Muela istikametinde çok mühim 
mevtller ·ele geçirmit olduklarını bildi~ 
ren mUdafaa neurctinin bir notunu 
neıretmittir. 
Terueldeki Franko kuvvetleri kmandanı 
albay Rey d'Hancourt, hUkWnetçilerle 
saat 21 de müzakereye giritmit ve tes
lim olma anlaşmasının imza:uıu mUtea· 
kip Teruel hastanesinde mi.!.daf aada 
bulunan 1500 Frankocu teılim olmuı • 
tur. 

Teruelden tahliye edilen 2.000 Fran
kist meyanında 1.400 asker de bulun • 
duğu tasrih edilmektedir. Bunlar 500 
aivilin tahliyesi esnasında ve cumhuri
yet askcd makamlan tarafından myat
lannın bağııtanaeağına •e yaralıların 
tedavi edileceğine dair verilen söz li· 
zerine te11im olmuılilrdır • 
20,30 da Teruel dahilindeki mUcadele, 
ancak tahliye için teabit olunan mmta
kada muvakkat bir müddet için kesil
miıtir. Saat 18 de tahliye edilen eşhasın 
ıniktan iki bini geçmiıtir. 

Asi tayyareler diln Barselonun ld11 
mahaltelerinl bombardıman etmişlerdir. 
Sekiz kiıi ölmUı ve bir kaç kiti yara: 
lanmıştır. 

1'sil~ Te-;~elde mUcadelenin baıtan -
rıcından},erl bUkQmetçilerin nyiatını 
25 bin olarak gösteriyorlar. 

ltalyan bahri
yesini ta·kviye 

w- Ba.ştarafı 1 incide 
talyan blitçe tahminlerini ciddi surette 
değiıtirecektir. 

Bir tahmin 
Faris, 9 (Hususi) - İtalyanın yeni

den harp gemisi yaptırmağa karar ve
riginden bahseden ıağ cenah mensubu 

ve faşist taraftan gazetelerden- "Le 
J our,, diyor ki : 

"İtalya bu yeni inpatın ihti;raç gös
terdiği parayı nasıl bulacak? Fevkalt

de ın•nabiden mi? Bu menbalar arasın
da, bugün servetler U.zeriıi le bir kısmı 

nı devlet heıabına almaktan ba§ka bir 
ıey kalmam.ııtır. Musolini, ne olursa ol 

ıun faıist devletin bizzat kadrosunu teı 
kil eyleyen sosyal sınıfların bu yeni fa
kirleşmesinden çekinmeyecek mi?. 

Diğer taraftan muhakkak olan bir 
§ey vana lda herhangi bir silfilılanma 
yarı~ında, İtalyanın muhakkak surette 
Ingiltereye mağlup olacağıdır. Muso-

. 

londrada .çok g~riP 
bir müze 

CeDUatıaır aırasıncdla geceoeyers' 
11 (0)0 nın~DIDz on ırası veırllece&< ~ 

Dünyanın en korkunc; canilerinin bnlnınmunda.n yapılmış ~cJlC 
nrmnndıı kim.'le 12 saat gcçlrmc~e yanaşmıyor " . . . ·ı 

Madam Tusonın müzesinden bahso-ı yaptı • . Sonra, Fransızlarla. :fııgJ ıı>1 
lunduğunu hiç işittiniz mi?.. arasında aktolunan Amyen suUı ~ 

Bu mÜ7.c Londradadır, ve hemen he hedesindcn istifade ile mUze6 
men Patisin Greven müzesinin bir eşi. modellerin hepsi 1i birer birer 1J' tıf 
rur. ya nakletti, ( Old Lyceum Eb~ 

Fakat; madam Tuso kimdir, bU de yerleşti. w1'. 
mUzcyi tesis etmesine sebep nedir?.. Yeniden c;alı§IlUYa. başladı. 

1760 da, fs~razbqrg §eb,r.ine, Kris- renin bütün tariht simalarının• 'oôl 

1 
nn, kraliçelerin, veli:ıhtlarm ııı ~ 

tof Kürtiüs adlı birisiyle yeğeni Mari rlC 
rini yaptı. Velingtonun başı ıı..Ç ~ 

Grosholç, insanların balmumunda.n } 1i w 
modellerini yapıyorlardı. po yonun ölüm döşeğine eğiodP .... ı 

ğmı gösterir bir vaziyette ın elli" 
Prens Konti, bir seyahat emasında dl 

bu modelleri gördU, beğendi ve sanat- . ....: !(>~ 
1831 de, Bristol ihtilllcileııı_ .111, 

kArlan Paıise davet etti. Kabul etti- nln duvarlarına ~i~lerle gaz döJCılY 
ler. iıl11e 

İlk evvel, me~hur ada.mlarm .hey- ateşe verecekleri sıra arap b ·ııe~ 
kocaman ~::..·karabina ile Uzerleı'l 

kellerini yaptılar. Heykellerini yap. cu.m etti. Bu sırada., bir piyade 
tıklan kimselerin · husu.si ha.yatlarmı, · · ·1 · k miı 
mutat va~yetlerini, tavrrlarmr göz ö- veti yetıştı. Ası en aç · ~ 

Madam Tuso, 1850 de, do~ 
nUride tutuyorlar, mümkün mertooe . emda öldU. · 
bunl~n mµhaf aza.ya çalJ§ıyorlardı. · · tfl 

M€Sela, 16 ncı LUinin &ilesiyle be- 1925 de. çıkan bir yangında 1, 
raber yemek yediğini taSvir eden kısmen harap oldu. BalmuınU ııe {. 

lerin..çoğu eridi, elbiseleri ya.nd1• 
grupta at nalı şeklinde'bir ma.qa, ma- oldu. ~ 

sanın orta yerinde kral, etrafında kra- Modellerin hepsi kurtarıldı.·''~, f 
liccrıin. '\·clfahdin ve dUşes Dangule- .ft\%11' rinin torunu Jon Tuso koUekSır-
min heykelleri göriilüyordu. niden yapmıya muvaffak oldu. t 

Bütün balmumundan yapılan bu .:3u tarihi müze, iki ka.tlJ bÜ~ J 
cidden 88.Ilatkarane eserler büyilk bir binaya yerleştiri1dl. 372 parçada' -1 
rağt>et kazanıyor, siparişlerin ardı ~ rekkep olan mocelfor, bir şilin~. 
ra.sr gelmiyordu. bilinde halka gösterilmiye ba,şltı11crjt1 

Ifürtiüs ve yeğeni Mari buna, (krrk 11 ' 
. haramilerin mağarası) m ilave etmeyi Yeni kolleksiyona, Nelson~.~ 

ri gemisi:tln güvertesinde ötüınU gı .ıt 
dUŞündüler. Ve gayet gllzel · bir grup ut Y 
yaptılar. · rihi sahneler de ilave olunmuşt~ 

Bu müze, Tarnpl caddesinde bUyUk rl tstuarm son gUnleri, altı l< :ti~ 
bir binada tesis olundu. beraber 8 inci Hanrinin modeJle 

. 1798 da asiler, Nekeriri, dük Dor- unutulmamıştır. · wP~ 
leanin ve kralın balmumundap yapılan Bun"lardan başka, ~cllat D:J. ) 1 
ve m~e teşhir olunan ba§larını al- madam Tu.s<;>ya sattığı · (Giyotill 
mak istediler. teşhir olunmuştur. ~ 

Kürtiüs; kralın modelini vermek 

· istemedi. ·Asilerin bunu bozmaların

dan korktu. Onlar da ısrar etmediler, 
diğerlerini alıp çekildiler. · 

Cell!t Danson, idam olunan büyilk 

adamların kellelerini, modelini almak 

ir,in, kendisine getirmeyi k:ı.bul etmi§
tL 

Bu suretle, 16 met Luinin, Mari 
Antuvanetin. Karriyenin, Hebcritn, 

Fukiye • Tcnvilin kafaları birer birer 

Marinin elinden geçtL 
O sıralarda (milli meclis) Marinin 

amcası KUrtiUs'i; Mayens ordu.suna ko 

miser tayin etti. Mari, T.ıımpl cadde
sinde yalnız kaldı. Birçok maruf kim. 

selcrin ve bu arada Maranm ziyareti
ni k:ı.bul ·etti. Robespiyerle bir ziyaf ct 
te, bir sofrada yemek yedi. BiltUn bun 
ların balmumu heykelleriyle müzesini 
bUyUltt~. 

