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ispanya harbinde son vaz~yet 

ı-eruelde · Asiler 
Kumandanlarile birlikte 
Tesiinı Oldular 

Sıkış~n Asilere ltalyan 
müfrezeleri . yardıma koştu 

8ar ı . . 
tllnc~e on, s. (A.A.) - Teruel'de!c! ~ 
ı.500 •t _&~tnızonu kumandanı Rey 
tear Jrı§ıyJe · bükCimet kuvvetlerine 

t. tırı olrnuıtur • 
~· • • • 1 
li Ylnlıtr da m ubarebeye · 

l'lfiter . . . 
P'rlnıc· • 
~ iki •ıtlerle cumhuriyetçilet arasın-
~! lht ıüren müzakerelerden ıonra 
de ~n anla§ma neticesinde Terue~ 
U,, . kadın, çocuk ve ihtiyarlar tah-

tdılrni11.t· 
8 :r ır. 

tek!~f· •rneliye K.ızılbaç heyeti rei•inin •111z. 
ş h' crıne yapılnıııtır .. · · 

bir~ •rden evveli gıdasızlıktan bitkin 
~tı •ide bulunan bq yüz kadın çıkar,1-
~ıı~k >duharcbe yalnız tahHye yapılaıı 
tiıı . acla.durmuıtur Tahliye edileJüe. 

l ltlıkta;ı iki bini teçme ktedir. 

~ı:u~ ~uhaı;cbesinin. batlangıcm • 
"e di ri tki defa olarak "Sivah Oklar. 

ler Itaıya nmilfrezeleri muharebe· 

~ _.,. Duamı 1 lnride t •• Tenıel'ın dy 

inliler her·ce.phederi 
~arruza :gir~şeçe~ler 

Japon ordusu dagınık · 
OJdujundan· bu · manevra· .. 

mllnJsi.o g\!rJ:dü· 

.lt Japonlar Nanklni zapt 
~u '11 ırov s · ttta11d (A.A.) - Çin yüksek 
~l'lttın~ heyetinin Şan Kay Şekln 
)' ltttırur e Yaptıtı toplantılar bugün 

11~ııııacaİc Bu toplantılarda ileride 
~ t111,11 askerJ harekft.tın kat't 
ıtı'lldanl tesbıt olunmuştur. Çin ku
tıtttteıc U~l'J derba~ \"az!felerl başına 

'" erEl buradan ayrılmışlar-
.Ilı nu l>ll . 
b eıc lırııt n lara a.Jt malt1mat elde et
ı:ıı hah Ansı'?. lse de tereşşüh eden 
~,l>ı "rrıd~rıel"e 1töre Çin kumanrtan-
16 faıa 111 Ye kadar takip t'dllen mu
~:de taa •teını Yerine bUtUn cephe-
~a et;.ru1 ıa ıteçmC'k fikrini mil-

111 "vttı ku 11J erdir. 
C)J~ •e arıtıandanıarına göre dafı
'lı '" "e aJarınrta büyük mesafeler 
,:~e edı7f>rt rnllnn ltall'.tı da fyf bt-

tı.'ltıat'tı but;nılyen Japon ordulurna 
Qll "da ~ n cephelerde ve ayni za-

"11ttıp arru7. Mllmek Jı\ırmdır. 

gUç geniş bir hat Uzerlne yayılm.ış 
bulunmaktadır. 

Oö.2ftlen İrt~i izler 
Şanghay, 7(A.A.) - tnglllz _Ça

vuşu Turner. bir Çinliye karşı hoy
ratça hareket eden bir .Japon neferi 
ne ihtarda bulunmuştu. Bir Japon, 
Çavuşun burnuna bir yumruk a
tarak "Sen bize na . karışıyorımn., 

diye b~~ırmıştır. O zaman Japon as
kerleri. fn~lllz mHrlnfaa mıntakasrn
na girerek Turnerl yakalamışlar ve 
onu bir mUcldet sUrUkledlkten ımnra 
yere atarak yumruklamışlardır. 

Polts mUfettlşl Vost, müdahale e
derek Turnerfn serhest bırakılması
nı istemiştir. Janonlar revap olarak 
Vostu da 'ctö~mf'ğf'! başlamışlardır. 
Nettcede f ng1llz pollslertnln hPT fkl 
si de yaralı olarak serbest bırakıl
mışlardır. 

· Ecnebi 
kaynaktan 

·Para 
. . 

alan 
. 

Gazetenin adı . . - " . .. " . ' soy.ens.n. 
A·h·mel Emf n 11ğzı~

dakl halliaf ı çıkarıp, 
bUdlğl varsa, a~ıkça · 

y·azoiaııdır 
,Bugllnkil 'I'auda bir ;:ıazı ~ördük. 

Ahnıet ~ınln l'alnıan imzasını taşı
yor \C matbuat kanununun acele 
yapılmış bir kanun olduğunu \'C 

mlibhem yerleri çok, tathlkt gt~ bu
hınrını."llnu me\·zuuhahs edJyor. 
Şu satu·ları beraber Öku1alını: 
"Milli siyasete alt menfaatleri 

mUdafan. iddiasında bulunan bir ga
zetenin bir ecnebi kaynağa alt fikir
ler yaymak maksarllle böyle bir ka) 
naktnn gizli Ucret almasındaki a<'ı 
ve fecf manayı gözönüne getlrellm : 
Böyle bir harekette rüşvet unsurları 
da vardır. Casusluk unsurları da .. . 
Bu yolda hlr hareket; memleketin 
bekasına. lstlkJAllne ve mukaddera
tına tama.mile hftklm kalmak busu 
sundakl en esaslı menfnatlnin" 
karşı bir suikasttır. Böyle bir cina
yet karşısında Ceza Kanununun ve 
Matbuat Kanununun dilsiz kalmala· 
rı bUyUk bir boşluktur ... 

,..... Devamı il lndde 

Veı~iller Heyeti 
Mareşal Ff' vzl 

Çakmağın lştlraklle 

Toplandı 
Ankara, 1 (A.A.J - Heyeti "·ekile 

bugUn Başvekil Celil Bayarm reıali
ğinde toplanarak muhtelif işler üze_ 

. 
Türkçe konusma iç·n 

Yahudileri 
Madem ki kendileri istiyorlar 

Zorlayalım ! 
Manisa saylavı Sabri Toprak Habam
banenln, gazetemizde çıkan, flkfrlerlne 

cevap veriyor 

"Yahudillğin önünde zaaf 
göstermemeUy:z, tam 
hal za~anındayız.,, 

Mani'Sa meb'usu Sabri Toprağın, ha 
riçten memleketimize gelet.;ek yahudi 
ler hakkında Büyült Mill: t Meclisine 
verdiği kanun teklifi ilzerine bir arkada 
frmı.t Hahamhaneye gitmiş. oradau 
verile.n a~reı Uzerine Hahamhanenin 
bir mümessili !le; göt'Jfmil1. bu kanu:l 
teklifi ilzerlndc o zatın söylcd:ği sözleri 
~a~etemlzcle ya~ftı. 

da Türkçe konuşulması hususundaki 
rzuların yerinde ve haldı bulunduğuna 

i~rct etmiş, böyle bir vaziyetin yaratıl 
rnası için hükfimetin mudahalesine ihti 
yaç bulunduğunu söylem•fti. 

Sabri Toprak bu "Sahibi aelihiyet., 
zata cevap olmak üzere §Unlan yazmıı, 

kanun tekEfini tetkik etmekte olan mee 
lis hariciye encümenine göndermiştir. 

Sahibi aallhiyct zat, yahudiJer arasm a.ır Oevaım ' llncOde 

:Hindi · ·davasının . . 

. . :·yeni··. saf bası 
Sara'ndınln evvelce vurduQu bir kuş 

· da güme g•tmiş 
tıdnd cen 1nahkemellnde, ma· 

liqt bindi dav~ma devam edilmittir. 
En milhim davalarda olduğu gibi, 

ağzma kadar dolu olan mahkeme uJo. 
nunda. Eleni, Mina, Todori, tspiro ve 
Topiri ıuçlu. Sarandi de davacı mevki· 
inde yer almr§lardı. 

İlk olarak dinlenen p.hit Yorgo, mc· 
seleden haberi olmadığını ve hindileri 
kimin aıırdığını bilmediğini söyledi. 

İkinci olarak dinlenmesi kararlaştı -
nlan Yani birkaç goJn evvel ölmüş ve 
hindilerin akıbeti hakkındaki maluma
tını da beraber götürmüştü. Bunun üze 
rine Sarandinin gösterdiği ~itlerden 

f ınncı Kini sorguya çekildi: 
- Sarandi her 1aman, bana pişirmek 

üzere hindi gönderir. Bu sefer de öyle 
zannettim ve pişirdikten sonra getiren 
adama t~lim ctt:m, başka bir ıeyden 

haberim yok! 

Şahitler dinlenlrbn, Sanmal lmitiJe
rin bu suçlular tarafından ç&lmdığmı 
söyletebilmek gayretiyle oturdufu yer 
de garib hareketler yapıyor, .zavallı hin· 
dilerinin hazin akıbetinden duyduğu de 
runi ıstırabı fiiliyata dökmekle - kim
bilir, belki de - kendi iddiasında haklı 
olduğunu ispata çalıııyordu. 

Karmakanıık olan ve suçlulardan bir 
kısmı phit, ıahitlerden bir kısmı da 
suçlu gösterilen bu dava gene neticcle· 
nemedi ve Sarandinin 11.ddetli nrar ve 
ricası üzerine yeni ıahitlerin dinlenme
si için ayın on sekiz~e talik edildi 

Başına dUnyanın en bUyük feliketle
ri gelrniı gibi m1ttessir olan Sarandi, 
gene avukatının kolunda aalona çıktı, 
bir köıcyc yaslanarak karıula duran 
hasımlanna dik dik bakmıya bqladı. 

Mahkeme salonunu dolduran kalaba 
.... Devamı 8 incide · 

.... •••••••••••••••••••r._.... __ .. _____ .. _..,...,.,.,,,,,...._..._._ •• _,_.,_11_11_1 -·---. -••ı 

CASUS 
.. 
1 
1 

1 
1 
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123 x 18 
Umumi Harpte Alman işgali altında. bulunan Del

çllcaı1a f nglliz caımslarıuın faaliyetine alt tevkalAde 
be7~canlı bir eserdir. Şimdiye ka,lar neşrolunan casus 

· r.ıuıanlarının ve1hatıralannm en Jtttzelldlr.KARA ŞEY· 
TA~ bazı \'akalardan lsttfıule edilerek yazılmış hayali 
bir roman değil. meşhur bir 1nglliz casnsnnnn başm- 1 
dnn ~cçen maceralnr"ll'. (123 X un. a'lma KARA $F.Y
TAN denilen mnkabil <'.asns tcsklUltının relslle olan 1 
<:arpışma1annı bb:7.at ken<tlsf R'11Rhyor. İ 

Sa:ı günü başhyoruz 1 

• 31 mart 
Osmanlı · 

vakasanda 
~onanması 

Yakın tarihimize a•t ve bir cok 
vesıkalara iStinad eden bir eser 

EL 

- Pe..< Yakında 

• VEROUGO 

1 

•a:'"th vra tatbik edil raP. ••• 
~ ltıerı:r= ' < A.A.) - Askert mu 
ıt'~dQ lllUtnJnasına ~öre bugün 

Polis komiserinin Japon makam
l~rı ne7.clfn'1ı> hA,,lc:ıovf protesto etme 
al l>elilcnilmelctedlr. 

rinde görUtmeJer ve bu işlere ait ka· Arkada-,rmız Nurullah Ataç tarafından dlllmtze 
rar1"r v('rrni.,tir. 1 r, H• te>n ra • ·a ·;.·ın h·ı r :>fb bl:= 'h·cs!nl 7 inci !llft)"fa. 

~~_.lal>on 350 binden biraz faıta ~ 
""lal'Jıı ordusu Çinin bUytık mın

a. dafılmış ve ·htnıayeal çok 

Wr hadlae daha 
Şanghay, 8 (A.A.) - Şanghayda 

~ ' - Deıxrmı 8 incide -

Heyeti vekile toplantısınd5 l\tare. ı ı mızll:ı okuyunuz. 
şal Fevzi Çakmak da hazır bulunmuş- --·-00 • 11111·---............. - .... - .. , ___ ... 

tur. · 
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HABER - ~kşam postest 

-~ .]I H KB E R ilft"f 6 
nu:• r:z===mı-·-==g - HABER'ln ette'31 romanı 9 - . 

Gündelik a.kflU'D gueteıi Doğru 1 
idare evi: 

lstanbul Ankara Caddesi • Deg~ il mi ? 
Potta kutusu: htanbul 214 

Telgraf Adresi: htanbul, Haber ı: tft a.llıı ff 
11ııııı11111ııııuııınuuıuıırıımıMaı11ııııııııınııw- t9J aı z o ca ır e llıı a e il 

Yclşam<lk' Hakkı 
, ROMAN · 

----------...:~ neoeırnn gaırDp n 
~kcnııcmn : ınado H Nazım 

Jç' ft.CQref Türle va.tannıda türkçe hakimdir. ii Sofrayı buraya kur Pedro, dedi. 
Bundan daha doğru ve haklı bir ıi Sonra Antoniyoya sordu: 

bo11una arlı I iddia olabilir mi? lngilterede İngiliz· ~I - Sen de yemek yememİ§Sindir de· 
7 !J o r • 1 Cef Fransa da Eransızca, Almanyada ı= ğil mi? 

B AŞBAKAN bir nutkunda ''Tür- H almanca, Yunanistanda yunanca, Ja •• il -Şey ... Yemedim ama ... Bilmem ki ... 
kiye yalnrz umumi buhranı gö- ı· ponyada japonca nasıl resmi dilse, İf Antoniyo Pedroya baktı. Pedro başı-

ğüslcmek 0k:.ıdretini göstermiş bir mem· b~zde. de türkçe vardi!'. Baıka resmi ::i nı çevirdi. Mufağa 'gitti. 
leket değıl, ayni zarranda bu buhran 1 hır dıl olıum.z. lı Don Karlos: .. ne yazık diye düşün-
ortasın.da büyük milli kalkınma sava- Bilakaydü §8rl her vatandaı dil, ne yazık ki Pedro insan ruhunun 
şını başarı ile ilerletmeğe muvaffak ol- H resmi ve hususi hayatında türkçe ko- d büyük bir pitmanlıklarını görcniiyecek 
muş memlekettir .. demişti. Hakikaten :: nuımıya mecburdur. Şehirlerimizin, fı kadar kör. Bu, korkunç, cehennem ka
memleketin bugün umumi ekonomik ij ıokaklanmızın, binalanmızın, dük· il ranhğı gibi biı: körlüktür. Ne yazık, 
manzarası, prosperite safhasında bulu- iikanlamruzın, eıynmızm, her ıeyimi· li Pedro günlük nefretleri ebedi insan 
nan ekonomilerde mlişahede olunan bil- g zin ismi türkçedir ve türkçe olacak- u münasebetlerden ayıram~or. Kini var, 

H br. Jl garez olabiliyor fakat affetmesini, mer-
tün karakteristik çizgileri arntmekte- :: Halb k" M"ll M li . . bari • hameti bilmiyor. Ne yazık!." 
dir: Ekonomiye yapılan sermaye en· ~i d d uh ~l 1 ı:\ ec sınınb ·mİn· :İ Don Karlos bunları küşünürken Don 
vestismanlan tezayüd etmekte, piyasa- :: e e a ı a ı er yapan u mini :ı ii hassasiyete hiJa omuz silkenler bu· !: Pavlo Alvarcs oğluna sordu: 
Jarda t~cari muameleler geniılemekte, •• J d .. •. .. b ndan hak u - Ece? Anlat bakalım Antoniyo, si· 
milli getir yükselmekte, alım kabiliyc- H un ugunu goruyor ve u lr H • • ' 
ti artmaktadır. i•ı" olarak çok mütee11ir oluyoruz. li zın ıtler ne !lemde? 

j Akalliyetlere mensup bir çok va· 
1
JJ . - Ne i§leri baba? 

Memleketin iç ticaretinin, bu umumi • Haydı" anlamama 1 kt 1m ı1: tanda1la11n soy adlanm bile türkçe· :ı - • z 1 an ge e. 
...,, • li leıtirmek suretile bu milli cereyana : a ır ı g e r uraU4 sana ekonomik kalkınma aafh'"•ında .. rzetti" - ı ı· B k b" ı'k" u··n ka:1da b ..ı-

ği hususiyetler dikkate değer mahiyet- i: uymak alallılığmı gösterdiklerine 1 yeni bir düıman daha doğacak .• Pedro 
tedir. Memleketin umumi elronomik si memnun olurken, bir kmm vatandaı· n ıizin kökünüze kibrit cuyu dökmek için 
kalkınmasına muvazi olarak. inkiFtf et· lann hem tür.leçe konuımarnAkta, n bu küçük .yardımcının dilnyaya gelme· 
mi§ olan ,iç ticaretimizin hareketini, hem de evlerine, apartımanlanna, i sini -.abınızlıkla bekliyor. Ama diye-
kısmen dahi olsa,· devlet 'demiryolları dükkanlanna ve ınallanna ~ncı İ· cebiniz ki .. • 
nakliyatında takib edebiliriz:. Memle- simler koymakta ve ya bu yabancı Konçita babuının ıözünil kesti: 
kette bir taraftan en&:istriyel ilerlc,ıne, isimleri devam ettirmekteki inatlan· - Torunun politikayla u&raımıya-
diğc:r taraftan dış ticaretin genişlemesi, na lcar~ı ne diyeceğimizi bilemiyoruz. cak, dedi. 
Devlet demfryollan nakliyatının artma· Türkçe konuımıyanlara verilmesi Don Pavlo ıüldil: 
sına ehemmiyetli nispetlerde amil ol • teklif edilen cezanın bu gih;tere de • - Sus babası duymasın. Yalnız ba· 
maktadır. Yer yer kurulan tabrikalann hem de daha ağır surette tatbik edil- • bası değil ldayıaı da duymasın diyece-

mesi lazımdır. ğim ama, dayısının politikacılıiı .• 
ham madde, malzeme, mamul madde 

Türle yurdunda ticaret yaparak pa- • Antoniyo: 
sevl<iyatt, yahut in§a halinde bulunan ra kazandıktan halde türkçcyi iıtih· - Dayı politikadan · vugeçti artık, 
fabrikalara ve imar edilen şehirlere in- fal eden bu gibilerden yüzlerce misal- dedi.. 
şaat malzemesi, işsi ilh. nakliyatı, de· ler çıkarmak mümkündür. Bunlarm -Politikadan v~z mı ıeçtin Anto-
miryolu mUnakalatında son ıenelerde kimi bakkal, kimi rakı, kimisi gazoz niyo .. Sahi ıni?. 
pr.k kabarık yekfuılu vermiıtir. • ~ ı· ısmıdir. Bunları i~letenler ve satan• ı - Evet, Konçita; vazge~tiı:JL.. · 

Devlet Demiryolları. ııakHyatı: lar Türk vatandaııdır. Bu vatandat· Don Karlos taııı:dı. Bir insanın po-
~· Yolcu lar dükkanlanna veva matlanna türk- • li~ ya,Pct\)Çtan ~"''9.ıu.:\alJ>Y"f~Ul.,. 
-~ı-· ~"ilr.t1ıiiıllhıamııtar mıarr7 Bulmuı- I ıi ivi mJydi, ~nımu~:Mı.'7'Belkl Anto-

Hayyan. (100 ... 0) .(1000Q) ~:... ı- ...! • • 1 d. ç11-1c- ,, '""r'ı ~~.,,. 
~,.., l llll'UR' IDita'. •ı&teme'm.i! l:1r ... un u nivo .... u ı....kad b 4 .w4 .. g""":.::...ı· ıttf. Bı'r 

Seneler ~adet) .ltonj ,(kiti) --,ı: u U41Ul'Ç 'Toıı•lll"•~ Çllll i5 

1930·31 8339S 945 5453 türkçeyi sevmemi,Jerdir. Yabancı i- inaarun eski j>Olit'üca dütmanının evine 
1931-32 71870 1176 4.899 1 ıim koyrn:ık onlara bizim anlıyamadı- böyle bir 1h~beri vennek için gelmesi 
1932-33 64242 933 4.859 ft ğırmz adi bir :r.evk vermektedir. Ya· büyüklük müyldü, küçüklük mlil 
1933-34 112863 1191 5.261 •• şac!ıklan memlekete ve onun milli Mücerred ve ebedi insan ahlakının 
1934.35 125287 2071 8.510 ff diline brıı bu kadar nank;rce hare- D mihenginde Antoniyonun bu hareketi 

245602 21or. lil ket edenler en büyük cezalara müa:ta· fi 
1935·36 .., 11.564 haktrHa'- il nasıl bir ses çıkarırdı? 

Yo~.::u nakliyatı 1935-36 da bir yıl :a•mc ===-:.-::::::=::::::::.-:::::.- Don Karlos bu sefer de bunları dü-
öncesine kıyasen yUzde 35,89, e§ya §ün ürken Don Pavlo Alvares: 
nakliyatı yUzdc 1,83, hayvan nakliyatı - Antoniyo, dedi, mühim bir ihanet 
yüzde 96,03 arttnı§tır. 1 yeni posta etmiş, döneklik yapını§ sayılmazsın. 

193 7 yılının 9 aylık eıya nakliyatı, Hatta bana kalırsa Flangiatler senin gi 

Vapurla-rımız bi bir milcahidi kaybettiklerine &evin-
2.193.563 tondur. Halbuki 1936 yılı melidirler .Ben seni bilirim, azgın ve 
9 aylık yekOnu ancak 1.558.499 t<>ndu. Almanyaya ısmarlanan posta vapur· eğer tabir komik değilse, ahlaksız bir 
Tezaylid yüzae 40.75 dir, 1936 tak· 1 i h .1 1 . b yaıamak telı:.kkı"n var •• Ben nefes almak armuzm n§aatı ayli ı er emıı ulun- 4 

vim İenesinde naklolunan e~ya. 2 mil- hakkımı korumak i,.,in başkalarının 
448 433 t b 1 d s · makta.dır. Geçenlerde Hamburga giden :ıı: yon , onu u uyor u. enenın benden daha geniı nefes almalarına 

son Uç ayı mevsim icaı;ı~ ri.:ari faaliyet· tktısat vekaleti deniz işleri müsteşan bile mani olmağı düşünmem •. Mesela 
le.in en y:lksek olduğu aylar olduğuna Sadullah Güney Rostak ve Kicl'e gide· çiçekçi Donya Mariyadan kendi payımı 
göre. e~ya nakliyatının son Uç ayda e- rek buralardaki şantiyelerde yapılmak- aldıktan sonra ba~kalarırun da ondan 
hemmi.Y.,ctli niepette artmıı olması icab ta olan gemilerimizin inpat işlerini ya- daha büyük, yahut daha küçük pay al
eder. 

;y'otcu nakliyatında 1937 .de aynı se-
ri..açtıf .. olmuştur. Senenin 9 ayının 

yolcu. nakliyatı 1936 yılının 9 aylık 

yolcu nakliyatından yüzde 57,36 faz
ladır. 1936 run 9 ayında 9.115.087 yol
cu, 1937 nin 9 ayında ise 14.343.13'6 
yolcu nakledilmiştir. 

Devlet demiryofüırı na.kUyatmın ar· 
tı§ına müessir olan amitler meyanında 
yeni yolların yapılmasiyle iç ticarete a
sılan mıntakalann hissC$ini ve tarife • 
terde yapılan tenzilatı da zikretmek la
zımdır. 

Bir zamanlar dış til.:aret faaliyetleri
ne tabi olan yani dış ticaret genişledi
ği takdirde genişleyen, dar.ıldığı tak· 
dirde daralan iç ticaı'Ct bugün dıt tica

ret yanında iç ekonomi hareketlerinin 
de bir fonksiyonu haline gelmiş bulun
makt~dır. tç ekonomi faaliyetlerinin 
bilhassa milli endüıtri hareketlerinin 

genişlemesi veya dnralmaaı da iç tica
retin seyrini tayin etmekteClir Bunun 

şu bakımdan ehemmiyeti büyüktür. 
Dış ticarette vaki olabilece!c berhangi 
arızi bir 'daralma yilz" nden iç ticarette 

kından tetkik etmiştir. 

Yeni posta vapurlarımızın inşaat saf 

halan, deniz yollan fen heyeti müdürü 

iktısat vekaleti tarifeler bürosu Şefi 

Bürhaneddin ve deniz inşaiye mühendi

si Naciden mürekkep bir heyet tara • 

fından kontrol edilmektedir. 

Aynca, 'Almanyaya staj için gönderil 

mit olan -deniz makinistlerimiz bu şan· 

tiyelerdeki inşaat ameliyesinde hazır 

bulunmaktadırlar. Bu stajiyerlerden A
na!arta vapuru başmakinisti Lfıtfi Ege-

man He Tarı vapuru üçüncü makinisti 

Nevzat Üler Rastak, Ege başmakinisti 

Bahaettin Birman, Tan ikinci m:ıkinisti 

Nuri Sağım, Çanakkale üçünı.::ü maki • 

nisti Mehmet 'Sankey öe Kielde staj 

yapmaktadırlar. 

malan vız gelir bana... Ya,amalc: için 
başkalarının yaşamasına engel olmam. 

Bundan oolayı da hiç kimse benim, as· 

Sulh zamanında ll arp zamanında 
- Macar karikatürü -

Hikmet 
gari haddine yani mutlak hakikatına 

ulaştırdığım yaşamak hakkıma dokuna
maz .. Halbuki sen öyle değilsin. Sen 
yemeğin tadını değil, oburluğu sever
sin. Ben eminim ki Flangist teşkilatına 
girdiğinin ertesi günü fırsatını bulsay
dm teşkilatın kasasını soyar ve Avru· 
pada, Asyada, Afrikada para yemeğe 

giderim. Seni ayıplamıyorum. .. Sen de 
kendine göre, kendi anladığın gibi ya-

şamak istiyorsun. Sen de kendi telak· 
kine göre yaşamak hahkını tahakkuk 
ettiriyorsun .• Geçenlerde Pedroyla sen· 
den ve Flangistlerden bah~ediyorduk. 

Pedro bana: "Flangistlerin temel teşki
latındaki insanların hepsi, a§!ğı yukan, 
Antoniyo gibidirler, dedi. Orada büyük 
ihtiraslarını tahakkuk ettirememiş kü
çük fuünevverlere, büyük yollan kes· 
mek istiyen arka sokak serserilerine, 
sosyal sınıfları, muhitleriyle bağlarını 
koparmış deklaselerc rastlarsınız, de
di.,, Velhasıl, Pedro, hakikaten sana 
bcnzemiyen, yahut bir sürü insan örneği 
daha saydı. Pcldronun yaptığı tasnif· 
ler doğru mu yanhı nu, bilmiyorum. 
Çi!nkü ben insanlan başka raflara bat· 
ka türlü dizerim.. Fakat eğer benim Taf 
sıralarına göre de sizin Flangist teşld· 
latındaki insanlann yqamak tela.kkile· 
ri seninkisi gibi, kı§ın köye inen kurdun 
yapmak telakkisi gibi ise aralarından 
bir pençenin eksilmesine, bir kanlı ağ· 
zın ıskartaya çıkarmasına sevinmelidir· 
ler. 

Don Karlos istedi ki Antoniyo ''ben 
pençe değilim, kanlı ağız !değilim,, diye 

itiraz etsin. Fakat Don Karlosun bu is· 
teğiru Antoniyo tahakkuk ettirmedi. 
Sadece gülümsedi. Ve Don Karlos, her 

• nedense çok hazin bulduğu bu gülümse

meyi daha fazla beğendi. 
Konçita-sotdu ~ 
- Şlmdi ne yapacaksİn Antoniyd? 
- Çah§<lcağım •• 
Dc-n Pavlo Alvarcs: 
- Şehrin blitün me§hur tembellerin-

ide ~ lışmak hevesi uyanmıı bugünler
de, dedi. Manuelito da çah§ıyor. Sen 
de çalışacaksın .• Alnının teriyle, namu• 
sunla, uslu uslu hayatını kazanacak
sın,, i>elki de evlenirsin, akıllı, sıhhatli 

çocukların olur. 
Konçita: 

- Ne iyi, ne iyi, diye sevindi. 
Don Karlos, Antoniyonun elini sık· 

mak :çin yerinden kalkmağa hazırlandı. 
Faka~ kalkamadı. Çünkü Don Pavlo 
Alvares keçilerin gülmesine benziyen 
kahkahasının attıktan sonra: 

- ~nanmıyor musun, Konçita? de-
mişti. 

