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Japonlar, bu 
bayrağına 
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sefer de 
hakaret 

Amerikan 
ettiler 

Ruzvelt 
~-ponyaya . karşı ta~lp ett'ı§ı 'siyasetten dolayı 
Vatandaşlarından teşci telgrafları alıyor 
Çemberlayn diyor ki : 
............................ llİlll ..... , ... 

Uzak . Şark ·hadiseleri ilan edilmemiş bir 
umumi harp haline gelmiştir 

lııgiltere Amerika -==,-==,;;=g=uı=e,=e=v=e== 
ile bir fikirdedir · Hava E~~l~~~ bBltln 

PeD.emeıngnn uz~k şarktaki 
~l.Mvv:etıeırı, mü~takbel harpte 

DngDDtere ıae -beraber 

~ il .... li il rnnsttm1e1't Clnrn l'tnıt~ıındaH nanfon llmanr hrıttutda !2 rri11 murnbbaı 
L Ilı t1irıde bir adacıktan il "tlfir. Cin hü kıimetl 1860 uılında imraladılı bir mııahede 
'tfltr/tıce bu adayı /n{Jilt"ı', ,· tcrkt.lmlfti. Şu anda U:ak ,ark /nglll: denlı harp kuv· 
~'lq ,_tılrı mli/ılnı bir kı.çmı l>ı~ atla ile unu bl Çin k111rlarrnı muhtemel bir Japon iıtild· 

Qrıı rnüdafacıya ha:ırlanmrı bızlun mal,tadır. Ba civarda Japonganrn 32 harp 
ocmisindcn mürekkep bir f llo dola1trrdıfı son günlude ın11i olmuıtıı.J 

~~tı.dra, 21 (A.A.) - Attıee (1) mt siyaseti hakkında beyanatta bu
~~e11 1tı.dan Yerllmlı:: olan bir takrir lunmasını lstemlşttr. Binbaşı Attlee 
t 't._,rıe .Avam knm~rası bugUn harlct Mr. ÇemberJaynln "millete Umit ve-

liı et :ınuzakerntına başlamıştır. rlcl bRzı sözler söyllyeblleceğl Uml-
~ Attıeo hUkümcttn. umu- _..Devamı A tncfd• 

<'.-ı!lıcra 1 Dolhn ra 

General 
~il Doihara 

~•r ~rengiz Japon casusu 

ispanya Asileri 
Hezimete 
uğradtlar 
Teruel zapteditdi 

Barselon 22 (A.A.) - Teruel tth· 
rinin cumhuriyet kıtaları tarafından 

zaptedildiği resmi bir tebliğde bUdiril· 
mckted.1.r. 

Madrit 22 (A.A.) - Teruelin zaptı 
halk arasında büyUk ıevk uyandımuı
tır. Bütiln meydanlarda kadın, erkek 
sevincini izhar etmektedir. General 
Miaja ıehrin vaziyetini ıörmek Uzere 
yarın bUtUn gazete ve ajana mümeuil
lcri~:n Terucle gideceklerini bildinniı
tir. 

Yakalanan Alman tayyarecileri 
Madrid, 21 (A. A.) - Tebliğ: 

Cumhuriyetçi tayyareler. Guadalaha
ra eyaletinde bir Asi tayyare)i yere in
meye mecbur etmişlerdir. Bu tayyarenin 
kaçmış olan dört kişilik mürettebatı. bu 
g{,iil ele geçirilmiştir. Bunlann dördü de 
Almandır. Bunlar, Almanyada askert pi· 
lot olduklarını ve hükfunetlerinin emri
le ispanyaya geldiklerini bildirmişlerdir. 
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' 
sırlarım 

Birbirlerine 
Dğrellyorlar 

• Londra, 21 (A. A.) - Fransa hava 
i .. azın Pierre Cot'un Londrayı ıiyare
f tinde. "Fransız ve 1ngiia hava kuv· 
! vetleri arasında sıkı bir tepiki mesai 
1 tesisi hususunda" lngiliı bava namı 

1 

ile mutabık kaldılt teyid edilmekte
dir. 

Röyter ajansmm öğrendiğine göre, 
: ikincikinunun ba~larında Fransız hi· 
1 va mütehassıs1armdan mürekkep bir 

t 
r~orrusyon Londrayt ziyaret edec.ek ve 
i1d Dım1lekttin hiva fılolan hakkm
da telfrulG malQmat teatisinde balana· 
caktır. Bu malQmat en .. "'in slstem tay-

ı yare maldneleri ve siWılan ba1ckmcJa 
olacaktır. 

i Daily Telegraph gazetesi, lngiltere-
11 nin Fransa bava kuvvetlerinin takvi-

yesi programını büyük bir alruta ile 
takib tttiiini ve her iki hükOmetin de 

1 
gerek karada. gerek deniıde ve hava
da sıkı bir teşriki mesainin zaruretin-

' de mutabık bulunduğunu yazmakta-1 
I .~: ................. ·--·--·----.. .1 

F.ransn memurlaıı 
Aşl rellere si IAh 

dağıtı.yor 
Halep. 22 (Hususi) - Fransız me

murları tarafından bazı aşiretlere sillh 
dağıtılmaktadır. Bu meyanda Kethomli 
ve AlAeddin aşiretlerine binlerce sillh ve-

• rfüniştir. 

Malıkdm o~an Uıebecller 
Antakya, 22 (Hus11st) - Usebcilerden 

Zeki Arsuzi, arkadaştan Mehmet Ali 
Rizka, Nedim Derk, son Mdi~er dola
)'lsiyle mahkemeye verilmişlerdi. Altıpr 
aya mahktım olmuşlardir. Arsuzi bu 
milddeti Kesep nahiyesinde, Mehmet A
li Rizka ve Nedim Derd Ordu nahiyesin
de ikamet etmek suretiyle geçirecekler
dir. Diğer Usebeciler mahkemeye tevdi 
olunmuşlardır. 

--···------·· .. -----
Hariciye Vekili 

Hatay 
Hakkında <la Çtnde öldü 

bittllrınşte tath, sevimli 

~~rn olan generale 

'9l&nçtY1rl 
izahat verdi 

mt11m'""-""'"11t1a:aJR? a:ıı:ft"'lııa -.. H P 
Pa rl S 1 teth I Ş f .\nka.ra, 21 (A. A.) - c. . : ıru-

~d l6vıreınsı 
\!,b,~~r!lse yeridir 
~ ...;_~ m"nahiinden alınan ma
t)ı~>\e -:'ilQ, (Mançuri Uvrensi) 

~~" '-'ıJan J aPQn Generali Doiha
~ Ilı ' liankeo tren yolu üzerinde-

U!adetnede ölmü~tür. 
~ Ue~·amı 8 incide 

1 pu bugün (21-12-967) öğleden sonra 
&den CBnf Antalya Mebusu Dr. Cemal Tunca-

v d run reisliğinde toPlandı. ay m an Son günlerde Balkanları alAkadar e-

c 1 na_ v•. t 1er1 n 1 den siyasi seyahatler hakkında ve Ha-
tayın :mı safhalarına dair 90l'Ul8n SU· 

na Si 1 IŞl8M işti'? ! allere Haricire Vekili Dr. Tevfik Ril~ 
9 uncu sayfada ! 1 tü Aras uzun ve etraflı izah~t verdi. 1 

ınıııuııuıııın l i -~~~~~~ tasvib ot~.:._ 

. 
·'· Bu sabah onda 
fırtına başladı 
Çorlu .\e Çanakkaleye 

kar yağıyor 
mcl>alian andıran l(lnlerden sonra tamamen kapalı ve yağmurluyau. Onu 

havai~ boımuı buhmuyor. Dün gece beş geçe hava birdenbire değişmiş, fır
sabaha kadar kısa fasılalarla yağmur tma ba'lamıştır. Şimalden esen rüzga 
yalnıqtır. Baaun saat ona kadar hava _. De,·amı 8 incide 

Tan p .. testnde yapılan 
neşriyat dolayısııe 

Valiniiı ikinci cevabı 
Otobüs meselesi etrafında açılan 

davalar yedileştı 
Dallanıp budaklanan otobüs meselesi 

hAIA sürüp gidiyor. Bu yüzden biribiri 
aleyhine açılan hakaret davalarının dün 
ktı nüshamızda altıyı bulduğunu yazmış
tık. Dün öğleden sonra Sahur Sami tek
rar~adliyeye başvurarak Tan gazetesin-
de aleyhindeki neşriyatın devam ettiği
ni i§aret ederek Ermeni mezarlığı hak
kındaki yazıdan dolayı da bir dava aç
mıştır. Bununla davalann adedi yediyi 
bulmuştur. 