Fakat, her nedense, az sonra şüp
heli addolunmrya başladı. Bununla be

raber, modellerini yaptığı büyilk adam 
larm akıbetine uğramaktan kurtuldu. 
Serbest bırakıldı. Hapisten ~ıkınca, 
amcasmm vefat ettiği )ıabcrini aldı. 

JAri, ismini değiştirmenin muva
fık olacağını düşUndU, Fransua Tuso 
ile evlendi. 

O srralarda (N:ıpolyon) un yıldızı 
parlaruıya başlrunıştı. Onun modelini 

Şilini verip müzeye girenler,· l 
ler memnun oluyorlar, verdiklet1 ı; 
ya acımıyorlar. Fakat, içleri.Jldtfl 1 
birisi aşa~dakl tecrübeyi ye.P 
cesaret gösteremiyOT: • /.. 
' "Müzenin cellatlar oduında ~1;,o j( 
yalnız ka1mıya cesaret edenle~~ ~ 
giliz lirası mükafat verileceJc.tır· .,J 
yanm ~ korkunç cani1eri.J1İI' /. 

mumundan modelleri araarncfa 1'~/ 
g-irmeye talip olanların bu ıfl • ~ 
~~ . . t""' 

zarfında sigara veya ıu içmenıe ~/ 
tap ve &azete okumamaları ıat j( ( 

. Bu, madam Tı.iso için bUyillc ~~ 
reftir. Zira, modellerinde, Jc • ~S 

• v gil1ı A' canilerin çehrelcrlnı oldugu .. er' 
Ye etmek. muvaff akıyetini g~ 
. . ' • tir. .ıcrft • 

Modeller arasında kendi bC) t ~ 
teşhir 9lunmaktadır. Biripcl ~s. rıd
nundndır. Başında siyah bit il ~ 
omuzlnrmda danteladan bir 6~ 
dr. Elleri, göğsü üzerinde le-' / 

tur. odeJI 
Ayakta durur, sanki nı 

· tetkik ediyonnuş hissini verlf· /.,, 

lini, realist bir adam diye tanınmııtır. 1 ======:::::::===::::!====== 
Bu sebepten ikinci bir ihtimal daha.mcv ı ni diplomatik mlizakerelCt'e girişmeden 
cuttur ve o da gudur: evvel ~ müzakereler üzerinde tesir .ic-

Musolini, bu kararını İngiltere ile ye- ra etmek maksadlyle vermiJ olabilir • ., 

(Uyuyan kl'.dn) Madam seı'clıı' ~ 
rantd:ın ba§kası değildir. Bu J<ll (İ~ 
miralayın zevcesi idi Robcso~~ ~I. 
divaç teklifini reddettiği içiJl. ~~ 
mahkemesi taraf mdan ida.mJJl~ıJ· FJ 
verildi. 20 y~ında b~~ı uçuru1 if l 
mumu heykeli şimdi 'mUzede, b deP .. ı 
demeti üzerinde yatar. Eıtetifl 

1 
~~k 

rı · başınm altındadır. Yan"ıd:ı;t: ,.,r 
"SOlgı.mdur. Ft-kat, o kadar ul>P 
mı§tır ki ••• 
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Cırt~ boE. il. N.: 
'derı Ylusunuz. Size hlcbir nklt ş1$· 
'ıq erıı~ r ' iııkı ıençsinlz. Ameli işlere -
· lrad M edememiş - kabiliyetiniz 

L·~. dij ~iliz! kuJlandığınız vakitlerde 
&'~bir l rıccden hareketleriniz de bam 
ltt~e baıkkataktcrdeslnlz. Uu demektir ki: 

•!abiı rııarını tatmin edecek bir mahi
teı1er ~eniz için bfilün hnkı\n ve ko· 
~%.ı 'ardır. Fakat henllz iyi koblll
~~ llıısı lıı~'OI haline gcllrmemişsinlz· 
it tının ~e..~clclerdc zaafınız \'ardır. Uo~ 
i )lerdir ~su,ı hayatı ı;lzin için mernklı 

ta • bırıı 1 'nGtor 7. ı o müteceı;ı;Js \'e inatçı 
~tıııık11111 ll1~ HeY<'<'anlı şeylerden de 

lq. IJt lıı~~~ınız. Oaha hesnıılı bir prog
~ lq 01 ınızı hazırlamanızdn bfiyQk 

'lırıizara~tır. fsıerı;cnlz tekrar nıüm· 
lorı' butün bu meseleler üzerinde 

u~:ıblllrim. 

~~'ıı 
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B OTUN tafsilatıyla karakterinizi; meziyet ve k"tlsurlan. 
ntZl; sızi ha}Tt!te düşürecek kadar vazıh ve sarih ola

rak hususiyetleıiniıi; tuttuğunuz veya düşündüğünüz işte mu· 
vaffak olup olmıyacağınızı: nihayet beş farkla yaşınızı size 

söylıyelıilirim. Bana bir gazeteden, bir kitaptan \'eya aklınız
dan yazacağınız d6rt satırlık yazf)ı: son aylardaki imzalan
nrroan ıkisini göndt!Iiniz. 

Tetkiklerin çok esaslı yapılmasını istediğiniz takdirde sağ 
elinizle yazdığınız dört satın. aynı yazının rol elinizle yazılmı· 
şmı: ba~ ve şahadet parmaklarınızın bir kağrt üzerindeki izle
rini: sağ elinizi kfığıt üzerine koyarak bir kurşun kalemle eli. 
nizin kağıda çıkardığınız resmini: muhtelif tarihlerdeki imza· 

Cevaptıırı veren 

Profesör Sanerk 
Gra:oıo;ı ve Grafometr: 

mlltenassısı 

Jarımzı, yazınızı sağ el ile kaç dakikada, sol ile kaç dakikada 
yazdığınm; dirseklerinizden bileklerinize kadar kaç santim ol· 
duğunu ila\"e edini.ı. 

Kızınm verceğiniz delikanlının. tamdıklannızın, dostlarını

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

Kendilerine cevap verdiklerim, cevaplar hakkmdaki müta
ı lealanru _ ıcabmda neşredilmek üzere - sarih adreslerile yaza· 

bilirler. Gelen mektuplarda. bir ~ıda muhtelit kimselerin ya
zı yazıp imza attıklarını görliyorum. Herkes ayn ayn kağıt
lara yazmalıdır. 