Konçita §lşı~ı: 
- Neye inanıyor muyum? 
- Antoniyonun çalışacağına.. -. 
Don Karlosun demin bcklediği~tira

zı Antoniyo şimdi yaptı: 

- Benim çalışacağıma niçin inanma· 
sm baba? 

- Bırak bunları Antoniyo. Politika
dan vazgeçtik, inandık. Fakat, Boyncı 
Ayrese beyaz kadın ihraç eden bir tc· 
bekeye girdim, daha kestirme yoldan 
azami yaşıyacağım de ki istikbale ait 
projelerine de inanalım. 

- Babasının e~ine hasret çekip ıe
len bir çocuğa .. 

Don Pavlos homurdandı: 

- Affedersin oğlum, dedi, senin son 
aylarda böyle hasret filan gibi mU
keyyifata da alıştığını bilmiyordum. 

Don Karlos üzülüyordu. Don Karlos 
dehşetli acıyordu. Ve korkuyorldu ki 
Pedronun istikbali ve Pavlonun mü
nasebetsiz kabalığı iyi insan olmağa 

~aşhyan Antoniyoyu çileden çıkaracak· 
tı. 

Fakat Antoniyo bu sefer de çileden 
çıkmadı. Sadece: 

- Çok değiştim oaba, dedi .. 
Konçita, kardeşini yatağının yanına 

çağırdı ve onu yan kapa:ı kirpikleri a· 
rasından gözlerini görmcğe çalı§arak: 

tahaıdôJs edt•.::ek bir tenakusu, milli en 
düstrl faaliyetleri telafi edebilecektir. 
Bu telifi, tam olmasa dahi, reaktii;-on-

ların 3lddetini azaltmış olabilir. 

Mersin hattı için yapılmakta olan or· 

ta bilyülô:.ikte iki vapurumuz Rastakda 

ki iki kızakta yapılmaktadır. Kielde 

ve Cermaiaverk tezgahlarında yapıl -

makta olan Marmara tipi '\lapurlann 

tekne aksamı da bitmek üzeredir. Bu 

vapurlardan iklsl yalmıda cienize indi· 
rilecektir. 

I&marlanan gemilerden ilk ikisi önü
müzdeki mart ayında limarumızda bu· 

lunmll§ olacaktır, 

Japonya (Çine) - Çabuk imzala ... ] 
Biz sulh ufrunda çalışi)'oruz. · 

- Bu değişikliğine en çok enışten 
sevinecek Antoniyo, dedi. Şimdi, he
men dost bile olmasaru% her halde dtiı
man kalmazsınız. 

(Ulustcn), - Franşız kuikatürü - .(Devamı nr). 
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:Japon· dahillYe 
nazınnın yazısı 
''Beyaz orkın 
tıa0<nmnyet:a sO" 
na eırmelldDrlıı 

Bundan biıicaç gün evvel, siyat;: 
J>?~ mecm~alanndan biri, Jaf"'!' ,
hilıye nazın Amiral Sueta.111'1° ~ 
beyaz ırk hakkında oldukça aJıt 
yazıarnı netretmiıti. 

Ajanslar bu meseleyi olduk? ~ 
vermi~lerdir. Haddizatında pelı; 
him olan bu yazının esas J11e 

• alakadar edeceğini tahmin ede,; 
okuyucularımıza veriyoruz. 

"' • * 
"Şima!i Çine hususi bir hükoıııet• 

bir idare ister. Bu hükumetin, "Mançıl~ 
ko hükumetinden büsbütün başlca b 
tipte olması lazımdır. Çin adatını. ~ 
anelerini nazarı dikkate almalı, hal Uf 
refahını, saadetini temin -etmelidir. ~ 
hesiz bu hükumet komünizm aleyh 0-
olacaktır. Sonra, Pekin ve Nan~i~ ~· 
kfunetleri birleşecek ve bütün Çını ! .,. 
re edecek bir hükumet teşkil etınel1~. 

İngiliz başvekili, bizim kendi arı:U ~ 
tiğimiz bir rejimi Çine kabul ettirıı>~ 
istediğimizi söyledi. Bu, bizim }la ~ 
niyetlerimizi, maksatlanmm bilıneıı>' 
ten ileri gelmiŞtir. 

Bizim maksadımız. gayemiz: ııı~ 
şarkta devamlı bir sulh tesis eun~: 
Beyazların ehemm'yetsiz, adi menf~ 
led, Japon gUneşi kar§ısın.da sö.nfl' 
dir. 

Dilnya tarihinde mühim haditt~ 
doğura'.::ak günler yaşıyoruz. Vaıiye e 
ne olacağını, nereye varacağını ki~,' 
kestiremez. Ben eminim ki sarı ı 
Tanrının kendine layık gördüğU rnt"' 
ut günleri yapyacakttr. Ve beyaz ır" 
km Mkimiyetinin 'Sonu • Avrupahl•~ 
ve İngilizlerin bahsettikleri - aaaıet 
insaniyet devresini açacaktır. 

'I'' 
Bu noktada ısrar etmekten çe1'1 , 

mem. Lüzumunda bfüün dünya }carftl 
srnda ısrar edeceğim: beyaz ırkın ,ı t 

ı ırklar üzerindeki tahakkümü nihil~ 
ibulmalıdır. Tabii, bunun hemen tahP' 
ku'k ettirilmesi wnumi bir ihtilafı rıııl' 
ci~ !ola~k.._ wnumt bir iştial huıule ' 
tirecck. Bi:z: neki!dar ihtiyftlı h4~ 
etsek, nekadar h9sııUniycts göste ~ 
sonu .mutlaka yine bu ola•.:ak: utn 
ibirer ihtilaf, umumi 'bir niza ... Ne )~ 
palun, mukadderat böyle ist!yor. 13iı1ı1'· 
gayemiz, esas vazifemizi yaprnakt 
Tali meselelerin ehemmiyeti yoktur· 

Çinlilerin mukavemetini kırmak i)~ 
beheme,hal İngiliz yadımını durdu'11, 
mak lazımdır. Bunu durdurınaya. çıı 1, 
ıacağız, batta bir harb pahasına bile ~li 
sa ... İhtiyaç ibuna lüzum gösteriyor· J1S 

giltere, Çine yardımının faydasııl•l' il' 
niçin anlamıyor, anlamak istemiyor~ 
miyorum. Bu yardım, kasırgayı k 
üzerine celbedecek. • 

Amerikalılara gelince: harekltııı1' ııi' 
zın onların menfaatlerine dokunur 
yeri yoktur. Şayet biz İngiltereye ~ 
p silaha m:ıracaat edecek olursak A ()' 
rikalılann İngilizlerin pefine takJlJ 
ğmr ümit etmiyoruz. 

• • • • 
Tokyo, hariciye nezaretinden bit~ 

gazet~.:ilcrin toplantısında, dahiliye ,. 
zın Suetsugunun beyanatı hakkınd• 
pğıdaki tavzihte bulunmuştur: . . r.e' 

Bu be~natı, Suetaugu, dahilıye .,et 
zaretine tayininden dört lhafta CV\'el rP 
miştir. Binaenaleyh bu beyanat, ya.1 • 
Suetıugu'nun §lhsi fikirlerini göstC:ç• 
mektedir. Hükumetin fikirleri ilt ~ 
bir alaka.sı yoktur. Esasen, beya•..ı.r' 
esas metnin.de, ''Beyaz ırkın tardı ... " it 
setinin takip edileceğine dair de hl~ 

,ııııı· 
kelime yoktur. Bu beyanatta, Y clİ' 
hakiki dünya- sulhünün, beyaz ırkıtl ıı' 
ğcr ;ırkfa\' üzerine tahakkümü eS•~ 
dayanan bugtibkü sisteminin deği~ , 
ile v:icuda gelebileceği tebarüz ett1 

mektedir. / 
~~--~~~----.....,/' 

~~ 
PAZAR 

JKIXCIK ı\XU!': - 1938 
Jtlcrı: ıa5o - Ziikade: 'f ttl 

..... hı llo..... 0'1Hfl11 ... 

7~6 16~8 
Zemheri fırtınası ~ 

Vakit Sabah Oğle ll\indl Ak,a; ı Jat•1 ~,'4f 
5,58, 12,21 14,4S 16,58 1S,S5 



~· 
~,~a-t_a_da_ıc_· --... 

Bılmece, 
Bulmaca 

Ş A. l'RANÇ oynıyamam. Ta§ların 
6ğre hareketini bilirim, bir zamznlar 
%1u~ğe de çalıştım. Olmadı, u:r 
lı~ erleternedim · onunla uzun uzun ,ra. ' 
di. a·trıak zevki kendini benden esirıe· 
tııııı. zevki an.:ak tasavvur edebiliyo
thr' t~dmak için lazım gelen sabrı, 

r C 1 g·· 
ti"· 0 stercmiyorum. Fakat şöyle 

"'6, dü u 
~tlln ı ne taşma, acelesiz oynıyan 
' Ççılann halini pek severim: oyun
°hııı değil, kendi hallerini. Öyle usta 
l&ıt cu olmasalar da za:ar yok: bence 

ııtran ıa 
~ılrna SÇJ r onlar, taht:ı başında 
•3ı lcaızın, kımrldamaksızm, hiç bir 

leıııel(Sd~leıneksizin uzun uzun oturabi· 
t ır O l ' d llıtı • n ar Unyadan ur.aklaşma· 
•ırrını b J k •.. . . b'' b'' t~ ı. u muş, enoı er nı us u-
11ashi 1 lqdı Ç3 I§malara kaptıran insan• 

>'atı ~·1 Ebedi ve ueli hakikatleri arı
~tl\diıhosonar; dünyayı değil. }'alnız 
bııı1 d" ayallerinclekini, sanatleıinin ica-

t. Uşünen pirler gibi .•• 
'ler · 

İlıtiya ın~nda bu gibi zevkleri tadmak 
tal?ı1,,eı vardır. Hepimiz, hi; bir i~e ya-

racak b' . 
lı t>lını • ıze de, kımseye de fayda-
tiıı <! Yacak, b:tirir bitirmez kendimi-

"bat e tınutaı.:ağımız birtakım işlerle 
:r:tıalc · · . ohırıt ıstcrız. Para ıle oynanan 

ltıadd:tdan bahsetmiy.orum; onları bir 
~ 

1
• reeı mcnreat için sevdiğimiz id-

a una.b'r değildi . ~.ır. (Gerçi o da pek doğru 
tibı r' Çunkü • PascaJ'm söylediği 

• ltu 11.ıc~ a tnarcr parasız oynamak iste· 
llatıı illa kazanmak istediği paayı oy· 

:ıdan 
dcl'tıctc verseniz ona da razı olmaz;-
'Yrı b' ki onun da ovun-tan beklediği 
"erdiği r ~az, ancak faydasıı: şeylerin 
bir ta bır zevk vardır. Fakat onlan · 

iıc;ara bırakabiliriz). . 

fctıcrc lc~a o hasbi işlerin vediği zevki 
bir .le, saf sanatle, yahut haylı zor 

~İıı ~ olıın ~atran~la tadamadığı 
llı~,~~a kolay, aklına daha elvcri§li 
Ctlcr -!erden çıkarm~k iıter, Bilme. ltı, 

~dia ou i~tiyaçtan do~ luğu pek ala 
\~11~.tdilebiliı. B'lmece düzenlerde 
zc.,kl ~ • tairlerdeki gibi - bir yaratma 

<Iır: ~ l'ilni hasbi zevkin yükseği var
.anıar111akat b'lmecc hallinden hoşla
tn.ı~ ... duydukları hazda o yaratıcılık 
lar ( •lı Yoktur. Bilı .. : • • .:r, bulmaı.;a
~tiç ~azctcterdeki çapraıık kelimt-le~). 
ij~ tUrtobıeırıtcri, bizlere, yani şatranç 
tını1 \'c felsefeye yükselemiyeruere. 
Cd' tın \'ere .. . k' h 1· . • ıy0t cegı zev ın ava •nı temın 
''oyun•', liayatımrzr tatlılaştıran o 

tarı . 
l<'att ıevclim. 

biraz :t b'azetcl~rimizdeki bulmacalar 
}' ~>:la k ı l • .. l arıfll o ay o uyor, ınsaru ıov e 
!atı Ço saat olsun düşündürmüyor. On
lar. tJ Ctıklar bite bir çırpıda çıkanyor
ltıcıt ~raŞanlara hakikaten zevk ver
Iat,;d ontarr bir lahza uanyanrn sıkıntt· 
tiy0 lan, UıüntUterinden kurtarmak is
ı._ r arıa (5 
~t bi · Yle çok %'0r demiyorum, fa-
tcrtib r T)"rca düşündürecek bulmacalar 

etmelidirler. 

'-....._----- Nurullah A. TAC 

fırtına ve tipi 
l~~Pur ve tren sefer

ş· teehhUre uğradı 
l{ lcldetli b' • 

a.1ldcl\i 
1 

ır ~rayel fırtınası yine 
h~~t z altUst etmiıtir. Fırtına ile 
~ ~- ~ar tipisi u ·· d ·1 • '"lldt Y run en gemı er, ı-1!: enberi boğ 
r~r lı azdan çıkamamakta -

~İttıct. iiy:.ikdere limanı havanın sü-
~ bu1rnaa 

tCrtij 1 ını bckliyen 20 iden faz. 
~ Y e dotmuıtur. . 

~ ~~hane .rrrtrna ve kar tipisinin de-
~tıı .. lCCeğıni bildirmektedir. Diln 

' .. srn· 
~U.nd ınde bir Alman vapuru, tipi 

' lta~rı Yolunu kaybetmiş ve akJa
ttı,İ~ilc ~ boğaz açıklarında dola§mıı. 
~!)ıır rndad ve f§aret istemi§tir. Bu 
"~~dant~ç vakit yapılan yardımlarla bo 
~ d .. L ıseri girebilmi§tir. Bun:ian ba•· 
~· '"(la b" :»' 

~ldtıt b ırkaç tane ecnebi vapuru ti-
ı. lttına 0vb~ı bulamıyarak açılmıglardır. 
ra," e tıpi y·· Ü .. aca1c uz nden Bartın seferini 
tı!cbıt • olan Bandırma vapuru hareket 

"~ltı....'.111!· Saadet vapuru limanımıza 
\t -flll··· lıt bt ıur. GUneyau vapuru 48 sa· 
itte~ ~ccttıneedn aonra limanımıza 

b .. -llllftlr. 
1 lltt "hah 
~lltıı. h. Mat 7.30 da gelmesi bek· 
teıeb~pa treni de ancak saat ıs 

Utniştir. 

lstanbul~ konuşuyor 
Tahtakaleye inen uzunçarşı üzerin
de bir kitap sergisi tşleten kitapçı 

Sezai diyor ki : 

Kifapçıhk bir. hasfahk-
flr, bu mesleğe giren 
·bir daha ayrılamaz. 
Kırık f;ncanlardan, takma dişe 

kadar her nevi nır•• 
mal satan bir ·"~ 
hurda sergisi

nin hali 
.................................................. ·i · ,, azan: i . . 
: . : 

i HABERCJ l . ······································-········· 
Havanın buz gibi soğuk olduğu bir 

gündü. ,Elimizde (İstanbul konu~uyor) 

sütunu iç'n yazı kalmadığından, Foto 

Atiyi yanıma alarak, lişilye üşüye soka
fa çıktım. Arkada~ım: 

- Vallahi donacağır, diyordu. Gel 
bugün vazgeeçlim ıu igten .. 

Onun teklifini kabul edemezdim. İs
ter istemez, yola koyulduk. Yeniposta· 

hane arkasından geçerek Mercan yo· 
ku1una doğru yürüdük. Bir hayli yo

ku §Çıkıp epey ısındıktan sonra, dört 
yol ağzına geld:k. Bunlardan biri Mcr 

can yokuşu, 43iğeri Süleymaniyeye gi • 
den cadde, üçüncUsU bizim geldiğimiz 

yol, dördünc\.isU ise, Tahtakal:ye inen 
Uzunçarız caddesiydi. 

Niyetim:z Tahtakale taraflarını do
laşmak olduğundan hemen buradan a-
şağı inmek üzere idik. Fakat birdenbi· 
re, yolun bat tarafında, yıkık duvarın 

köşesinde ıenelerdenberi her geçişim· 
de nazan dikkatimi celbeden kitap ser-

gisine uğramak aklıma geldi. Yaz kıt 

açıkfa kurulan bu sergi o..:idden garib 
bir yedi. 

Bir yangın duvarının önünde diTil:n • 
kitaplar, yağmurdan, kardan ancak u· 

'ak bir !;inko saçakta muhafaza edili
yorlardı. Kitaplann yayıldığı seddin 

altındaysa, tahta kapaklı bir bodrum 
bulunuyordu ki, bu~asr depo olarak kul 
lanılmaktaydr. 

Kitapçılık meslelinin bir 1rostalık oldu
lundan bahseden kitapçı Se:ai 

dakiJeri çıkarmadım. Bende baJka li
sanlarla da yazılmış bin bir türlü eser 

Trakyada Orta yaıtı bir adam paltosuna büzül
müı kitaplar aras.ında mlltemadiyen 

dolaşıyor, belki de bu hareketiyle mn
mıya çalı;ıyordu. Yanına sokulup ko -
nuşmaya baıladrk: 

Her sabada çok ge
niş bir kalkınma var 

Kendisi gayet h01aohbet bir adamdı. 
- ismim Sezai, diyordu. 10 senedir 

burada k=tapçılık yapıyorum. Fakat 
bu meıleğe gireli 30 seneden fazla ol
du. 

O anlatırken, ben de dizili kitapları 
tetkik ediyordum. 

Bunlann arasında neler yoktu., ne
ler ... 

En yeni mektep kitaplanndan, en ea 
ki romanlara kadar her ara1ığrnızr, bu 
sergide bulmak kabildi. 

Mehmet Raufun "Kan damlası .. cildi 
nin yanında, bizim gazetenin neşriya-

tından Pardavanlar serisi duruyor, 
sonra Arsen Lüpenin ma:eralarına ait 

bir kitap bunlara komşuluk ediyordu. 

Daha ötede Reşad Nurinin "Acımak,, 

kitabı, eski harflerle yazılmış bir ıürU 

hendeıe, hesap.' milsellesat, ciltleri . ara

sınca göze çarpıyordu. Serginin bir 
köşesinde 20 sene evvel ba~ıtmıı gizli 

muhaberat, tavuk ve hindi riaalesi, 
müşteri beklemekteydi. Bunların b:ti-

şiğinde de "Türkiye Şertokholmesi ! .A· 
man vermez Avnin.,in m1ceralan ıle, 

franszzca, ingilizce dersler, Karaman 
dergisi, Yeni frengi tedavisi mühendis 

mektebi kütüphanesi, Meç.'ıul Nail, Pa: 

ris çiçekleri, Köroğlu ve ilah. ilah .. bin 
bir türlü kitap duruyordu. 

Benim k1taplannı dikkatli, . dikkatli 
tetkik etiğimi gören mal sahibi: 

- Bunlar daha bir §ey dc~il. c!lye 
aözüne devam etti. Hava fen.t diye depo 

Edirne, (Husuai) - Trakyanın her 
tarafında büyük baynıdırlık faaliyeti de 
vam ediyor. 

U :ıunköprün'Jn elektrik fabrikası bir 
haftaya kadar bitmlt olaı.:aktır. Avru
paya ısmarlanan ıebeke demirleri bek· 
lenmektedir. Uzunköprü tütün deposu 
da en mükemmel bir tarzda ve çevre 
mahsullerini alacak büyüklükte ya • 
pılmıştır. Yirmi bin liraya başarılan 
Uzunköprü hlikQmet konağının ilk kıs 
mı da bitmiştir. Kıt ve don mevsimi 
girmiş olduğundan yapı itleri ilkbaha
ra bırakılmııtır. 

Uzunköp~:i kavunculuk satl§ koope
ratifi qı aıralannda üyelerinin sayısı· 
nı bine kadar çıkaracaktır. Büyük kol
lektif fidanlrğı da 20 dekar d.ıha büyü
yecektir. 

An ta~n tavuk istasxonlan en i-, ·~' . 
yi derecede kurulmuştur. 

Keşan elektrik iglerine d~ başlan -
mak üzeredir. Belediye reisi bu işler 
için Ankaraya gitmiştir. Kollektif bU
yük bir fi.danlık açılmrştır. 

Bu kazada köy kalkınma hareketle
ri daha canlı v: cazibeli görülmektedir. 
Belediye, esnafa yepyeni çarıılar aç • 
mıştır. 

Trakyada bir film hazırlanmıı ve 
Türk Tarih Kurumunun Trakya kazı
ları, birçok yeni köylerin ~uruluşu, 
göçmen hareketleri, iktısadi işler, su ve 
elektrik açılr§lan, batak ve kanalların 
akıtılıtı ve buna benzer ı, ve çalışma 

hareketleriyle ancılrk, çeltik, ker.dir 
fabrikatan, tavuk ve tavşan istasyonla· 
n, çeşitli fidanlıklar bu filmlerle gös
terilmittir, 

var. Birçok tanrnmrı büyük adamlar, 
gelir, buradan kitap alırlar ... 

Burada ısöz:ünü keserek sordum: 
- Peki, bari k!rlı bir it mıclir bu 

meslek? 

- Aç ka.lm.ryor, geçiniyoruz. Fakat 
asıl meaele bafkadır. Kitapçılığa bir ke 
re bqlıyan, kendini bir daha dünyada 

kurtaramaz. Bu bir nevi hastalıktır. 

Ben 30 senedir ayni işin içindeyim. 
Gençliğimde Yemene askere gittim, fa-

kat yine kitapçılığı bırakamadım. Ora
ya türkçe kitaplar götürüp ıattnn, a
rapça kitaplar alıp buraya getirdim. 

Umumi harpte polistim, fakat yine de 
kitapçılrğr bırakamadım.:. Her fnıatta 
bu i§le me!}gul olurum. Şimdi de, aon 

temennim, ölürt:eye kadar bu itte kal
makttr. 

Kitapçı Sezai adeta coımuıtu. 'Anlat
tı, anlattı. Mesleğine aşık adam, ısöyle 
mekten yorulduğu zaman, kendisine ve 

da ederek ayrıldık. Yokuştan aıağı 

doğru biraz yürüclük, bu aefer yol üze· 
rinde garibimize giden başka bir man
zarayla karşılaştık. 

Bu, bir hurdacı sergisiydi. Satılan 

mallar tam manasiyle hurda idi ama, 
o kadar muntazam, o kadar temiz bir 
tarzda dizilmişlerdi ki, bu kadar intiza
ma hayret etmemek kabil değildi. 

Bir krsmı açıkta, bir kısmı da came
kanlar içinde teşhir edilen bu hurda-

lar arasında, kırık, çatlak fincanlar, k!· 
aeler, çatal bıçak, kerpeten, futbol to· 

pu pompası, zincir kösteği, gözlükler
den tutunuz da, takma dişlere kadar 
her ıey, her ıey vardı. 

Serginin sahibi yaşlıt.;a, çok terbiyeli 
bir adamdı. Kendisiyle biraz konuşun
ca, isminin Murad olduğunu, uzun 

seneler Darphanede ustalık ettikten 
sonra tekaüt edilerek bu işe başladığı
nı anladık. Bize göyle diyordu: 

- Namusumuzla geçinip gidiyoruz, 
Allah devlete millete zeval vermesin. 

Ben tekaüt edildiğim zaman, 400 I!ra 
ikramiye verdiler. Boı durmaktansa, 
paranın bir ktsmını sermaye yaparak 

bu işe baıtadrm. Pek karlı bir iı de· 
ğildir ama, benim gözüm men büyük 

işlerde olmadığından hal:mden mc.m • . 
nunum. 

Burada kendisine sordum: 
- Fakat bu kadar bur.da malınızı 

kim gelip alır... Hiçbirisinin işe yarar 
hali yok ki ... 

Hafifçe güldü: 
- Satılan her malın bir alıcısı bulu

nur, dedi. Buradaki bir tek çividen, tak 

ma dişlere kadar hepsinin birer müıte· 
risi vardır. Bizim if miz garib ıeydir. 

Ne bulursak almz ve ne alırsak az çok 
bir kıymet tayin ederek aatanz. 

Yazıya başlarken söylediğ~m gı'bi ha· 
va çok soğuktu. Orada da fazla dura

madık, serginin pek nazik ve teniz pak 
sahibini sclamlıyarak yolumuza devam 
etti. 
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TohtakaTeye gidetı cadde üzerindeki ki· 
top srrgisi ve bunun bira: ikrsindeki 

httTda mallar sergisi 

_.......__ _,_ .-. 
Osmanlı 

saltanatında 
ülemanın ıroıü 

O ~nınısct asırda, devlet maki· 
nesinin manivelAlon fıkıhçıla-

rın elinde idi. Bn scbebten Ulema 
nüfuzu her şey<len UsttindU. Onlar, 
bu Ustilnltlkten istifade etmek için, 
beşeri hareketleri, içtlnıat şeniyet· 
teri softa mantıkı tıe yürütmek ister 
ler, her fşJn, her luırcketlıt, kitaba 
uygun olarak yapılmasını iltizam e
derlerdi. 

Hal.kda bJr itikat vardı: l\ledrcse 
adaını, oradan yctl~nler, ilimde, 
bilgide, şiirde, '°elhasıl bütan kUltUr 
~nbclertnde, vatandaşlardan östttn 
adamlardı. Halbuki zavallılar bil· 
mlyolardı ki; 

- Okumnş? 
Diye saydıklan, herkesten Ustüu 

gördüklcıi tllema, kapkara birer ca· 
hlldJ. tUmleri, bilgileri menkulftttan 
Jbarcttf. Eğer hafızalan kun-ctli H~ 
mcnkulAtı ezberlemiş olanlara "ii
llm,. demek doğru l~e. bunlar haki
katen eşi olmryan birer Alimdi. 
Halkın Ulema diye sargı ve seTgl 

gösterdiği fıkıh budalası yobıulara 
göre hcrhan~i blr hareket l'eya hA· 
dlse mllctehidlerin kitaplardaki fi· 
kirlerine UJ'lllurorsa, "kttfür.,dU. He 
le bu hAdJsenln, bu hareketin altın· 
da padfşahm bir istediği, rahnt ken
dilerinin bir çıkarlan varsa hemen 
bir kulp bulurlar, "kllttlr,,ü "kliflri,. 
blr tarafa bırakırlar, işl kolııycıı<"tk 
hallediverlrlerdl. 

Rezilce işler gören Ulema, 1ıelc 
sıra.sette fhttru htt,nımasma tutulan 
şeyhlslAmlar tedbirsizce hareketle· 
rlle vatana pek bli)'Uk fenalıklarda 
bulunmuşlar, koca Türk yurdunu 
yıkmışlal' \'e )"lktırmışlaı'dır. 

Bunlar yaptıkları kötülüklerden, 
çedrdlklcti dolaplardan, entrikalar 
dan dolayı cezalara uğramak, 
bö7le Akibetlerden kendilerini kur· 
tarmak için çareler bulmuşlar, Ule· 
nıaya ağır ceza verilmemesini usul 
ittllıaz ettirml~lerdl. 

Bu düşünce, dördüncü Mehmet ta· 
rafından Beşir pap, Seyit ağa Te 
şeyhtslAm Ebu Salt efendinin idnm· 
lan için, ferman çıkanldığı zaman 
meydana atıldı. 

Şeyhlı;IAma düşman olan lilcma, 
padişahın buynıAunu akışladılar: 

- Def'i fitne için katlolunsun! 
dediler. 