Ermeni mezarlığı hakkındaki bu yazı. 
_.- Devamı 8 inclde 

't "'"~Q,,,, • 
Siy"f.MI...• , 

Muhiddin Ustündal 

Belediye, Cihan&irde bir çocuk bahçesi yapacak ... - Gazeteler - . 
)) . .. -
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1Jış Sitµısa 

Japonyanın in · iltere
ye düşman oluşu 

et rafında bir aç söz 
Yazan : Şekip Gündüz B UYUK Japonya, muhakkak ki Bü giltereyi yanımızda aradık. Bulamayın-

yük Britanyanın uzak şarkta ya- ca elbette yeni müttefikler anyacaktık. 
ratt.r&rı bir kudretti. Rus-.Japon harbi de Komünist düşmanı cephe bunun için 

yine bu Büyük Britanyanın tahrik etti- kurulmuştur. Eski dost bizim için artık 
ği bir kanlı kavga oldu. Amiral Togonun ölmüştür. Olülerin arkasından ağlamak
Çuşimada kazandığı büyük deniz harbin- ta ne fayda var? Tekrar ediyoruz: Ja-

de-bile- Büyük Britanyanm oynadığı bir ponya için İngiliz dostluğu bütün sıffat
rol vardrr. Battıktan kalkıp bütün Afri- lan ile, bütün faideleri ile ölmüştür \'e 

kayı dolaşarak Uzak Şarka giden Ami- ölüler Ölüdürler. Onlarla u~a~ağa 
ral Rojestvenskinin kumandası altın-

değmez.,, 
daki gemilere erzak ve kömür bulmak i- Japonya bu hareketinde nereye kadar 
çin ne zorluklar çffimi~ olduğunu harb gidebilecektir? 

tarihlerinden öğrenmek mtlmkündür. Bü- Kim bilir. Şimdiki halde hadiselerin 
tün bu zorluklar, ·büyük bir deniz har- Japonyara gurur verecek bir seyir ta
hini karşıbyabilecek hazırlıklarda bulu-
nabilmesi için Japon donanmasına za- kip ettiklerini görüyoruz. Fakat sanırız 

ki Çuşimanın büyük galibi amiral Togo 
man kazandırmak istiyen İngiltere tara-
fından çıkanlmtştı. Büyük harpte Ja- sağ bulunsaydı; Japon deniz erkfuuhar-
ponyanm İngiltereyle yan yana bulun- biyesine şöyle nasihat vermekten kendi

ması bır tarih uzunluğunca gördüğü bü- ni alamazdı: 
yük yardımlara karşı duyduğu minneti - Her cüreti gösteriniz. Bir harb an
,.e İngiliz sıyasasma bağlılığını ifade e- cak cüretle kazanılır. Fakat zinhaaaar 
diyordu. Yoksa umumi harpte, onun, e
zeli ~ ebedi düşmanı olan Rusyayı ar
kadan vurması kadar tabii bir hareket 
tasavvur edilemezdi. 

Japonya, kendisini lngiltereye bağlı
yan münasebetin devamım, 1933 yılına 
kadar dtş sıyasasınm ve askeri sıyasası
nm en şaşmaz esası olarak kabul ediyor
du. Zira "1931 de Çine saldın~ da yine 
büyük dostunun, yani İngilterenin mü
zahereti ile olmu~tur . ., denilebilirdi. 

1931 Çin - Japon harbinde İngiltere
nin boş avlandılhm söyliyenler de var
dır. Faka t böyle oldui:"Unu kabul etmiş 
olsak bile İngilterenin, o tarihte, Çin 
mümessilleri taraf mdan Milletler Cemi
yeti nezdinde yapılan bütün t~ebbüsle
ri suya düşürmeye çalışanlar arasında 
bulunduğunu sezmek mümkündür. İn-.. 
giltere JapQnyanrn cl altından verdiği 
teminata inanmış uzak §'ırktaki İngiliz 
menfaatlerine kat'iyyen dokunulmıyaca
~ını bildiren Japon diplomatları en es
ki ve tecrübeli diplomasi mlies~esesine 
sahip olduğttnu sanan İngilizleri bal gi
h! at.btmı:=1ardrr. 

lngittere Uzak şark"taki oğluna göster
diği ylıksck emniyeti şimdi acı acı öde
mektedir. Japonya girdiği her yerden 
yalnız Rusyayı, yalnız Fransayı, yalnız 
Amerikayı değil, onlarla birlikte ve on
lardan fazla İngiltereyi koğmaktadır. 
Zira Japonyanm Çinde aradığı her §CY 

"lngiltercnin elinde olan şey" lerdendir. 
Japonya kömür arıyor, Çin kömürleri 
lngiltere tarafından işletilir. Japonya 

petrol arıyor, "Çin petroltannın mühim 
kı«mı lngiliz sermayesinin malıdır . ., Ja
ponya r.azar arıyor. Çin pazarlanmn 
mühim kı~mı lngilterenin elindedir. Bi
naenaleyh. Japonyanrn girdiği yerden 
kor,'1.ılan İngiltere olm:tktadır. 

Ve dflnyanm hiçbir devrinde, hiçbir 
<le' lct lngiltereııin Japonyadan gördü
ği.; muameleyi görmemi§tir: 

1 - Bayrağına hakaret ediliyor. 

2 - Büyük elçilerine kurşun sıkılıyor. 
3 - tmti) az mm takaları tehdid edili-

yor. 

4 - Sermyeleri mahvediliyor. 
5 - Gemileri batırılıyor. 
6 - Notalarına ya sudan bir cevab 

veriliyor; yahut hiç ccvab verilmiyor. 
7 - Aleyhinde nümayişler yapılıyor. 

İngiliz deniz üsleri ve müstemlekeleri 
Japon tehdidi altına giriyor, ve il~h ... 

Bütiln bu hadiseleri, İngiliz diplomat
ları, günlük hadiselerden doğmuş bir si
nirlilik suretinde tefsire devam edebile
cekler mi? 

J..ondradan gelen haberler İngiliz ami
rallığırun uzak li<lrka bir donanma gön
der ::eğinden bahsetmektedir. 

İngiltere ile ipi koparmayınız! 

Evet... Böyle derdi; zira o büyük de

nizci ve büyük asker Japonyayı Büyük 

Okyanusun kahhar deniz devleti haline 

sokan bü~'Ük r.ıfcrinde küçük bir İngi

liz yardunmrn ne mühim rolü olduğunu 

bilen. belki, tek Japondur. 

Şekip CONDOZ 
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~~Doğru 1 .. .. 
!! c 
n Denil mi? ü :! o ii .. - ı· 

i.
1

i:i lstanhulda Nankln rı· 
ve Madrlt 

H manzaraları 1: 
1: n 
.: lllr arkadıı~ anlattı: !! 
iİ - Diiıı akşam llc)'o[;lunda biri· :: 
:: sini döC;nıek arzumu güç yendlml n 
!! Hayretle J'ilzline bnktık; arka-p n <lnşımız bir hiç yüzünden ona bu- i: 
fi nn çatan "Turşucu Cemal,, clmdn· İl 
i! deıı bir kabadayı değil, bilakis: 
•• ki 1 ;: karıncaya feualık etmekten çe • : 
ii nen yunauşıı:k ~abintli bir adam- ff 
!: dır. Hayretlmızi o da anlndı \ 'C =ı· 
:: de\·am etti: : 
:! - Merak <'t.meJ·in, bahsettiğim 1 
if ndaını dUJ:;ccek d~ğildlm tabii; ıt• n n dece biddctlmin kunetini size l- n 
:: faclo etmek i&tcllim. U li Taksimden Galata~araya doğru i$ 
=ı dnlgm gidiyordum. Birden deh· :: 
!. setle irldldlm "acaba Nankinde U •• .. :ı 