Kadınlar 
için 

J 

J L. il • ,, • R c 78. 
'"ılat • • • 

ııı.. 1 ~ '''sal olmağ11 ınnım :roklur. 
. "l'Jı • t-rı 
r ka tı ıı,ailı dcrttı.-slndc blitün kıy· 
~ hı h:r l'dı·~· llcr Şl'Yİ reddeden insan 
\ ~t'ıa ~C)·ı lcrcdılül"'üı knbul eden in 

~ \ıır ~~rnıaı ısayılınazlar. va,ınız2:>-30 
itte 11

' 1 ırı111 dn llltırıdıır. ·e~cli 
t ~·~ı111~ ııeşc vrrırl kitap \•e rllmlcre

0 

de 
' • ''a 1 1'ıııın, ' rı ır. Çok ıı~·u)·orsanıl bunun 

da hrırrkrtc, ~JIQr& sarfclllnh~. 
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~ " fıtıı'' '1'ahı . 
t~ ~ltıız ~· 

l!fa 
1 

• Sılıhntinlz ('ok İ\'l olaraktır. 
~ ek · ~ •ıaııı, . bir ecnehl kelime bulunma· 

'hı bir \ızc şunu l>Öyliyebilirlm: Sl:ı 
la ~nı:tıhitln '·eya müessirin tesiri 

~i1kaı-e •şsınız. Harici tesirlere kar
ı.ı1 ~it, srııeııııız azdır. nu lvi bir \•asır 

vazifenizi de hatırınızda tulmnnız elzem-
dir. Borçlarınıza pek sadık olacağınıza, 

~özlcrinızi her z:ını:ın yerine gctirme~e 

çalış:tca~ınııa ihtimal "crıniyornnı. Siz 
ne diyorsunuz? 

ıV. Su. IS: 
Bıııı yazılar \"ardır ki yaş ta:rlninde üç 

ihUmal hatırıı getirir: Gene, hasta veyahut 
yıı~lı olmak. Sizin yazınızda da bu üç 
ihtimali düşünmek liıı:ımgeli:ror, yasınız 
ya 15 den noksandır, yahut 3540 dan 
fıızla<lır. \"eyahul da rnhatı;ızlıilınız var
ılır ,.e~a ı::~çmiş bir ha~tnlıilın tesirleri 
diın dc,·am etmektedir. Bu ihtimallerden 
hangisinin cloğrıı olduAunu bllmeden isa
betli bir tahlil ~apınıık biraz güçtür. Bu· 
nun için eı.ki razı "Ve fmıalarınızdan ba
zılarının sönılerilnıe ini rica ederim. 

Zaman zaman kurnaz sörünmek fo;teme· 
nlze ra{;men, blhle clcfiilsiniz. Zeklinızı 

ıi:ıha iyi lşlelmcğo lhti.rocınıı vardır. Bir 
!-Orgunuıa cevap olarak: (Asri bir adam 
rleitilsiniz) diychilirlm. A rl adam: zeka
sını en fazla kullanan ndamdrr. Fakat ba
yatta muayyen bir program ile çaışmak 
şartile muvaffakiyete kat'lyyen namzetsi
niz. Bu program ne olm11hdır? Bunu siı 
tayin edip gönderiniz, size fikir ve mfita
lealarımı M)yliyeylm. Yaşınııa gelince: 
gençsiniz ve yaşınız nihayet 30 etrafında 
olacaktır. Boyunuz da ortadır. ileriye ııit 
kuvvetli ı::ayeleriniz var. Fakat bunlano 
tahakkuk edip etmi}eceğl husmmnda mü· 
tererfrlll bıılunuyor~unuı:. Cc\·abınızı bekli 
yorum. 

umumt malOmalınıı noL:sandır. lliyatlanı 
biraızi yadcce baAlısınız. Zahmetli şey
lerden hoşlanmazsınız. Es:ıseo ciddi hu
suslarda pek faal olmıyacaksınız. Sinirli 
olmaA.ı d11 lı;tidadınız var. I\iltiio bunla
rın diizelilmesl • mfımkün<lür ve elinizde· 
dir. ?\e )'aııın~ısınız. EvveiA siz düşünüp 
bnna yazınız, ben de mütnleamı siıe ya
zayım. 

-259-

lfarbiue 115- R. Jf. B: 
lstanbulda yerleşmek ,.e kalmak niyet 

ve kan:ırında veya mecburiyetinde bulun
duğunuza söre bu muhitin bütün ic:ıpla
rına süratıe uymanız Jiızımdır. Bu da ne 
demek di:recekslnh:, ,.e llAve edeceksiniz: 

' . . . 
: ; \ .. 
: '\ . . .. 
: ! . . . . 
: ; 

\1r 
Gördilfünth eteklikler, yünden ve

ya ipekli marokenden veyahut ta lngi -

fu: kadif esınden yapılır. Bunlarla açık 

renkli bluılar giplir. Bu senenin etek. 

ı:.klcri biraz Jasacadır. Eğer kumqınu; 

enli. değilcc, iki ooy ister. Crtniı bir boy 

yetiıir. 
~~ • oı · • 

ili tc <ılınlzle yazınızı, elinizin 
~ llıı 11 ~arrnıık h:lerinlzl gönıiennemiş
llıGra<'narı da ı:cönclermek ~urelıle tek-

aı etrııcnizl rica ederim. 

~ -254-
9~1 
S".ı: , 3, //, }' ,t • 
ıı 11'-tııı 1 • • 
il 2o eı 0 dukı:a kısa olrfıılh•nu, ya-

"~rıtııııı h rafında buhıncluRunu tahmin 
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Ankara C. A. O: 
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Beşiktaş • .48. A. z. 113: 
Şüphenizde haklı görilnfiyorsunaz. Fa

kat şüphe do§uran hlldloı;elerde slıio de 
ihmniinlz muhakkaktır. Bu hu<iusta daha 
fozll izahata siz de lüzum sörmezslniz 
zannederim. 

-258-

Gar 11. R. Y. $. 800-314: 

Yazımda böyle bir şey yoktu ve size de böy 
le bir sual sormamıştım .. Evet.Böyle ama .. 
Ben de size evvelli böyle bir tavsiyede bu
lunmak istiyorum. Siz aksini iddia edebi· 
lir misiniz? Haddı zatında iyi kalplisiniz. 
Alış!ılfınızdan kolaylıkla vazgeçemelsinlz. 
Ameır işlere kablJiyetiniz iyidir. İradeniz 
de iyidir. Rlr işin tererrüatınn rtikkatinlz 
ortadır. Diller bir yazınızı ı;:önderirseniz 
daha esaslı bir tahlil yapabilirim. 

-460-· ij~o . •ıuh • 
~I :l'or111 en de ııev~lslz yaşı ·am:ız 
~•ıııı llit to~ııuı. 1-"akat muhııhbette de 
aı~ • 11tıııı ln!ilehovvllrfir. Hayatınızda 

Garip bir şey .. Eğer mesleAlnizi de l·aı· 
mamış bulunı;aydınız (ameıt işlere kabili· 
yetiniz şimdilik ortadır, inkişafa çok mü
sait olmakla beraber tam bir inkişnf gös
termiş dej:!lldir. Ameıt bir işte iseniz bu 
kahili:rellnizi ı.rtlırmalısınız) diyecektim. 
Me!;lrliinlzi mektuhunuıdnn öı?rendikten 
ı;onnı da kanaatlıni deAişlfnnedlm. <Ha
bcrHn okıınırularile tamamen ı;amiml hir 
tarztf:ı konıışmnli Aritlim oldu~ fçf size 
ştınl:ırı !ilh·liycrt>12inı: 

Mektubunuzun sonundaki sualinize şu 

çünkü bunların oı;fzde oldu~nu zannediyo

rum. Yaşınız 30·35 dir. Boyunuz urunca· 
dır. Slkletlniz boyunuzla mfitenasip de~il

dir ve azdır. Fikri bir işte bulunduğunuıu 

ve fazla hareket etmedlğlnfzf tahmin edi

yorum. Tablaten pek oysal gönrfinmOyor

sunuz. inatçı olduğunuz da muhakkik si· 
hl- Muvafrakiyet şartlannın tamamlanma 
sı için, işaret etUtim kusurlann düzeltil· 
mest IAzımdır. 