Nakibüleşrat Zerrek zade, felA· 
keti önlemek lc;in yaygara)'ı bastı: 

- Bu doj{ru bir hareket değildir. 
ŞeyhlslAm bir serseri, ctl1'ilm sahibi 
bir adam gibi katlolunamaz. Ulema
nın namusu berbat olur. Yarm (). 
bttr llfln birer bahane bularak hepi· 
mlzf bo~azlar.ıverirler, bu iş ola· 
maz, alhndan hii)'tik fesat çıkar. 

Zeyrekzade, bu sözlerilo hem E
bu Salt cfendlrt, bom de bütün 60f· 
talan 1alnn devlet ricalinden değil, 
bütün milletten do •J'l'I tutmuştur .. 
Halbuki, ttlema denilen güruh kadar 
bu memleketin fenaltğma çalışanlar 
ve bu yolda tbtlraslarma esir olan
lar pek azdı. 

Ze)Tekzadenln sö:ırterindcn sonra tl 
loma ımufı,dlğer vatandaşlardan Us 
tün tutuldu, katil termanları çıkarıl 
madı, fakat bazı padişahlar, bllhas• 
sa dc)rdtlnctl ~fehmetle, dördiincü l\fu 
rat bu kaidenin dışına çıktılar. Mch 
met, hocazade Mesudun; Murad da 
Ahlzade Höse)in efendinin katledil· 
melerl hnkkın<la irade çıkarmaktan 
çekinmediler. fkisl de ceUAtlar tara· 
tından bo~azlandı. 

Tarih, n •. -ttdar mevkflne geçer geç. 
me'!!; a'crabasmr, damadını me,·kt sa
hibi etmt"~o (alıpn, kendisine taraf 
tar olRnlan kanun"uz bir surette IA· 
yık ol-nadıklan memurlvetlere ta
fln. eden, makamlara ~etlren şerhls 

H. Rüftü TIRPAN 
lUUftn ıayfayı ııoiriniıl 



4 

lngil ereden 
istikraz 

epacağımı~ yolun
dokl şayi lar 

esassızdır 
HükumctimiZle İngiltere arasında 

bazı iktısndi ;-c mali i~ler llicrinde ko. 
nuşmalar yn.pma'k üzere, lıondraya gi

ccğini !Jfa.ber vcrcliğil"{iz heyetin, bu 

ııuşmalnr a.r.asmdıı. !ngntcr C!D 

borç p:ıra lilmak meselesi etraf:Jnda da 
mUzakerelcrcle bulunncağl yolunda.ki 

rlvnyetlerin DSJl ve CS!l5J ~'Oktur. He. 
yet,, 5ubattn l.ngiltcreyc ;gidccc'k, İn-

giltere lle aramızda son zamnnlariin 
başhyan iKb$1adi mün betlerin dahn 
geııi5 bir §ekil alması için, yeni esas. 
ln.r hazırlanması etrnfınaa konu~alar 
yapacaktır. 

Yüz kişilik yolcu 
tayyareleri 

Amerika hük"ilmeti. 100 yolcu nakle
debilecek tayyarcler in~ ına karar ver
miş \"e bir müsabaka açmıstır. 

Bu taryarcler, atte 320 kilometre 
katedebilec.tk 'kuvvette yapılacak. bir yer 
de dunrodan 8,000 knome~lik bir ye
re gidebilcceJ..1.ir. 

Miisabakzya, sekiz tan.•are fabrikası 

irurak .etmi~. Bu tayyarelrin beheri 
bir milyoo dolara mal o1acak1ır. 

Yoklamaya davet 
:Osküdıır nskerllk besinden: 
ubcmiı.de mukayyet ve derece üzerin 

den hnrp malfılfi filtbny ,.e crnt ne cl:re-mı 
OSküdar enıvntlndcn maaş nlmııkto olan 

ve on scneliklerini ıılnrnk Jıaılne ne aın. 
kalDrı kesilmiş hulunıın şehit c.)1a.mının 
938 yılı tülfin bcy'iye ikramiyelerinin tcs· 
bitine başlanmıştır. 

MnltU sub:ıy ,.c cr::ıtın resmi mnnş nedi 
,.e rnporlıırlle ~ehil cylamındnn manş nl
maktn olanlann resmi .mn::ış senedi ve lıfi· 

Yiyet cüzdanlarını ve on scncliklcıini rıl· 
mış olanların da ellerindeki '\"Csnik ve hü
-vi:ret ciizdanJarı flc birlikte yoklnm:ılan· 
ı:u ı·aplırmıık üz:crc çuh~·c 
illn olunur. 

mnnıco::ıtlan 

tnııuııuınmınuuı:nıı!Pl aını ınııunıımıııumıuunrnnıuuıuıınu 
lAmlıırın snyfıılarilc J·nrnrmış , .c 
lnznrmıştır. Dunlnrın ayısı o knclor 
~ktnr J..-1 ny:mn.klıı bitmez, tüken
mez. 

........... ______________________ ...ı 

JÇERDE: 

• 'l'urk \c lsJöm csurlcri mü7.cııi müdü
ı ü Ahdulkodlr Yunonistıın m "ı.dcrlndrki 
şnr:k cscı:lcrinl lctkık ctın,•k üzere )\linn;}'o 
ı;ilmlstır. 

• Jımlr • Bursn nrrısıııan telefon konuş· 
mnlarmn bnşlnnını tır. . 

• lsınnlml mczorhklıırının lrııınwcy l'OI 
Jatınn nıııtlııynnlannn nıımnrotnj ·nınlma· 
ınn ~ınşlnnmıştır. 

• Csklldar tr.nm\'llllıır.mdo, giden istl
knıııcttc ne luıdor ıranl\'ny ücğiştfrillrse 
dc~i tlrils1n ek bil tle s ınhnt etmek yo
kınthı :milml:un olın~ ktır. Nnfio kU.lctin· 
cc 'knbuJ odılcn rorımıl ynkıml:ı tnrlıık mcv 
klinc kon cuktır. 

• 1aırnif fodbat konıls,)onu dun o.P· 
lıınm1ş, mntcrctsiz \•azlfelcrine (fclm~cn 
sckız öğretmeni fstifn etmi !Uıymağn karar 
vcnniştir. 

• Ege ınmıoknsında şimdiye kııdnr 33 
mnron kho tütun sntilmıştır. 

• Darphane l\c damsa mnthna:o.ı odir.c:k· 
töru Fwıl Anknray.ı gitmiştir. 

il< nom:ın;\aı'lan clcn ı.on t:Öt'mf'n ı:nrııe 
sinden Ull nil bugün Sillvr:il • 2!3 nOe 
<le 6lJ rglln Cııın1ca)n BndCJıılccc\llr. 
749 ötıncn, Tcldrd~ mınt:ılıa~ın11 ;)CI'· 

lcştiri1coc l'lir. 
• stanbnldn lab~1dc buhınan l'<>r~ 

gençlerin tertip tttikleri .(Toros IBCC ) 

bu okşıım Penıp l:ıs s:ılon'lannila ~ılrt· 
cnktır. 

• Olobüs işi ctrnrında tahlu'lmua btilu
nnn mülkiye müfettişleri dün bir otobils 
ı;nhilıindcn mnlümnt nlmı~arıhr. T hkikot 
fczlcl:csi hıııırl:ınınnktndır. 

• Erzincnndn Remnh :yolunda bir k6p
rfiden çimento yüklü bir knmyon uçmuş, 
:">'olculnrdan Ali ölmüşUtr. 

* Bursa barosunun yıllık toplantısı ·a
pılıuış, ynpılıın secim de eski i d:ırc ht"\'eli 
yerinde bırnkılmıştır. ~ 

*Orta t drfsııt ge1ıc1 direktörü Ami c1ün 
Anlmra)•a dönmüştür. 

• lstıınbuJun :mnhtclif yerlerinde s.ııptl· 
nuısıncı knnır "erilen afiş ulcleri çin üc 
nümune seçilmiştir. lla:url:ı.nnn proje, 

martin İstıınlıulo gelecek olan şehir :müte
hassısı Prosta sasıcrildikten sonra, tnthlk 
mc,·kiine lıonncıık,kulclcr hnzlrandıın son 
ra ynpıhıc:ıktır. 

• Gelecek tedris yıhndn btanb\ılo 3-cnl· 
d n nçılnı:ak Qrt:ı okullıırıu yısı 12 ola
rok teshil cclilmişlir. Yr.rlerin taylnine b:ış 
lnnmışhr. Yrunız 'ncylerhe~indc :ıtılmnsı· 
n:ı kornr \erilen orfamcktcp (::eleeek yıln 
Jıırakılnııştır. 

* Eminönü helcdi)-e xn'bılosı dün 200 
yumurto. ve 14 :kilo pastırmayı sıhhnt mu 
zır sörmüş ve imhn etmiştir. 

"' fl37 yılı bıışlangıcındon itibnrcıı, l ı 
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ltalyanın yeni 
harp gemileri 

" Roma sulhU ! ,, 

Romıı: 7 {A . .A.) - Yeni deniz in
şaatı ı>rogrnmrnı bUtUn aıeteler ha
raret.le tas,1p etmelttcaır. 

''Gfornnl d'ltalin,. cllyorki : 
••Jta lyan donanması 1940-1941 

s enesinde. otu~ beşer bi.u tonilatoluk 
dört bUyü k ~ırhh, 4 d r hln tdn1Hi
tol u k ~rnrt zırhlı. onnr htn tonllftto
lulc yedi bUyl1k kruvazör, beş il~ se
kizer in toniltrtoluk .u Jt'QQUk krm·n 
ı6r. yiT1ml torpido mu'br.lb1, ki biner 
tonHil.tohık 12 küçük ktuvazör, ~4 
destroyer, 32 torpido ,.e yilzden faz-
la denizaltı r;cnıırnndcn mürekkep 
olacaktır... · 

"Tl'lbunıı ,.g ilZ~tosi el<) şl\yJc cOZI· 

yor: 
· "~ r Brl t.a:nyJı. suHıu "hu;iüzıôo

nıı:nmnsrnm bilyilhlUf,ilnc ~ tinat cd1 
yorna .. Roma sulhu flc ltal.yan o
nn.nmnAtnm hOyUl·lü~ıne iStinat e
a cmktır. 

İngillerenin lhazırhklnrı 
ILonllra, 7 (A.A.) - EYen'ing iStan 

dnrt gar.c.tc.r.;lnl'n yazdığına fu'e, 
Japouynnm ıs ,pu toplarla mUoeh
'hez 46 bin tonluk ;zırhlr -ya.:rımayn iuı. 
Tnr 1\"'Crmcsi Uz rln l:ngiltere v-0 
.menkadn ayni bUyti'klU'kt. ~rhhları 
yakında tczg ha koy~klardtr: 

fart.ta neşrcdileook olnn lngfüz 
deniz Utcosind bu ;ırn hlardan l 1 
,~eyn OçUnil:ı n n.$1 Yaraır. Du cml
l rln ımı nsnğl ı 6 ıpus1uk toplan ola
ocaktrr., 

lngiliz yed k u a)~J arı muv uat 
hizmete nbnacalc 

l.rondra, 7 ( .A.) - 'l' ni ıdeniz 
:inşaat J>rotrnmı tiolayısU bnhtiyo 

adrosunun gentŞUyen :ıhttyaçlnnnı 
lt.a.l'Şllamak Uzerc mirallık yede 
dcnız zabltlerlnt1cn m:uvazza.f hlıme
te yeniden kayıt muam~Jcslno baş. 
lam ıştır. 

Rliyter jnnsmın yo.sdığma 6l"e 
bu ikarann netice l olacaktır lkl, 
tlcuct filosundan ahnm kta olan 
ycdok subaylar muvazzaf sınıfa ,ge
çecclclcrdir. 

hatyan kararmm muhtemel 
tesirleri 

Vn lngton: (A.A.) .... Snllhb t~ 
tnr Amcrllcnn mnhflllel1 yeni İtal
yan dentz ııro ra.mının Amerikan 
lnşnatma tesir ctmlyeccğlnl ~UnkU 

Ilıınlıudn. fnzllct, mertlik ,.c nhlllJ 
namına bir şey yo:ı..-to. Bu meziyet
leri onlnr<ln görmek, bulmak çok 

ay içinde ithnllıtımızdan Hı.882.000 l ira 1 

Aınerllrnnın ecnebi Snşnaunn her 
gemiye knret bir gcml llo mukabele 
etmek ntyctlndo olmadığını bild1r
mektedlrl r. Bu mnhflller ltal)' ta
rafından ittihaz edilen karann A
mctl k11n bııhrtycsln1n tak1'lycsl le-

güçtü. Fakat rezalet, hll'S, düsm.nnlık 
gibi en menfur şeylerin hcı> l vnrdı. 
Bn ltötü vnsıfl rla tarihte nnm nlnn 
şoyh1s1flmtnr nrasmdn :Kıır çelebi 
zn<ıc Abclül zl7., AbaürrnhJm l"C :Pcy
zu11nh cfcnc.'Hlcr t"n bn!'if:A gelenler
dendir. 

AböülAziz cf~ndi, Osmanlı şcyhl -
lAmlarmm en ihtll Iclsi, en tnrn.t
klrl ve en gnr:ızklir:ır-dı. Rnldplcrinl 
dniına hilckllrhk1o. itlınm ederdi. 

c,·ki clüı;künlüf,'1i ,.UZUnden J'Cnfçc
ri atrnlıırınm clinl'lc bir oyuncıık ol
muştu. llnknı~tlcrc, n1ny1am lrntJnn 
mıştr. Snltnn İl>rnhfml anber ve sa
mur lbtUAsı J"ilzilnden hnl'ctme~ 
1rnlkı. n Ahdill.linz efendi, kemli e
vinde, pndi ıtan clnlın Jıny ızcıı, 
dnhA rü~ kı7.:ırtnrn1- bir hnynt cçl
rJnll. 

nltan lbrahtm kc.n<Unı h l'etmc-
ğc gclenlc.r ILl'BSJJldn. btlürrııhfm 
efendiyi görünce sormuştu: 

- Bı'C A1x1ürrnhlm, ı n seni mut-· 
tü ctmcclinı mi? Şimdi bann msc.lc· 
d ~ n! 

Onun verdiği ccvnp şuydu: 
- Hayır! Bent sen mUftii ctıncdhı, 

11nh eyledi. 
Alla.ha bu kndnr bel hağlny:ın. 

hnlkın hnldanı nynJdnr nltuııt ntclı
ğı, milletin mnlmı ycdi~rf için Snltıın 
lbnıhlmin lınri Jilzmıdır diye fch·o 
"·eren l1 bdürrnhJ.m efendi, padişahın 
'"crdlğln<len birkaç dc:ta :fazla mille 
tiıı ınnhru yemiş., haUnıı bn.kkını • 

ynldar altın aln ı~tı. O Ju • Çelc
hi ·ı lfiy1k olm r n hn.1.tfo G Jatıı J- • 
ıhsı ~'.llpın.ışfL Çel binin bl'M,,~JQı pnrn-

,•nrdı. Otuz k d\."tln hlzmet· 
k subibiydf. 

• cylliql ın eyznll:ıh efc-ndfyc gc
li~. ondıı nflıny t hulmaynn bir 
hırs ,·nrdı. Ast:ı~ı· nmk, 'kestiği ,kc.s
h"kti. lfcl'h$C knfn tutuyor, kimse 
onıı: 

- Gözilniln üstünde l~ ı • vnr: 
jjcnıi)"Ol'dn. n ş;uruır:ıklıkla J'Alfr 

no vaknsını ih<lns cW. 'Vn.kn padişn
hm hal'Jle n tlcclcndl. ~. · t.. l'nd 
ken<H do Jror.baıt gitti: :tik tnrııfm-
dan parça pnn.;n ed1lerc1· mdürUlclU. 

Hüseyin RQ§tü Tırpan 

fnıln lhrncnt yapılmıştır. 

• Türkiye huclutınn içlnile, her yıl e•· 
Jcnıne s:ıym 20-25 hin, yıUık lıoşanmıı 
\•nkaları cin 2000 Be 2500 nrasınd:ıdır. F.n 
çok boşannıo \•nl:nsı lstıınlıuldn olmuştur. 
Stı},SJ 245 ltlr. noşnnınnyı dojturon sebeh· 
]er orasında ı:rcçimslz.Jilt, terk. zina, hn!!iln· 
hk, kal'bolm:ık başın gelmektedir. 

• Bül'fik lıl11Jct Meclisi dün toplnnıırnk 
nıulııcur mesclclcrJ müzakere etmiş lktJ. 
s:ıt vekili Şakir l\es hirin teklifi üzerine 

nıznnınede hulun::ın dc\•let zirnııt işletmesi 
kurumu hıı'kkmdn konun Jiiyfha!lını müs· 
lnceJcn mGınkcre 'Ve l ahul etmiştir. 

OlŞARDA: 

• Cenubi Amcrikndn Guatcnalanın şlmnl 
hududunun hilyulr Okynnu:s clvnrınrla 1 a· 
in bir noktıısınd:ı i.syıırı ~ıkmıştır. Hudut 
gnmiıonlnnmn da lıu fS}:ınıı i ıir11k etmiş 
oldııkl n söylenmektedir. 

• 1..etonyo finans b:ıkını E.kis, geçe.o 
«ene J.cton;ra)·o gitmiş olnıı Lehistan tf. 
cnret nnıın Norm:ının ıiynrclinc muko· 
bele etmek !iıcre • kında ı.thl~ana glıfo. 

cektJr. Nazır "l8 künumı~nlde ''Dt$OVndn 
olacnk ve iki memleket arasında Yeni bir 
ticnrct mu:ıhedcsi için milzakerel~rıı gjıi
şcceTdir. 

• Papa Fransız !JaşveklU Şotan ill• hrırİ· 
clye Mıırı Delbosn .. Picr,. nışnnının lıü• 
:ıiik haç rütbesini \'enn)şU~. Finnn<ı nır 
zırı Uoanet ile nıonrır nazın 7.aYc ve ha· 
riclre mO'ileştırı ele Tcssan:ı "Sen • Sil· 
vestr,. nişanının hü:riik hnı; rlllhc!ll \"t"ril· 
mi.şiir. 

• Amerika rcl icıımhonı Rutvt'JI, l.<>nd 
nr bfiyük elçiliğine Kcnncrlyı 1 e Ber:lin 
hüyiik clı;iliğinc de llııııh XwiJSônn t:ıy}n 
ctmi5tlr. Mosko,·n büyük elçisi Dıl\·l in 
de ilkh:ıhardn Jkiihel bü~ ü1; ckiliıiınc 
nnklcdilcre.~i hnbl!r Tcl'llmek1cdır. 

• Almrmynnm :ıcnı "1:l~ f.z,. bıılomı 
önümilıdcld fl'mmuzda i'şle.m~ haşb~·ır1 
cnktır. Bıı hal-On lnrk roka '""il IUrrrlcnbıı~ 
balonu k:ırlnr d:ı nıürellchar taşı~·ncnktır. 

"1'31 J.z., nclınd::ı ikınd bir bn1on cf:ıhn <ı· 

poriş edilmişıır•. mı balon .. 1M T.1.,. den fG 
~cfre- C.'ıtı:ı 11%un ,.,..,. !t T"' yC"' k dar Yol· 
cu tıı1n•a<"nktır. Birin<"hi $İn'l:ıli Amcrik:l 
yn ve ikincisi flc cenub1 Aml'riknye sefer 
ynp:ıı:nktır. 

• Ame?r'lkndn h mi\n:ısehctleri mflM kon 
ırıeyi . Porll otomohil lmmpnn:ra!';ının. ~tol 

J \"CriJcn 29 rşı;.iyl tekrar nlm::ısı Jçin milJJ 

hinde olarak Ruzveltin mevklint sağ 
lnmlaştıracağım iddia etmekte, bu
na. muknbU ltnlyan deniz inşaat 

programının lnı:ilterenln Akdeniz
de tatln ctnı bulundurmak enl1i~e
silc uznk şarktaki vaziyetini r.ayı r
latmnsındnn korkmaktadırlar. 

konı;cy tnrafırıdıın verilen ikıınırı tntbi'k 
etmesini istinaf ııınhlceıne4'inden istcnıiş· 

tir. 

• Filistin(Jc ~n knrgaşnlıl<Jar doluvr i· 
le Jtebron şehrinin mü.şt rek pıırD ce.ıe

sınn çarJHlmosını protesto etmek llzcrc 

grc~ ili'ın edilmişlir. Düklıônla.rın büyük 
bir kısmı kapanmıştır. 1'akvlyı• lotnlon 
Se\·kcClilrlılştir. Şc!ıl'C jlf(Jen rnlltır mUlitl• 
faza -cdilttıckteclir. 

• Nevyork k1~ nıctlcr bl>tsa ındıı ~eni· 
d 11 bir ~nllmmın göriiJnıGş ,.c başlıca 
l:ıı•mctcr r. ı>ı.IVatuı kdder )'Ük l'lma kn)·· 
delmiştir. Yükseliş dcmlryoll:ırilc! Jııışla· 

mış '\'f' kaponmıı saatine doRrıı r.ndilstrl 
kıymellcrf fö:eriııc nlım hnrnrcflenmlştfr. 

• fı:ıl.ra lrnriciye nnzırı J\onl Cinno bu 
okşıını ~ot 22 de Budnru!.$1l'ye hsıtclun 

eı!N•ektlr. Hariciye nazırı Jldmn 'PfOI~ 
kollotını lmıalamnynn c'Jevlellcrln lwnrc. 
rnıı ıtuı i Urok eylf~·ccektir. 

9 Ccmlfı1 İ!lp:\nyo ~nhillcfin rle kııruyn 
ofurmao; ofan Prnti<:ıı Gu:ıry'jn vnpum fa· 
ın:ııııilc h:ılmışlır. l\liirellchntııı n l>lt mn. 

hr.n(füı öJmii •''e •lifler J9 kiŞJ '!':tralnfftı\"i'Ş. 
fır. 

• Avustıır 'nılı1 Habslıtir.gl:ırn afi maıra
rm iade 1 mtınmcl si dün Viynnııdn :rn· 
pılntı ıır. lfRrp malOllcri cemiyeti ~er.;el 
sekreteri Mil·nıa im mnJlnrın idore~in~ mc 
nııır edlltni~rır. 

• Yunıınir.tnndıı ,-elinhtlin C\'h nml'u h:ı
tırnc;ı ol:ırıık '{unan posta ldıırc'.ı ) ı•nf pııJ 

lıır ç1knrm1şl1r. TJu pUllBrın ÜZl'.'I İr. Je 
PrPnc; ile Prensesin rc~imlcri '\'arrlı . . 

• P.sTd fk·lçiku lıaŞvcklli Vl'n 7.\91\fıd, 

dun f ngıliı lmşn·kili çCmlıerl:ınyın l"RO 

dıt tlöı1 ~ı knlmlşhr. 

• ! l.1i'ntınos:ıni 3938 t:mhin<lc bütün 
Ahnanyatla rod •o abonelerinin mikdıın 
!l.087 • .f-j l' ii lmlmuştur. 

• Şamdan biltlirildiltine söre, Fransız 
fcvkalfıcle komiseri ile Suriye hük0ınct1 
mllmessiJlerf nrosını'la y.·rnnıı;:ı • ~urire m'O 
ahedcslnin tollııki husn unrla müzakerele· 
re b:ış.lonmıştır. 

~ fKfNCfKANUN - l 93S 

Sabri Toprağın 
Hahamhaneye ceva 

Bnştarafı l incide 
Bu cevaptan bazı _parçalan alıyoruz~ 

"Encümeni alilennde bulunan bir 

bemiz, .nıekteplerimizi ka~ 
ye gidecekler? ..... 

Ocvap - Bu mütalea. da 
'kantJ.n teklifimi tenkit yolunaa Haham mn.z bir mütaleadır. Uç bin ~ 
hanenin mütalealarıru bildiren mülakat varmı~. güz.el; memleket için bit 

alayı. Bu ;Gocu1dar için mektePl 
var.mı.§, bu daha güzel Ta.bit 
lerdcki hocaları iı;in icap eden 

matbuatta linti,Şat etti; Y:ahudilerin clir 
et ve k:istahlıklannın ne kad~ büyük 
olduğunu gösteren şu müJakatı .okuma-

mzr, yühek v:ıtanseverliğinizBen dile ta mevcut. 
rim. 

tBu nıüliikat, Hahaınhancnin tayin 
-etti~. -gösterdiği selahiyettar bir -ada· 

mr ile ı(Haber) gazetesi muhabiri ara 

smda o1muştur; mülakatı nnrtazamnun 
gazete maktuası mcr.buttur. Bu mfilaka 
tın tırlarr ltuzasına rakamlar konarak 
bu ı.:evaplarm taalluk ettiği yerler gös 

teri lıri'iı tir. 

Hahamhane mümessili. - "Evvela 
bu layiha lbu,gurikü rejime uygun de 
ğildir ... ,. 

Cevap - Habamhanenin hukukşi 

na~ söz sahibi ne demek istiyor? 
Kanun ~eltlifinin -ıtıev.zuu, hariçten 

memlekete ecnebi, yabancı Yahudilerin 
bırakılmamasının rejimle ne ala· 

kası 'Vadır? ~ir m~mtekcti cümhuri

yct }le iaar~ etmek, kapmnı. bacasını 

uygunsuz, mu"Ztt tılan herkese açmak 

mı demektir? 'Hukukşinas 'Olan Haham 
hane memuru bilir ki, cümhuriyet bu 
<iemek değildir. :Su tüdirae bu za't 'ile 
demek istiyor? "Her ınekadat s~ce, 

hukukan 6ylcyte de, lHahamhıınece .t>y
le değildir. Hahamhancce. ~emlekete 

nekadat muzır olursa b1sun, YC!hadne
re 'tıygu.n blan her ıey .rejim iktızasın
dandır .. mı demek istiyorlar? Böyle i· 
se ne batıl, ne küstahane dilşUn•;e. 

Hahaıribancnin ahibi salahiyet söz 
aahibi. ve Hahaınn.nc heyeti ve bütün 
Yahudiler bilmelidirlır9 inanmalıdırlar , 

ki, memlekete, Türk milletinin mendi· 
ine muzır olan her 1eyin men'i rejime 
muvafrkt:r, ujim iktızaımdandrr. 
Hahamlı.aııe mümessili - "Böyle bir 

vaziyetin ~·aratılması için zamnnhı. dil
r.elir nazariyesi tamamen boştur. Eğer 

hükumetin bir müdahalesi <>lmazsa, bu 
hal, şiındiyc kadar olduğu gibi şimdi
den sonra da, ayni şekilde sürüp gide. 
ccktir." 

Oevnp ~ Salahiyettar zat, boş mü 
dafaalarından sonra te1t bir hakikat, 
acı bir hakikat söylüyor: Bugün TUrkl 
yMe bulunan Tilrk Uıbiiyetindeki ya-

hudilcr. TUrklUğe karnı o kadar zehir-
ltmmijı1erdlr kl, btz Türkll!rin göster
diği hüs:rli ınuam6lel~rle. nUvllzifiler ile 
asla \"e kat'a TUrk camiasına, Türk 
tnr.?fkUreslnf girm\yeceklei·, hatt! tUrk 
çc bildikleri hnlde türkçe konuşmiya
ca.klni'tlır. CilnkU hahamhane idaresi 
altında t.utmalüı\ oldu~ Ya'huaı kUtle 

sinin kendiliğinden, güzelllklc Alyans 
lzraellt terbiyesinden, onun takip ettir 

mck istediği mefkur<ıden ayrılmasına 
milsaade t!deınez. ÇürikU, yahudilerin 
naza.tında. Alyans Izraelit terbiyesi ve 

ona tabiiyet, Türk terbiy('.Sinden mu
kaddestir. TUrk tabiiyetinin icabı olan 
'türkçc}i konu~mazlat. Ancak maddi 
bir mcmtaatin truıakkuku ihtimali liizu 

rnunda kullanırlar. Onlarca mergup 
olan dil. Alyans hrnefiUn Verdiği dil
dir. M'!1.ğcr kı, hükumet müdıiliale eae. 
Yapılması kendi ellerinde olan bir İ§i 
iqln hlikUitıctin :mlltlalmlesi t&lebin;n 

sebe ve hikmetti no otilriJir? 