:ı veya l\fıulrltto miyim?,. diye biran :i 
~ foretldüt geçirdim. Pnntalonunnn 1: 
h l>ir pnrçnc:ıım dizinden ta yuk:ır- n 
!: larıı kndar ı'\"app kc.,.ik hnca· :: .. ~ 
;: ğmın kıpkızıl ctl<-rinl meydana b 
H ~ıkarınış bir ndanı sakttt uzvunu !i 
:: hurnnma sokacak gibi uzatmış, !I ii mel'hanıet clilcniyor(lu, li 
h "Ama insatcıız n<lamsm ?,. <leme- il 
li yin. Sizin knılar ben de merhamet f 
! llyim, tnkat insanların merhamet! 
.: hl Icrini bu kadar zalimane bir İl p ~cklldo ı .. tı .. mnra çah"mağı ben : 
ı! İ>ir türlii kahnl <'dcmi)·onım. Bun- İ 
~i ,lnm ~aknttır '\"e ihtimal sefalet. ü"'ı 
!: içinde bunalmnktndrr.Ohnldc ne
Hılen hclc,li)·c onu ahp Dnrüli\ce7.cye 
Ü giiturmiycrok böyle sürilnmc~ine ıı 
F. miisnndc e<llyor? İhtlnınt hu sa-fi katlı~mn, dn°ha fa7.ln kfırh oldur:n 
:i için, fülctn sevinen bir aclnmfür. 
U O hnlılc hclc<lt~·o ne<len onun h<ly· 
ii le oknklnrita dol1t..,masına milc:;n· 
•ı . i: ıulc cıllyor? fstnnhnl, soknklnrda 
U ~o~·go)'Cnlnrın doln-:tıJ:;1 cle\·irler- • 
!! elen ~imdi <;ok uzakln-:mı~ olmak :ı 
i! ızerck (lf'Xfl mi? :: .. .. 
::r.aım--..a:::::e:.-=.-==n:.~-==:::::::::::: 

Tokyodan gelen haberler ise gazetele- 1 

rin bilhassa İngiltere aleyhinde §iddetlı 
neşriyat yapmakta oldUklanndan bah

setmektedir. Japon hariciye nezaretinin 
fikfrJerini neşreden. Asahi adlı bü:riik 
A'uK)O gazetesinin siyasi sütununda şu 

98trrtar okunabiliyor: 
"R starın tahriki ile Çinde \'C Mon-

ol. ~ ela Japon menfaatleri ciddi teh-
g 15 n . · eski dostumuz ln-
likelere girdığı anda, 

2<~ 
CAfüj,\:\lBA 

B1R1NC1KANUN - 1937 
Hicri 135G - Şevvnl: 1!) 

Oftnf'Şln llof:uıo <lUn,..,ın tıanp 

7,23 16,ıt4 
Vakit Sıiltıılı ö~te tıdndl Ak~n.. ınt~ı lmuk 

6,53 12,12 H,32 16,44 18,23 5,36 
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~a11ata dait 
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Mezarlıklar 
-AeO 

B EI.ıl~DİY .E:'\IlZ, dilcncl1:;'cll• 
beddua, ımanepcn·er el 1ş1t• lcrim17.ılcn de nzlşli sttenıle~,arııt 

meği gi>ze alnrnk hayırlı bir 600 
vermiş: mezarhklnro. dllenclle!.°1~11nıı 
kulmu.sını nıeno<l<~cckmlş. J)~.,cUııce 
bir kere. Eyib'o bir ccnnzo lıl'. ı.11· 

utrnfını hcşb1den yetmiş beşine cJl1'i 
dar tUrlU tUrlil insanJar sıırın1Y'cııet 
ağbynn adama: "Para!,, dJye 60ıı· 
uzarumyacak; ölU gömUI<lUkteJl bCŞ 

ra "Sen on kumş aldın da b~~ır"• 
· kunış aldan" diye kal"ga çık 10ıt 111ah cnk. Dilenci kndor insaf ız ~er· 

yoktur: insanın her halinden, dO 
tinden olduWı kadar kcdcrfn<lCJl ıı~· 
lstlfndcyo kalkar. Gülmenılzl ~~~ıcr• 
lamamızı da hnrnca kcsnıc.k t·•• 
"Ağlnma, gülme, <Ulencl gcli~at 
Çoı:,runun da öyJo süylediklerid~fa c
sadakaya muhtaç olmadığı i c 

1
,..-• • J • • • -'- / .,..,...r-, ...,..,..~ r, D ,.• 

- Biz bile dost olduk insanlar hala hirıbu· erını yıyonar diliyor ... YıJlnrdımberl şehri 0 bft 
- Yugoslavya karlkatarn - dan tcmizlemeğo çalışıforla~· ol• 

----------------------------- türlli kabll olmıyor. Belediye ~Jırıı• IJlllm--........ - +c * 1 mazıııa mezar ba,ındaldlcrl ka tJllf1 

1 1 ethikler, Miişahedeler bııt~c gerçekten bllyUk ırtuk e 
:.. ..................... ..-. ......... ...,_. .............. ...-..................... ..,.. ..... ..,~- olur. dll~ 

lngiltere Krallığı 
ve tacı 

Eaer lnglllz kralları slyaaeUe meşgul olsaydllar 
ve siyası pa~tllerin entrlkalarUe uğratsayduar 
hiç bir vakit bugUnkO kudret, nufuz ve azamet
lerlnl temin eyUyemlyeceklerdl 

Yazan: Suphi Nuri ileri 
- 2 - (*) 

Fakat İngiliz krallığının ve tacının sem 
bolik kuvvetinin ne kadar büyUk oldu
ğunu göstermek için bu muhtelif müs
temlekelerde ya_şıyan insanları ırz, din, 
dil ve hatti milliyet taassubu itibariyle 
İngiltereninkilerden ne kadar farklı ol
duklarını hatırlamak kafidir. Yalnız, 

mühim dominyanlarda Anglo Sakson 
ırkı ekseriyeti teıkil ettiği için bunların 
bir an evvel istiklale nail olduklannı 

söylemi§tik. İngiltcrenin fertçi, liberal, 
parlamenter olması ve bir de fajistlik 
~orıfu'siyle, 15 <lom~nyonlar, istiklallc-

irli aldiktan.~ra -öa:lngilz :kratlrğının 
ve tacının ıemboli~ alienk ve kudreti 
altında toplanınağı gaye ve menfaatleri 
ne daha uygun bulmu~lar.dır. 

Herhangi bir ittihat veya federalizm· 
den ziyade bu dominyonlar sistemi bir 
taraftan herkesi serbest ve müstakll bı
rakıyor ve diğer taraftan da İngiliz 
tacına bağlıyor. Bu fiili ve elastiki va
ziyeti, her devletten ziyade İngiltere, 
siyasi dehasiyle bulmuş ve muvaffakı
yetle tatbik etmiştir. 

450 milyonluk bir insan kütlesine 
manen hakim olan İngiliz krallığının 

tacını taşımak için bir taktm ahlaki ve 
manevi ıeciyeler lazımdır. İngiliz kra
lı, her ne kadar hiç bir işe karı§mazsa 
da, gene vücut ve nüfuzu ile matbuat va 
srtalariyle herkesin fiil ve hareketi he
men dünyanın dört köşesine yayıldığı 

ve cihan efkarı umumiyesini ala1<.adar 
ettiği bir devirde herkesin gözü 1nei
liz kralı ile kraliçesinin şahsiyetlerine 

matuftur. İşte, Anglo Sakson aleminin 
kralı Yedinci Edvard'ın sevdiği kadın
la evlenişine müsaade etmeyişi de !.un
dandır. Yedirl.:i Edvard istifa etti ve 
yerini, evli bulunan ve pek uslu bir aile 
hayatı geçiren kardeşi Altıncı Corca 
bıraktı. Bu mesele, b:.i.tün İngiliz ale
minin, birçok müstakil devletler yani 
dominyonlar teşkil etmelerine rağmen, 
krallık etrafında ne kadar sıkı b!r bağla 
bağlı olduğunu pek açık bir surette 
gösterdi. 

Eğer İngiliz kralları siyasetle meş

gul olsaydılar, ve ıiyasi partilerin en
trikalariyle uğraşsaydılar hiç bir vakit 
bugünkü kudret, nüfuz ve azamct!erini 
temin eyliyemiyecekler.di. 

İşte Osmanlı parlşahlan, işte Ruı 

Çarları ve işte Almanya imparatorları .. 
Fakat İngiliz kralları krallık vazifesini 
herkesten iyi anlayıp ona göre hareket 
ettiler. Onlar yalnız bir makam, bir 

bu milli arzu ve gayelerini anlayıp ona 
göre hattı hareketlerini uydurdular. 