~ıtı llııı"8:f•rıız hir ~ey olaraktır. Ha· 
~l•ca~ n~h·et ~crnlti vP. Vll!;tf:ıl11rını 

ln:sıa olrluf:!unm:o s:öre hu 

~AHRA fAN 
l\ra·~, ------·--- • 

· asabi bir sesle: 
lerı~ ~traeındı:ı.ki bu insanların isim-

80Yleyin? dedi. 

l\o~ bu.~ dö Şcvröz, prenses dö 
liUtun • ;:-ıosya dö Vandom ve kardeşi.. 
1 ırlır. p Unlar majestenlzin düşmanla. 
deee~ ek Yakında bunu size ispat e-rn. 

-.......:a . 
rıı~etinrı u isnatlardan e\'\'el ne yapmak 

esfnfı? 

l'tıın ....... Onları mahvedebHec-ek vtlcim

\·el't-.ıf'~~:ta olmad!i;nı onlara haber 
~e1tı h 

1 ın. r:lnırlilik bir darbe indirh . ou 
t.ılırn ZE'hf,.1Pri E!Rrantarm baı:ıında 

t';ı'tte~nÔ Vıtnl dük d'Aniunun ?.aVJf kR
lldazıı1 "~tinde r-n fazla. tesir yapan 

~katargak ..• 
....... ""fa~ 
......_,. ~al d'O'"nano mu? 

Ql'rıatıona kenıJı~ı. ~ir. Vakit p-elmfı:ıtir. 
llQ ısirnd·u~:·· Oıı\lnla tekrar görllştüğü 

1 0ın-end" ......_~1 ım. 

~1? ~~tllnle. ~ÖJi\qtfl~tnU, kardi
....... ~ """evın ! ~nvleyin ! 
On ratt~vte. Slr! 

1'u il"flnrt] l . l · l3Uvtık ... uınln cehreııl moımıor 
a ltalktt h!r S?avret sarfederek ava. 

~'rtılıı.rta. F.lını alnmrı {!'ötiimil. aiır 
~a.,. fllş!iy~~YT .. fkf deflt döndü \~ tek-
~! Un onUnde durarak şöyle 

-....... Gideb·11 
~ lllRliys ~ rslniz, kardinal. 
ktı. Ti eğildi ve sessi~ dışanya 

~ile,,_ketnen o akşam Ornano tevkif 
~ ·~ ~ . 
d \>var ha: J\rıı.bava kondu. Gece. bu 
De dul"du ıshane Vencıen şatosu önün 
' Uıevei bir höcN>nin kapım, mah

r ne kapandı. 

xxxv 

DUKn•ANJU 

~~ı 
ll'de l!ahah, Ornanonun t,.,,..ı.ı:m 

~ ~ . 
~ bebı saraYda bnyilk bir gfuilltU-
~ hı.na.n::ıt ~·erınıştt. Birçok astıza-

~taıt nı açıkça izhnr ediyorlar
~e dcrhaı sa.taya kO§lllt.11 ve 

r.evahı vereceğim: Kflcükpa:ar Eu. Av. U: 
1 - :'\faaleser buglln şeraitte düşünd~ 

nfiz ş!iııhelidir. Muvaffakiyet için bazı ek 
ı;lklikleriniz ve kmmrlnrınız nrdır. Rlr de 
fa7.lar:ı mütereddit ı::örünüyorsıınuz. Sonra 

Sizde inkıbaz veya herhonı::i bir mfde 
ve balfırsak rahats1ılığı var mı? Zaman 
zaman başınızda aJtn, içinizde sıkıntı his-

sediyor musunuz?. Runlnrı soruyorum, 

bu şi~ darbesinin, kendisi için kor 
kunç bir fırtınanm muhbiri olup olına.. 
dığıru öğrenmek istemi§tf. Prens de 
oradaydı ve köptirmUş bir vaziyette 
tepinerek, bağırarak, çağırarak, mare 
şalı serbest bıraktıracağına yemin e
diyordu. Asabi olan kont dö Şale, c;eh
resi sapsan kesilmiş Luvinyi, düşün. 
ceye dalan, Marki dö Valet, bir tUrlü 
banşmıyan Bomron Butrille, bir grup 
tan diğer grupa koşan Burbon baş ra
hibi. sakin dııran ve rüzgarın ner~en 
geldiğini hesap etmekle meşgul bulu
n~ Sezar dö V endom oa hep oradaydı. 

Bunlardan başka, Ga.ston d'Anjunun 
kardeşi krala takdim edece<ti, Aniulu 
dört asilzade de orada buiunuyC1rlar. 
dı. Bunlar Şaver, Liverdan, Fontray 
ve Büsycrdl. .. 

Yalnız at-kı kin. Ornanonun hiir
riyet ve havatmı tehlikeye atmış bu
lunduğu, preru;es dö Konde orada de
ğildi. 

Kral, dairesinden, bekleme salonla 
nnı dulduran bu mınıtılan duyuyor
du. Dük d'Anju, ona takdim etmek is 
tedi~i veni dört asılza.denin refakatiTl
de ka.rdes;inln dairccıine srirdl ve lrrnhn 
meSS\.İ odasınm pifü~i~ndeki küdik sa. 
londa kralirevi P'ördü. Bu ı•nradıı T""e
sal odasının kanısı a~ıldı. Ve sarnv 
nazm olan Aiieı-e dı~anva cıktı. Gns 
ton hinclPt içinde ona doğru yürüye
rek bağırdı: 

_ 7.avalh Omanoyu siz mi tevkif 
ettirdiniz? 

Kral. meı:ıai odasmın kınnsındn p-n. 
rUndU. Avni zamanda, salonun ()bllr 
tarafından. Riı:ılfvö dP. sessizce irni•·e 
~irivordu. Gaston ne kralı. ne de kar 
dinali S!ÖrdU ve tekrar bağırdı: 

_ Cevan ve."in, mösyö, siz mi tc\"
kif ettirdiniz? 

Aliırre kekeliyerek <'evap verdi : 
_ Mnnsenvör. bu cidden aan ı- ;. ''~ 

Bede hi!: bir kabal\Atim olmad,frını nr• 
zetmek cesaretinde bulunuyorum .•• 
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-------------------------------------------------------------------cık sa.çlan omu.zlarma dökülen yirmi 
altı yaşlarında. bir genç duruyordu. 

Bu, Fransa. kralıydı. 

Kardinal bir kapıdan içeri alınırken 
An d'Otriş de diğer kapıdan aynı oda-

ya giriyordu. Kardinal yere çivilen
miş gibi, olduğu yerde kaldı. Çehresi-

ni bir ölUm beyazlığı sardı, elleri ta
kallus etti, hıçkırığını güçlükle z.a.ptet 
ti. 

Çünkü kriliçe cidden güzeldi ve 
hüzniyle, henUz silindiği belli olan göz 

yaşları bu i!ıihi güzelliğini arttınyor. 
du. ÇilnkU Rişliyö onu ba§iyle, kalbi

Je, ihtirası ve gururiyle seviyordu. 
Çiln.kU onun bir tek tebessümiyle, ikti 
danm maalmemnuniye terkederdi. Ve 

çünkü, nihayet, bu kadar güzel olan, 
bu kadar sevilen bu kadın, ona: Asla!. 

demek istiyen soğuk bir nazar atfet.. 
m.işti ..• 

BütUn başların, önUnde eğildii!Hni 
görrneğe alışmış olan Rişliyö, bu defa. 
kendi başını eğdi. 

- Sir, dedi, maiestelerinin emri U. 
zerine burava e-eldim ve, avni zaman
da. bugün yeni saravrma yerICı,~ceğimi 
arzetme-kle bahtiyarım .. 

Kraliçe kirpikll!rinl bile oynatma
dı. Soğuk bir ta\"trla: 

- Sir, dedi, maje:;telcrinden, ken
dilerine refakat etmemeyi ve yazlık 

sııvfivemde kalmama müsaade et
melerini ricava geldim ... 