1 - Hat1çtc bulunan yahudi te
§ kkUUete karşı kendilf'rlıti maznr 
göstc.rcbilmdk: yahut, 

2 -=- Tilrkiyoden şikayet edebil
mek fasir ·ıE'.silesini ellcı ine alabilmek: 

3 - Pek zayıf bir ihtimale göre: 
Türkiyedeki ynhudileri bıihamhane ha 
rlcinde kuV\·etlcrin tesiri altında Dtı-

lundukları cihetle halıamhane bunları 
doğru yola sevkte aciz C>Jduğtindan hü 
kumetten istiano etmektir. 

Hükümetin mUda.lialesi talebinin 
sebebi he.t ne olursa olsun, hükmet bu 
talebe icabet etmeli, 1riemle'ketin fıli 

menfaatlerini düşünere'k, Jlzım 11'1en 
kanuni t&Ibirlcri ittlhaz cylemeJidir; 
yahudfüğin önUnde zaaf göStcrn eme... 
lidir. T:su mese1cnin bo.Ili zamanı da 15u 
zaın:andtr. 

Haham1ui.nc ,nihncssili - "Bugün 
Türk mektepleri Türk ~uklnrına ka
fi gelmiyor; bizim ilç ibini &.§ati tıiJ6.. 

~ahudiler.in TürkQC konu 
Türk mefldlresiylc aneflnire'l 
söylenhıce neden mektepleri kıı 
akla 'gtiliyor? Orilara ktnl mek 
nlzi kapatnm diyor? Eğer oril 
memleketin evladı o~ bll 
naf:i vntnndaş ôlına'.k istiyorlaıs-

caklıı:n fileY gayet basittir, sade<lfr 
gün ınektcplerlnde çocukları 

mhir:liyen 1ıocalan, mfidürleri, ıııt1 
biler.i knpıdışan ıebnek, yerlerine 
ruhlu, Türk mefkr'esin~ bihalc1'ill 
lik ve onu çocuklara telkine li!;ık 
m1 'r, müdürler, nıürebbiler tayiD 
mele. Bu suretle tedrisatı "Tüt'lt 
tirmek, Alyans mefkUresini değil . 
lük mefkilresini çocuklara teJJdtll 
min :eylemek. Ba tedbir ve ısl 
çoculrlarm ':Jisan t>ğrenmclerinc dt 
nt tleğildir. 'Tilr.klük aslına feri 
istenilen bir lisanda ôğrenilcbilitı 
hufü m&kteplerlnde asıl 'l'ürklült 
satının yanında bir ~ebt lisan da 
lim 'edilebilir. 

Bütün bu cevapların evvelce 
hain'hanece d.Uştlnillmüş, ltarar1 
llliş ve bunların icabında. iI 
(Haber) gar.eteslnb adresi veri 

· lan zat memur edilmiştir.~ 
mülakat (Haber) ga~tesindc itı 
ettikten sonro.. 'I'ütk gazete.lcriniıl 
birinde:''hahamhanenin, bu söıietlt 
cevaplaraln bir alakası yoktur, b 

söyliyenin keneli fikirleridir." yol 
bir tekzibi gcrillmedi, böyle bir 
söylenmedi, ancak sUkOt ile ,ka.bW 
taMik olundu. 

MüUl.knt yalnız hahtı.mhane d 
hiç bir yahuBi vatandaş tarafındıtl 
1'00 veya tcnkid olunmaaı; onlar°' 
aynen kabul olundu; böyle sükOt~ 
tün yahudiler de hahamhane jJe '· 
Hissiyatta, ayni dü5Uncede owıil<l 
ihsas ettiler. Mlilakat QOk mUhiJIJ 
bu CC'vapla.rda iştirak olmasa idi > 
di muhitinin bir tamfmdan bir reÖ 1 
tekzibe, tenkide. tashihe uğmrn9'!' 
zıtndt. 

Hahamkarıe milmcssili _. ''11111, 
oalrak §tınu söyliyebiliriın ki, ~ 

tin düzelmesi, devletin mUdattııl~ 
bağlıdır." 

Ocıxıp - Bu samimi, doğru tAl;f' 
zerine Hükumetin mtldahalesini teı" 
edecek bir kanun tıltat:ıliiıatıdı.r· 

DiK.KAT: 

Yahudileri bu kadar cnretkiir 
nedir? 

Yaliudiler siyonistlik gibi, feJ1ll 
luk gibi, iktısruii miissCS J~r giHI 
teki ıcuvyeUerc glivenmekte, a.r:ic•~ 
1U vcrmek1c oern.ber, lViile para~ 
btt mcırılekette her stediğimiı:i ~re.F 
m imanıdrr. ~ 

Bu cevaplar, bu müta:lcata.r o~J 
tan sonra, enciimeni ii.lılerinde b~ 
teklifi .kanuni liyı_1ınn'ım ){aıtıil ~
larak', heyeti umtn:nly.eye sevk lf'J "J 
cağını, yüksek vataiıdaştığfrıı2dııl1t ,ı# 
letseverliğiniulcn bekler, dilerlı9· 
metler. / 

-----------"' -



t\f Yazan: !vizamettin Nazi/ 
lar ız?'de şafak atmıştı. Şimdi ne yapocak-

1 dı? Sevglils•ne yeni bir cesaret vermeli 
iiıc. l\•in 8Öyllyecek bir sHz ararken... ı 

dtıı b.
2
•.klerin.:fon birim çıkardı; kızlar- Aizze azap duyarak irkildi: 

HABER - J\1C$am oosta11 

ı ···································-···········ı 

jŞAKAf' 
1............................ -·-· .. I 

ırıne 1 ~ll uzattı. Fakat dehlize çıkar - Vezir.. , 

llıadı, 0 bu &oğuk kanlılıktan eser kal- - Gördün mil? Ben yaptığımı bili- L.__l;;:'J-:::ı'."'5:;....ıı.~151 ~}i ı.. ıarnan bir odaya daldı ve Mev- rim .. 
<lise • · ..... Sa nı ıçeriye çektikten sonra: - Fakat bctbaht ! O senin dostundu. 

a· rıtrnı çıkar • dedi. -. - Israr etme ı .. 
lf CCVj 

tıı11 b' ı sandığı acele acele açtı. U· 
....._ tr beyaz yün bürnüz çekti: 

'11 §Unu 1 Giy ı .. 
)o~:aı:ıl? Kadın kıyafeti ile mi kaçı· 

; Çabuk oool 1 •• 
" u cevap b' . 
l()j li ır emre benzıyordu. Mev-
'İııde aıen, §U anda aevgılisinin kendi
dtıtu: Çok daha yüksek bir iradesi ol
bıırnu ~. anlamıştı. Fazla söyletmeden 
~ilde zu 11rtına geçirdi ve hançerini e-

\' .. tutarak, tekrar dehlize çıktı. 
~./~:ti höp höp ötüyordu. Aksi gey

dehliı de ne kadar ayaınlıktı 1 ...... ~ ,_ 
ile is ' 11;adar mu myakıyorlardı? Bu 

raftı? 

~~::~ket. verıin, &arayın hükümdar 
L ınde g . b . 11',d eccnın u sa:ıtınde kimse 

llnduruı 
t;ıhat . ınaıdı. Alt kata kadar rahat 

•nd·ı 
~tk 1 er, .Fakat bahçe kapısını aç-

cn ı:: • 
11ı: ttıır Haseni gene bir telaş al· 

b,;,{'\caba Barbarosun geldiğini ha
~llh fır alınaz çilyavrusu gibi dağılan 

a ıı k •c itli Uvvetler arasından hiç kim-
li ~rayda kalmamıştı? 

l\t t '4lıi bunlardan biri, pekata, kardeşi· 
•r11 b' l'cbiU ır işgüzarlık göstermek isti-
tdi?. 

llir i1t· 
diti ha 1 

saat evvel salına salına gcz-

Yor~u .hsedc şimdi gölgesinden kor~u-
~İtt 
....., .. / arkasından geliyordu; 

}'or dıı tlaş etme!.. Telaş etme! •• - di

Abırıa • Sarayda hiç kimse kalmamıı .. 
bu karta kadar uzanabilsek .. Nasıl olsa 
ttlcdrıı l:~ı=lık arasında izimizi belli et-

nl Solu tutabiliriz. 
' IÖ dana c tler Mcvlayi Hascne bir parça 

ter,, 'saret veııdi. Adımlannı genişle-
lıa"l.ıtl"e Sıklaştırarak büyük mermer 

arın b 1 d alıırıa u un uğu yere ulaıtı. Saray 
tını b h 

tıy0tdu .. u avuzlardan bir '!uvar ayı-
tlrıh11 · Obür tarafa küçük bir tunç ka

s geçiliyordu 
tliıtıct . 

lie.. e Yaklaııyorlardı • 
ıc:anla 1' . k 

'l'ok e mı apıya attı. 
~ ll'lak d'" d" ı, \> cisJ on u, fakat kapı açılma-

-..... ~· ~ Bonturlu bir küfür savurdu: 

ttıiıtcr ılıtıcınişler .. Belli, bizi hapset • ... 
Ailted 

)aPacak e de §afak atmıştı. Şimdi ne 
tct "er lardı?Sevgilisine yeni bir cesa-
'- tnck İt-in ·· ı· k b' · "'rı h ;r sc:y ıyece ır söz arar-, a"u 
''l\da, b' tun etrafındaki taflanlar ara-
lcrc ır hıııitı oldu. Bir fısıltı işitti-

-....~ . 
.'\i tnır llaıretleri .. Siz misiniz?. 

ıtc; 

-..... l::vet b· ... 
't 1

Yecck ld 
1\ dev 0 u. Fakat Mevlayi Ha-

~ir . aın etmesine imkan bırakmadı. 
~ fitn~ek .. ' . 
asınd sur atıyle atıldı. Taflanlar 

a an boğuk b' d' • ) r11 ~ ır sca gel ı. Jlançen 
lııc,i ;.ında Parladı ve kalkmasiyle in· 

ır Oldu. 
CiUtcı le • 

İi~ıı adın tel5şla o tarafa koştu 
~er bu . 

~ha . sırada bir daha kalkmıı, bir 
•nttıi•r 

, ;r 
1• Nefcı nefese; 

Ne Ya ...... n pıyorsun? - dedi -. 
lir· ıraıc b · ı _.__ 

ııtı.. cnı Ben ne yaptığımı bi-

' l{· 
~l>ıt •.• ıın bu biliyor musun? BelkJ bir 

ı:. ....._ l:>oat nı ) 
~I\ YU .. u. Bu işler hep bu mel'u 

~bjUJ• ıunden geldi ba§ımıza . Bu Şeyhı 
V abada· s . 

e ti'l' ır. esınden tanıdım .. Bak 1 
' 

1 
'P. yerde hareketsiz duran 

~~'-ley~ bir cismi kaldırdı. Ay ışığı 
ı~ •Ilı bi ·h · o~u r 1 tıyarın suratına vurdu. 
llrııu ~Undan fıık·rın kanların buiuau 

•ünde tu··t·· uyordu. 

Emirin bu sözüne tek yaprağı kı

mıldamıyan. sessizliğin tam lrcnıdisine 

gömülen bahçede tatlı bir meltem es· 
meğe başlamışmış gibi bir fısıltı cevap 
oldu: 

- Susss ! Duyarlar .• 

Öldü sandığı vezirin hortlamasından 
korkan Mevlayi Hasen onu bıraktı .. 

Kanlı bürnüs ve aksakal tekrar taflan
lara gömüldü. Fakat bu ısefcr yakasın
dan çekilmesini beklemeden hareket et· 
tiği. yavaş yavaş doğrulduğu görüldü: 

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

beliırıdedir. Kapıyı açmadan üç kere 
vur .. öbür tarafta .. 

Artık, akan kanlar ihtiyarda mecal 
bırakmamıştı. Son bir gayret sadede· 
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, kUçük kapıya koştu: üç yum

ruk vurdu, sonra kapıyı açıp eliyle 
Aizzeyi çağır'3ı. 

Eğer Mevtayi Hasen, bir iki dakika
danberi sevgilisinin yüzünde beliren 

deği!ikliği görmüı ol!:aydr, onu ~ağır
makta tereddüt ederdi. . 

Kapı açılınca öbür tarafta, hakikaten 
vezirin söylediğı gibi üç adam bulun-

duğu görüldü. Bunlar boyunlarma iki

şer kılıç takmışlar, eabırsızlıkla bekli· 

yorlardı. Aizze onları fazla beklCtmedi. 

Koıarak kapıya yaklaştı. Fakat onlar 

arkalarından geleceğini sanarak henüz 

kapıdan bir kaç adım uzakhışmışlardı 

ki küçük tunç kapının hızla çekildiğini 

ve kilitlendiğini duydular. 

O zaman Aiızc, Mev15yi Hasenin 

kendisinden hiç bir zaman ümit edemi
ycceği derecede kindar bir sesle; 

- Alçak 1 - diye haykırdı -. 

Ko~a koşa ihtiyar vezirin yanına git
ti. Kucaklar gibi kollarını vücuduna do-

ladı; yavaş yavaı kaldırdı ve sürükliye 
süriıkliye saraya daldı . 

Güzel kadın fedak5rhğın yarasını te

davi etmeği, alçaklığı bekliyen sergü

zeştlerin peşine takılmağa tercih etmiş· 
ti... 

Devirler devirleri kovaladı. Bu şimali 

Afrika köşesi sayııı.ı büyük kahraman
lıklara sahne oldu. 

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

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

ile taşıyan ve ölilmden kurtarmağa çalı
şan bu güzel kadını ilahileştirdiği kadar 
biç bir zaman sihirli olmadı. 

••• 
Bu sırada Cezayirin bir haydut ya· 

tağı olduğunu söylemekte israr eden, 
Barbarosun bir gün gelip Cczayiri ter-

ke mecbur olacağını iddia eden M~v-

15.yi Hasen, igte tahtını ve .sarayını 

terkedip karanlık bir talihe doğru at 
koşturmağa başlamıştı. 

On bin atlıya yaptırdığı fantaziyalan 
gururla ~reden hükümdar. §İmdi üç 

atlının yanrbagında, boynu bükük ve 
korkak firar ediyordu.. 

"' (1 • 

Bu macera Tunusta tam ı333 yıl sal 

tanat sürmüı olan Ahfas oğulları ha 

nedanımn tarihinden 12 saati hikilye 
~:ler. 

(Devamı var) 

- 1 ıılıaııı !ıc np UH'~clclcrin<IP hn·. 
nn ynrc1nn c•llyol'du; bcşhıcl ııımırn 
~c<:tlğ:lmdcn hl'ı·l htç 'nkti olmnmağıı 
bn~lıuh. 

Halknmnn 
manta~o 

Ha!dki bir vak'a 

iengin Amerikalı mahkemeye müra
caat ed:rek karısından boşanmak iste· 
diğini bildirmişti. Hakim scl.>ebini so
runca izahat verdi : 

- Karım iki senedenbcri ocnimle be
raber yaşamadıktan başka her yıl be
nim namıma 25 bin dolar borç yapıyor. 

Hakim sordu: 

- Sizinle yaşarken senede ne kaıdar 
masraf yapardı?. 

- Takriben 100 bin dolar •• 

Hikim kararını verdi: 
- Talak arzunuz yerine getirilemi

yecektir. 11eri sürdüğünüz sebepler ka
rfnızm sizi zarara soktuğunu değil, 

bilakis karlı bıraktığını gösteriyor. Ka
nnız ayrı yaşamakla sizin sene de 7 5 

bin dolar tasarruf yapmanızı temin et
tiğine göre boşanmak istemeniz: haklı o· 
lamaz .. 

va~ntDl~ln şarto 
llakim sordu: 
- Demek tabanca seslerini i~ittiniz? 
Şahit cevap verdi: 
- Evet, efendim .. 
- ilk tabanca sesini duyduğunuz 

zaman nent.ie idiniz?. 
- Maktulün beş metre kadar sağ ta· 

rafında.. 

- ikinci el ateşte? • 
- Takriben bet yüz metre mesafe-

de! .. 

- ı\nnom Jlllrn,.mı llnnlrnya yntır
mn;~u nihayet razı olclu. l''akot gene 
eskisi gil>l ~lltenin içinde saklı kal· 
nıa.sını istiyor: 

- f ngillz knrikatürU -

9 lklncikllnun Paıar 
18,30 plfıkla tl:ıns musikisi, 19, Safiye 

piyano ve keman refakntile, 19,30 Konfe
rnııı-: Prr. Salih l\furnt (Radyo dersleri), 
20 Miizc)·.ren ve arkadaşları tarafından 
Tilrk mu!lil,lsi ,.e hı:ılk şarkıları, 20,30 Ha 
va raporu, 20,33 Omer Rıza tarahndnn n· 
rapı;a söylev, 20,-'5 Bny Muzaffer llkar ve 
orkadıışları tnrnfından Türk musikisi ve 
halk şnrkılorı, (sıı:ıt oyan), 21,15 \"İyolon 
l\olo. Konser Orhan Doror. Piyanoda Ya· 
lantin: 

1 - I<lcninvskl: Obcrtnss 
2 - Tschnlkovskl: Cnnzonelte 
3 - l<onli: Cardns, 

21.15 cı r ke trn: 
l - :'ıfendels onn: Hcbriden ouverlur 
2 - T.eoııca\'allo: Pııllin<'cl, fantıısie, 

22,15 oJ:ıns Jıahcrleri, 22,30 pl!ıkl:ı ~oto

lar, opera \'e opcrcl pnrçalnrı, 22,50 son 
haberler \"C ertesi günün programı, 23 son. 

l'a:an: :Kenan ÇinUi - Melekzad Çinili 
( ERKEK - KIZ ) 

(Tercllme ve tkllbaı hakkı mahfuzdur}. 
-NumaraS5-

KavaıBalo Melhlmet (efendi) vı 
buUdL!lm 

Koşuya girecek 
biniciyim, dedim 
ihtiyar adam beni baştan aşağı 
süzdü: gözüme pek küçük ve 
çeıımsız görünüyorsun evlat ı 

Burada Kavalalı Mehmet Efendiyi Nihayet yarışı kazandık •• 
' bulacaktım. Elimde bir de adreıi var- Artı1t Mehmet Efendiyi ıönneliydi· 

dı. tki Uç kiıiye bu zatı nerede bulabi- niz. Sevincinden ağzı kulaklanna varı-
leceğimi sordum. Bana: . yordu. Otele döndüğüm zaman bitkin 
• - Ekseriya Çarşı içindeki Çınarlı bir haldeydim. O gece hi~ dı§arıya çık-
kahvede oturur, dediler. madım. Mehmet Efendi ve arkada§lan 

Kıraathaneyi buldum. Burası asri bir odama gelerek ge~ vakte k~dıır oturdu-
kahvehaneydi. Mehmet 'Efendi de orada lar. 
idi. Kendimi tanıttım: Ertesi aabah Mehmet Efendi geleli .• 

- Koşuya iJtirak edecek biniciyim, Kahvede bazı eşrafın benimle görügmelC 
dedim . istediklerini söyledi. Beraberce aıağıya 

Elli ynglarında görünen Kavalalı be- indik. Hepsiyle tanıştım. Bunlar arasın 
ni ba§tan aşağı süzdil. Sonra gülümsi - daki yağ ve sabun tUccan Hasan Bey; 
yerek: adındaki zat, o ak§am beni. Mehmet 

_ Sen gözüme pek küçük ve selim· Efendiyle birlikte evine yemeğe davet 
siz görünüyorsun, bu i§i başarauğına etti. j 
pek aklım ermiyor be evlat l dedi. Ben yarı§ı kazanmakla, Edremildirı 

Düpediiz itimatsızlığı anlatan cümle· kahramanı haline gelmi§tim. Bir ka~ 
sini "be evlat!,, hitabiyle bitirmemiıt gün, Mehmet Efendi kolumdan tutarak 
bulunsaydı alınacaktım. Bu hitabın!dan beni kahve kahve dola§tırdr. Herkese 
gakacı bir adam olduğu anlaşılıyordu. tanıttı. Ben böyle alayişten hoşlanacak 
işi b:n de şakaya vurdum: birisi değildim. Fakat ne F-payım ki 

- npim tam bir binici tipi, daha ne ihtiyar ve iyi kalbli adamın hatınsu kır-
istiyorsunuz, dedim. . rnak istemiyordum. 

-Orası öyle amma iyi binip binme· Çıkrıkçı köyü eşrafından ( ... ) bey bi-
diğini bilmiyorum. zi köyüne bir öğle yemeğine davet et· 

- Bunu size her dakika isbat etme- mişti. Çıkrıkçı köyil, Edremitten hay-
ye hazırım .. Ba§ka bir diyeceğiniz var vanla bir bu~uk, iki aaat kadar uıak· 
mı? Zaten nasıl olsa, kO§udan önce bi- bktaydı. 

neceğim hayvanla tecrübeler- yapaca- Mehmet Efendi, ben, atlara bindik ve 
ğım, o zaman siz de teşrif ~er bakar- köye doğrulduk. Köyde meraaimle kar· 
ısınır. • §ılandık diyebmrim .. Kadın, erkek her· 

Bu sözüm, Mehmet ";fendinin pek kes bizi selamlamııtı. 
h~şuna gitti, &ağ eliyle arkama vura- Burası 90 - 100 hanelik şirin bir 
rak: yerdi. ( ••• ) bey §ercfimizc kun keö-

- Konu§mana da bakılırsa yaman tirmiş, rakı hazırlamıştı. Köyün ihtiyar 
bir !eye benziyorsun, dedi. ve genç erkekleri de geldiler. Oturuldu. 

Gülüştük, ve konuşıiıaya başladık •• Gece geç vakit dörldük. Bizi bırakmak 
Nereli olduğumu, ailemin kim olduğu- istememişlerdi. 

nu soruyordu. Kendisine lhım gelen Fakat ben malam sebeplerden dolayı 
cevapları verdim. Sonra bera:berce kal· kalmak istemedim. Döndük. 
karak ko!uya gireceğim hayvanı gör- Ertesi hafta koıular Ayvalıkta ola· 
füm. Ve oııunla koşu yerinde ufak bir caktt .. 1ki üç gün evvel, Mehmet Efen-
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- türmek li.zımdı. Edremitle, Ayvalık a-
ten sonra keyfi yerine gelmişe benziyor- rası epeyce olduğu için bir geceyi, §ÖSet 

du. Çınarlı kahvenin üstünde "Çınar üzerinıdeki köylerden birinde gesirme -
palas,, adını taşıyan gehrin en iyi oteli· miz icap edecekti . 

ne yerle§tim. Gece yemekten sonra da İ§te, bu sebeple Uç gün evvelden, bir 
geç vakte kadar Mehmet Efendi beni sabah gafakla 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 günü otomobille gelecekti. 

dar çıkarmayı da ihmal etmemişti.. Yol muntazamdı. Bazı köylerin için 
Otel, şirin ve temiz bir ye11di.. Rahat den geçiyordu. Köylerde hiç eğlenmt 

ve temiz bir uyku uyudum • yorduk. Akşam UstU gurupta beraber 
Koşu gününe kadar, her gün munta- ulaıtığımız, Ayvalık - Edremit ara 

zaman hayvanla ekzcrsizler yapıyor ve sındaki Burhaniye - Kcmc.r kasabasın 
atı kendime ahştrrıyordum. Nihayet ko· da bir hana indik. Burası deniz kenann 
gu günü geldi. Sabahın aaat dokuzunda da bir kasabadır. 
başlıyan bu eğlencelere deve güreıi Ertesi sabah gene yola çıktık. Ak;am 
ve deve koşulariyle ba§landı. Bunları üstü, Ayvalığa vardık. Burası bana İs 
pehlivan güreşleri takip etti. ttçte de tanbulun Büyükadasmı hatırlattı. Hele 

sıra bize geldi. Sa.fa sahil:ndeki çamlıktan Ada çamlık 
Koşu sahası Edremidin Tavşanbayn larından farksız, belki de daha gUrcldi. 

adiyle anılan ve ıehirden beş on dakika Karşıdaki k;.içücük adanın şairane 
kadar uzakta geni§ bir çayırlıktı. O k B 

görünüşüne diyecek yo tu. urası ta· 
~ün !'<ılnız Edremidin değil, bUtlin d-
h biatın bUtün güzelliklerini Ustünde top var köy ve kazalarının ahalisi akın akın 

Jamrııı bir yerdi. Ada beni kendisine •· gelmiş bulunuyordu. :ı 1 ğ d 
Altımdaki hayvan iyi bir kO§U bey- dctft çekmişti. Dıı.ha Ayva 1 a var ı

"'-ım gün bir sandalla geçerek bu 1cU-giriydi. Yarıp iştirak eden hayvanların 6 • 

k . n:ik adayı gezmiştim. hepsi de güzel olmakla beraber, haki atı :ı 
23 Nisanda koşuya girdik. Busöylemek lazım gelirse, en iyi at be-

nimkiydi. Nitekim bunun, halk bile far· 
kına varmıştı. 

Kulağıma kadar gelen seslerden, ya
rıJı kazanmam için bütün şüphe yalnız 
benim binicilk kabiliyetimde idi. Bu 
fikirde bulunanların ekserisi de zahit
lerdi. Bütün fÜphe yalruz bcndeydiıe 
mesele yoktu .. Kendime güveniyordum. 
Hele bu konuşmalar cesaretimi bir kat 
daha arttırmıştı • 
Koıu baıladı .. 
Ben bütün gayretimi, atım bütün 

varlığını ıarietti. 

rada da kazandık ve o gece halk 
fırkasında verilen baloya beni .de davet 

etmişlerdi. Gitmek mecburiyetinde kal
dım. Ertesi gUn Mehmet efendi ile oto
rnobillc Edremide döndük. Hayvanı Ah 

met ağa arkadan getirecekti. Edremit· 
liler yine beni eskisi gibi sık aık evle· 
rinc davet ediyorlardı. Hele Çiftçileı: 

köyünün eşrafından ( ) bey davetçile· 
rin başında celiyordu. Bir cün beni ya· 
nına alıp köye r:ötürdil. Çiftlili fçlnde 
bcı odalı bir Jtötk vardı. 

(Drnms ftl'~ 
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Geçirdiği kazadan sonra iyileşen 

araddos • 
ıço 

lstiralıat etmell için Jstanbula ailesi11in 
yanına geu1,ek isliyuı muş 

Bir buçu ksene kadar evvel lstanbul
dan Amerikaya giden güreni Miço S:ı
randos, yerıi dünyada yaptığı serbest 
r;:.ire~lerde çok büyük muvaffakıyetler 
kazanarak dünya serbest güreş şampi -
yonlan arasına da karışmışken bundan 
iki ay evvel büyük bir otomobil kazası 
geçirerek tehlikeli surette yaralandığı 
için uzun zaman hastanede yatmıya 

mecbur olmuştu. 
İki hafta evvel hastaneden çıkan !s

tanbullu pehlivanın derhal bir mUsa -
baka yaparak bu güreşteki Alman raki 
bini de mağlUp ettiğini birkaç gün ev· 
ve1 okuyucularımıza bildirmiştik. 

Bugün öğrendiğimize göre, geçirdiği 
büyük kazadan sonra - bir de m.Jsaba
ka yapmış olmasına rağmen - dinlen -
meye ihtiyacı olduğunu hisseden Miço, 
uzunca sürecek olan nakahat devresini 
geçirmek üzere şe:trimizdeki ailesinin 
yanına dönmek istemektedir. 

İstanbul sporculannın yakından tanı 
dığı ve bugün beynelmilel şöhreti <>lan 
Miçonun bu vesile ile şehrimizde de 
güreşler yapması ihtimali vardır. 

Ha/lanın 
fÇF.ROE~ 
* B tnkımlan müıabnlcnsında V e!a 

Bcşiktaşa, Süleymaniye de Beykoza 
hükmen m::ızliib olmuılardll". 

lııtnnbµl lilc maçlnı:ında Fenerbahçe 
Gnlntnsarnyı, Beykoz Süleymaniycyi 
3-2, Topkapı Eyübü 2-0, Beşihtaş da 
h.tnnhulsporu 7-0 yenmiıtir. 

* fzmir.dcki lik maçlnnnda Doğan. 
spor Yı:ınınnlan 1-0 kazanmı:tTI'. 