Yeni İngiliz kralının taç giymeme
rasimi bütün dominyonların ve Anglo 
Sakson aleminin 1ngiliz krallığına ve 
tacına can ve gön:ilden bağlı olduğunu 
gösterdi. Bu merasim öyle zorla veya 
emirle yapılmış değildir; 450 milyon 
halkın arzu ve nzasiyle olmuştur. 

Fakat merasimi blr tarafa bırakıp 

daha ciddi işleri tetkik edecek olur
sak ne görürüz: Kral mesut değildir, 

nazırlar mcsuldür. Kral nazırların is
temediği şeyi yapamaz. Fakatı İngilU: 
kralmm yalnız İngilterede değil, altı 
yedi dominyon yani devlette de nanrla
rı ve parlamentoları var. İngiliz kralı
na bütün bu devletler, nazırlar ve m~•.:
lisler arzularını bildiriyorlar ve kralın 
bu arzulara göre hareket etmelerini is
tiyorlar. İşte Yedinci Edvard'ın izdi· 
vacı mcseles·nde böyle olmadı mı? Bü
tün dominyonlarla beraber ana vatan 
(hayır, olmaz) dediler ve bunun üze
rine a§lk kral çekildi gitti. 

Fakat bu altı yedi devletin kararla
rını her vakit telif etmek kolay olmasa 
gerektir. Her birinin siyasi veya iktisa
di menfaatleri ba§ka olab:Iir. İngiliz 
kralı bütün bunları telif ederse yerinde 
kalır ve yahut İngiliz krallığına artık lü· 
zum hasıl olmaz. 

İşte bu g1yeyi yani İngiliz krallığı· 
nı yaşatmak için Londrada zaman za
man bütün oominyonların başvekilleri 
toplanıp kendi aralannda müşterek 

meseleleri müzakere ve hallediyorlar. 
Bu da bir nevi uluslar kurultayıdır. 

Hem de Cenevredekind~n daJ.a ciddi, 
daha hakiki ve daha canlıdır. 

Hasılı İngiliz krallığı gayet nazik 
bir meseledir. 450 milyon halkın ve al
tı yedi devletui, bir çok müstemlekenin 
hukuk ve menfaatlerini telif etme!<, her
kesin arzusunu yapmak, herkese riayet 
etmek, umumi ve mutlak bir ahengi te
min etmek kolay değildir. Bu mil:i h!
klmiyet, milli uyanr~. milli istiklal dev

rinde muhtelif milletlerin başına geç
mek, hepsinin müsterih ve mukaddeı 

kralı olmak, herkes tarafmdan sevilmek 
ve herkesin istediğini yapmak öyle her
kese, her devlete, her hanedana nasip 
olmaz. Krallık anlamının tabiatiyle mu 
arız ve muhalifi olan biz cumhuriyet
çi Türkler, her ne kadar da olsa, 
krallığın İngiletredeki inkişafını takdir 
etmemezlik edemeyiz. Çünkü krallığın 
yegane muvaffak olduğu bir yeri, İngil· 
tere imparatorluğunu tetkik ederek Os
manlı saltanatının nasıl ve niçin sukut 
ettiğini herkesten daha jyi anlamak 
mevki ve kabiliyetindeyiz. 

Suphi Nuri f LERI 

Hem bcledJ1cnin knrarı bn11.tllıı 
ibaret de~: mezarlıklan bir ııc~,.nl 
yeri olmaktan kurtaracnJunJŞ· gtdiP 
kapılar dışmdak.I mc.zıtrhklıırıı rdtııl 
göle oynıya yemek yiyen, ınezıl nctÜ' 
mezara ip asarak çocuğuna sııll ntı&• 
kuran aileler vardır, beledfte 0 ıııt
ra da mani olncnkmış. IlnttA JllC dC" 
hklnrnru7.dan birinin, ortasıncl" btı• 
ğfüıe de ta ynnr başında bir JllCf 111• 
ne vardır, orayn gidip sl'lrilere, JçlP 
tında yntnnlara baka baka ra~11rııı 
~azel olmyanlar \"ardır. Bn~nUtl~ 
knlclınlması, böyle şeylerin ııırt 
gcçtlmesl millere karşı bir ı;::~ lJtl 
nişanesi olacaktır. BelccU:rc cıııtd 
kararını (}n, dilenciler bnltk"'JJl 
gibi alkışlamak ınzı:mdJl". ıı1ıı• 

Faknt bnnun daha dcrJn bit f.(• 
nası vnrdır: biz şarklılnr ölUde;j~ 
rupnlılnr kndnr korknın)'lZ· ır>'f 
yıl kadar oluyor, bir mccmnıı~jtJcf 
yoksa ufa.cık bir kltnpdn ını · •ıı11' 
hatırlıımıyonım, Frcllcl cıırcO 1'o1"' 
miznh (humour) hakk:mdıı bit 0~ 
fcrammn okumuştum. Mnhıırrl~l-
da fnc;anlarm en çok korJdl rot 
şeyleri nlora nldıklarmı ıınltttf ~ 
ve: "Şnrklılnr mumdcn, ölilde.Jl cıJf' 
korkma<lıklan için• ölUmll tnbtloııt-' 
tıran fıkraları pek yoktur; Jt\C~ 
tl'Zlnrınn c;ok chemntl,.ç~ "ctd1ct!ıı' 
için hilhA a lcnnlnrınm lhtı11 ,,.~ 
uğramış kocalara dnir fıkrfllll~• 
Iatırlnr., diyordu. (Bittftbl h"!.ııf11.l 
da kn ldığma göre :zikrcdf:fO ı1o1l' 

] dCW 
M. Cnrco'nun mütalensı yan ış J{~ 
dl: !'ôokak ortnlnrm<la. meı:ıırlll~• l'ııt' 
dıkf>yündc ol<lu~u ırfbl mcı.nrJI 11 (lU• 
şısm<ll\ gezme yeri bnlunduğıtn ~~· 
şU.nilr:;cniz ona hak ,.crırsfnlZ·dıt d
reddln HoC"a fıkraları nrncııJ10~ Iıortln~a nlt olnnmı hntırlnnt•{ edil' 
Gerçi bnzı eYlerclc gece rabıt tııt11' 
rn~di1=,ıi ld<lln olunur nmn b•1:ı,ıttı1' 

hir evliya me7.nn Uzcr!nc }{tl 01<!1'' 
ı:,"lı ı-ü~·lcnlr; yolc~ıı 1ngili1:1crtlC rııfl"' 
i'.,'U g~hl geceleri eve, muıertn ı.-tıı'' 
cesedi ~eldii'.,'1 itikadı pek yo , 
Yıırsn <ln sonrndnn gclmiştl~şlf<lt• 

Son znmanlnrdn bu bnl dcw ıf11ıtfı 
l>clki hnyntı clahn tatlı bnldll~ &lr 
l>elki ele fcrdiyetlmlz in~-i~ll tel" 
daha n.z mUte,•ckkil oldu~ıJl'.l~c~ 
iilUmll ılahn feci buluyor, ,;til JJO d 
mezn rl ıklnr<lnn korknyoru:t:· 
se\intlecek bir şeydir. A1Jiİ 
. Nurullah~ 

Töbekir gars0~ 
\'p edl ay hapis 

yatacak .~ 
i'\'eJkl ti' 

Babıalide kahveci Hasan e'. ·oe A 1-
eski çırağ[ Maunu çıkararak ) erı ;\~ 
met namında birisini almıştır. dılfl if 
tanınmış sabıkalılardan old~ ,11~ 
başlamadan evvel hırsızlık yaP:cırıô 
na dair teminat olarak ustası t gıı~ 
tövbe ettirilmiş. Fakat tövbekar'# 
sözünde durmamış, dün kah,-eY~(.Ü' 
bırakılan bir boya kutusunu a~ı 
tadan kaybolmuştur. ,ıe ~ 

Jc; "ır· 
Suçlu biraz sonra yakalanttl 'ı.:ıır-1 •. .ı' 

cd. a'' ,, .,... 
kim Reşid tarafından Y. 1 ~tıtld' 
0 kadar müddet de emnıret ·ctir· 
lundunılmasma karar verilrn1~ .eO ---------=-. ıertı 
-Bir teneke ~almak ıs 

4,5 ay hapse 
mahkum oıd" J~ 

lıttlet .. ,../ 
Dün sabıkalılardan :Me . ~~cJ!Ytf 

l\f ustafa Tahtakalede peyrıircı d~ ... ıf 
din peynir ardiyesi kapısında aıl'tr( 

taç, bir remiz olmak istediler, çünkü 
Anglo Sa1tson mi!Jetlcri kenı;li kendi
lerini idare etmek istiyorlardı, milli 
hakimiyet ve istiklallerine malik doğ

mu~ardı, kralı yalnız. herkesi biribiri
ne bağlayicı ve toplay.t.:ı bir unsur, bir 
uzuv ve bir merkez olarak görmek isti
yorlardı. 