On ücürıcü Lui kızardı. Ters bir ce
VR.O verece~ muhıı.l{lrnktı. Tam bu an
da. Rişlfvö ona gizli bir işaret yaptt. 
Kral hayret etti. fakat kardinal işa.. 
reti tekrarla\.'Jnca kralireve dönerek, 
kekeme bir lisanla şövle dedi: 

- fs ... tediğlniz gibi ya .. nnın ma
d-un .. Sizi ra .. hıı.t. sız etmeğc hiç de 
ni... L. vetim yok. 

1 
An d'Otriş kralm önünde hlirmctle 

eğildi ve hiddet ve aşkından mo::ımor 

• 

kesilen kardinale bir tek naz.ar atfet
meden dışarıya çıktı. 

Bunun U7.erine Rişliyö şöyle dedi 
- Sir, kraliçeye itimat telkin et.. 

mek iyidir. Bunun için majestelerine~ 

onu hareketlerinde ııerbest bırakmayı 
rica. ettim. Fakat ben buradayım ve 
göz kul:ı.k oluyorum. 

On UçüncU Lui, baş na.zınna kin ve 
belki de limitsizlik dolu bir na.zar at
fetti ve ayni keke lisanla bağırdı: 

-Evet! göz kulak olduğunuzu bi
liyorum, mösyö. Tacını, tahtım, ser-
vetime varıncaya kadar her §eyim si
zin elinizdedir, hatta şahsiyetim bile. 

peşimi bırakmıyan himayenizdedir • 
Siz olm:ısanız ben ne olurdum? Sizin 

savenizde her şeyden ... Tehlikeden mu 
af bulunuyorum ..• 

Kral, acı bir kahka.ba attı. Bu can 
hiraş ve i!mitqi'7. i~ih7.a, orıun mızacı • 
na uygundu. Riıtiyö bu istihzayı pek 
al! ruılamı!}tı. Lut kendisini koltu~ 
attı ve kendisini pek az terkeden mah 
zun bir sesle şöyle dedi: 

-- B•tkin bir hale ~ldim, dedi, bü. 
tün bunlar bent korkutuyor ve kalbi-

mi parçalıyor Demek Gaston .. Karde
şim! Evet, kardecılm buna cesaret ede

cekti.. Ah mösyö, ne müthiş bir bek
çisiniz ! 

Ve kral alçak se!le, kendi kendine 
söylüyormuş ~ibl HA.ve etti: 

_ Bunu bilmemeyi tercih eder· 
dim! 

On UçüncU Lui, birkac dakika mUd 
detle, ses çıkarmadı. Rişllyö sakin du· 
ruyordu. 

Kral devam etti: 
- Demek, beni bir manastıra veya m~ 
zara kapatmak istediklerini ve o za. 
man kral olan kardeşimin, kraliçeyle 
evlen~ini söylüyorsunuz. .öyle mi? 
Söyleyin! ÖVlcdir, değil mi? Bunu keş 
f ettiniz değil mi? •. 

' 



KAHRAMAN KIZ 

~----------------~------..... -------------------------Rişliyö korkunç bir soğtıkkanlıUk
la. cevap verdi 

- Rica ederim, Sir, mübalaga et.. 
miyelim, yalvarırım sfae. Tann mu
hafaza buyursun, krali~ ve prens 
bayle bir plan kurmamışlardır. Sade
ce, kral öldUğü takdirde, kardestnin 
gayet ta.bit olarak tahta çıkacağı ve 

kraliçeyi İspanyaya göndcrmCTiıenin 
1 

kendisi fc;f n bir vazife ola.cağı söylen. 
di.. ~te bu kadar! 

- İşte bu kadar! ... 

- Evett Sir! Eğer majesteleri ö-
ltlrler veya tahttan feragat ederlerse. 

On UçUncll Lul mınldandı: 
_üçüncü Hanri ve dördüncü Han 

rl gibi ölmek.. Veya. Şnı-1 - Ken gibi 
tahttan f cra.gat etmek. 
Uzmı ve korkunç bir sUkfitu mnte. 

kip h.'T8.1 sözüne devam etti: 
- Ailemin içinden, kendi karde-

şim!.... ... 
Rlşliyö eğilerek: 

_ Slr, dedi, kardeşim Lui dö Riş-

Jiyôniln tevkifini rica etmekle kesbişc. 
ref eylerim. 

On üçUncU Lui sürctle başını kal
dırdı. Beyaz dudakları istihfaf dolu 
bir kıvrımla hüküldü ve ağır ağır 

- Evet, dedi. Anlıyorum mösyö. 
Siyaset mevzuu bahsoh.:... "a, artık ne 
aile, ne kardeş, ne de zevce mevcuttur 
değil mi? 

- Siyaset değil devletin selameti 
mevzuu bahsotunc.a, sir. 

- Öyle olsun. Yeni kardinal dev
letin salilıneti aleyhine ne yaptı? .. Bu-

nu siz, kardeşi olan siz söyleyin baka· 
yun! ... 

- Sir, o, krala itaatsizlik etti ve 
arl~"81 ancak bn gece çıktı. 
-Bu kadarcık! ... 
- Filhakika bu bir şey değil. V:ı-

• 1m:. btltnn bu adamln.rı ita.ate mecbur 
etmek lazımdır. Fakat neyse. Fa.ka.t 

ben sizden karde§ime kardinallik rüt. 
besi istedimse, bu, sırf onu Paristen 
uzaklaştırmak içindi. Buna. sebep de, 
bu sergüzeştçi ve entrikacı kızı himaye 
etr.:ıesidir. 

- Bu zavallı Lesparın kızından mı 
bahsediyorsunuz? 

- Evet, sir. Kardeşim onun en ha
nı:retli hamisidir ... 

- Fakat, bu doğruysa.? Yani mat
mazel dö Lcspar hakikaten ... Babamın 
kwysa? 

- Öyle <>lsa bile, daba tehlikeli
dir demektir. Fakat bu, sizin zavallı 
Lespar demek tenezzüttınde bulundu~ 
ğunuz ve en tehlikeli eergüzeetçilerden 

biri olan kadmm uydurmalannda.n iba 
rettir.. Sir, bu muhayyel iddialar, o
sasen disiplinini kili derecede temin 

edemediğimiz. as11 smıfrnuzın içinde 
kn.nşıkhk <;ıkıırabllir. Siııfon karde. 
şimin tevküini tekrar rica odiyonım. 

On UçUncU Lui son dcrccc zayıf bir 
ndamdr. Ekseriya 7.alimdi. Belki bu, 

hastalık da korkaldıjhndan ilen ~cli
yordu. Fakat on ilçünctl Lui centil
men bir adrundı ve içten asil hareket
leri vardı. 

- Kardinal cenapları, dedi, karde 
şinize karşı bUyUk bir muhabbetim 
vnr. Binaenaleyh tevkifini istemiyo
rum ... 

Rişliyö sözlinU kesti 
- Fakat Sir! 
_Kral: İstiyorum veya istemiyo

rum, dediği zaman yapılacak yegft.ne 
şey ltaat etmekten ibarettir. Ycr.i kar 
dinalimin, rahat rahat, Liyona gitme. 
sini istiyorum ... 

Ri.5liyö hUrmetle eğilerek mmlda.n 
dı: 

_Kralımın arzuları benim için bi

rer emirdir. 

_ "4tdemdir, diyebilirsin~ kardi
nal. Ve, şimdi, raporunuzu bitirin. 