• Ankarndfı1ti lik maçlarmda Demir 
Çankaya, Demirspora 2-1, Ankamıpo.r
da Harbiyeye 0-1 yenilmiılerdir. 

q Kadıköy ııtndı ile Fcnerbahçe ara
ımdn yapılan kır ıkoıusunda Galat.aaa• 
ray birinci olmu§tur. 

• Deniz lisesi ile Bursa lisesi arasın
da sapılan gürcı müsabakalannı deniz 
takımı 4-1 kazanmı§tır. 

• Avrupada turneye çıkncak olan Te 
kirdnğlı Hüseyine Tekirdağ vilayeti 
bir ev ıatmalmıya karar vermiıtir. 

• Milli küme maçlanna 14 şubatta 
banlanması takarrür etmiı ve fikstür 
hazırlıfrına baılanmııtır. 

:(. Romanya ve Türkiye atletizm ta
kımlannın 29 mayısta Ankara stadında 
kar~ıln§malan hususunda altıl:adarlar 
mutabık kalmışlardır. 

°'~ Deni:tcilik federasyonu reisliğine 
Mnraş mebusu Alaeddinin getirileceği 
aöylenmekteı1ir. 

"" Askeri liseler voleybol birinciliği 
rnüsabtı!talnrmda Buran Jiı:!si deniz li -
sesine 9-15, 9-15 mağlup olmuştur. Ay 
11i liseler arasındaki Handbol maçı da 
deniz lisesi le!ıine neticelenmiştir. 

Türk spor kurumu tnrafın.dan Kas· 
tamcnuya göntlcrilen güre§ monutunı 
Kcm:ll Türel bir seçme müsabakası yap 
m:~, \'e bu rıüreşc iıtirı:ık eden elli peh 
ı:vamlnn on altısını ayırnrnk bu genç· 
Jcri çnlıştmnıya b::ışlnrruıtır. 

• Futbol federasyonu Avuıı.turyadan 
iki antrenör getinneye knrar vermiı • 
tir. 

Davet edilcce.~ olan antrenörlerden 
b:ri Lindcrdir. Bu ZAt Ankara.da açıln
cruc olnn antrenör brsuna muallim o
lacağı gibi memlekette de ha şantre -
nör!ii kc:lec:cktir. Diğeri Franlc adında 
biridir, bu zat Ankara mıntnknsı antre· 
n5rü ~lac:nktır. 

* İstanbul muhtelit futbol takımının 
bu nym 22 ve 23 ünde iki müıınbaka 
ynrmınk iizcrc Ankaraya götürülmesi 
tııknrrür etmiştir. 

* Hristiynnlann <l'ni b:ıyrambn <lo
lı:ıyısilc Tn!ujm stadında ya!Jılnn b"r 
fotbol turnuv:ısmda Şişli I<ıırtuluşn 2-0 
m:ığlub olmu,, n) ni günde oynanan 
Pcra • hrnnvut.-öy tna!:ıncla taraflar bi 
rcr go!l" berabere lınlm!§lardn. 

ı:t M:m küme f:kstürünü tıazn"lamnk 
iizCt'e m:r.tnfta ~rkczincle toplruınn Ga 
lntnsarny, Fcnşrbahçc, Güneş ve Be -

Miço Sarandos 

haberteı·i 
tiktaı klüplerinin murahhnslari!e fut -
bol federasyonu reisi arasında çıkan ih 
tilat yüzünden murahhaslar içtimaı tcr
ketmişlerdir. 

* .Eııki senelere ait §İld ve kupalar, 
İstanbul mıntnkaııı tnrafından kazan • 
mıı olan klüplere dnğıblrnıttır. Bu mü· 
kMn lardan futbol ıildleri 932 seneııin
de lstanbulspora, 935 - 936 senelerin.de 
fenerbahçeye, voleybol kupa1an d" 
935 ıaenc i için F cneryılmaza, 936 e
nesi için de Hiıale verilrni§tİr. 

• Annd~'u klübü, futbol federasyo
nunun kcr.dileri hakkında verdiği hak
sız karnnn d ğiıtirilmeıi :için Türk 
spor kurumu reisliğine, başvekalete ve 
parti sekreterliğine müracaat etmİ!tİr. 

* Kurban bayramı tatillerinde İzmir, 
Ankara ve lstanbulda birer müsabaka 
yapmak Üzere Atina muhteliti memle
ketimize davet edilmiştir. 

• Galatasaray ldübünün Ankara ıu
besi için elycvm Mutlu pastahanesi o
lan binanın ııatınalınm:ısma karar ve· 
rilmiştir. 

'* Eıki baıpehlivan Km-a Alinin kı· 
nlmış obn kolu tıımruniyle iyileşmiştir. 
Bu sevimli pehlivanımız idmanlanna 
başlamışbr, yalonda müsab:tkalara işti
ralc edccelttir. 

• B tnknnlan müsabakasında Gala
tasaray - Topkapı maçı havanın fenah· 
ğı yüzünden tehir edilmiş, Şeref ıta -
dınd:r'di Güneş - lstnnbulspor müıab'.l· 
kasm<laysa Güneşliler sahaya gelmedi
ğin.den lııtanbulspor hükmen galib ad
:ledildi. 

• lstanbul disiplin heyeti Topknpıh 
Haydann nizami vaziyetini tetkit( et· 
miş ve Fener - Enosis maçında rakibine 
tekme ve toknt atan Hüsameddini ve 
bu müsabakanın hakemi Şazi T ezcnnı 
dinlemi§tir. 

ntŞAHOA: 

• Be:lin olimpiyatlannda Pentatlon 
birincisi olan Alman Hanrik lııpanyada 
ki harb esnasında ölmüıtür. 

* Arjantin, Amerikan futbol fcdc • 
ra5yonundan çıkmıya karar vermittir. 

• Kanndnda dünyanın en büyük stad
yomunun inşasına baı;lanmıştır. Bu ye
ni &tat (163.000) kişiyi alabilecek ka· 
dar büyüte o"acaktır. 

• Amerikanın amatör sporcuları ara 
sında yaptığı ıporun yayım ve ter<ık· 

· · :t.:nc hizmc! etmiş oh.na vc:-.!ccc'< r-·•. 
kilfat İçin bi.r intihap yapılmış ve 193S 
reyle tenisçi Budge birinci, 704 reyle 
atlet Lash ikinci, 425 reyle yür.:c:ü ka
dın RabJs iiçüncü olmuşlardır. 

..... Atinada ynpılan bir futbol maçın· 
el~ Stelyos Kiryako .isimli bir knfoci ka· 
lesini üı1afa aederken tepesi üstü düş 
mÜ§ ve beyni delinerek ölmüştilr. 

• Atina.•la Y unnn milli futbol tnknm 
ile iki müsabaka yapmış olan Avustur· 

~ 9 .tKtNCfKA'NUN - ı9'8 

me~t:uou ......................... 

B. takım larının 
müsabakaları 

Yol Ve kültür işlet 
ilk pl8oda geliyo 

kazaya bağlıyan yollar gelir ~·:htl 
lar d!l .ehemmiyeti haizdir. SSW:. 
Ödemi§ yolundan bu sene 1200 ııı ~ 
geniş ve 4000 metresi patika oıııı 
7.ere yaptırılmıştır. El'an da :zOO 
ile inşaata devam edilmektediı'·dt 

Galatasaruy-Topkapı karşılaş-
ması tehir edildi 

GUneş sahaya gel m e
dlğlnden 1. spor b ük
men galip addol uodu 

Dün Taksim stadında yapılacak o
lan Galatasaray • Topkapı B takımla 
rı maçr, her iki takım da sahaya gel
miş olmasına rağmen havanın muha
lcf eti ve sahanın gayri nizami bir hal
de olması yüzünden hakem tarafından 
tehir edilmiştir. 

Güneş - Jshmbulspor 
Gene dün Şeref stadyomunda yapıl

ması l.lzrm gelen istanbulspor - Güneş 

B timleri karşılaşması Güneşlilerin sa
haya gelmemeleri yüzünden yapılama
mış ve İstanbulsporun hükmen galip 
gelmesine mukabil Güneşliler B takım
ları talimatı mucibin:e Iik harici kalmış 

1 
sayılacaklardır. 

Ferenşvaroş 
Hokeyde de gali p 
Macaristanın meşhur klübü Frenşva

roşun hokey takımı Lt"histanda, Po
lonyanm janvarzina k!Ubil ile yaptığı 
müsabaka.da 3·0 galib gelmiştir. 

B3Du- maç DçDn 

C oe L uiz'e 
100 0 00 d olar 

teklif edi ldi 
Altıı;Unlilk bisiklet yarışlarının tn 

nınınış organizatörü Harrl Mcndel, 
zenci Coe J..ulse Tomy Galcntoya 
karşı clöğfişmek için 100.000 dolnr 
tokllf etmtştlr. 

Coe Lııfsin mencceri hcnUz kat't 
cevabını vermemiş olmakla beraber, 
-bu teklifi lrnbul edeceğine muhak
kak nnzarilo bn.kılmaktadır. 

Yunan mili takı miyle iki 
mnç yapan 

R apid 
B ir in i kazandı d i
ğe r i n i k aybetti 

Yunanistantla bulunan Avusturya
nm Rapid klübü cumartesi ve pazar 
günleri Yunan milli takımile üstüste 
iki mUsabaka yapmış ve bunlardnn il
kinde 4-1 galip gelmiş, ikincisinde de 
3-0 mağlup olmuştur. 

Atina gazetelerinde okucluğumuda gö 
re Rapidi kazanan Yunan milli takımı 
hemen hemen geçenlerde tstanbula 
gelmiş olan Enosis oyuncularından 

müteşekkil bir kadro ile ve şu şekilde 
sahaya çıkmıştır 

Sl;lavuıo., - Papadopws, Gaspari.! -
Kritilcos, Kondilis, Gigos - Miakis, 
Depuntis, Vilıalidi,'f, Maropulos, Tri
yandofilidis. 

yanın Rapid klübü ilk maçı 4-1 kazan· 
rruş, ikincisinde 3-0 mağlub olmuıtur. 

• Meşhur tenisçi Budge ııon yaptığı 
maçta HenkcJ ismindeki rakibine mağ
lup olmu§tur. 

Salihli (Hususi) -Kazamız umu
miyet itibariyle çalışma yolunu tut. 
muş ve mUnevver gençlerin yer, yer ve 
zümre, zümre yaptığı toplantılarda 
memleket ihtiyaçları tcsbit edilerek 
bu yol üzerinde yürümeğe b~lanmış
tır. 

Kasabanıp en önde gelen ihtiyaç. 
1anndan su işi, arteziyen halinde te. 
min edilmeğe ve gelecek arteziyen mU
hendis ve mütehassısmın tetkik ve is.. 
tikşafı neticesine bırakılmıştır. 

Asri kabristan, Cwnhuriyct mey
danlığı ve buraya konacak bUstün de 
hazırlıkları ikmal edilmek üzeredir. 

KUi ı Ur faa 'iye ti 
Yurdun her köşesi gibi kazamızdn 

da kültür faaliyetinin daha fazla inki. 
şafma ihtiya~ vardır. Bu esaslar dahi
linde merkez için bir orta. ve bir ilk ol 
mak üzere iki mektebe ihtiyaç hasıl 

olduğu ve bunlardan orta. mektep bi. 
nasmm değerli Salföli halkının çok 
yerinde ve yüksek muaveneti ile ve il
kin ise 038 yılr vilayet hUtçesiyle te. 
min edileceği düşünülmüş ve Bunlar 
üzerinde mllsbet faaliyete b~lanmış
tır. 

Köylerimizde ise bu yıl Mersinli 
mektebinin inşaatı bitmiş ve kadro a. 
lmmıştır. Poyraz, Kemer, Sartrnah
mut, Allahdeycn, köyleri mektep arsa 
ları tefrik edilmi§tir. 

Vol 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 
Avusturyalılar 

Alma nlara m aQlüp 
ettiler 

Avusturya - Almanya teni'J karşılaş
ması Sianeyde yapılmış ve Bromviç • 
Kist't~n mürekkep Avusturya çifti 
Henkel - Von Cram Alman tenis takı
mını 6-1, 6·4, 6-4, 6-8 ile mağlub etme 
ye muvaffak olmuştur. 

au~ us~lYı1Mlde 
lhlokew 

Rilter Von Halt kupasını 
Budapeşteli •er kazandı 

Almanyada Garmisch'de Ritter fon 
Halt kupası için buz üstünde hokey 
beynelmilel müsabakaları Budapeşte 

muhtelitin:n galebesite neticelenmi~tir. 

Birin•.:i olan Budapeşte muhtcliti 
yaptığı 3 maçta 9 gol atmış ve 6 gol 
yemiştir. 

İkinci gelen Ev FJssen takımı da 3 
müsabakada 8 gol atmış, 7 gol yemiş
tir. 

Üçüncü olan Viyana tclı:ımı ise yap
tığı 3 karşılaşmada 8 gol yemiş ve 8 
gol atmıştır. 

Budapeşteliler Ritter fon Halt ku
pasında birinci olduktan sonra B~d
lizdeki buz üstünde hokey muhtt"liti i

le de çarpı~§ ve bu müsabakada 8-~
galib gelmiştir. 

Pirene muhteliti ile cenubi Sakson
ya kanşığı arasında Tuluzda yapılan 

buz üstünde hokey maçı, cenubi Sak· 
sonyalılarrn yedikleri 16 gole mukabil 
kaydettikleri 21 sayı ile lehlerine ne
ticelenmiştlr. 

* Büyüle bir kaza geçinni, olan A
merikada!n lııtı:ınbullu pehlinn Miço 
Sarandoı tekrar müsabakaya batlarnıı 
ve Alman Hannantla yaptığı bir maç• 
ta ga?ib gelmİ§tİr. Kayakta atlama 

• Rusyada iki maç yapan Fransız 
boks&-leri Leningrac:1da S-3, Moıkova-

dn da 7-1 gibi büyük bir farkla mağlup 
olmu,Jardır. 

* Geçen yaz ycpbklan müsabakada 
berabere kalan Bulgar • Çekoılovak 
milli takımları iki ay sonra bu maçın 
reva::ııını yapacaklardır. 

• Paris ve Prağ ~ehirleri muhtelit 
futbcl takımlarının 13 §Ubatt"' Prağda 
knrşılaşmalan truriırrür etmiıtir. 

* Fransız tcyyareci Maurice Amaut 
tek satıhlı bir tayyarcvle 7900 metre 
irtifaa çılmrak 6,5 litrcliL: tayyareler~ 

mahsus yer.i bir re:Cor tesisine muvaffak 
olmuıtur. 

Almanyadahi beynel
milel mü.-ıabakayı 

bir Norveçli kazandı 
Almanyada Garmisch P artenkirchen• 

deki ol:mpiyat kar pistinde kayakla at· 
lama beynelmilel mlisabakalarr yapıl
mış ve Norveçli Reida birinci olmu§
tur. Alınan dcre<:elcr şunlardır: 

1 - Norveçli Reida Anderaon 80 

metre kadar atlamış ve 227 puvan al
mıştır. 2 - Toni Eisgruôer (Alman) 
77 metre atlamıştır. aldığı ı;uvan 219 
dur. 3 - Haselbftr~er ( A~man) 71 
metre atlamış ve-. 218 puvan kazanmıı· 
tır. 

Salihli - Borlu yolu uzeriıı 
amele kullanarak iki yeni koprll• 
fez ve muhtelif noktalarda da 
ve ıslahat yapmak suretiyle yol f 
bir hale konmu.cıtur. Keza bil 
Adata n:ıhiyesinİ Dibek dağına'~ 
mara gölü U7.erinden Akhisaı:3 dl 
yan ve vaktiyle Baı!dat ı:;oscsı 11 , 

nılan Kı?.köprüsü birçok ısıaıılt· 
sonra yeniden açılmı~tır. Dahil. b 
köy yonar.ve Alqehir köprfi!il 
hale e-etirilmiştir. 

Köy 1~1eıi 
1 

938 yılı köy bütçelerimizde ~ 
sa bUyük köylerimizde Gazi bil 
noksan meydanların acılmnsJ ': 
mnmJarun~ı. fenni kah.ve inşsS 1' 
odası inşası işleriyle su yo11atıJlıJI 
hi bir şekle }U1"'"1"'C:T VllrdfT. 

Diye: rbaKırda S 
Altı köy datı 

yapıhvor 
Ş'mdlye k8dar 20~d 
göçmen js'4 an ed~~ 

Diyarbakır, (Hususi) - şı 
kadar birinci umumi müfetti§Jik e 
takasım ihtiva eden 8 viltf ~ 
(20558) göçmen yurddaş isk!tl., 

miştir. Bunlann çoğu Roma~~ 
Bulgaristandan gelen kardeşteı1 

d~ ~ 
Mmtakamızda göçmen işlerı ta '' 

düzenle ilerlemektedir. Göçınerıle' 
Diyarbakır.da iki ve Van gölil ~ 
nnda da üç modem köy yapıl f 
mıntakanın muhtelif köylerine dt 
men yerleştirilmiştir. rt~ 

Bu köylerden Tatvan ve :Ed 6'~ 
köyleri Van gölünün iki uc~? eı) 
Her ikisinin de yeri çok ~Ut fi 
Göçmenler için yapılan evle.T111 ae 
374 tür. Geri kalanlar şehı~l~~ı 
köylerdeki boş evlere yerleştırıl ;! 

Ayrıca, Van gölü kıVtsrnda ııı 
bir şehir oJmağa namzed olaJI /, 
vanın Ortap ve Tuğ köyleri ar• t 
da geniş mikyasta göçmen yer~e; 
mesi için güzel bir kasaba ptatı 
zırlanmı§tır. ÖnUmüzdeki yıl 111~,ııt 
ta geçilecektir. Bundan ba?~a ~ 
den 6 köy daha kurulması ıçırı 
maktadır. gt 

Birka9 yıl önce mıntakamı:ra .1 
karde§lerimiz 1imdiden müı:ta11911~ 
ziyetc geçmişler, hattS çoğalal1 'İ_ 
larmı ve vaziyetlerini düşüncre1c 

o k •ı 1 O •1A 1 bile dı eme len e ev erıne ı ave er 
mışlardır. 

Amerikada d 
Üç yüzme ıehol 

· h il 11 t1 I 
111

e 
1 Nevyorktan haber verUdtğ Ole~ 

re, yüzmelerde yeniden Uç ~ 
rekoru kırılmıştır. t ~ 

Petor Ji'tck f.O yardn serb~ce ~/ 
to 28 saniye 6,10 nJuk bir ne 

1
,, P 

etmiştir. Eski rekor 28,7110 
Koyaka aitti. 11J 

Kntrtn Rasls de 20 yardfl ,,fi 
pisinde 50 yarda kurbağlaııt ı•' 
saniye 6110 da yaparak Atlle~ jf 
korunu kırmıştır. Eski rekor JJd 
da 36 saniye ile Agncs Gerd' 
sis etmişti. o ~) 

Dorotty Forbes, sırüstU 1 O eder.' 
reyi ı dakika 18 saniyede kll~t j 
veni bir rekor kırmıştır. ıı.ıs 
i,22 de Eleonor'Holme aıtti· 

Saı ısiyahlılaı ıfl 
danslı çayı ~ 

İstanbulspor klübümüzün ~ /.. 
bulunan İstanbul lisesine menstl~. ~ 
siyahlıların tertip ettiği danslı çl (" 
Park otel salonlarında parlak bit 
de verilmiştir. 1 

Bu çaya ıehrlnrzin en müınt-' ~ 
lan şeref vermişler ve sarı sivııl111 ;J 
ter bu~nü l.iüyük bir ne§C içirıdC 
rrilşlerdir. 
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GuNAHKARPAPASLAR ... Nakleden F. K • 

tı "erdugo Ka·dın, şimşek gibi bir hızla 
'•1a J> 11 

: Honor6 de BALZAC 

c!nkn kısmın hftlhası 
""::o::ron °rdulanmn iıcal; esna
.._. •1>anya. Küçük Menc1a b-

•ncLa iaey-konatmda IMr balo 
~11 kasabayı muhafaza eden 
et.. " lıumandanı Victor Mar
~d ~on~~ playor: etrafta 
llİıin ~r ~11k11net var. Gözleri de
' llZermde biç umulmadık bir 
1-i, ;raya ilifiyor: 1 nC"iliz gemi -
~ .aın o esnada binbqmın e • 
il~ rreli~or. fakat zabiti ile ko
)'or dan bar k11rt11nla öldürülü
dii,:. ~: M. ne yapacajmı f8l•rmıt. 

.'"'iirfcen matquiı'nin km Clara .... ,.,...) 
~ ~~Çınız'. dedi, kardeşlerim arkam
tıdirı: :r, ıızi öldürecekler. Şuradan 
t.ııdU~ Yanın alt başında Juanito'nun 

!iu
11 

1~ \'ar. Hadi gidin r 
~h u Söylerken eli ile itiyordu. Dc
~t ç ~a bir milddet hayr~Je baktı; 
tıt ku.; ~~çmedi, her insanı, hatta "'•q ttlıaıni bir an terketmiyen in
~k l'ldıinıizi mildafaa insiyakma 
il ~ltıa ktzın gösterdiği tarafa atıldı, 
biıdiff :• kadar ancak keçilerin geçe
llııı '-r •Yalardan koprak indi. Clara• 
~t b dtılerine: "Arkamdan gelini'' 
~t;fırdığını duydu: kendisiı1i öl
«ıı: bir~-gelenlerin ayak sest~rini duy
~dcn ...,ç el kufJunun kulaktan di -
~t ~~ldıyarak geçtiğini duydu; 
~dr ~rye vardı, atı bul:lu, Uzerine 
ClttL e bir !İm§ek hızı ile kaybolup 

lh,_ ~lr\a 
~ttlh ç laatte General G T. R•un 
bi;-cti •

1 
rna \'ardı; general erklnı har

~~ e sofra baıında idi. B:nbaıı, 
~·ttl Psarı, üstü bap periıan bir hal-

erelc • .... . 
~ Si.te kellemi getiriyorum t dedL 

~!l!du ve baııdan ıesen tüyler ür
"llllç b~kayı anlattı. Hikaycst kor -
""'"' ır "ktı. ... lidhit UJ utla karıılandı. Nihayet 

....._ general: 

liıt.i~i~·enc:e, dedi, siz suçlu değil, ta
ıt "lik~ız.' İspanyollann ed~r.sizliği si
~'lr etıle:neı: bilmem ma•Clal neve 
'ff •e ' ':fc~r aına bana kalırsa ben sizi 

a., ... 
teacUi 02ler, bedbaht zabiti öyle pek 

edcrned' 't ı. 
>lııaı.:a~Pcrator bunları haber alım~a ne 

Q &ll'l'l! dedi 
tncrat. . 

ı._ ...... s· . 
.,.lta1,rr:_zı ku11una dizdirir, dedi, ama 

Snra 
...._ f\ •ert bir ta\'urla ili ve etti: 
~~ rtrJc hu sözleri bırakalım da ba
s..t~ :elenin intikamını almağa çalr
~lt u 1llemleketin iyice gözilnü yıl"lti' aklını başına getireccek bir 
'-1-t 'b~urada insanca değil, cana -
~İt 11 1 harbediyorlar. 

ti ~llf~t sonra biitün bir alay ınva
~ •eze· ?tıııtı sı ve bir topçu takımı yola 
klt.ı_ : General ile Victor kolun ba· 
~ık:C N' ~~U 1Yorlardı. Arkadaşlarının öl • 
ı~lnu 1 01dulunu <Sğrenen ukerlerin 
~ :aalsiz bir hiddet bürUmUştU: 

''da1c· rarglb ile 'Menda kuabası 
~ den 1 rn~aafe işin içine mucize ka
~di. 'i ~ele derecede bir sür at le kate· 

i'lcre 
0 

da, bütün ahalisi silahlanmış 
~ti ile t'a&gelindi. Her biri generalin 
~ldl ltuıatıtıp ahalisi kılınçtan ge· 

ttıs .. 
~~ 11\t~iin anlaşılmaz bir cil\'esi ola
,~ katız Cemileri ilerliyememiş. yan 
~ aır ~şl.ardı; bunun sebebi sonra· 
~ ~=nildı: o gemilerde yalnız top 
~iti te ~•kerı varmı' ve ner nasılsa 
~} t~11rıılerden önce gelmişler. lngi· 
U ltıh_. . erfni Ö il . 'd • 
~~f·ı g r r g<Srmeı Uma ettı· 
~ ~•ı, 1 

;rdcn mahrum kalan M enda 
,~ h ransız askerleri tarafından, 
0~~td trrıen hic;bir ateşe lilznm his
' tha~ Çe\'rili\'erdi. Deh~te du .. ar 
ıı_ t İ•tıe~ kayıdsız şartsız teoslim ol -
Si • t\Itttı · Fransızlann katilleri, Men
~1~tği P. lhal'sinin de kılmçtan ge
'- diler\~ tahmin ettikleri için, kendi 
"1ıı,.~ı f ele vermeği tekt=f ettiler. 
~~ 0.:akarlıklara 1spanya'da çok 
~'"'- ht tir. General bu teklifi kabul 
~t ~ r \art ko11tu: bey-kona~ ında. 
~~ "' •dtıinden marquiı'ye ka· 

"lrsa derhal tc.lim edilecekti. 

Çeviren: Nurullah ·ATAÇ 
Buna ruı oldular: general de ahaliy~ 
canlanru bağıflryacağını, askerlerinin 
de tehri yağma edip yakmalanna man; 
olacağını vaadetti. Bir de . ağır veFgi 
kesildi ve kaaabanm en zenginleri, bu 
paranın yirmi dört saatte ö~encceğinin 
z!mini olmak · üzere kendiliklerinden 
teslim oldular. 

General, askerinin e.mniyeti için ge:._ 
len bütoJn tedbirlere tevcaaül • etti. ka
sabanın müdaf aaaı için llzımgelenleri 
yaptı ve efradın evlere yerlcımcsini 

menetti. Onların çadırlanru kurduktan 
sonra ·bey-konağına gidip orayı' askeri 
işgal altma aldı. Leganes ailesine men
sup k=m varsa uşaklarla bera~r neza
ret altına alındı, elleri kolları bağlanıl· 
dı ve geçen akşam balo rrilen salona 
hapsedildi. ,Bu salonun perıt.:erelerin

den, ıehre nazır ta~a.!Sanın her tarafı 
kolayca görüleb:lirdi. General erkanı
harbiyeai ile birlikte yandaki da:reye 
yerleıip e...v'ela, İngilizlerin asker çıkar
masına mani olacak ted irleri kaı'arlaş
tır.dı. Mareıal Ney'e yaverlerinden bi
rini gönderip sahile de top konulmasını 
emrettikten sonra general ile erkanı· 
harbiyesiz esirlerle meşgul 
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oldular. A
halinin teslim ettiği iki yilz İspanyol 
derhal taraçada k~~·· ..,a dizildiler. Bu 
askeri idam işinden sonra general ta· 
raçaya, salonda bulunan adam 'mikta
nnea daı ağacı kurulmasını ve celidın 
çağmlmasını emretti. Victor Marchand, 
yemek aaatlne kadar olan ~u':tten is
tifade ederek esiı"leri görmeğ~ gitti. 
Biraz sonra generalin yanına döndü ve 
teesaür\lnü belli eden bir sesle: 

- Siz.den lQtfunuzu istirham etme· 
ğe geldim, dedi. 

General acı bir istihza ile: 
- Si% mi? diye aordu. 
Vl.;tor: 
- Heyhat t dedi, sizden istirham et· 

tiğ'm ll1tuflar pek acı ıeyler. Marquis, 
darağaÇlanrun kurulduğunu gördü, ai· 
lesi üçn bu idam tarzını değiıtirmeni
zi ve asilzadelerin başlannı k.eıtirmeni· 
zi rica ediyor. 

General: 
- Peki, öyle olsun l dedi. 
- Asilzadelerin ıon demlerin.de yan· 

larında bir rahib bulunmasını ve bağ· 
lannrn çözülmesini de rica ediyor; kaç
ınağa kalkıımıyacaklannı vadediyorlar. 

- Ona da peki ama, sonra hesabını 
sizden sorarım. 

- İht:yar, en genç oğlunu affeder· 
seniz b:.itün servetini size vermeği tek· 
lif ediyor. 