İngiliz at.rallan Anglo Saksonlarm 

nekelcrden birini çalarken )~~"~ 
tır. Suçlunun ikinci sulh ccı:ı ~ 

(*) B" makalenin ilk kısmı dünkii ~i tarafından dört buçuk aY )ltı 
nii hamızdadır. rar verilmiştir. 



!,ana ltalıısa 1 Günün 
1 1 

meselesi 1 
YazıO<tır 

latanbuDıuıara ı 
UŞ kanlYlnU ve umuml sıhhat kan\UJnu bakımından 

le 8trkaç gün evveldi sanırım. Oğ
a~•ktınde köprüden geçen tramvay 
~lllanıım arka arkaya sıralandı· 
le köprü ttsttinda bir zincir vücuda 
~l'dlf;'lnt gördttk. Sebebini araş • 
"- ttlar, sıranın Karaköy tarafın-
~ ~aşta ran duran bir arabanın sı
~ı-...~ fren 1apması ytlzUnden bozul· 

M üesSeseleri rn iz 
Dikkatle .gözden geçirilmelidir ! 

.;unu öğrendiler. 
~n de Ud vaka odu: İkisi de Ak· 
\' l'da. Biri LAieli önünde, diğeri 
~İlStıtpaşada. Hafif bile olsa yarnla-

lllnr mel"cut. 
~lşhano faciasını daha unutacak ka. 
bol' biıo zaman geçmedi. :Frenlerin 
bıı ~llktuı;u yllzUnden ,,1kua gelon 
~llclarun bir başkasını da tall yar
' Cttı(;i, ,.e belki araba içinde bu· 
t~ ttlıırdan birinin veya bir kaçının 
~hnı, s dakası bulundur:u için 
~k bir zorar verme<len, kol kırıl
~ nn, bacak kcsHmedcn, beyin pat 

ndan savuşturduk. 
~ t.'nlcat böyle küçük zararlarla E>a· 
~Ştu.l'duı;..-.ımuz l"e dalma tekerrür 
~n bu kazalardan birinin, llcrido 

~l'lik, hattA Şişhane fadnsını göl
" e bırakacak bir renlshıl do~ur• 
'ı-ataC'ağını bize kim temin eder? Bu 
~., lıaları kontrol eden mühendisler 
~ llunıar blzo Trann·ay şiı'kethıin 
'qu'I\ hatlarda ı;:ahştır<lı~ı arahnlıı
'ıı tnz<Jc ekseninin bozuk olduğn
~~15hanc factnsı olduğu ~ırada \'Cl' 

~ 6tl raporla bildirme<liler mi? O 
~ den, buı;:nne kadar şirket kaç ta-

tenı arnba rıknrmı~. knç tancı.ini 
~ı . '> • 

ll ' bir ~klldc tnmlr ettirmiştir? 
ııı11 ttnnn hnklundn İstanbul hnlkı-
1~ eıı kUı;:llk bir malUmatı yoktur. 
t~ l'llı1111uıar. hayatlarını, beledlye
~l~~lltanct etmişlerdir.. Onlar hln
'lıt, ti nrnbalnrın lrnntroln yapıl
>-~' tyı, hiçbir aksaklığı bulunmı-
~ llrnhnlıı~ ol<lıı!'.,'lınn. kanidirler. 

I şçigi tefecinin e,inden 
kurtarmak lazım ... 

içinde 300 kişinin devamll surette 
çallştığı Devlet Matbaasında dört 
hela var ... ve, el yıkayacak adamakılll 

bir musluk yok 1 
Bir çoit insanın bir arada çalıştığı 

yerlerde umumi sıhhatı alakadar eden 
bir nokta ~ardır. Umu mi sıhhat ile içti.. 
mai nizam bu nokta ü ~erin<le ayni dtk· 
kat ve ha~sasiyeti gösterir. Zaten bu-

nun için l!eğil midır ki umumi sıhhati 

koruma kanununun b~-· maddeleri ile 
iş kanununun bazı maddeleri aşağı yu. 
karı ayni cümlelerle yazılmıştır. 

Bh çok isnanın bir arada çalıştığı 

yerlerde, yani sana ıi müesseselerinde, 
büy,ük ticaret evlerinde, hatta devlet 

müesseselerimizde umumi sıhhat b:ıkı
mından birçok eksiklikler görmekeyiz 
bir çok eksiklikler,:. de bu müesseseler 

t~knt hnklknt bu nuı? Büylc ol
\\lı\'' gtin nşll'ı tekerrür eden bUyUk 
~~ <!lllnrclerlnJn görünmemesi lA· 
\ı • llöylo olmadığına göre de ak· 
'11rrı \'akı olduğu ta innnmamız kap 

de çalışan devle memurları işciler 

v\ memurlar bi?e bildirmeked:r E 
ğer bilid.=rilen şikatyeler pek karma ka 

rış.'.:, çapraşık büyük masraf ve nazari· 
ye meseleleri olsaydı ; 

Det'let Basımet'indc kart usulü tatbik ediliyor. Mı1esseseye geletı işçi, iş tut-

taOr, 
t 1elldo treni tutmıyan arabanın 
ııl'{)lu rnpıldıL,rı zaman bunun, 

" 1'1.zıtrncln bozuk bir araba oldu· 
''it ··ı-. 'lı:c>.,,'l'ene<'eltimfzo de, defril ara· 
11 ontroı etmek, ytıznnn dahi gör. 
t~" inanını, bulunuyoruz. 

1an'bu1 halkıntı yazıktır. Nllfusu 
~t ~lnnnın ı;:arelcrlnl aradı~nnız 
1 ~ ı'I tnan<ln, mevcudun Telcv bir 
t~hı olsnn eksilmesine mll<;nma-

~ lı t-Prmek <'inayeti teşvikten bnş-
~Qıı': ey Clf!ltlldlr. İ8tnnbol, sene
.... ~, herı, bir ştrkPtln, esiri kalmış 
'1.ı,>- lrıc:11 de bu şirket esareti altına 
\;ı:,."ı tııl' Achlr halkını tedricen H-
ıı.: .. , • 
"''•• 4uctmt, r.?lht ~örUnU7or. Buna 

0lnıak IA.znndır. 

"'--------------s-ım __ -_u_s __ 

~ Akşehir 
~\:ıni harp sonuo-

4{} beri yerinde 
& sayıyor! 
~tt ıeng:n kaza merkezi 
~:'~at imar edıımelidir 

~\ılıılchir, (Husust) - Akşehir A
, tııın birinci sınıf kazalarından 

- tnaanlan hallerinden memnun et
mek çok 2or- • diye düıünecektik - Re

fahı, zenginliği,, hayat ve iıtikbel em
niyetini ııpıniti elde edilebilir bir ıey 

aamyorlar. Büyiik tasavvurlara, hiil,._ 
lara kapıhyorlar. 

Fakat l>u vatandaılann tikayetlcrin· 
Je bizl. böyle bir diı§ünceye sevkc<lecek 

taraf yok. Bunlar insana hayret verecek 
derecede basit ve giderilmesi kolay ha

talar kar~ısında, tamamiyle medeni ve 
insani bir talepte bulunmaktadırlar. 

- reza; 

1 - Çalıttıklan müesseselerde elle
rini yıkamak için akar ıu bulunmadığı-

nı, yahut üç yüz kitinin çalııtıiı bir 
müe11eıede ancak bir muıluk bulundu
duğunu söylüyorlar ve "ellerimizi yıka
m:ık için ıu iıtiyorıız,, diyor. 

2 - Gene bu kadar çok insanın gün 
geçirdiği bir müessesede bazı beteri 
ihtiyaçları karıılayacak yerler bulun-

mamaımdan da 11tırap duyduklarını, 

pek haklı olarak, bıldiriyorlar. 