~İl<i 
- iL~t 
'MiHi 
BE'ILti 

1'0NIJ.$~ 
. ' t.~Rlalt( 

K :A'.lt 'R ~ M AN. K l Z ıs7 
-------------------------~- ___________________ __....,..,,,,, 

Bu rapor kelimesi, Rişliyöye bir to \ 
kat tesiri ya.ptı ve mukabele etmediği 

takdirde, artık biç !bir otoritesinin 
kalmıyacağmı anladı. Ve ayni za.. 
manda anladı ki kral, geçici isyan an
larından 'birisindeydi. Peder Joze.fin 

ona öğrettjği gurur maskesini taktr ve 
çehresi sapsan ke.sUmiş olduğu halde, 
bütiln vUcudiyle doğrularak: 

- Sir, dedi. Bir başbakan rapor 
yapmaz, ancak devlet ~leriııi müna. • 
kqa eder. Mademki majesteleri. be.. 
nim pbsmıda ancak bir emirber götu. 

yorlar, fU halde <ekiliyorunı. Sir, s~ 
den mezuniyet istemekte k~bi Ş(!ref 
~ylerim. 

Mukabele cidden kurna.zcaydI. On 
üçilnr.ü Lui tavrını biraz değiştirerek 

- Mösyö, dedi, sizin şahs1nı1.da 
bir tebaa.mı görüyorum. Galiba, ben 

haJA; kralım. Vakıa. bu belki fazla bir 
şey değildir. Fakat siz, beni kapat. 

mak istediğiniz manastır veya mezara 
girdiğim ana kadar bana itaate mec,.; 

buraunu.z. Binaenaleyh, sizi en d~r
li tebaamız haline getiren o ciddi ve 
kıymetli fa.aliyctinide bizi muhafaza._ 
ya de,-arnınızı emrediyorum .. 

Ri~liyö, bu kapalı tarziyeyi kabul 
ctmtş gib mrnldandı: 

- Sir. cidden iltifat ediyorsunuz! 
- Hakikati söylüyorum mösyö, 

ve eğer, bu.an ağzımdan lüzumsuz söz. 
lcr ç ıkıyorsa, kalbimin bunu teyit et-

ml'.!'.iiğiııe emin olabilirsiniz. Şimdi nn 
latın, m ösyö, sizi dinliyorum.. .. 

Ve. on üçüncü Lui. kendisini kol
tuğa iyt gömerek. lakayt bir tavırla 
devam. etti: 

_ Benden kendi kardeşinizin tev· 
kifini isteyip, bana aile muhabbetinin, 
devlet menfaatinden sonra geldiğini 
söylemekle, benim kardeşimi ae mi ... 

Kral elindeki kırbaciyle oynıyara.k 

dinli>.& su~. Büyük bir dikka.tle 
Ri§liyö de: 

- Kardeşiniz dük d' Anjunun te; 
kifini de mi ~tiy~imi söylcınel< 
tiyorsunuz? 

Diye sordu: ._aft' 
On Uçüncü Lui sUkfınetini m~,;;{ 

za. etti Rişliyöniln çehresinde ~r 
bir hiddet nişanesi belirdi. . e!I 

- Sir, dedi, yaba tevkifi sıtd 
rica edersem? ... af 

Onüçündi Lui birdenbire a.~ 
kalkarak: 

_ Ya! ... dedi. G-1 
Biribirlerine baktılar. 'ikisi de~ 

ton d'Anjunun ortadan •kaldırılıl'l ~t 
temenni ediyor, fakat Jıiç birlsi ~ 111,ı
hiş slmndalm meS\lliyatini ilzcrıııe ..,._ 
mak istemiyôtdu. Birkaç saniye fc;';f 
de, Rişliyö, kuvetlerlni hesap etff~Aıt' 
bu tevkifin, nsitıer arasmda u~f 
cnğı infiali göz önüne getirerek, 1)5 ol' 
bir kuvveti, henüz ezecek vazi~etiteJ"'İ' 
mndıcn neticesine vardı. ~{endı 1< 

o 

ne _,..~~I 
_ önce birkaç elebaşıyı oı• 

kaldırmak 18.zım ! 
Dedi ve yüksek S(?Sle ilave et~ 
_ Sir. bu bir hakikattir; kıı fi' 

nizin tevkifini tahajyiil ediyorıJ111· oJf' 
kat onun mahpusiycti gayet ta.tllll' 't 
cak? Onu bir :ın evvel cvlendırı'I1c 
zrm. ~, 

On llc:UDcü Lui tckTar koltuğti 
tl.fl'du. Kardinal devam etti: .~ 

Prensle matmazel dö Mot1r;
yenin hemen evlenmelerini tem~, 
meliyiz. Böylelikle gürültüler i!-tf' 
cak. tasavvur ve ümitler yıkıla~~ 
Böylelikle, prens, majeste kralı " 
hapishane duvarlarınd~ dah• 'I'_ 
bir vasıtayla aynlmlş olacaktı!~ 
nihayet. böylelikle onu. etraf "' 
insanların zclıirli telkinJerindelJ 
ta?1013 olacağız.. 
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l lstunbu Levazım fünirliği ı ~ 

g tKtNCtKANUN - 1938 

~atmalma komisyonundan 
-~---J 

ı . . . -. . . . . 

Aıkeriliseveortaokullariçinalına- Tu·· rk Tı·caret Bankas· IA. Ş. cak 77996 metre pijamalık bez 26-1-
938 Çarpmba glinü saat 15 de Topha
nede İstanbul levazım amirliği satınal
ma komisyonunda kapalı zarfla eksllt
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 18719 
lira dört kuruş, ilk teminatı ı 403 lira "'""' 

BEYOCLU 

! 

' 1 

• 
• • 
• 
• 
• 

A"i' 

• 

l\reutzcr Sonat 
L>enlı kahramanlan 
Çıplak melek 
Güneş batarken 
SuiistıınaJ davası 
Trolka 
Betho,•en ve BekAr evli· 
Jer 
iki canlı adam, ~e 
'eytan çetesi 
Ramona 
Kıvırcık 5at'lar ve 
Kesik el 
lsim!'ılz ndam ,.e 
.Sevginin sesi 
Saadetim ı;ensin ve lla
liyclcr kralı 
Kraliçe l\rıslln ve Hu· 

dut haydutları 
Bomhalar yalarken ve 

Gece baskını 

l5TANBUL 

• Prorc"ör Zati Sunıur 
temsilleri 

1 Alcşböceğl ''e Kanunsuz 
Şehir 

ı Kızıl lzdh·aç ve Kara 
Dev 

• 
... ' ,. 

Hilıflrmemlştlr 

Kocamın isi çok ve 
\'olga mahkumları r 

ı bildirmemiştir. 

~t\>y~ IC. A D 1 K O y 
1-t .. • Kıınıınımz 'ehlr 

1 l.orel Hordi Periler dl· 
yarında 

0SKUDAR 
1 Mohkömlar kalesi ve 

Ese manevralan 

-..._..,,~ .. • ~ k 1 R K O y 
'1' • Donanma •ell>·or 

'}' 
·~.~~AR: 

~liAŞı UHA.M KISlı[J 
Saat 20,30 da 
ERKEK VE HAY ALETLE
nt. Piyes 4 perde 16 tablo. 
Yazan: H. Lenormand. Türk
çesi, I. Galib Arcan. 

OPERET KJSMJ 
SATILIK, KlRALIK 

Komedi, 3 perde. Yazan An
dre Birabeau, Türk!;esi l\f 
Feridun. · 

trt • • • 
1'JCRUL SADl TEK 

rh· A TltOSU 

Varın gct.:e: (Kadıköy 
O:ireyya) sah: (Ba • 
ıırlcöy) çarpmba: (Uı 

lcUdar) ıinemalannda: 
lTAAT İLAMI 

Yeni vodvU 3 perde 
Yazan: Musahlpzade 
Celil. 