General: 
- Ya! dedL Ama olan malı millkü 

zaten kral Joseph.indir. (1) 
Bir an durdu. Alnmda bir istihfaf 

kırıpğı belirm:şti. 

- Ben, dedi, onun istediğinden da
ha tlbm'ı YllP•c:ağım. Son ricasının e
hemmiyetini anlıyorum. Pekili 1 Bede-
lini verip 1 adının, sülalesıııin } aşaması
r.ı temln1 ets:n. Fakat hiyaneti de. ölü
mü de biltiln lspariya'da ilelebed anıl
sın 1 O~ullarırvtan h,n ... ;<>i celladlrğa ra-

. papasın üstüne atıldı 
· Cevabını Terdiğıni işidince, sukutu 

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

- BIJda.la, sen çıldırmışsın 1 Güzellik· 
le' iatediğ:m 'fCyleri benden ~airgemcne 
zaten imkin yok ki •.• Kocanın timdi ne· 
rede olduğunu, buraya ne zaman döne· 
ceğini söylemezsen işltcnc~ilerim seni 
söyletmesini bilirler. Diğer tartım için 
de senin razı olup olmaman pek o kadar 
ehemmiyetli bir ıey değil; ister razı ol, 
ister· olma, benim arzum yerine gele· 
cektir. Bundan emin ol .. Ustünde otu-

rana karşısındaki erkeğin arzusuna göre 
vaziyetler aldıran maflalh koltuktan 
senin galiba haberin yok •• 
Soğuk davranmakla kendini maneıa 

olsun koruyacağını sanıyÔraan 1'•!=:.:. 
da aldanıyorsun. Seni "'1 utanmaz fahi
ıeden daha !':zil hareketlere aevkedecek 
ili:.çlardan sana istediğim kadannı içirt
mek te elimdedir. Anlaıdın mı Süzanna? 
Bana karşı hissiz davranma~a de imkan 
yok .. 

Kadın, yorgun ~e bitkin. bir tavırla 

kollarını bırakım§. vücudu öne mütema 
yil, yumrukları sıkılı dalgın duruyordu. 
Birden, 1im1ek gibi bir hızla Galvezin 
üstüne atıldı. boğannı sıkmağa baıladı. 
Fakat kafi der.ecede sür'atli :iavranama
mıı ve boğ;ızını birden lüzumu kadar 
kuvvetle ııkamamıştı. Engi%isyon reisi 
boğuk bir sesle haykırdı. 

Bir kapı açıldı, üç kukulatalı adam, 
- belki de. bir kaç aaat evvelkiler • 
içeriye girdiler. KO§tular, genç kadınm 
üstüne atılıp efendilerini kurtardılar. 

Papaa ·sapsan kesilmifti ve hiddet· 
ten tir~ titriyotdu. içten içe de Adeta 
memnundu. Bu ka~ın engizisyon reisi 
•olduğu zamandanberi görmediği cinsten 
bir mahluktu, arzularına derhal bo~n 
eğmiyordu ve bu hal onu daha fazla 
tahrik etmekteydi. Papaa, yeni bir zevk 

zı olursa ona canını da bağcılanm, ai· 
le!lin bütün servetini de. Haydi .gidip 
söyleyin. fakat bundan mra hiç bir 
şey di:llemem: 

Yemek hazırdı. Zab:tler sofraya o
turmuşlar, yor~nluğun bir kat daha 
artırdığı açhklannı gideriyorlardı. İçle
rinden yalnız biri, VJ.:tor Marchand, 
btı ziyafette hazır değildl Uzun bir te
reddütten sonra, mafrur Leganes aile· 
sinin inled: ği salona girdi; .daha ild gt:in 
evci iki kızla Uç genç oğulun baf]an
nın bir vals havası içinde dalgalana 
dalgalana döndüklerini gördüiü bu aa· 
lonun timdi arzettiği manzaraya hazin 
hazin baktı. Biraz sonra o başlann, cel
lld kılmcı ile yuvarlanacaklanru düşü
n~ titredi. Yaldızlı koltuklanna bağ
Iannuı olan baba ile ana, üç oğulla iki 
kız, hiç kıpırdamaksızın duruyorlardı. 

Seki% upk, elleri arkalarına bağlanmı1. 
ayakta idiler. Bu on bcı kiti birib'.rle· 
rine N"ekarla bakıyor ve içlerindeki his
ler gözlerinden hemen hiç belli olmu· 
yordu. Yalnız bazı alrnlarda, derin b:r 

1 
vesilesi elde ettiğine seviniyordu. 

Emir verdi: 
- Kaltağı yatağa bağlayın r.. 
Kukulatalı adamlar emri derhal tat· 

bike koyuldular. Fakat Süzanna mu
kavemet ettiği için kaba davrandılar ve 
bir aralık kadının kamına ıiddetli bir 
darbe indirdiler. Süzanna hemen kamı· 
nı iki eliyle tuttu, bu sefer yalvardı: 

- Allah aıkına merhamet! Gebe
. yim!. • 

Gebelik, engizisyon nazarında bile 
mukaıddeati, bu itibarla kukulatah a
damlar yavaıladılar, keyfi kaçan Gal
vez sordu : 

- Gebe misin? Kaç aylık?. 
- Sekiz ay ... 
-Ya? .. 
Biraz dütünd~ Bu manie epey canı 

sıkrldığı anlaplıyordu. Sonra: 
- Pekala, dedi, çocuğunu dünyaya 

getirinciye kadar ihtimamla bakılacak
sın .. Çocuğunu doğurduktan sonra tü· 
rar göri.ışürüz. Maamafih ıunu aklın

da tut: Şartlanmı kabul ettiğin takdir· 
de bana evvelden haber verebilirsin. 

KukulataWara dönüp emretti: 
- Öfraziyaya haber verin. Bu ka· 

dına o baksın •• 
Ertesi günü Donya Öfruiya, engi

zisyon reisinin yanına gelerek kadının 

doğru aöylediğini haber verdi, filhakika 
gebe idi, Galvczin beklemesi Uznndı. 

* • • 
Günler, haftalar geçti. Sü.zanna bir 

o&lan çocuk do&urdu. Bu müddet zar
fında kocaaını bu1maJıc için engiziayo • 
nun aarfettiği gayretler hep bop git
mi1ti. Danyel Ruben, ismi "Bahata,, 
olduğu öfrenilen gemisiyle hiç bir ta
panyol limanına uğramamııtı .. Nereye 
gittiği. ne olduğu meçhuldü. Kendiaİlle, 
her halde Valansiyadaki dosttan haber 
vermek imkanını bulmuı olacaklardı ki 

tevekkülle beraber, muvaff?_k olamama
nın verdiği esef görülüyordu. Muhafa· 
7alanna memur olan askerler de onlar 
gibi hareketsiı duruyor ve bu zalim I 
diifrnanlann elemine hürmet ediyorlar
dı. Victor içeri girince bir an •gözlerde 
b:r merak belirdi, Zabit, esirlerin elle
rinin çözülmesini emretti, Clara•yı kol· 
tuğuna aımaıkı bağlıyan ipleri kendi e
li ile ç:b:dU. Ktz mahzun mahzun gülüm· 
sedi. Victor, kmn kollanna hafifç.e do-
kunmaktan kendini alama,~.; onun kara 
saçlarına, kıvrak endamına da hayran 
hayran bakryordu. Hak'.ki bir İspanyol 
kızı: teni İspanyol teni, gözl:ri İspan
yol gözü, kıvrık uzun kirpikler, karga 
kanadından .daha kara gözbebekleri ... 
Son derece matemli olmakla beraber yi· 
ne bir genç kıı dudağında belirdiğini 
gösteren bir tebessümle: 

- Bari muvaffak oldunuz mu? diye 
aordu. 

-Scmu ycınn..
(1) Kıral ]oseph, Nopoleon'un kar

de§i. 

bpanyaya uğramak suretiyle kapana 
düşmiıyordu . 

Çocuk bir aylık olduğu zaman. Don
ya Öfraziya, e...velce ver.diği emir veç· 
hile papasın yanına gelerek haber ver· 
di: 

- Çocuk sıhhattedir. Anne&i de iyi
lcıti .• Monsenyör neye karar veriyor
lar? f 

- Karanm çoktan verildi. Emirle· 
rimi dinle .... 

Papas, uzun uzaldrya talimat verdi. 
öfraziya bir aralık ti~ arardı .. 

Engizisyonun bir işkence aleti olmak· 
la beraber o da kadın, o da anneydi
Papaam emirleri her halde pek ulimane 
olmalı idi. Kadının hepec:amı Galvezin 
c8zilnden kaçınaınııtı.. 

Homuıtdandı: 

- Dikkat et .• Eğer merlıamctle cJe. 
diklerimi harfiyen tatbik etmenen iki 
oğlunu ölmlif bil! •• 

Kadın zaten kendini toplımamııtı. 

sakinane cevap verdi: 

- Monsenyör bana güvenebilir .. 

Ertesi gün Silzanna uyandıfı za· 
man çocuğunu yarunda göremedi. Te
liıla odanın içinde oraya bura.ya kO§tu, 

bağırttı, çafırdı. lçcri giren hizmetçile
re sordu, cevap alamadı. Hizmetçiden 
aonra gelen Donya öfra.ziya ile sade

ce: 1 
- Burada her hareket MonsenyörUrı 

emriyle yapılır. Demekle iktifa etti. 

Süzanna haykırdı: 1 
- Onu görmek istiyorum. onu göre

ceğim .. 

Bir kaç dakika sonra engizisyon reisi 
içeriye girdi, gayet ıoğuk: 

- Ne istiyorsunuz? diye aordu .• 
Süzanna ıdiı üıtii kapandı. cellidı· 

nın ellerine sarılarak yalvardı: 

- Çocuğum? Yavrum nerede? •• 
Galvez. zavallı anneye baktı, fakat 

nuadarında merhamet ifadesi okun· 
muyordu, bakıtlan daha ziyade, kadı

nın heyecanla ncfea aldık~ •kabarıp 
inen göğsüne matuftu. Gözleri garip 
bir ıııkla parlıyordu. 

Dizlerine kapannuı olan kadmm, ya
kaıı çok gcniı elbisesi dolayıaiyle kıs· 
men meydana çıkanı göğsüne yukan· 
dAn baktık~ gördükleri onda. ~rha· 
met hiaai değil, ıehvi hisler uyandın· 

yordu. 

Gözlerini kadından ayırmadan ya
vq yavaı söyledi: 

- Çocuğunu kurtarmak ancak tenin 
elindedir. Şartlannu deiiftirmedim. 
bildiğin tartlar •• Bunlan kabul etmek. 

le sade kendini değ~ çocuğunu ve bir 

gün elimize geçmesi muhakkak olm 
kocanı da kutaracaksm.. 

Sü.zanna do&ruldu: 
- Yansı değil, servetimizin hepsi 

senin olsun.. Bunun için... 
(Devumnr) 

Ha1wrin deniz ve mac(.,>ra romanı: 49 Umidile sualler sormağa başladım. O b:ına bir 
aralık dedi ki: 

tabancalarlle ateş etmeğe, ameleyi öldUrmeğe de 
başladılar. Bu z:ı.valhlardan beş altı klşl vuru· 
lup düşilnce ötekileri bir perişanlık kapladı, hay 
kırarak, tnllyerek arkadaki ıssız yamaçlara dof 
ru kaçtılar. Bu yürekler paralayıcı halden son
ra ortalığı uğursuz bir sessizlik kaplayınca pen
cerdemi tltrlyerek kapadım, sandalyenin Ustüne 
dilşilp diişünmeğe başladım. Yazan: Ah Rwı S<'yfİ 

ve onların· yanma gitmek lmkdnları olduğuna 
hilkmP-di) ordum. Bulunduğumuz buz memleke
tinde bir taraflı kaçabllmekllğin imk&.nı b~lun

madığrndan "Kaya sarayı., nda kimse gidip gel
meme, çıkıp girmeme karışmıyordu, vakit vakit 
merdivenlerden göl kenarına ine bildiğim gibi, 
amelenin kovulduğu 'buz ovasını da blllyordum. 

O gUn<len kalan vaktimi, dolaşma bahanesi
le slllh deposunun nerede olduğunu bulmak i
çin çalışarak geçirdlmse de etrafta böyle bir yer 
göremedim. 

Dimağımı büyük bir ·yeis sarmak üzereydi 
ki. seYlnçle yerimden fırladım. Kaptan Blak ile 
onun odasında yemek yediğim akşam durnrda 
güzel bir sllft.hlık Ye bunun içinde dizili on tane 
kadar Vinçester tü!eği ve fişeklikler görmilş
tüı:ı. Bun!a. azdı, lAkln çabucak başka. sllAhlar 
da elde edeblllrlcrdl. 

A1t!]'\m Ustu h:,'lım yorgun orl:ım:-ı döndül"fim 
vakit ihtiyar zenrl hizmetçinin altş:ım çayını ma
sanın Uzerlne hazırlamış olduğunu gördilm. Ça· 
yımı içerken zenciden bir şeyler öğrenebilmek 

- Erendi, bu akşam bakınız .. Çok tüfek ses
leri, çok bağırmalar olacak .. 

- Yoksa kovdukları adamları mdurecek
ler mi? 

Zenci: 
- Öldürme değil, efendi, muharebe, muha

rebe .. Hah, işte bir tüfek sesi! 
Evet: tam bu sırada göliln tarafından doğru 

bir tüfek sesi çınlamıştı. Pencereme koştum, bir 
sandalyenin UstUne çıkmca cehennemi manzara
yı olduğu gibi gördüm: Bir kilçük istimbot arka
sında bir sandn.l çekerek zırhlıdan gölün nihaye 
tine doğru geliyor ve bunun irlnde yirmi kıtdnr 
kömUr amelesi bulunuyordu. Göllin nihayetinde 
kl.lmür madeninden çıktıkları anlaşılan ve kö
mür tozund ut simsiyah olmuş gene yirmi yirmi 
beş amele, kaptan Blakın adamları tarafından 
sarılmış oldukları halde hl~blr insanın on saat
tan fazla yaşıyamıyaca~ı kar ve buz ovıısma cloğ 
ru sUrUJUyorlardı. Ancak amele kaptanın tayfa-
11ına karşı durduklarından haykırışmalar. kUftir 
ler işitiliyor, tokat ve tekmeler vuruluyordu. Dtr 
denbire öbUr sandaldakiler de kıyıya dökülerek 
ka\'gn büyildü. Korsanlar tabancalarının sapHe, 
küreklerle. bıça ldarmm terslerlle vuruyorlar, 
zavatı am,,.leler ete yumrnklarlle ksırşr dı•rm:ı.k 
t<ıtl·•nrl"rtlr. T fPt•n bn 7avP..11ıl .. r stt 11 ,.s•ı oMıılt 1 n
rı lçfn nrlım adım f'<'SUZ bıı~:ı'rntz öJUm ovas·na 
doğru sllrillmekteydiler. Bir aralık korsanlar 
gördükleri karşılıktan son derece öfkelenerek 

"Kaya sarayı., nda kimse yokmuş gibi seRslz· 
lik yardı. Scyrettl~lm incin esnasında doktor da. 
ka:>tan da hiç ortaya çıkmamtş idiler. Bir ara· 
lık odamdan geçide çıktım, şöyle bir dolaştım 
fakat ortalıkta gene kimseyi göremedim. Kapta
nın odasının kapısı yarı açık duruyordu. İçer.ide 
akşamın alaca karanlığı vardı .. Silı\hlar da ora
da idi. Ll'lkin herlrns uyumadıkça onları alr.ıağa 
kalkışmak en bUyilk delilik olacaktı. Eğer kap. 
tan Blak yattığı vakit. oturmn. odasının kapısını 
kllitlemiyorsa oradan sllflhları alıp gece karanlı-
ğından kar ovasına götürmek bana güç bir iş 1;1-
bi görUtımPmekte idi. Eğer kaptan Blak geceleri 
bu odayı kllltllyorsa iş o zaman çok kötüleşecek
ti. 

Akc:nm yemeğinden sonra kendi odamı içe· 
rlden kapntl1m ve uyuduğum zannını vermek U
zere elektrik lfımbasını da söndilrilp Uç saatten 
fazla karanlıkta oturdum. GeC'eyarısında kula
jr~mı k .. ;ııyn ,·ere rek r.-cr!<ll dlnlf'dlı';lm baldo hiç 
h•r n··:ı 1• !'"'Si. "'lir:\ltn işitemedim. Yarını saat ka
dar, daha bekledikten sonra, doktorun da, kapta 

(Devama vu). 
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Hindi 
• 

yenı 

davasının 
safhası' 

Gtlmrftk muiıalaza 
teşkllAlı için 

Hafif tanklar 
ah nacak W"" Daştıırarı 1 incide 

lrk şimdi de Sarandinin etrafına top -
1 

lanmıştı. 

Sarandi etrafmdakilerin sorgu ve su
allerine fırsat verme.den anlatmrya baş
ladı: 

- Ah! ... Bilmezsiniz bu aciamlarrn 
benim başrma getirdikleri felaketleri ... 
Hele ~u bana canım 1 ciğerim 1 diyen 
İspiro yok mu? O hepsinden üstün çrk 
tI. 

Sarandinin eliyle işaret ettiği İspiro 
bu sırada kardeşi Yani ile y::tklaştı. Sa
randinin etrafını sevrcliyenlerin arası
na girdiler. 

Saran.di şöyle devam etti: 
"- Haydi hindileri yediler, pekala! 

Fakat kemiklerini ne diye evimin kapı
sına asıyorlar. Ben ömrümde bu kadar 
ağTr hakarete maruz kalmadım.-

Bir karım var? ... AJJah sizi inandır
sın r Evden ve kiliseden başka tstan· 
bulda gidilecek yer bilmez. O cennet· 
Jik kadın bile bu işe krzdı, köpürdü. 
Düşünüp taşmryordum. Hindiyi yi • 

yenleri nasıl mey.dana çıkarayım diyor
dum. Fakat bir türlü bir çare bulamı· 
yordum. Eğer kabil olsa hindiyi yiyen· 
lerin dişlerini ve bir de kemiklerdeki 
'dit yerlerini muayene ettirir, kimin 
yediğini meydana çıkarırdım ... 

Bu ııra.ıfa İspiro atrldı: 

- 'Ah benim hacım t Bak şu koslto
ca göbeğine ... Bunun dolusu şarab ben 
'den, yeniden kızarmış iki hindi senden. 
"Gel bu akşam bir Alem yapalım da, bu 
masallar da tarihe kanşsın r 

Sarandi bu söze hayli içerledi, · 1spi
roya şöyle cevab verdi? 

- Yoksa bunu da kuş ışıne 
nü çevireceksin? D:inyada . davamdan 
vazge~em. Görct.;eksin, ıizi nasıl malı 
kC\m ettireceğim. . 

Bu söz üzerine Sarandinin etrafında
kilerden biri dayanamayıp sordu.: 

- Bu kuş i~i qe nedir? Yoksa bu a
dar.:ı!ar senin kuşlarını da mı yediler?, 

Bolca sarfedilen kahkahalar arasında 
S:ırMcq kuı~hilr.ay~t.ni de. §i:>yle anlat-_ 
tı: 

- Tam dört sene evvel İspiro ile 
Floryaya kuş avına gitmiştik. Ep~yce 

dolaıtıktan sonra bunun orada gazino
culu!t yapan kardeşi Yaninin kcves:ne 
oturcluk. Bu sırada bir ku§ gelerek ba
!ımmn i!zerindeki ağaca kondu. Biz he 
ınen tüfeklere sanldık. Aksiliğe bakın 
ki, ikim!zin tüfengi de ayni zamanda 
patladı. Kuş aşağt düştü. Kuşu ben 
kaptım. Fakat tspiro durur mu? O da 
!benim gırtlağuna sarıldı. Sen vurdun, 
ben vurdum derken biribirimizle kapış
tık. DöğUştüğt;.imilz yer bir uçurum ke~ 
narrydı. Buradan aşağı yuvarlandık. 

Yeti~enlcr güç. beli ibizi ayırdılar. 

O .davada ben haklıydım. ÇünkU be
nim tüfeğim Avrupa malı ve iki numa.
J'alıych. Buna mubbil tapironunki ise 
yerli ve altı numaraydı. Nihayet ku1u ne 

Para alan 
gazete var mı ? 

_.. Baştarafı 1 incide 

TUrldyede çıkan bütün gazetele· 
rtn mllJi l!llya!-lete ait menfaatleri mil 
dataa vazltcslle mUkellct bulundu· 
p tabiidir. Umumi menfaat mkabı 
altında hususi bir menfaat gtıden 
7azılar neşrini bir gazet e için. bir 
nıomurun rüşvet almasmdan ~ok da 
ha ağTr bir !il11C: olcluğunu "MIIU si
yasete alt menfaatleri mtıdafaa iddi
asında bulunan hlr gazete,, kaydlle 
anlatmak bir hayli manidardır. 

Ahmet Emin Yalmanın yazı~m

tian anın,tldığma ~öre. Milli siyase
ti mildafa.a lddla~llo ne-;ıriyat yapnn 
bir gazete ecnebi blr kRynnl'.!a flit fi· 
kirleri yaymak mak-:adllo böyle bir 
kaynaktan wzlt llcrct almıştn". 

Tanın hnı;Unkil bAşmnlmlcsindcn 
bu neticeyi ~ıknnnnktB hUtun oku· 
11ıcula.r1n bakla varcll'r. Ahmet Emin 
Yalmanı. mntbunt kamımmun tn<ll· 
linl lstemcrto sot'kcdcn bu gazete 
hangi adı tn~nyor? 

Tan muharrlrtn•n a~zmda bir 
bakla vardır, mirfyor, ~evlriror, bir 
tilrlU ~ıkaram~·or. VP, ortnya gn~·ri 
ıaarih hfr Jddtn ntamk, okuyncu!ar 
~zUnde blltttn TUrk gnzett'lcrini. pa 
" ne ecnebt btr J~nyna~ fikirleri
.. neşretmek ştıphesl altında bıraı~-

1"'· 
A!imet Emfn Yolman<lan, bu gazc 

~hiıi Adını fırtemck hakkımızdır. 
~.timızclıı maqkclllcr mi nrdrr. ö~
reiiiiı'C'"ıt lstt7oruz. HABER 

o aldı, ne ben alabildim. Açık gözün bi
ri kapıp sıvı~tr. Yuvarlanırken cebim
den dört yüz liram kaybolmuştu. İspi· 

royu şikayet ettim, mahkemeye d~tük. 
Sonunda ne oldu biliyor musunuz? 

Bu sırada İspironun kardeşi Yan: ce· 
vab verdi: 

- Ne olacak; hepimizi birden mah· 
kemeden öyle bir çıkarttılar ki ..• 

Sarandinin heyet;anr bu söz üzerine 

kabına sığamaz oldu. Köpüren Sarandi 
atıldı: 

- Vallaht yalan söylüyor, dedi. Tam 
otuz beş liraya mahkum oldu. Mahke· 

menin ilamı bendedir. Gelecek celse o
nu da getireceğim. 

Vakit hayli ilerlemişti. Sara.ndinin a
vukatı müekkilini kolundan tutup mer
divenlere .doğru götUrdil. 

Tii r k gemi h o rtarma 
şirketini n tasflyesln· 
deki iht ilal halledild i 

Türk gemi kurtarma şirketinin eşha
sa ait hisselerinin hükumetçe satınalın
ması için meclise bir layiha verildiğini 

bu layiha çıktıktan sonra hisselerin hü
kumete devri üzerinde çıkan anlaşama-

mazlıkların da halledileceğini evvelce 
yazmıştık. 

İki gün evvel meclisten geçen bu ka
nun layih.asıyla şirkete ait bu pürüzlü 
nokta halledilmiştir. 

Evvelce bu hisselerin maliye veklle
ti tarafın.dan eatmalınması mevzubahı-

tr. Fakat, Denizbank teşekkül ettikten 
sonra bu vaziyet deği~ştir. Mtt.;lls • 

ten çıkan son kanunla şirketin imtiyaza 
ait hakları .da. dahil olduğu halde mev-

cut bilcUmle hukuk ve veeaibi tama
men Denizbanka intikal etmektedir. 
Banka, mevcut hisseleri en çok nomi-

na1 kıymetleri üzerinden satınalacak • 
tır . . Ancak, Denizbankın satınalaeağı 

bu hisseler için ödiyeceği para şirke· 

tin'\Sorçlan çıktr'ktan sonra kalan mev
ı.;ut naktiyle matJubatx mecmuunu ge· 
çem:yecektir. 

".Il:.irk gemi kurtarma şirketi hissele
rinin yüzde yetm:şi, Denizbank kanunu 

ile geçen ayın otuzundan itibaren bu 
müesseseye intikal etmişti. Geri kalan 

ve mecmuu 150 bin liralık o1an yüzde 
· otuz hissenin paralan da. şirketin top

lanmış olan temettüündcn verilecek, bu 
suretle tasfiye işi bitirilmiş olacaktır. 

Balkanlarda 
kara kış 

Sofya 7 - Bulgarlstanda şimdiye 
kadar eşi pek az görillen bir kış 
hükUm sUrmektedJr. Balkanlar hava 
lielnde soğuk sıfırdan aşağı 32 dere-
ceye kadar dUşmüştür. Tuna nehri 
donmuş, altı köylü donarak ölmüş
tür. 

BU kreş, 7 - Bir hafta evvel başla
yan soğuk gittikçe şiddetlenıyor. 

Son iki ~ilncle dört kişi so~uktan öl
milştUr. Dobrlcanm birçok köylerine 
kurt sUrlileri inmiştir. 

Gümrük muhaf'aza uınum kuman • 
~nhğı tarafından muhafaza tc§kil.itı • 
nın tamamen motörle§tirilmesi işi bu 
sene içinde ikmal edilecektir. 

Kaçakçıbk'bakrmın.d.an yurdun geniı 
ıhudutları tamamen emin bir hale koy
mak ilzerc, muhafaza teşkilatı, son yıl
Jann gösterdiği ihtiyaçlara göre •e vl· 
si 'bir §ekilde 11lah ve takviye edilmek· 
tedir. 

Bu arada kaçakçılığı kökünden temiz 
Iemek ve memleket zararına faaliyette 
bulunan bu unsurların hareketine im
kan bırakmamak ilı:ere bilhQsa muhafa 
za te§kilatındaki aııkert kısımlar mo
törteıtirilmektedir. Muhafaza kuman • 
danlığr ı 937 senesi için almmıf ola.iı 
tahsisatla birçok mot09ikletler ve kam 
yontar aatınalmrştır. 

Bun.dan baıka 'bilhassa cenub ıhudut• 
tarının mühim noktalannda vazife gör· 
mek üzere birkaç hafif tank almmasr 
dil§Unülmektedir. Hududun geçit yerle 
rini kontrol altında bulunduran muha • 
faza müfrezeleri bu tanklarla dolaşa· 
caklar ve tesadUf ettikleri kaçakçıları 
ifna edeceklerdir. 

Muhafaza te~kilatmm deniz ı.:ihetin. 
den de takviyesi ve motörl~tirilmcsi 
kararlaştırılmıştır. Sahillerimizde ihti • 
yaç görülen noktalar için, müsellSh de· 
niz motörleri alınacaktır. 

Çin· Japon 
harbi 
_.. Başta.rafı 1 incide 

bugUn mUhlm bir hft.dise daha cere· 
yan etmiştir. Japon askerleri kendi· 
lerlnt rovelverle tehdit eden gönUllll 
bir Rusla döğUşmllşlerdlr. . 

Fransız pollslle birkaç Rus gHnnı
lüsil daha milcadeleye iştirak ettik· 
terinden Japon askerleri bunlara 
karşı mltrsı.Jyözlerlntn afrzla.Jını çe
virmişlerdir. 

Fransız makamlan hftdlseyt şid
det!~ protesto edeceklerdir. 

Heyoğhı Halkevlnde 
konferans 

Beyoğlu halkevinden: 
1 - 11-1-938 Salı gilnü saat 18,30 

da evimizin Tepebaşındaki merkez lbi· 
nasında Zingal orman şirketi umum 

müdürü Mühendis Bay Tevfik Ali Çx 
nar tarafından (Ormanlanmız) mevzu· 
unda konferans verilecektir. 