3 - Bazı müe11eıtlerde çalııanlarda 
it kanununa ait bir takım maddelerin 
yanlıt tefsirlere tabi tutulutundan tiki· 
yet ediyorlar. 

~ b l{onya vilayetine bağlı olan bu 
\l:~~c er sahada iJerlemeğe ve ~eniş· Son iki Hç ay içinde, muhtelif fasıla-
t.~ila~k ınüsait, t~,;ari ye iktısadi larl~ muhtelif yerlerden gönıderilen mek 
~'dit tı oldukça zengin L:r kaı:a mer tuplar, bizi, nihayet bu nevi müessese· 
~t ; licr gün vagonlar dolusu ih- ler;. gt-: ... 1eğe ve tetkik etmeğe zorladı. 
~i~ ::ar. İstanbul piyasasına kül· Doğrusu, şikayet edenlere hak verdire· 
,,~ l'il ktarda arpa, buğrfay, afyon, .-ek sebepleri bulm;ık için çok yorulma 
t..' ~ .. l>a~h. tereyağı ve saire gönde- d k 
~ ~n ı. 
)tıirtıdir tden kasaba halkı oldukça Evvela dt>vlet müesselcrinden başlı· 
\ ~' b Fakat maalesef, ımar fc.ali- yalım: 

~c da anın varlığ:yıe ölçülecek de· 

~~lı~ğildir. 
~ll\ istihsal edilen kudretle 
~ 'l'<l her tarafı kuvveth bir elek· 
~.~'it~ ınlatılnugtır. 
L~~ı& dretten istasyona bir kol uza-

tıa:_ '"11'ıd • t. "'lld'<l.an, ıstasyon karanlıklar 
\.:' b-ı11 ır.~ Kasabanın plinı da yapıl· t., l' ~ gozc çarpacak bir fa:ı!:yet 
'~:da gibidir. Harbi umumiden 
~h~ r geçen uzun yıllar aruında 
\1t/l "~ d~ha rnumur bir şekil alınası 
~ i htraıltıliınkun iken her nedensl' bu 'h ağır gitmı>ktedir. Her huııus 

- .. it)'• 

ı - Adliyt"nin ve postanenin bulun
duğu binaya günün hangi saat ve dıı.ki-

kasında girerseniz, orada mutlaka en 
az "1000., ı:.·;i sayabilirsiniz. Bu bina
nın Tr'ıhtelif yerleri,,de nihayet on beş 

hela ya varıdır, ya yoktur. Akar su mus
lukların.n savısı ise ya üçtür, ya dört,. 

Demek ki bin kişiyt dört musluk cHi~ü 
yor. Vilayet konağında, umumi hapisa-

~'11 htr .ısait olan bu kasabanın ar~ 
lı." ~ ba..,a~ckle konulması lazımdır. 

1 

. 
'it: ~- • ıncyvası, sebzesi, hubu· 

t, "triın1·d· 1 .. -
\ ~' ı ır. Toprak arı mun- 1 

~tq~ btn1 • 1 
_'lı. • t rı ınkişafı pek zor hlr it 

ı?'ldir Unıcu hem belediyenin vari· 
~~İt d"~.hcrn de halk başka yerler 

Cgıldir. 

mazdan evvel b~rada gördülüniiz maki nede kartını 
matbaadan çıkl§la basar. Ezkaza damı alardan biri 
yanıyor! 

damgalatır, bir damga da 

ımutııldu nııı. ~ilndelik 

nede, ünivenittde . ve lstanbutdaki 

garlardada bu nevi· l.htiyaçlarm iyice 

kaqdaıunadığtru, hele Aki.y. Şirketi 

Hayriye ve Haliç iskelelerinde bu ci
hetin hiç dütünül1!1cdiğ~i söylemek 

mümkündÜr. içinde 300 lo0 tinin de
vamlı surette çalıgtığı devlet matbauın-

da kaç beli vannıg bi~ mia~nb? 

Dört tane ... 

Bu müessesede el yıkayacak tek mua. 

luk bulunmadığını da ötrcndik. · ister 

inan ister inanma 1 

Bilhassa bu müessesenin ıu haline 

hayret ettik doğrusu.. Z6.ra, burada i§· 

çiler çok defa geceleyin de çalıırrlar. 

Faraza, iki üç ay evvel Dil Kurulta~ 

ait acele ve mühim işler yapılırken bu 

müessese, pazar günleri de dahil olau

ğu halde, haftalarca geceli ıündUzlU 

çalışmı§tı. Artık bu betbaht vatandaş. 

lannuzın çektikleri ııkıntıy,ı diltUnU 

Bazı müesscaelen.mi%, çalıpnlan it 
ba~ında cigara içmekten meneder. Bil· 

hassa kolaylıkla yanar eıyanın bulun. 

duğu yerlerde kat'iyyen cigara içile • 

mez. Bu pek tabii ve doğru bir yasak

tır, Fakat bu· yaaağın yam batında bir 

de insanlık tarafını di:gürunek, yani ça. 
lı1anlann cigara içeb:l~ekleri bir yer 

ayırmak ıa~ım değil midir? Dil§ünUnilz 

sekiz saat cigara içınemiş bir tiryakinin 

halin.:,!. O duma~ı kafa ile orıdan ne iı 

beklenir?. · 

Binaenaleyh bir müf etti§ler kadro

sunun, il kanunu ve umunıt sıhhat ka-

. 
Ton Ton amca 

tayyareci 

nunu bakımlarından müesseselerimizi 

dikkatle gözden icçirmekri lizımdır, 

kanaatindeyiz. 

içleti.nde kırk, elli, ha.zan 100 • 150 
kişi çalııın öyle binalar vardır ki der
hal yıkılması lazımdır. 

Gene bazı müesseseler vardır ki iş 

kanununun icap ettirdiği dikkatle gün

lük faaliyetlerinin tetki.k edilmesi ve 

aksayan taraflarını derhal ıslaha davet 
edilmesi icap eder. 

Misali gene devlet matbaasından ala. 

lım: 

1 - Bu müessesede çalışanlar yıllar

danbcri haftalık alırlarken şimdi kendi

lerine aydan aya para verilmektedir. 

Gündelikçi, işçi kısmı için bir hafta pa. 

raaız kalmak bile bir çok sıkıntılar do

ğurabilirken, bunları, hak ettikleri bfr 

parayı al.-nak için tY.r ay bel:letmek doğ
ru mudur?. 

Böyle bir hareket işçiyi tef etinin 

eline teslfm etmekle, onu bakkalın ve 

kasabın minn~ti altına ııok.-nakla birdir. 

2 - Gene bu müessctiede kart usulü 

tatbik edilmektedir. Müesseseye gelen 

itÇi, it tutmazdan t:vvel, kapıdaki bir 

mikinec.=kte bu kartı damgalar. Sonra 

bir damaga da matbaadan çıkışta basar. 

Ez kaza damgalardan birı:, eksik oldu 

mu, gündeUt yanıyor. İnsanlık hali bu. 
1 

Unutamaz mı?. 

Velhasıl yukanda da söylediğimiz 
gibi iş kanunu hudutlan içine giren ·"Jazı 

müesseselerde bir teftiş zaruret:, baş 

göstermiştir. Gerek içtimai bakımdan, 

gerek umumi sıhhat baknnmdan bu 
tefti1in sıkı ve dikkatli olması icap c<li· 
yor. 

HABERi 

!laciA digoc Ai: - ---.......-
Kitap yufcan 
bDır !hamam 

anaso 
İkinci Abdülhamit esrarengiz bir: 

adamdı. Halk, rical, rütbe sahipleri, 
velhasıl hiç kimse, onun ruhi tema
yUllerlnl anlayamamış, psikolojisini 

kavrayamamıştı. Hatta, değil bunla. 
rısaraya. devvam edenlerle eq. yakın 
ları bile onun ruhi ahvalini tcsbit et
memişlerdi. mamafih, burada bir ha 
kikatl ortaya. koymak l!zımdır: Sa. 
ray mensupları, padişahın yakınları 
bir takım derme çatma adamlardan 
olduğu için, "Şevketmaabın,. karak
terini, hislerini tetkik ederek psiko
lojik neticeler çıkaramazlardı. 