• 

93 kuruştur. Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin ka -
nuni belgelerile teklif mektuplarını i
hale saatinden bir saat evveline kadar 
komisyona vermeleri. (371) (88) 

İdareleri İstanbul levazım l.mirliğine 
bağlı mliessesat için alınacak 120 ton 
pirinç 26-1-938 Çarşamba günü saat 
15,30 da Tophanede Satınalma komis-
yonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 26400 lira, ilk 
teminatı 1980 liradır. Şartname ve nü-
munesi komisyonda görülebilir. İstekli
lerin kanuni belgelerile teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evveline 
kadar kom:syona vermeleri. 

(373) (90) 

Topçu nakliye okulu için 161 adet 
ders masasına verilen fiat pahalı görlil
düğünden tekrar pazarlığı 14-1-938 cu
ma günü saat 14,30 da Tophanede le· 
vazım amirliği satmalma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1288 li
ra ilk tem·natr 96 lira 60 kuru~tur. 

Şartnamesi komisyonda numunesi okul 
da görülebilir. 

İsteklileı;in belli s2atte komisyona 
gelmeleri. (37tn (133) 

fstanbul levazım amirliğine bağlı mU· 
esseaat için on beş bin kilo pirinç 13-1-
938 perıembe günü saat 14.~o da Top
hanede satınalma komisyonunda pazar
lıkla alınacaktır. İhale gür-'· teslim §ar
tiyle alınaı.:ak olan işbu pirinç için is
teklilerin belli saatte komisyona gelme-
leri. (~78' (134) 

İstanbul levazım amirlığine bağlı mü
eaeut için bet bin liralık ıMie yağı 12-
1-938 Çarıamba günü saat 14,30 da pa· 
zarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli be -
her kilosu 90 kuruştur. İhale günü tes· 
lim prtiyle alınacak olan ifbu yağ için 
isteklilerin belli saatte komisyona gel-
meleri. (377) (135) 

Kırklarelinde buknan kıtaat için 
2500 liralık sade yağı 12-1·938 Çar
şamba gün üsaat 14,30 da İstanbulda 
Tophanede levazım amirliı:ı satınalma 
komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 

Tahmin bedeli 92 kuruştur. İhale günü 
test'm şartiyle alınacak olan işbu yağ 
için isteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (376) (136) 

~EHZAUEHAŞi 
TflO 4 

•• TfYA l'ROSU 
"lu gece saat 20,30 da 
'anatkSr Naşid ve ar
adaşları. Okuyucu kü
ük Semiha ve Mişel 
aryetesi. 

1 

~Undüz: Açık göz hah 
riycli. vodvıl 3 perde ayrıca LeblelJici. 

Gece: Acf"mi p1vade, ko medi, 4 perc1e. 

... . r ... ~.. .. :· , 

llanıannrz rcin yalnız 

20895 No telefon 
O • l~dlnlz 

Ista b 
ıu ... ~ uı Deniz Ticaret müdür-
ı.ı!Unden: 

)ttq i Liman Şirk . 
'.tıı, b~ llYın . et~nde çalıştırılma k üzere vücutları sağlam, genç ve ehli-
tliııu '1t lihaı ilrnUha~~~~~ beı t~y~~ya ih t!yas. ~ardır: ı:alip olanların Sıhhat rapo
~~tlttt u::ıruna lcıaır D e. &e~ıcıhk vesi:calanyle bırlıkte ayın 13 ncil perfembc 

olunur enız Tıcaret mü dür:yeti ?iman riyasetine müra•.;aat et· 
• ( 137) 
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Ankara caddesinde 1 

MERKEZi • • ANKARA 

• Her nevı Banka muamelatı 

Her ay faizleri Udenen: 

KUPONLU VADELi MEVDUAT 

ŞUBELER: 

ANKARA: 
Telefon: 2316 

Adapazan 

Bandırma 

Bartm 
Bolu 

Bozöyük 

Bursa 

Düzce 
Ewıehir 

lzmit 
Safranbolu 
Tekirdai 

ISTANBUL: 
Telefon: 22971 

Tür <iyenin her tarafında muhabirleri vardır. 

TELGRAF ADRESi 

M:.ı~~~: TCRKBANK - Şubeler! TİCARET 

Beyoğlu 3 üncü ıulh hukuk bikimlir 
ğinden: 

Mahkemenin 938/530 sayılı dosyası 
ile İstanbulda Valide hanında 49 No: 

da Seyfi vekili avukat Hüdaverdi Va
han tarafından Beyoğlunda Tcpebafın
da M~rutiyet caddesinde 243 No: lu 

Frederik hanının 6 No: lu dair9inde 
oturmakta iken halen ikametgihı meç· 

hul bulunduğu anlaşılan Aleksantlra a
leyhine açılan (20) lira ala:ak davası-

nın duruıma gUnil dava eC:ilen gelme· 

miş ve davacı vekilinin iste~i ile müb
rez senetteki imzaaını inkirı halinde 

istiktap yapıla.cağından bahisle muame
leli gıyap kararını 20 gUn fasıla ile ili-

nen tebligat icrasına karar verilerek 

rr.uhakemesi 5-2-938 saat 9 a talik e
dilmiş olduğundan itirazla o gün mu • 
hakemeye gelmediği takdirde istiktap-

tan kaşırmıı !'e vakıalan kabul etmi' 

sayılacağı muameleli gıyap karan teb

liğ makamına kaim olmak üzere ilin 
olunur. (10483) 

DOKTOR 
Necaetlln Atasaaun 
Her eün sabahlan •ekiz buçuğa 

akı;samlan 17 den 20 ve kadar l.ilc 
U tayyare ıpartmanlan lkiucı daire 

17 numarada hastalanm kabul eder. 
Cumartesi giınleri 14 den 20 ye :.Ca 
dar hastalarını parasız. Kurun. Ha 

ber okuyucularını dakupoo muka· 

b Jindc muayene eder. Telef: 2395a 

1 istanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 1 -------------1 - 33 cü Tümen kıtaatı ihtiyacı için satınalmacaklann cins ve miktarları ile 
muhammen tutarları ilk teminatları ihale günleri ve ihale saatleri ve münakasa şekil
leri aşağıda gösterilmistir. 
Cinsi ~liktan Muhammen İllete- lhale günü lhale saati lhale şekli 

tutan minatı 

Sabun 12500 3625 272 17-1-938 15,45 Açık 
Zeytinyağı 5000 2000 150 17-1-938 15,15 ., 

2 - Şartnameleri her gün öğleden ew el komisyonda görülebilir. Isteklilerinin 
ilk teminat makbuz veya mektuplan ile 24 90 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 
yazılı vesikaları ile beraber ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda Komut.inıık 
Satmalma Komisyonuna gelmeleri. (8693), 

Gümüşsuyu hastanesine 1500 kilo te
reyağı venne;,i taahhüt eden müteahhi· 
din nam ve hesabına 1128 kilo 650 
gram tereyağı açık eksiltme ile ihalesi 
21 lkincikılnun 938 cuma günü saat 
15,30 da yapılacaktır. Muhammen tuta-

n 1128 lira 65 kuruştur. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel komisyonda görülebi
lir. isteklilerinin 85 liralık teminat mak

buz veya mektuplan ile beraber ihale gü
nü vakti muayyeninde Fmdıklrda Ko
mutanlık Satınalma komisyonuna gel-
meleri. (8692) 

htanbul ikinci icra memurluğundan: 

Çatalcada gösterilecek mahalde bir 
paviyon in~sı kapalı zarfla ihalesi 21 I
kincikllnun 938 Cuma günü saat 16 da 
yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 
30424 lira 64 kuruştur. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel komisyonda görülebi
lir. Istcklilerinin 2282 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektuplan ile 2490 sarı
lı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde ya
zılı vesikalarla Nafia Vekaleti fen mü
dürlüklerinden alacakları ehliyet vesika
ları ile beraber ihaleden en az bir saat 
evveline kadar teklif mektuplannm Fın
dıklıda komutanlık satmalma komisyo • 
nuna vermeleri. (8691) 

s anbul Har cı 'Askeri . , ~ . . . ~ 
ı kıtaatı il nıan ... 