· 2. - Bu kon~eransa herkes gele:~ 

lngilizler mısıra 
yeni kuvvetler · 

gönderiyor 
Londra, 8 (A. A.) - Harbiye neza· 

re tinin bildirdiğine göre garnizonu· 

Portsmouth'da bulunan dördüncü hava 
müdafaa livası yakında Mısıra hareket 
edecektir. Ayni zamanda bir projektör 
bölüğil ile bir hava müdafaa istihbarat 
ktt'ası da Mısıra gidc'.:ektir. 

Bu kıt'aların bir kısmr, bugün Lan
eashire askeri nakliye gemisine bindi-
rilmiştir. . ' _ l.. ı _ 1 • _ l... 

Cenevrede Italyaya 
Mille t ler cemiyetinden çekilişi dolayıslle 

Cevap verilecek 
Cenevre, 8 (A.A.) - Havas ajansı - dadırlar. 

nın diplomatik muhabirinin öğrendiğine Milletler Cemiyetinin umumi katibi 

göre, Fransa, İngiltere ve belki de Sov- Aveno1, Fransız ve İngiliz ricaliyle.bu 

yetler birliği Milletler Cemiyetinin ı 7 meseleleri tetkik etmektedir.; 
Sonkanun tarihinde açxlacak olan içti-
ma devresinde · Sansasyonel ~yanatta 
bulunacaklar ve İtalyanın cemiyetten 

çekilmesine bir cevap teşkil ve küçük 
devletleri temin etmek üzere Milletler 

Cemiyetiyle mukavc1enamesine karşı 

sarsdm:ız sadakatlerini teyit edecekler· 
dir. 

İngiltere ile Fransa Milletler Cemi
yetini tekrar canlandırmak için gayret 
sarfctmeğe karar vennişlertdir. Bu dev
letler ezcümle seri halinde beynelmilel 
konferanslar tertip etmek tasavvurun -

GUz hekimi 

Dı.Muıat RamiAydın 
Muayenehanesini Taksi.m.Talimane 
Turlabaşı Cad. URFA Apt. oma 

nakletmiştir. Tel: 41553 

I Pazardan maada hergün: Oğleden 

1 ıonra saat ikiden altıya kadar ............................ 

. ~ 

lspanyalJa harp 
.~1aziyeti 

Başt&ratı 1 
ye iştirak etmektedirler. 

Gönüllüler meselesi 

incide 

Lon.d.ra, 7 (A. A.) - Ademi tniida
hale tali komitesinin gelecek toplantı-

sından bahseden Deyli ·Telegraph gaze
tesi, gönüllillerin geri alın·ması için te· 

ferrı:iatlı bir pl!n tetkik edild.:eğini ya
zarak şöyle diyor: 

"Projeye göre, bu iş için 400 bin f n-: 
giliz lirası lazımdır: Ve bu da komite 

bUtçesinden verilecektir. Nakledilecek 
gönüllü ad;di 100 bin kadardır. 

Bundan. başka proje, memleketlerine 

dönecek gönüllüler hakkında her türlü 

farklı muamelenin önüne geçecek bir 
hükmü ihtiva etmektedir, 

Frankonun garip isteği 
Londra. 8 (A.A.) - Burg09 hilkQ

meti Londraya. bir muhtıra göndererek 

Baraelon ve Burgos tarafından gönde

rilen ıiyasi milmessUlere ayni suretle 
muamele edilmesini istemiştir. Burgos 

bilhassa Londradaki resmi ''ajanı., dük 
d'Albaya sefirlik payesi verilmesini ta
lep etmektedir. 

Burgos hUkftmetinin bu talebi .ken • 
disinin hukukan tanınmasına: doğru a-

tılmı§ bir adım mahiyetinae ol 

Londranrn bu teklifi kabul e 
sureti umumiyede zannedilme 

Çarpışma durmadı 
Paris, 8 (A. A.) - Havas 

Barselondan haber aldığına g' 
eldeki Franko kuvvetleri kgm 
bay Rey d'.Hancourt, hükum 
saat 21 de milı:ak ":,.. .)rişm 
lim olma anlaşmasının imzas 
kip Teruel hastanesinde ın 

bulunan 1500 Frankoeu tes · 
tur. 

Şehirdeki sivil ahalinin taht 
zılhaç teşkilatının yardımı ile, 
ha saat 14 den itibaren baş 

Barselon, 8 (A. A.) - Mil 
faa nezaretinin bildirdiğine g 
20,30 da Teruel dah;lindeki 
ancak tahliye için tesbit olun 
kada muvakkat bir müddet i 
miştir. Saat 18 de tahliye edil 
miktarı iki bini geçmiştir. 

Asiler hala ötüyorlar! 
Salamanka., 8 (A. A.) - U 

rargahm tebliği, Tc.ruel mınt 

Franko kuvvetlerinin b-:.iyük 
yeti haiz mevziler ele ges · 

. ğunu bildirmektedir. 

................................... -ı 

3 günde 
Yeni ve clızip 

güzellikte 
Bir ten . . . 

Buru§uklukla.rdan kurtulmağı ve da.ha gen~ ve 
gl:>rünmeği seversiniz değil mi! Açık beyaz 
bir genç kız ten.ine malik olmak istersiniz 
mi 1 Evet dersiniz, bu basit güzellik tedbirini 
rübe ediniz. Her akşam, yatmazdan evvel 
reILgiDdeki TOKALON kremini kullanınız. Bu 
min terkibinde Viyana Üniversite Profesörü Dr. 
jskalin cazib keşli olan ve bUyük bir itina ile 
hap edilmiş gene; hayvblardan istihsal ve •• 
CEL" tabir edileıı müceyreleri canlandıran yeni 
her mevcuttur. Bu cevper siz uyurken, cil 
besler ve gençleştirir. tık tatbikmdan itibaren 
si sabah, cildinizin ne kadar tnzeleşıniş ve gen 
miş olduğunu goreceksiniz. 
Hastanelerde 60 • 70 yaşlarındaki kadınlara 

lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde bunışukl 
rın tamamen zaii öıauğu görülmüştür. · 
Gündüz için (yağsız) beyaz rengindeki TOKA1 
kremini kullanınız. Terkibinde taze krema ve ü 
ye edilmiş zeytinyağı mevcut olup bu unsurl~ 

mesamata nüf u ile derinliklerde gizlenmiş ve 
bir sabunun ihraç edemediği gayri saf maddı 

harice atarlar. Siyah benler hemen kayboluı 

Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıyı 
li unsurlar lSe, açık mesamatı kapatır ve Uç giln zarfında en çirkin 
en sert bir cildi beyazlatıp yumuşatır. 45 • 50 yaşlarındaki kadınl 
bile bir gen~ kızın tazeliğini ve yumuşaklığını verdiği teminatlıdır. 
men bu günden bir tüb veya bir vazo TOKALON kremi alınız ve tari.1 
edildiği veçhile kullanınız. Neticesinden son derece memnun kalacaks 
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illan d boylusunuz. Size hiçbir vnkll şlş-
lıc11a2 ~nernez. Gençsiniz. Ameli işlere -
tar, t •nkfş:ır edememiş - kabıllyetlnlz 
başıı, ~d«:_niıl kullnndıAınız vakitlerde 
~k•'bı uşunceden hareketleriniz de bom 
Siıde b r kar:ıkterdesiniz. Bu demektir ki: 
tet ıııat~kotıırını tatmin edecek bir nıahi· 
Lilıl·eır ııfnıcn iı lçın bütün lmkiln ve ka
teııer· er vardır. Fakat henüz iyi kabili
dır. 11

1
.'
11zl itiyat haline getirmemlşsiniz

t. •~sı 
"1larııı nıcselelerde zaafınız ,·ardır. Daş 
ltnerd'. 1ı hususi hayatı sizin için meraklı 

ır b ' ~riJn~ ' ıraı: <la mfitece ·~ıs ' 'e inatçı 
il.. U.rors .. • ' ''llfla · unuz nlı şeylerden de 
r.... nınnkt 
."'il llt 

1 
a~ın ız. Oaha hesaplı bir prog-

~tı.laıa lerıni1I hazırlamanızda büyük 
~aı et oln<'aktır. isterseniz lckrnr münı· 
ltk'lr' tiz, bütün hu meseleler ü:ı:crinde 

0nuşabilirlm. 

. 2!ı2-

B OTtl.N t~fsilatıyla karakterinizi; meziyet ve kusurları. il 
nız1; sızı hayrete düşürecek kadar vazıh ve sarih ola

rak hususiyetleıinizi; tuttuğunuz veya düşündüğünüz işte mu· 
,·aflak olup olmıyacağınızı: nihayet beş farkla yaşınızı size 1 

söy!ıyelıilirim. Bana bir gazeteden, bir kitaptan veya aklınız
dan razacağını.ı dört satırlık yanyı; son aylardaki imzalan
nızdan ikisini göndmniz. 

Tetkiklerin ~k esaslı yapılmasını istediğiniz takdirde sağ 
elinizle yazdığınız dört satın. aynı yazının sol elinizle yazılmı
şını; baş ve şahadet parmaklarınızın bir ~'lğıt üzerindeki izle
rini: sağ eJinizi kağıt üzerine koyarak bir kUI'§un kalemle eJi. 
nizin kağıda çıkardı~nız resmini; mühtelif tarihlerdeki imza-

Cevapları veren 

Profesör Sanerk 
Gra:oıo:ı ve Grafometrl 

mlltenassısı 

Jannm, yazınızı sağ el ile kaç dakikada. sol ile kaç dakikada 
yazdığmızı; dirseklerinizden bileklerinize kadar kaç santim ol· 
duğunu ilave edinit. 

Kızınızı \'erceğıniz delikanlmm. tanıdıklarınızın. dostlarını
zın, nişanlınızın, iş ortağının da seciyesini, hususiyetlerini, bi
ze imzalamı \'e herhangi bir yazısından dört satır yazıyı gön
derirseniz size söyliyebilirim. 

Kendilerine cevap verdiklerim, cevaplar hakkındaki milta
lealanru _ ıcabında neşredilmek nzere • sarih adreslerile yaza· 
bilirler. Gelen mektuplarda, bir kağıda muhtelif kimselerin ya
zı yazrp imza attıklarım görüyorum. Herkes ayn ayn kağıt
lara yazmalıdır. 

Kadınlar 
iç in 

l,. '7> 

AQ/r~Ol'Qy • lf 
k • 1(. ı:. 7.f~: 