Kızıl Sultanın saltanat slirdUğU 
yıllarda, biri iç diğeri dış siyasette 
iki kutup olarak tanılan (Kdmil) 

ve (Salt} paşaların hatıratlarında 
yazdıkları vakalarla, gene o devir 
ricalinden bazılarının rivayetleri, 
padişahın gayet korkak, vesveseli. 

buluttan nem kapanr bir adam oldu
GUnu meydana koymuştur. 

Filhakika ikinci Abdülhamidin 
vehmi, korkusu, bir darbımesel ka

dar meşhurdur. Kendisine ne söyler 
ne şekilde jurnal ederlerse ona ina 
nır; hemen takibat yapılmasını jur
nal edilen kimselerin sUrillmeslnt em 
reder. Saltanatı elinden kaçırmamak 

kaygusile hanlmanlar söndürmek
ten kaçınmazdı. 

İstibdat dovrinde, jurnalcıltk o ka 
dar geniş bir şekil almıştı ki, yük
sek fikirli, serbest kafalı tanılan bir 
çok adamlar bile, padişahın kafasını 
allak bullak edecek şeyler arayıp 

bularak padişaha Jurnal verirlerdi. 
Bunların yüzünden memleketin 

kUltUrU felAketten fellkete uğramış
tır. Türk maarifinin istibdat devrin
de uğradığı sukutun, Avrupalılar
dan yediği yumrukların en mUhfm 
A.mlll sarayın ve ona yardım eden bir 
takım casusların, hafiyelerin kUltUr 
dUşmanlığı olmuştur. 

AbdUlhamlt, kendisine verilen jur 
nallarla, en kıymetli kitapları yak
tırmıştır. O yıllarda ((lbnl Sina) nın 
meşhur (Şifa) adlı eserinden. İstan
bul kUtnphanelerlnde, yalnız iki nUs 
ha vardı. Bu eserin başka bir nüs
hasını bulmak gUç olduğu için, Mn• 
arif nezareti yeniden bastırılmasını 
munaslp gördü. Hazırlıklara başlan· 
dr, mUsveddcler matbaaya verildi. 
Kitabın tashih işini (Supht) paşa. 
yapıyordu. Bu iş için, yanma. bir de . 
yardımcı almıştı: Meşihat nfümey
ylzlerlnden üskUplU Hayrullah ho
ca .. 

Hoca tashihleri yaparken. kafasın 
da bir şimşek çaktı. Padişaha yaran
mak için bir tezvir yapmnk istedi. 
hemen kaleme sarıldı, (Şifa) nm 
muzır ( !) eserlerden olduğunu pa
dişaha jurnalladr. 

Abdülhamit, kuşkulandı. Hemen 
emir ·verdi. 

- Kitap basılmasın, basılanlar da 
yakılsm! 

Emir yerine geUrlldl. Basılan 
formalar Çenberlltaş hamammın 
kUlhanınday aktldı. 

O dcvirderde, ikede bir .kitap yaktı 
rılır. bu iş muhakkak bu hamamda 
yapılırdı. Bunun tçin. ne znman kt
tap yakılsa. duyulur. muharrlrler 
bu 'faciayı birlbirlerine şöyle bıt
dlrlrlcrdi. ~ 

- Dün a1qınm gene hnmam anası 
çıkmış, külhana tUtsll verllmtş!.. 

İkinci Alıdlilhamit yalnız bövle ki 
Hüseyin Rüıtü TIRPAN 
{Lm/en say[ay_a fttJiriniı}ı 
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Asfaltta gene bir 
kaza oldu 

iki kişi başlanndan 
yıu alaudı!ar 

BüyükıJere yohınaa dün gece yine 
bir otomobil kazası olmuştur: 

Doktor Nureddin~ ait 1159 numara· 
lı husua! otomobil sant yirmiye doğru 
Yenimah.slleye giderken asfalt yol üze
rinde bir taksi otomobiL~ ile karşılaş-

DU§tır. ,, 
Taksi otomobilinin şoförU bu anda 

ıgıklannı aöndilrmediğinden hususi 
otomobilin şoföril ılerirf.ni görememi§, 
mUsademe etmemek için direksiyonu 
silratle sağa çevirmiş, bu sırada otomo 
bil kalın bir ağaca çarpmıştır. 

IÇERDE: 
• H:ıriclye YckMcU umuml katibi Nu· 

mıın l\lencmencloğlu Ankaradan gelmiştir. 
il- Düşkunler evinin kır-eş kısmına em 

yalak ilfiveslne knrnr verilmişUr. 
• \'iliiyetin 938 yılı adi bütçes1nin ince 

lenmcsi, daimi encümende bitirilmiştir. 
.ır lstıınbul vllAyelinln bu yılclaki ilk altı 

aylık tahsilat ve lahakkuketında gecen yı
lın altı ayına göre 1,850.000 lira faılalık 
vardır. 

• Osküdar bnyt:ır memurluğuna Mu!}a 
bo)1arı Hasan tiıyln edilmiştir. 

• Akay, Denlzyolları ve fabrika ve Ha· 
vuıl:ır müdurlerl Cemil, Sadellin; Cemli 
Ankaradan şchrtmh:e gelmişlerdir. 

• Garsonlar cemiyeti idare heyeU fntf· 
habı dün yapılmıştır. 

Nezırlnr meclisinde 
Ziyaretleri hakkında 

izahat verdi 
Pariı; 21 (A. A.) - Bu sabah Leb 

run'ün riyasetinde akdedilen nazırlar 
meclisi içtimaında Delbos, orta Avrupa 
seyahati hakkında izahat vererek bu se 
yahatın kendisine, ziyaret ettiği me e 
ketlerle Fransayı birleştiren bağların 
sağlamlığını müşahede etmek fırsatını 
vermiş olduğunu söylemiştir. 

Bunu takip eden konu~malar Avnı 
padaki gerginligin zail olması ve ser
bestçe müzakere ederek bu maksadın 
hasıl oln.asına çalışmak huıusundaki 
arzulan meydana koymuştur. 

Lebrun, meclisin hissiyatına teıt.:ü

man olarak Delbos'yu hararetle tebrik 
etıi'lİ§tir. 

temaslara , 
zi<len ınUde\.'"\"er piirüzlU ~ CUMHURI YE'f'de 

• s URtYE b:.ışveldll Ocnıll MUr
dümün, Ankarndıı ynpac:ığı tc· 

mas vo müzakereler nctlccsfndo Ud 
memleket orablnda daha zlralle ma-

Abide ve 
heykeller 

Gözden geçirilecek 

lelerin kAfteslnl halletmek ııı~e' 
mUcchbez bulunduğu, Hntıı1 c1' bit 
sinin gnyct kolay hnIIedilcC ıuıııW 
nıe~cıc olduğu yo1undtıkf b0>-r11ıııı§ 
nı mcımnunlyctle kardcdcn 
Nadi dlyorld: r1e1e asŞ 

.,Anluı.rtı. temaslarında Su '·e ~sr 
vekllt Cemil MUrdümUn surı1e~ıı:eıı• 
şı Tnrll'. samfmı hisclyatınt 

8 
jçill 

mekle TUrk dostlu~unun surf1rll ol· 
ne kıymetll bir emnlyet uns~etJW 
duğUna blrkat Claha kanaııt ı su 
ceğlnf kuvvetle umtt eaırornd~ aW 
takdirde TUrk - Sutlye hudn 'fS bll· B\ı çarpma neticesinde otomob-1in 

ön kısmı h&:sara uğramış, içinde bulu
nan Khtm 11e Osınan ismindeki iki lri· 
tl başlarından yaralanmışlardır. 