Sirkeci istasyon arazisinde 5 No. lu 
mağazada mahcuz olup bir kasa ve iki 
yazıhane ve sair eşyanın merci karan 
mucibin:c borçluların ikametgahları- Mardin Hudut Taburu için kapalı 

zarfla 180,000 kilo Un alınacaktır. lha!e 
nın meçhuliyeti hasebiyle bir ay müd- günü 21 • ı . 938 Cumartesi günü saat 
detle ilanen tebligat icrasile satışının g dadır. Ilk teminatı 1755 liradır. lstek
icrasma merci hakimliğince 27 • 12 • lilerin kanuni belgeleriyle teminat ve tek-
937 tarihinde karar verilmiıtir. Bina- lif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
cnalyeh mezkur mağazadaki eşya bu evveline kadar Mardin'de Askeri Satın
gündcn itibaren bir ay sonra yani 10 - alma Konıisy~nuna vermeleri. 
2 - 938 tarihinde Perşembe günü saat (688) '(20) 

kiral k d .. kkA : "-.ı. 1 u an 350 liraya 
~ı.:~dunun altında c··ı oto b · ı 

ı o, 3 o dan 11,3 o a kadar birinci aç ık art 1 ıf ... IİİİIİİİİIİİİİıııİİİıİİİmrliiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilim 
tırması yapılacaktır. Bu arttırmada 
mahcuz eıya muhammen •değerinin yüz 
de yetmiş beşi bulmadığı takdirde ikin
ci açık arttırması da 17 • 2 - 938 Per 

§embe günü ayni saatte yapılacaktır. 

-Da re:. GAR D H 
ECZAHANESI 

Her nevi reçeteler, Sıhhi Jevaznmt 
ve ıtrıyat • ıı· ~!'alıktır. 0 en Fransız k:tapçısının) yeri ve arkadaki "1 O 1 

1it rleıtir·ı 
. tat'"" l mele. sureti l 1 

.nJerin Vakit Ye 50 metre murabbal:k bir mesaha elde edilebi-
VUrdu idare memuruna müracaatleri. 

Plymut Kiressles markalı taksi oto
mobili. H. Paşa Dem:ryolları matbaası. 
Tahire müracaat. 

Beyoğlu fstiklat caddesi No. 419-
Yerli Mallar Pazarı k~r~ıs.ında 

Alıcı olanlar muayyen günü ve saa
tinde mahallinde hazır bulunacak me

murine müracaat ederek pey verip al· I 
malan ilan olunur. .(V. P. 2144). ill••••••••••••••i' 

Pazar dö Bebe sırasınlda 
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Romatizma ve bütün sancıları 
şayan1 hayret bir surette derhal 

geçirir. Eczanelerd· n ısrarla 
s E. F A L i N i ist:eyiniz. 
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Murmara Ussll Bahri K. Satınalma 
Komisyonundan: 

Tahmint fiatı llk teminatı 
Cinsi Kilosu Kuruş Lira 
Sabun 28.000 32 672 

Deniz erlerinin ihtiyacı olan \'e yukarda miktan y~ıh Sabun kapalı zarf usu
Hyle münakasaya konmuştur. Eksiltmesi 15 lkincikfuıun 1938 Cumartesi günü saat 
12 de Izmitte Tersane Kapısındaki Komisyon binasında yapılacaktır. Bu işe ait 
~~ Komisyonumuzdan bedelsiz olarak alınabilir. İsteklilerin hizasında gös
terilen ilk teminatlariyle birlikte kanuni vesikalarını ha,; teklif mektuplanru belli 
~ ve saatten bir saat evveline kadar komisyona vcnneleri. (8697), 

ı - Bir metresine tahrnın edııen bedelı {25) kuruş (50) santim olan (28.000) 
metre Amerikan bezi 14 lkincikfuıun 1938 tarihine rasthyan cuma günü saat 14 de 
kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat (535) lira {50) kuru~tur. Şartnamesi, parasız olarak ko
misyondan her gün alınabilir. 

3 - isteklilerin 2400 sayılı kanuna göre tanzim edecekleri kapalı teklif mektup· 
lannı belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon 
baskanıtı;-ına makbuz mukabiHnde verrnf'ı eri. (8682) 

ı - Tahmin edilen bedeli {6640) lıra oı an (800) adet battaniye, 14 Ikincikanun 
1938 tarihine rashyan cuma günfi saat 11 de kapalı zarf usuliyl~ alrrunak üzere mü· 
nakasaya konulmu_ştur. 

2 - Muvakkat teminatı (498) lira olup, §a:rtnamesi komisyonda her gün parasız 
olaralc alınabilir. 

3 _ Isteldilerin 2490 sayılı kanunun t:ırifatı dahilinde tanziın edecekleri kapalı 
teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasırnpaşada bulu-
nan komisyon baskanhğına makbuz mukabilinde venneleri. (8681) 

Türk Hava Kurumu 
B ··yük Piyangosu 

3. üncü keşide 71 ikincikanun 938 dedir· 
Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
B~ ba_şka: 15.000.' 12.000. 10.000 liralık ikramirclerle (20.000 ve 10.000) 

Hrahk iki adet mükfifat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiri zengin e den bu piyankoya iştirak ediniı. 

F 4 

25 iNCE s·GARA 
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1938 . 
Matbuat 
Almanağı 

. ÇJK1 il 
Kütüphanenizin en ııüul eseridir. 
1937 yılının tarihi, en meıhur mu· 

harrirlerin makal"lcri - Gündelik, 

hi1flalık, aylık gazete ve mecmuala' da 

iıimlerini gördüğünüz bütün muharrir

lerin resimleri, iıtatistikler, - faydalı 
bilgiler. 

Fiyatı 50 Kuruştur 
Bütün kıtapçıtaıda arayınız 
Toptan &ıttıı yeri: btanbul BASIN 

KURUMU - Taksim. 

Birincı smıt Operatör ~ 

l)r CAFERTAVVJ\ıı 
Umumf cerrahi ve sinir, dlmo.A estell 

cerrahisi miltehassısı Jı 
Parls Tıb Fnkiiltesi S. asistanı, er1'fl1~ kndın ameliyatlıın, dimal esıelff 
"yüz, meme, kann buruşukluğıl dl 
gençlik amellyııtı". (Nasaiye n dofl 

~•ua:rene sab:ı::~hııssısıM.) e c c ~ n ı ı 
8 den 10 a kadar u e 
Öğleden sonra ücretlidir. Tel. 440S 
BeyoJ!Ju, Parmakknpı, Rumeli~ 

Cilt· Frengi ve oıve~ ~ 
tıesteııkler bırıncı sınıf mutetıl!S~ 
8üııJI m. vumı -.ı ııeıııı Tamre ClllJlll ~ 

Telefon• ., 94:a :.' 

OOıeoen - ıcaoer --~--"'. 
6o• O°"*' 00lecla" 90nrll oereerzd' , 

faldd11 11a11ırıt11 ııur ımı ıırıır .. 
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fi Meccani muayene İ --- Dr. Ihsan Saıni 
:f Perşembe gt,ınıen .. t 2 den a • kacıar r: öksUrU k Quru bıJ . 
: •• Y ro•'" :ı Ortaköy Taşbasamak Palangada 2.'l f 1 Oksürlik Ye nefes darlığı boı L .,. 

ıh numarada Doktor Milrntaı GUrsoy .:

1 

le ki ı..ı pc• 

li·: .. fnklrlerl para~'Üdyene eder. r.:.: ve kızamık ö sliril. tri ~·n t.el' 
irli llAçnr. Her cc:ıancde ve 

s:::=ı:wu:ı:n:ıı:r.ıı:~a::=:::= 
.__ depolınadt balana:. 