• ilcf il . 
~·· •ı '· 1 ll~'Snl olma~ıı l!i1.11m \'oktur. ..... l.,; • 

'lıtıııı 1 k• t· ıı nşııl!ı ticreccslnıle bütün lı;ıy-
~t llib· u:vtıeıll•r. IIcr şt•yi rcd ıfoılcn in .. :ın 
ltnıar,; her ~eyi lt>rı•ılillilsiiz l.:nlıul eden in 
~~~kı a normal sayılmnzlar. Yoşınız25-30 
llın~ııı 'r. lloyunıız dıı uzundur. !'\eşeli 
11%a ere, neşe \'l'rkl kltop \·e filmlere de 

• rınıı d 
ırkı~ ''Dr ır. Çok u~·uyorsnnız hunun 

lllını da lınn•kell', sporo sarfcdlnlz. 
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1ı ,,. 
r. •• 1'ali..tfın 

t •erı ~ı.l n · · 
•ıı111Zd 1

'-· Sıhhatinlı ('ok frl olnc~aktır. 
~ . haı ~ h·.k bir r.cnclı1 kclıme bulunma· 

tı>ıı~h! ~ .~ "1ze şuııu l\Ölliyebiliriın : Siz 
' l' llıla t tnııhltin ve~·a milcs-;lrin tesiri 
lı llııı•· nlııı15sın11~ llarid tesirlere knr-

vazHenlzl de hatırınızdo tutmanız elzem· 
ılir. Dorçlarınızn pek sodık ola"·ağınııa, 

~özlerinizi her znnıan yerine F:elinneğe 

çnlışacnğınııo ihtimRI ,·erıııi,yorunı. Siz 
ne ıliyorsunuı1 
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f-ı'. Su. IS: 
U:ız. ı yazılar ''ardır ki .ra la)ininde üç 

ihtimal hatıra getirir: Genç, hn.,la \'cyahul 
ya,ıı olmak. Sizin )'nıınızda da bu Oç 
ıhlimnli düşünmek llızımgcli)·or, )·oşınıı 

ya ıs <len noks.ıııdır, )·nhut 3~·40 dan 
fazlarlır. \'eyehul do rrılınl'\ıllığınız \'ar
•1ır \'CSD flı•çıııiş bir h:ıslolıliın tc .. irlcri 
l'lıin d <!' 'orn ctnıckledlr. Bu ihtimallerden 
h:ıngblnln doArıı olduğunu bilmeden lsa
lıetli bir tnhlil ynpnınk biraz. güçtür. Bu
nun i\·iıı C1'ki .razı \'e inıınlarınızdan ba
zılarının ı;önılerilmcsi nl rka ederim. 

Zaman zaman kurnaz görünmek isteme· 
nize raAmcıı, böyle değilsiniz. ZekAnızı 

daha iyi I~letrneAe ihtiyacınız \'ardır. Bir 
soncuııuıa cernp olarnk: CAsrt bir adam 
dcAilsinlz) diyebilirim. Asri adam: zekA
ı.ını en razln kullanan adamdır. Fakat ba
ynlta muayyen bir program ile çaışmak 
şartile muvaffaklyele kal'iyycn namzetsi
nlz. Bu program ne olmolıdır? Dunu siz 
tayin edip gönderiniz, ize fikir ,.e müta
lealarımı wyliyeyim. Yaşınıza gelince: 
sençsinlı ,.e yaşınız niha~·et 30 etrafında 
olaraktır. Royıınuz da ortadır. ileriye alt 
kuv\·etli gayclcriniı ,·ar. Fakat bunl:ırın 
tnhakkuk edip ctmiyeceği hu usunda mü
tercdıllt bulunuyorsunuz. ce,·ııbınızı bekli 
:\'oruın. 

umumi nıalıimatınıı noksandır. ftiyollara 
blrnızi yadece bağlısınız. ZahmeUI şey
lerden hoşlanmazsınız. Esasen ciddi hu
suslarda pek faal olmayacaksınız. SjnJrll 
olnınğn da istldodınıı var. Bütün bunla· 
rın düzetilmcsf mümkündür Te elinizde
dir. :\c yapmalı ınız. EvvelA siz dQşOnüp 
bann yazınız, ben de mütnleamı ı>lze ya
zayım. 
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/lnrblye ff5· R. Af. 8: 
lstanlıuldıı yerleşmek \'C kalmak niyet 

\'e knrnrında veya me<'buriyetinde bulun
dul:unuzn gl'lre bu muhitin bütün icapla
rına sürntle uymanız JAzımdır. Bu da ne 
demek diyeceksiniz, ve i!Ave edeceksiniz: 

.-----

~r 
( 1 

ı1Jr 
Gördüğünüz eteklikler, yünden ve· 

ya ipekli marokenden veyahut ta ingi -

liz: kadifesinden yapıla. Bunlarla açık 

renkli bluzlar gililir. Bu senenin etek.. 

ı.:.kleri biru ktsacadır. Eğer lrumaımız: 

cnlr değil,c, iki ooy ister. Gcniı bir boy 

yetiıir. 

1t~ ~:ı\'(!O\ ı · 1 • . 
11ıldir . c ın ı nzclır. Jlu ırl hır \'Osıf 

1tkıırı 1• ' Soı elinizle ''Dzınızı elinizin 
~ ve J • 
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Be,il.:laş - As •• t. z. 113: 
1\1~ 11 Pnrmnk iılerlnlzl JtÖndermenılş-
~ nn~ . r trı(l rı do göndermek ımretılc fek-

rnc:ıa t clmcııiıl rlcn ederim. 
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.-inkara C. A. O: 
Garip bir şey_ Eğer mesleğinizi de yaz. 

mamış bulun~ydınız (ameli işlere knbili-

Şüphenizde haklı görünüyorsunuz. Fa
kat şüphe doğuran Mdiselerde sizin de 
ihmaliniz muhakkaktır. IlU hU!"U~la daha 
fazla lıahotn siz de Jiimm sörmezsiniz 
zannederim. 

Yazımda böyle bir şey yoktu ve !llıe de böy 
Je bir sual sormamıştım .. Evet.Döyle ama .. 
Ben de size evvelA böyle bir tavsiyede bu
lunmak isllyonım. Siı aksini iddia edebi· 
lir mi~fnlı? Haddı ıatında i}; kalplisiniz. 
Alışlığınızd:ın kola~·Iıkla nzf{eçcmezsinh:. 
Ameli işlere kııbiliyclinfı iyidir. fradenh: 
de iyidir. Rir işin leferrüntına dikkatiniz 
ortadır. Dlı!er bir ynzınızt 1tönderirseıtlz 
daha esaslı bir tahlll yapabilidm. 

çünkü bunların sizde oldıliunu ıanncdiyo· 

rum. Yaşınız 80·35 dir. Bo~"t.lnuı uzunca· 
dır. Slkletlniz boyunuıla mütenasip deitil· 

dlr ve azdır. Fikrl bir i~te bulunduğunuzu 

ve fazla hareket ctmediitinlıf tahmin edi· 
)"Onım. Tabiaten pek o:rsal gönrfinmüyor
sunuz. 1natçı olduğunu:ı da muhakkik Si· 
hl- lıfu\'affakiyet şartlarının tamamlanma 

sı için, l~rel ettiğim kusurların düzeltil· 
mesl IAzımdıı": 

'l'oıq 
llo~nı 13. il. l'. A: -258-

r;ar 11. R. Y. 6. soo-sr.: -260-
!'~ız 111 ;~zun oldukça kısa nldııJhınu, ye
<l'l'oru clr:ıfında bulunduğunu tahmin 
~'ilrın~~· Ruhen do sevgisiz ya~ıyamıız 
~e,kı111~ ~Unuz. Fakat muhahbclle de 
'.\'~lııı. 

8 
tok mütehan·llctlr. Ho:ratınızdo 

~a ttı l'adıl!ınız bir ışey olacaktır. Jla

l Clinlz şimdilik ortadır, inkişafa ç.ok mü
sait olmakla bcrnhcr tam bir inkişaf gös
tcnniş değildir. Ameli bir işte iseniz hu ' 
kobilh·etinizl ı.rıtırmalı,;ınız) diyecektim. 
i\lc~lcğinl:d mektuhunuzıtan <>ğrendiklen 
sonra da kannallml dc~iştlrıncdlm. <Ha
bcr)in okııyurularile tnmnmen ~mlmt bir 
larzd:ı konıışmok Adetim oldultu içi size 
~un farı sö~·li,·er<'ıtim : 

Mektubunuzun sonundaki ı5Uatlnlze şu 
c-evabı \'ereceğim: KD(ükpa:ar Ey. Av. U: 

lı'l;ıl.""0frnki~·cı şeralli \'e \•asılalonnı 
aca•c Yasta olrluğıınuza göre bn . .... 

1 - Maalescr hugiln ş<'raltle dlişündilAü 
nilz şüphelidir. Muvarrakiyet için baz1 ek 
sikliklerlnlı ve kusurlarınız vardır. Bir de 
fa11ac.-a mülrreddit RÖrünüyorsunuz. Sonra 

Sizde fnkıbıız \'eya hcrhanr:i bir mfde 
ve bo):tır~k rnhalı1ızlılh var mı? Zaman 
uımon başınızda aıtrı, içinizde ıukınh his· 

sediyor musnnuz?. Bunları soruyorum, 

R' A 'R"R A M A. N K T Z 
----------------..;.._~~----- · 

'XAH'RA'MAN . KTZ 18.5 
l\raı, uabi bir sesle : 

Jeti - Etrafındaki bu insanların isim-
nl söyleyin! dedi. · · 

,, - Düa-. dö" ~ .. d .. "-ona .. "'.. • .. evroz, pren~ . o 
, nutu e. mösyö dö VanCfom ve kardeşi .• 

r ldır n bunlar majestenizi.n düşmanla.. 
c!~~ Pek yakmda bunu size ispat e

s•m. 

t:i - Bu l~natıardan evvel ne yapmak 
Yetındeıııfnfz? 

tnın - On lan mahvPdebller.ek vılıim
\·e~,.~za :ta olma<Nmn c:ınlara haber 
l'nf'Jtı ~ l-:-1n. ~i"'1rHllJt bir drırhP. inclir. 
btılı · 'Rıı ?>}ıf,.1,.rf f!P.rıtTilarm b:uııtndn 

ınan • 
taltt · Vflnt nOk d' A niuntm z:tvrf kıt-
nd~rf n,.,.rfnde Pn fazla tesir yapan 

t "1\kala.mak ... 

. - ~"~al d'~ano mu? 
\)tıı; 11 kenrıı .. ı. ~lr. Vıtkft fl'etmlcrttr. 

tıU şl 0"11~:·· Omınla tekrar görüştüğU 
l'lı!if O'rrend' ım. 

llat~ Rirn!nle enn;crt'l~nU kardi· 
• yP~f ' 

nrnE'v'fn ! !=:ö"leyin ! 
; Rt'1lll~vle. ~lr! 

du ~.!i"llnra Lulnln Cf'hrecti mo~nr 
· ntı il ~a k1ttk~ k hir ~vret sarfederek ava. 

lldırnııı.rı '· 'Flinl a1nnıa e-ntUrdil. rıi!rr 
l'ar n.ışua Od~vı iki defA döndil ve t~k
d~ı YönUn önUnde durarak şöyle 

iti' 1?fdebiUrgfniz, kardinal 
tı){ty :~vö dildi ve ~si7.<.'e dı~anva 

. oern 
~ıı,.~k en o ak~am Omano. tevkif 
8e""ar h bt~ s.ır"l.bııva kondu. (':rece. bn 
de dul'd ıı.nıshane Vensen Mtoe" öniin 

tı~\lıı ~ve blr hÖ<'rı>nin kapısı, mah-
rine kapandı. 

xxxv 

DOKn•ANJU 

tl!tı.~ la.bah. Ornanonun · tf"\·1dfi, 
~ ~ ~ sarayda bOvUk bfr ırl}rültn. 
te 11\fta~l'et ~ermişti. BirÇok a.snza. 
~. tral~nı acıkça izhar ediyorlar-

~e derhal saraya koemUI ve 

bu şimşek darbesinin, kendisi için kor 
kunç bir f rrtma.ıim muhbiri ol • "''ciYf
d:ığmı öğrenmek istemişti. Prfilib .ıe 
oradaydı ve köpürmüş bir vaziyette 
tepinerek, bağırarak, ça§Jrarak, marc 
şalı serbest bıraktıracagına yemin e
tliyordu. Asabi olan kont dö Şale, çeh: 
resi sapsan kesilmiş Luvinyi, düşün
ceye dalan, Marki dö Valet, bir türlü 
barışmıyan Bomron "Butrille, bir grup 
.tan diğer grupa koşan Burbon baş ra
hibi. sakin dui:ı.n ve rilzglrm nereden 
geldiğini hesap etmekle meşgiıl buJu. 
nan Sezar dö VPndôm da hep oradaydı. 

Bunlardan ba.,ka, Gaston d'Anjunun 
kudeşi krala takdim ·edeı-e<{i, Aııiulu 
dört uilzade de orada bulunuyorlar. 
dı. BunTar ~ııver, Liverdan, Fontray 
ve BU~verdi... 

Yaln~ a.~kı icin, Ornanonun hi\r. 
riyet ve havatını tehlikeve atmış bu
hınduğu, prenseıı dö Konde orada de
ğildi. 

Kral. dairesinden. bekleme salonla 
nnı dulduran bu mırıltıları duyu~·or

du. DUk d'Aniu. ona takrlim etmek is 
tedi"H veni dört asth:a.<lenin refakAtirı
de ka.rdecıinin df!irecıine P-irifi ve lmıhn 
me«1ı-f odac;ınm pitfc:ıj<rir.Mki kiktik sa
tnndq krntir.P,'İ vnrdü. • Ru ı::•rada l""e· 
sal odR~mtn kşım~r li.clldı. Ve sarsıv 

naZTrı olan Ali"Te dıo:arıva cıktt. G:ıs . . 
ton hi~rlot i<~indc ona doğru yürüye-
rek ba!?rrdı: 

_ Zavallı Ornanoyu siz mi tevkif 
ettirdiniz? 

Kral. mc~ai od:ıc:ıtnm k:umnndn rr;;. 
rUndU. Avni zamanda, salonun öhi;r 
tarnfrnda.n. Ri~livö de ı::esc:ıizce i ... ı>ri•·c 

girfvoidu. Gaston ne kralr. ne de kar 
dlnall FördU ve tekrar baıhrdı: 

_ Cevap ve.~n. mösyö, siz mi tev
kif ettirdiniz! · 

Afü.!TC kekeliverek cevap verdi· 
- M"n~nvör. bn ~inrlen am... 11

"' •ı_ 

Bede hic: bir kAha.hsıtlm olmaCl,ihnı ar
zetmek cesar~tinde bwunuyorum ... 

, 
------------------------------------------------'"-!'------------------cık saçları omuzlarma dökWen yirmi 
altı yaşlannda 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 ölüm beyazlığı sardı, elleri ta.
kallus etti, hıçkırığını güçlükle zaptet 
ti. 

Çünkü kraliçe cidden güzeldi ve 
hüzniyle, henüz silindiği belli olan göz 

yaşları bu ilahi güzelliğini arttırıyor. 
du. Çünkü Ri3liyö onu başiyle, kalbi

le, ihtirası ve gururiyle seviyordu. 
Çünkü onun bir tek tebessUmiyle, iktl 
dannı maalmemnuniye terkcderdi. Ve 

çilnkü, nihayet, bu kadar gilzel olan, 
bu ka.dar sevilen bu kadm, ona: Asla!. 

demek istiyen soğuk bir na.zar atfet
mişti. .. 
· Bütün başların, önünde eğildiP,ini 
görmeğe alışmış olan Ri§liyö, bu defa. 
kendi başını eğdi. 

- Sir, dedi, ma iestclerinin emri ü. 
zerine burava ,J?"eldim ve. avni zaman
da, bugün yeni s~ravıma yerleşeceği.mi 
nrzetmPkle bahth'arım .. 

Kraliçe kirpikforlni bile oynatınıı
dı. Soğıılc bir tnvırla: 

- Sir. dedi. majc::;tclerinden, ken
dilt>rine refakat etmemeyi ve yazlık 

S'-l\.ofh•emde kalmamn mUsaade et
melerini rica\'a geldim ... 

On ücür.rü Lui kızardı. Ters blr ce· 
Vl\n verece-Ü muhak1<aktı. Tam bu an
dıt. Rişlivö ona gizli bir işarl't yantr. 

Kral havret etti, fakat kardinal işa.. 
reti tekr:ırlavmca kralireve dönerek, 
kekeme bir lisanla şövlc dedi: 

_ .ts ... tediğlnlz gibi ya...anm ma
d'Ull .. Sizi ra .. hRt .. sız etmeğc hiç de 
ni ... i... vetim yok. 

An d'Otriş kralm önünde hürmetle 
eğildi ve hiddet ve aşkmdan moomor 

• 

kesilen kardinale bir tek nazar atfet
meden dı§a.rrya çıktı. 

Bunun üzerine Ri§liyö §Öyle dedi 
- Sir, kraliçeye itimat telkin et; 

mek iyidir. Bunun için majestelerine, 
onu hareketlerinde serbest brrakma,Yt 
rica ettim. Fakat ben bwadaym1 ve 
göz kulak oluyorum. 

On Uçlincli Lui, baş naz:mna kin ve 
belki de ümitsizlik dolu bir nazar at
fetti ve ayni k~ke lisanla bağırdı : 

- Evet! göz kula.k olduğunuzu bi
liyorum, mösyö. Tacnn, tahtım, ser. 
vetlme varıncaya kadar iher şeyim si
zin elinizdedir, hatta şahsiyetim bile. 

peşimi brrakmıyan himayenizdedir. 
Siz olm:ısa.nız ben ne olurdum? Sizin 

savenizcle her şeyden ... Tehlikeden mu 
af bulunuyorum ... 

Kral, acı bir kahkaha attı. Bu can 
hiraş ve Hnıit.<:ıi7. fcıtih1..a, onnn mrzacı. 
na uygundu. Ritliyö bu iıtihzafı pek 
ala ıutlamıfitı. Lui kendisini koltu~, 

attı ve kendisini pek az terkeden mah 
zun bir sesle şöyle dedi: 

--B;tkin bir hale geldim, dedi, bil. 
tün bunlar beni korkutuyOT' ve kalbi

mi parçalıyor Demek Gaston .. Karele. 
şim ! EVet, karde.-:ıim buna cesaret ede-

cc!<ti.. Ah mösyö, ne mUtlliş bir bek
~isiniz! 

Ve kral alçak sesle, kendi kendine 
söylüyormuş $!ibi ilave etti: 

_ Bunu b}lmemeyi tercih eder-
dim! 1 

On üçüncü Lui, birkar. dakika mild 
detle, ses çıkarmadı. Ri§liyö sa.kin du
ruyordu. 

Kral devam etti: 
- Demek, beni bir manastıra veya m~ 

zara kapatmak istediklerini ve o ~ 
man kral olan kardeşimin, kraliçeyle 
evlenccot!ini sövlüyonnınuz, övlc mi? 
Söyleyin! övle<Iir. değil mi? aunu ke§ 
fettiniz değil mi?... · 
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______________ _.. ______ .,_... __ , __________________ __ 
Rf1lly8 Jel'rl'Jnmç '1Str sôğukkanlılık

l& tMap ıftl'di 

- Rica ederlm, Sit, mUbatiga eL 
m)Jiltm, '8)ftni1ID td*. "!'mm mu-
lldaa ~ IMW~ '"ft ıwena 
~ bir 'Plln 'lmmla'mtflariıtr. Sde-
- -.ı RdUIU tiHtt&, tm'd~hıltı 
..,. 'tıQtll o1l.Nk ~ çıbeafı Ye 

Jcrall~ lapanya)'IL ~eaMmin ' 
Jrtnllılt ·~ llt ~ t>ltu!afr l9bylen. 
dl.. !ite "1 ~! 

---~! ... 
- 9*, 11.t! llei' ma"jett8terl ~ 

llll'Jlr .. 'tahftmı feragat ~-
On ıtl4ftd lAil ~: 
- ~'Jkmil ... dbrdöncl1 lfalı 

~- ...... Veya ş.tı .. wen 'flbl 
tll1lttan faqltt ... 

1JID -w kotllutı«.: 1att' lllktttu mttte.. 
kip kral SÖlllne devam fttl: 

-- :Attftltn tc:lttden, keht!i klU'de-
t119'! ••.• 

ltlil1Yö ~k: 
- Bir, aectı. kardqim Lut dö !Ut-

H~ tevkifini FlrA etmekle kelblfe
ref eyJerim. 

On UQtıııcll Lul aün.Ue bafmı kal
dırdı. BeYaz audaklan istihfaf dolu 
tilr ktfrtm)a 1'UkUldU ve ain' alır 

__ ,Evet, dedi. Anlıyorum möeyö. 
Slyatlet uıevzuu bahsoh. ..... "'a, anık ne 
aile, ne )rardeş, ne de ı.evce mevcuttur 

411ft 1111! 
_ Siyaset değil devletin aelimeti 

:rnemıu b8.hlo1unca. m. 
_ Oyle olsun. Yeni kardinal dev-

1'ıttn 111tıneti aleyhine ne yaptı! .. k 
nu siz, kardeşi olan siz söyleyin baka

ymı ! ... 
_ Sir, 0 , krala itaatsizlik etti ve 

1'a1llten acak bU gece çıktı. 

-· büııctk! ... 
- l'Uha'tlka bu .bir şey değil. Vıa-

ıaa, '*la ı1ııa .acl&ıalart itaate mdm' 
tıitmelr Dmndır. :ıraı.at _,.... J'üat 

ben 8ildelı kardetiıne kaıdlDaDik ~ 
belli llt«ltmae, bu. ant oau Puiatıen 
uzakl&fbrma.k iQlndl. Buna..., de, 
bu aetgilzeet.çl ve entrikacı Jmı himaye 

~. 
-'8u 1avatlı 'Leepann 'Jmmdan mı 

ballaldtyonnmuz? 
- Evet, lif. ltardetlm Oll1Dl etı ha

raretli !iAJttttldtr ... 
- 1'&11:at, bu dol'nı11&? !'ani ma~' 

IDbel dö Lespar hakikaten ... Babanım 
klzıya? 

- Öyle btlil. bile, c18ha teliUbli. 
dh' dem-ewtrr. Mı.t 'bel, -.flbı Wt'a1Jr 
1-plr ıstwek tftldİÖJl~ b\iluıılhı. 
ltmta t.te en t41ılfkell -~ 
bh'l otab Jtl&ımı uydtıtm.ıarrndan lba. 
ntlttt-.. -Sil-, 'bu nıuha}'Yel k1&atal-, ~ 
'*lelı dlttpıtntnt 1tlll ~ temin 
edlmMl~ts al1l ıanttrmmm iç!M& 
~ilk ~&J'tibltlr. Stlden 1W"4t.. 
!timin tevkifini tekrar rica edlym"mb. 

Orı tt~etı 'Lut l!fOll ~ •Ylf bir 
•fta.nıdı. 'EkMtl)'a sattm4l. JMJkl bu, 
hastalık da korka.khlmd&n ileri ~li
Yotdtı. hlrlt on ~cU LUi aentlJ. 
men bir adamdı ve ı~n a9!l hareket. 
lerl vardı. 

- Kardinal cenqlan• dedi, Jırarde 
şlnlze karşı bUyU.k "bir muhr.bbtttm. 
var. 'Binaenaleyh tevkifiııi 18teıniy()
n?m ... 

Rişllyö ~ kesti 
- tı'akat sır! 
- Kral: lstlyorum ~ya iatemiYo-

!'Ulh, dedttl muan yaptlM-&k nne 
~ itaat etmekün 'fbgrettir. 'Yelıi lrar 
dtnallmin. rahat ,..ba't, Liyona ıttıne. 
ltnl ı.tıyonıın. .. 

JUJ,tiyl> lııtnnefle efilerek mn'dda1ı 
dı: 

- Kra1JnUll arsuıaıı benim S.Cln bl. 

"""emlr41r. 
_ lıradMJidir• .cUyelriUNlnll ~l-

-.. Ve, 11Jndl• _,... .. titlltla. 

X :A: lf~ 1: 11 'l 'N • K l 'Z JS'1 

k'l'll}a' wıtm.I, ~bir to 1 suatu.--B-~-.-.bir-. -dıııııı1illlr,__at_Je __ di-ııli...-~ 
..-ltıılill'l ')'&Ptı 'Ye m~le etmJeiUii Ri§liyö de: 

'taDdllrile, &itik 'hiç ~ir otorlteeinbı - Kanleıiıliz dtik .d'&ujunun ~ 
~ anJaaı. Ve ayni sa.. 1IWDl dt mi ~lbni .aylemtik • 
'inada .nı.aı ki Jaal, peiel ..,. ... ttyonuımz? 
1armaan ~. ,... .JOMlln Dı,e wordU: 
ona IStıeWii cvur m rdWhd 111ı1ı:ı:a w On UçUncll Lui silldmetini omnıldll" 
111ar.1 ap1a1 IE11iJm1t ~dulU !halde, • .w ~ \ılflbr'elitite 
'blWbı '1tlaa41rJe~: bir hiddet nişanesi beltrill. 

- sg,<c1ali. BJr ....,.bnapor - Slr,'11ecB, ya?bu tmiJfi ,..-
,.pmıs, --devlet ifllrtlil'lDOa - ,.... .edımleln? 
lırlla .a.. lfw4entt .,...., a. Ohlıjtbmtl tı.ut tılrtldbtre...,... 
nim l&1almMlıa catlllNmi~i*'- llWll&ak: 
pr)a,ifU ha18e ~. Str, ,.._ 
den 111ezuntyet i'teıMıe ~i 1m!f 
eyledm. 

llultabl19 t!MMı k\lrnaM'6J. On 
ftçlbıctı Lul tavrım biraz aeıı.tıreret 

- m.;e, aeaı. 1lllftl _.nuzda 
tilr thcm f&rtlyoranı. Ot.Hba, beu 
!nılA. 'kratmı. ~uıa. bu belki f~ bir 
teY ~tdtr. Fakat ab, beni k•t.. 
mak iltldlfiniz 'PIDIR ...,,_ ~ 

~ ana bdar baaıftaat.e mee
bununu. ..... aıe,tı.11kl• ~ 
1i tebaıaana haline .püren o elddt -Ve 
leıymftU ~aaltyfttnlıi19 blll ıallMfllll
ya .MuMaıt.t emhMltformn .. 

m.UJt>. bu np&ıı tanlyeyt kabul 
ıt.11\11 lftil Jtıltdc1andl: 

- ~lr. Cidden iltifat~? 
- Hakikati aöyl~ m&cyö, 

~ •· bdan afmmdan 'ltbAmatıulÖ&
Jer çıkıyoraa, kalbimin bunu te)'lt et-

meatfine eb1bl olabllirainla. linMU • 
latıtı, möqö, mi ~·· 

v.. - 4illao'1 ı.uı, iMIMld ltôl
tuta .,. ......... wrayt :wt tlft•tll 
cı.,..ca: 

- Benden kendi ~ltiv
Jdfinl HQlp,..._ aül.._,,ı•••nın, 
c1l!'9M ~ .-ra ~nl 
lıll'1....._ 1*dnı -tllltllilJiımı abli. .. 

Kftll..ıtl 111 bt ... ,.,..,... 

D'ftı. 

On Gçtlııtb Lui tekrar lı:oııuıu
t\M!u. ~ar&nal de\ra'Dl eW: 

- Prensle matmazel dCS Mon~ 
yenin hemen evlellme1erlni temin "" 
meliyiz. Böylelikle gUrUlttller ~ 
cak, tuavwr .e Qmlt!W yıkılacP ..... 

Böylelflde, prens. majeste krali~ ....,.ane dımıtılaftnün 4lalla 

llt .,._.yta ·~ olaea~. 
.......... bl!Plelltle ma, --~ 
i'llnıatmWıMtU~ ..• [ ........... 
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BEvocı u 
1 l\rcııtzer Son•I 

l>l'niı kahramanlan 
f "ıplak mele• 
GOneı batarken 
~ulııtımaı dHYaaı 
Troih 
hethoven ... Bekir eTll· 
ler 

• iki f'anlı 11dam, •e 
te) lan fele<ii 

' hamun• 
1 Kıvı~ık saçlıır 'e 

Kesik el 
1 l~imı.la adam ,.e 

~Yl(f il İl1 llC!'iİ 
1 Saarletirıı !'ensin •e Hn· 

tiyeler krıılı 
1 Krıılke l\rıııtln ... Hu-

- dut haydulları 
1 Romhalar >"altıırken n 

Gece balkını 

t srANBUL 
1 Prore~r Zati Sunıur 

temıılllerl 
1 Ate,höcell ve kHansuı 

Şehir 

' l\ııd lıdlTaç "• Klıra 
De. 

1 fflldlrmemlttlr 
' Koe•m ı rr iti çok ve 

\'olp ~h"6mlan 
1 bıldt11neını,11r. 

kAD I KOY 
• l\onun~uz şehir 
• l.orel Hardl Periler di· 

)'arın da 

Uscuo•a 
"' MıhHmlar kalesi •• 

F.ae rntnewnı.n 

""-ltt~ a A K 1 R K O y • 
't 1 l' 

1 Donanma ıeUıor 

~-1 R OL A R · 
-~l:IAŞj lJUAM ~ISlıll 

Saat 20,30 da 
ERl<EK VE HA y ALETLE
IU. Piyes 4 perde 16 tablo. 
Yazan: H. Lenormand. Türk
"8i, l. Galib Arcan, 

• =s 

l lıtaobu Levazım AmlrJijl 
Satmalma komisyonundan 

Allceri lise ve orta okullar için alına
cak 77996 metre pijamalık bez ı&-1-
938 Çarpmba ıUnü Mat 15 de Topha
nede İltanbul levanın lmirHii satmal
ma komiıyonunda kapalı sarfla eb:lt
meal yapılacaktır. Tahmin bedeli 18719 
lira dart kuruı. ilk teminatı ı 403 lira 
93 lcuruıtur. Şartname ve nümunesi ko
miıyonda görülebilir. İsteklilerin ka • 
nunl belgelerile teklif mektuplarını i
hale aaatinden bir saat evveline kadar 
komiıyona vermeleri. (371) (88) 

İdareleri İstanbul levazım imlrliğine 
bağh müessesat için alınacak 120 toa 
pirinç 26-1-938 Çarıamba günü .. ı 
15,30 da Tophanede Satınalma komis
yonunda kapalı zarfla eksiltnıesi yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 26400 lira, ilk 
teminatı 1980 ı:radır. Şartname ve nü
munesi komisyonda görülebilir. İıtekli
lerin kanuni belgelerile teklif mektup
larını ihale saatinden bir aaat evveline 
kadar kom'.syona vermeleri. 

07.1) {90) 

Topçu nakliye okulu için 161 adet 
den masasına verilen fiat pahalı göI":.il
dUğ\inden tekrar pazarlığı 14-1-938 ca
ma gUnO saat 14,30 da Tophanede le
vuım &mirliği satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1288 li
ra ille tem"natı 96 lira 60 kW'llftur. 
Şartnamesi komisyonda nillnuıieal okul 
da göriitebilir. 

İsteklilerin belli saatte komfıyona 
gelmeleri. (379'1 (133) 

İstanbul levazım amirlit:aie balb mU· 
eaaesat için Olfbet bin kilo pirinç 13-1-
938 peqembe &ilnü saat 14,30 da Top
hanede utmalma komisyonunda puat· 
lıkla almacaktır. İhale ,ur··' tealUn pr
tiyle almatak olan fJbu pirinç için is
teklilerin belli saatte kotnlsyona ceJme· 
leri. (378) (134) 

İstanbul levanın l:nirlipe baib mtl· 
eueut için bet bin liralık ate yağı 12· 
1-938 Çarpmba ıflnU IUt lf.JO da pa• 
nrltkla ılmacaktır. Tahmhi bede11 be • 
her kilosu 90 kuruıtur. ihale ,Unü tes
lim prtiyle almacak olan lfbu yaf için 
iatekliler!n belli aaatte ko!1liayona get-· 
meleri. (377) 035) 

Kırklarelinde bulunan kıtaat için 
2500 liralık aade yağı 12·1·938 tar
şamba cün Ulut 14,30 da lnanbulda 

OPERET KISMl Tophanede levunn amirli~ utınalma 
SATILIK, KİRALIK komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 

komedi, 3 perde. Yazan An- Talımin bedeli 92 kunattur. lııale gUnU 
dre Birabeau, Türk~si M. tesl'm §artiyle alınacak olan ifbu yağ 
F'eridun. için isteklilerin belli saatte komisyona 

tft • • • gelmeleri. (376) (13G) 

1'\JCRt JL SADi rEK ŞE~ADEBAŞl 
rt\"ATllct8tJ 1' fT P ~ •• T 1 YA f R OSU 

Varın g~•.:e: (Kadıköy ;u 'ece aaat 20,30 da 
•°jreyya) lalı: (Ba • 1 ·anatJcar Napcl ve ar-

:'rrköy) çarıamba: (Uı ıdatlan. Okuyucu kü-
kUdar) aineft)alan~da: ı ~k Semiha ve Miıel 

İTAAT tLAMI aryete•i. 
Yeni vodvil 3 perde ! ' UndUzı Açık cöz bah 
Yazan: Mulahipıadc riyeli, vodvıJ 3 perde aynca Leblf'uici. 
CellL Gece: Acemi p 1yade. ko medl, 4 perde. -....... -" 

HABER - J\ktam poetan 

~ 
Türk Ticaret Ban·kasıA. ş. 

MERKEZi • • A NKARA 

. 
• Her nevı Banka muamelatı 

Her ay faizleri ödenen: 

KUPONLU MEVDUAT 

ŞUBELER: 
~ .. '-

ANKARA Adapazarı 8ozöyiik GemHk ISTANBUL s 
Bandırma • Baraa Jzmit 

1 
Barbn • Düzce Safranbolu 

. Telefon: 2316 Bolu Eakitebir · Tekirclai Telefon: 22971 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 

TELGRA F A D RE Si 

M~~~~k: TCRKBANK - Şubeler! TiCARET 

Beyoila 3 iiacü ıulh balmk \ilrimli
iind•: 

Mahkemenin 938/530 aayılı dosyası 
il~ lstanbulda Valide hanında 49 No: 

da Seyfi vekili avukat Hüdaverdi Va
han tarafından Beyoğlunda Tepebafm
da Mcırutlyet caddesinde 243 No: lu 

Jl'rederik hanmm 6 No: lu dairelinde 
oturmakta iken halen ikametgahı meç-

hul bulundufu anlaplan Alebandra a
leyhine açılan (20) lira ala:ak davaaı-

nrn duruıma ıünü dava e::ilen ıelme

mit •• davacı •elcilinin lıtell ile müb
rez senetteki imzasını inlcin hal!nde 

.iatiktap yapılacatından bahiale ınuame
leli cıyap kararını 20 &iln fuıla ile UA· 
nen t~blipt icrasına karar nrilerek 

muhıkemni 5·2·958 uat 9 a tal!k e-

1 lstanbul Komulanhlt Satınalma Komisyonundan ----------· 1 - 33 cü Tümen kıtaatı ihtiyacı için satmalmacaklann cins ve miktarlan ile 
muhammen tutarlan ilk teminattan ihale g Unleri ve ihale saatleri ve mnnakasa eekil
leri aşağıda gösterilmiştir. 
Cinsi Miktan Muhammen llk te- ihale .günü ihale saati thale ~i 

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 evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerinin 
ilk teminat makbuz veya mektuplan ile 24 90 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 
yaıılı vesikaları ile beraber ihale günü vakti muayyeninde Fmdddıda Komutanlık 
Satmalma Komisyonuna gelmeleri. (8693), 

ll~nlarınız iç in yalnız • dilmit olduğundan itirazla o gün mu -
hakemeye gelmediği takdirde istiktap-

Gümü~uyu hastanesine 1500 kilo te

reyağı vermeyi taahhüt eden müteahhi
din nam ve hesabına 1128 kilo 650 
gram tereyağı açık eksiltme ile ihalesi 
21 JkincikAnun 938 cuma günü saat 
15,30 da yapılacaktır. Muhammen tuta· 

n 1128 lira 65 kuruştur. Şartnamesi her 
g(ln öğleden evvel komisyonda görülebi
lir. lsteklilerinin 85 liralık teminat mak

buz veya mektuplan ile beraber ihale gü
nü vakti munyyeninde Fındıklıda Ko
mutanlık Satınalma komisyonuna gel-

Çatalcada gösterilecek mahalde bir 
paviyon inşası kapalı zarfla ihalesi 21 ı. 
kincikanun 9..~ Cuma günü saat 16 da 
yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 
30424 lira 64 kunı§tur. Şartnamesi her 
gün öileden evvel komisyonda görülebi
lir. isteklilerinin 2282 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektuplan ile 2490 sa},
h kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde ya
zılı vesikalarla Nafia VekAJ.eti fen mü· 
dürlüklerinden alacakları ehliyet vesika
ları ile ~raber ihaleden en az bir saat 
evveli~ kadar teklif mektuplannm Fın
dıklıda komutanlık satınalma komisyo -

20335 N o. · ~.:::~:0 

lst 
ıu .. ~~bul Deniz Ticaret müdür-
~-!Unden: 
\ I~ l.iaıaa Şirketinde çalqtmlma le llzere vücuttan Ailam. genç ve ehli· 
~ ı..;llh.ı ı-yan yirmi bet tayfaya lh tiyaç. vardır. Talip olanların Sıhhat rapo
~ ~ilhaberi •e ıemicililc vesillalariyle birlikte ayın 13 ncü perşembe 
~ ~ kadar Denb Ticaret mU dürlycti !iman riyasetiıte mU:&t.:aat et-
~nur. (137) 

.. WiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiii-

tan kaıırınıt ve vakıalan kabul etmiı 

sayılaciğı muameleli gıyap karan teb· 

llt makamına kalm olmak üzere ilin 
Q!unur. (10483) 

DOKTOR 
Necaellln Atasaıun 
Her ıün sabaıhlan ~kil buçuta 

ık1ımlırı 17 den 20 ve kadar l .ile 
U tıyyu& ıp.,tmanlan Uriııct daire 

17 numarada hastalannı kabul eder. 

Cumaneai günleri 14 den zo ye :..a 
dar hastalarını p..-ıuı· z. Kurun, Ha 

her okuyucularım delrupoa mulca· 

b·linde muayene eı:tei. TPlef; ZS95J 4 n kara· caddesinde 1 

kirahk dükkan 3 5 0 l i raya 
1 o t o m obil :........~ Yurdwıwı alt&nda (ölen Fransız k:tapçıaının) yeri ve arkıdaki 

~ "rahkttr. 
'"'· t~irilmck 9\trctlyle ı 50 metre murabbal:k bir mesaha elde edilebi-

1ertn V111rit yuııdu ;dıre me~uruna mOracaatlerL 

1 
j 

PJymut IClreulet markalı taksi oto
mobili. H. Pap Demiryolları matbaaaı. 
Tahire müracaat. 

meleri. (8692) 

nuna vermeleri. (8691) 
latanbul ikinci icra memurluğundan: -----------------
Sirkeci istasyon arazisinde 5 No .. lu 

mağazada mahcuz olup bir kasa ve iki 
yazıhane ve sair eıyanın merci karan 
mutibin:e borçlulann ikametgihları· 

run meçhuliyeti hasebiyle bir ay müd
detle ilanen tebligat icrasile satışının 

icrasına merci hikimliğince 27 • 12 • 
937 tarihinde karar verilmittir. Bina
en3Jyeh mezkur mağazadaki eıya bu 
günden. itibaren bir ay •onra yani 10 -
2 - 938 tarihinde Perıcmbe günü saat 
10,30 dan 11,30 a kadar birinci açık art 
tırması yapılacaktır. Bu arttırmada 
mahcuz eıya muhammen delerinin yiLı 
de yetmit beti bulmadığı takdirde ikin-
ci açık arttırmaaı da 1 7 • 2 • 938 Per 
ıembe gtinil ayni uatte yapılacaktır. 

stanbul Haricı Askeri 
kıtaatı ilanları 

Mardin Hudut Taburu için kapalı 
zarfla 180,000 kilo Un alınacaktır. lhale 
günü 21 • 1 • 938 Cumartesi günü saat 
9 dadır. llk teminatı 1755 liradır. istek· 
lilerin kanuni belgeleriyle teminat ve tek
lif mektuplanm ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Mardin'de Askeri Satın· 
alma Komisyonuna vermeleri. 

(688) "(20) 

.J. it.GAR 1 H 
ECZAHANESI 

Her nni reçeteler, Slhhi lftUlllDt 
, "ıtnJat. 

Beyoğlu latilcW cadde8i No. 419 
Yerli Mallar Puan karpında 

Alıcı olanlar muayyen a:ünü ve saa
tinde mahallinde hazır bulunacak me

murine müracaat ederek pey verip al- I 
malan ilin olunur, .(V. P. 2144). i-•••••••••••••11 

Pazar dö Bebe ııra91ı*fa 
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Romat:izma v e b ütün sancıları 
şayanı hayr et b ir s u re tt:e derhal 

geçir ir. Ecz anel e r d e n ısrarla 
s E F A L i N i i s t:eyiniz. 

l\1urnıara üssü Bahri K. Satınalma 
Kom isyonunda n: 

Tahmini fiatı llk teminatı 
Cinsi Kilosu Kuruş Lira 
Sabun 28.000 32 . 672 

Deniz erlerinin ihtiyacı olan ve yukarda miktarı yazılı Sabun kapalı zarf usu
liyle münakasaya konmuştur. Eksiltmesi 15 Ikincikfulun 1938 Cumartesi günü saat 
12 de lzmitte Tersane Kapısındaki Komisyon binasında yapılacaktır. Bu işe ait 
şartname Komisyonumuzdan bedelsiz olarak alınabilir. İsteklilerin hizasında gös· 
terilen ilk teminatlariyle birlikte kanuni vesikalarını havi teltlif mektuplarım belli 
gün ve saatten bir saat evvelıne lmdar komisyona vermeleri. ,(8697), 

1 - Bir metresine talunın edıten beaelı (~b) kuruş (50) santim olan (28.000) 
metre Amerikan bezi 14 lkıncikfuıun 1938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 de 
kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 

2 - ~1uvakkat teminat (535) lira (50) kuru~tur. Şartnamesi, parasız olarak ko· 
misyondan her gün alınabilir. 

3 - Isteklilerin 2490 sayılı kanuna göre tanzim edecekleri kapalı teklif mektup· 
)arını belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon 
başkanlığına makbuz mukabiliııde vermeleri. 'c8682). 

1-Tahmin edilen bedeli (6640) lıra oıan (800) adet battaniye, 14 tkjncikanun 
1938 tarihine raslryan cuma günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle alınmak üzere mü· 
nakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (498) lira olu p, şartnamesi komisyonda her gün parasız 
olarak alınabilir. 

3 - lstekliterin 2190 sayılı kanunun t:lrifatı dahilinde tar.zim edecekleri kapalı 
teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpa.:,~da bulu· 
nan komisyon b:ış!mnhğma makbuz mukabilinde vermeleri. (8581) 

Tür Hava Kurumu 
B ··yük P iyangosu 

3. üncü keşide 11 ik inciktinun 938 dedir· 
Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 

Bundan ba5\<a: 15.ÖOO. 12.000. 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) 

liralık iki adet müktHat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin e den bu pi) ankoya i~tirak ediniz. 

1938 1
- Birmc. smı ı Operatör ~ 

ı )r CAFER TA f \'ı'1• ıet Umumf <'crroht ve s in ir, d imo# es 

Matbuat 
Alnıanağı 

ÇJK1 l! 
Kütüphanenizin Ch güzel eıeridir. 
1937 yılının tarihi, en meıhur mu· 

h&JTirlerin makalt lcri - Gündefik, 

haftalık, aylık gazete ve mecmualaıda 

iıimlerini gördüiünüz bütün muhanir

lerin reıimleri, iıtatiatik)er, - faydalı 

bilgiler. . 

Fiy~tı 50 Kurt•9tur 
BUi iln k , tapç11aı da arayınız 
Toptan sabt yeri: htanbul BAS!N 

KURU\!U - Takıim. 

cerrah isi nıü l ehnssısı ~ 
Parls Tıb FokıHle'iı S. asi!~tanı, e,..ıı• 
karlın nmeliyo tlnrı, dimııA esle fi 
''yüı, meme, kurın hunışukh!JıU ı' 
l{cnı;lik anı e l iyolı". ( Nnsııiye ve do 

mütehassısı. ) 1 
''u•yene ıınhnhları Mecra ı ı 
8 d en 10 a kadar it ofl 
ÖAlcılen sonra ücretlidir. Tel. 44 .., 
Bcyotfhı, Parmokkapı, Rııme~ 

Cilt· ~rengi - ...... ~ 
hastalıklar bCr1ncf s:nıt muuı~ f 
Mıd m.,..,. • ~ r111111 c.IJlll 11111" 

T9tefon , :11-.a ,,il 
OOıeden ııqame keOat l'lasıeıet(ll fltl/6tJ 

Sa• aar.n OOllıClen sonre ---' 

Tllıhlt1 1111111111 111ıf imi ıtıttf. . 

------~ 
~

1
5:::::-.:.=~~=~7=:::=::===1 •••• Dr. lh11n Sami 

: Pertembe runıert ... , " deİI & • lladıu n UksUrUk şurubO~ 
;.· Ôrtaköy Taşbasamak Pa la ngada ~ =ı:.· ,. bO•~ 

'>ksürük vt nefes darlı~ ,. ~ fi' 

ı
' H numa rada Doktor Milmtar GUrao~ ı=i ve kızamık öksilrüklcrı için "'~ 
P. fAklrleri pıtr~SJ! mu:.yent- eder. 11 sirli illçnr. Her eczanede ve 
mı~:r"-s:ı::-..=:ıa:=:a:aaı;r.:ı 

....... depolanDda bulması. 