• Çatalca baytnt'lığına btanbtiJ memur
. lıırındAn Sabri tayin edilmiştir. Vuf!'os1av Başveklll 

ılaric1 slya8eUer'ni izali etti 
Belgrad; 21 (A. A.) - Stoyadino 

viç parl~mentonun mali eı1.:ümeninde 

söylediği nutukta: 

Ankara, 22 (Hususı) - Cumhwiye
tin tecSsüsündenberi memleketin bazı 
şehirlerinde dikilen abide \C heykellerin 
mühim bir kısmı gerek proje ve gerekse 
a::ııllan itiban!e tamamile mütehassıs 

bir jürinin murakabe ve kontrolundan 
geçmemiş olduırundan memlekette ~bide 
ve heykel işlerine sarf edilen paranın ta
mamen mahalline masruf olabilmesi i -
~ güzc.l sanatlar akademisinin mimati 
heykeltraş ve resim §Ubelerine getirtilen 
beynelmilel şöhreti liaiz üç mütehassıs 
ile bu akademinin §ehirdlik miltehas
sıslan ve maarif vekilliğince tensib edi· 
lecek ve nafia vekfilcti ile parti genyön
kurul unca seçilecek birer azadan toplu 
dokuz ki~ bir sanat jürisi teş 
kil edilecektir. Bu hususta Ma 
arif Vekaletinin tcldifi vekiller heye 
tinde görüşülmüş, dikilecek Abide . ve 
heykel işlerini estetik ve teknik bakmım
dan tetkik etmek üzere ve dahiliyece de 
bir aza İ§tirak ettirilmek suretile jüri 
heyetinin t~kili kabul edilmiştir. 

verasına alt vaziyetin guzel ııft•t
hassn Sur1yeltlerln bntdkt ıne btçblr 
ıerlne uygun tnlilşaflarına. 
manr kalmamış olur. e ıcıs• 

Kazadan sonra yaralılar Şişli çocuk 
bastahanerine kaldınlmı§Itr. 

Vol kanunu 
Çatışan kadm'ardan da yoJ 
vergisi alınmasını amirdir 
Nafia Vekfüetinin hazırladı&rz yeni yol 

kanunu Martta Büyük Millet Meclisine 
verilecektir. Yeni kanunda bedeni yol 
mGkellefiyeti usulü kaldmlmakla be.'"3· 
ber, herkesin gelirleriyle uygun bir nis
pette ve azamt yılda 12 lirayı geçmemek 
üzere bir vergi sistemi konulacaktır. 
Çalışan kadınlardan da yol vergisi alı
nacaktır. 

Kasten yan~ın 
Sokak taraimdaki kaplamalar 

sökülerek 
Ateş atılmış 

Kaçakçılıktan dolayı Bursa hapisha
nesind'c yatmakta olan Muttalip ismin 
de b:.r adamın Göztepedeki iki katll 
büyilk evinden bu sabah saat yedi.de 
ansızın t>ir yangın çıkmıştır. 

Yazdanberi b~ bulunan bu evden 
çıkan yan&ını işlerine gitmek üzere olan 
civar evlerdeki insanlar gömıüJ. hepsi 
bir araya gelip söndürmü§lcrd.:C 

Yangından Kadıköy itfaiyesi de ha
berdar edilmif. itfaiye geldiği zaman 
yangını ıönmüı bulmuştur. 

Alt kat odada bir kilim .:le döşeme 

tahtaları kıınnen yanmıştır. Yapılan 

tahkikatta yangının sokak tarafındaki 
kaplamalınn sökUlerek içeriye ateı 

atılmak •uretilc kasten !;ıkanldığı tcs
bit edilmiştir. 

Zabıta tahkikata ehemmiyetle de
;vam etmı:ktcd~r. 

liaılide 
12178 kişi öldürülmfüş 

Va§ington; 21 (A. A.) - Vaşing 
tondaki Haiti elçiliği, neırettiği bir teb 
liğde teırinievvel katramlan esnasında 
San-Domingo arazisinde öldürülenle
rin 12.178 kiıi olduğunu tasrih etmek 
tcdir. 

Alman hurp gemileri 
ltalyada 

Napoll :1 (A.A.) - Doyçland, Fal
ke, Möve, Zrcif, Kondor ismindeki Al
man harp gcmilcrilt: Vollin sahrinç ge
ı:ıi.ıi Cailiıariden Nnpoliye gehregler
dir. lkinciklnunun 2 aine kadar bura
da kalacaklardır. 

........ ı111111111fllllllllnmuıtlMlllttbl;ıtılffll-
tııpları yaktırmnkla kalmamış, (Kur 
an)a bile musallat olmuŞtu. Zulilm 
ve istibdat aleyhinde bulunan, zu
lllm tşllyenlerl takbih eden, onların 
cezasını vermek rn.zımgcldlğlnl söy
Uycn blrcok ayetleri bllo (Kur'an) 
dan çıkartmnğa kadar varmıştı. 

Bunu bir misalle te\•slk edeyim: 
Fatih dersiamlarından ipekli RUş. 

tu boca adında biri, bir gün AbdUl· 
hamide bir jurnal takdim etti. Hoca 
bunda K':lnut duasının sonunda "Ve-

nahlehu menycfcUrlllt,, sözllnün Uze
rlne dikkat nazarını cektl. 

Bunun manası şuydu: 
"Sana karşı zulüm, gadr, odenl 

blz hal'ederfz. Yerinden indiririz.,, 
Abdillhamlt bocanın lltnzından 

ıneınnun oldu. dundan o parçanın 
ıkarılmnsını emretti. 

Ç •A.-• 
~.,.. ... - na :&ö o.&u"' 1 .. .. drf&b ona atiye ve ihsanlarda 
Pa nd; tendtnfn zulmctttl;ine 

htund~ 1,.in onu da Flzana sOrdUr
tnan Io• ,. ' 

dU. na,,eyin Rüştü Tırpan 

• Kırkçc$me sulıınnın kesilmesi me~ 
1esl hakkında hOkCımetle temas etmek I· 
:tere Ankarnyıı giden sular müdQtil Ziya, 
bugfin ,şehrimlxc danccektfr. 

• Sıva!I mıntakasının fındık Z:iraatlne 
elverişli olup olmadığının nnlaşılması için 
fenni tecrübelere başlanmıştır. 

• Fenerbahccnln şlmalindekl kllçllk lf. 
m:ının tartınıınık lSnOne tilr mendrek 78· 
pılma"ına kıırar nrllmlştlr. 

• nusnn tsıanhul birinci flkmektepte 
bir mfüııımcrc verilmiştir. 

4 lcktcp lıılebcsl olmııdıkları halde, 
b:ışlnrına melctep kasketleri giyerelr 1$41 
tıidenlcr, ç:ılışnnlıır, ıokakl.rda lHeberl • 
tonlar hnkkındıı kanun! takibat yarıılmaın· 
nıı karar verilmiştir. Röyleleri clirmllmeş
lıut m:ıhkemelerlne sevkolunacaktır. Em
n lyet dlreklôrlüAQ bu hususta allkadarlar1 
bir tamim ı;ı8ndermlştlr. 

• DOyQk Millet Meclisinin busOnkO top. 
lnnhsında, Dcnlzbank kanununun mftıake 
resine başlanncnktır. 

• Vcşflköydckl sis dlidllJO boıuldalUn· 
don tnmlrfne başlanmıştır. 

• N:ıfia vekftletf Tramvay şirketinin 
ynpm:ığa mecbur olduğu halde, henüz hı· 
fanta başlamııdığı yoUann bir listesini is
temiştir. 

.rıı: Tstanbul paket gümrilğ{)nde yapılan 
todllut ve tomir:ıt t:ımııml:ınmıştır. 

• Tr:ıbzond:ı bazı köyler halkında şar
bon ha~tnİı~ı müşahede edilmiştir. 

• Silmer ve Eti banklar slbi mlll! mQes
ıeselcrf n idare ve kontrol tan:lnn hakkın· 
da bir nnnknnıın projesi hazırlanmıJ{lr. 
Proje yakındn Meclise verilecektir. 

:f. Eski Edirne ziraat direktörü Ziyn. ye. 
nldeın bu v:ızifcye tnyin edilmiştir. 

• ö •rclmenlerin meslet.1 bilgilerini art· 
lırmnlc mnks:ıdile, 3 martta resim n eliş· 
len kurıılnrı ncılacaktır. 
~ 0Arctmenler fçln tertip edilen konfe

rnn~lıı r şubnt sonunda bilecektir. 
• Yarın tık defa ol:ırak Amerikayn. 400 

ton bnkır gönclcrlle<'ektir. 
.f. Deniz tlcnrcl direktörlüğü Türk bay· 

rnlh taşıyan bfitün şileplerde gemiciler t
çin birer banyo yaptırılmasını alakadar
l:ıra tehli~ etmiştir. 

4 Dfiıı nJtın borsa dışında 1048-1050 den 
muamele görmüştür. Sntıcı olduğu holde 
alıcı yoktur. 

DrSARDA: 
~ ttıılyad:ı mccmuıılarla mevkut neşri· 

"Bu. siyaset sayesinde eski dostluk 
ıanmııı muhafaza ve yeni dostluklar 
llive ettik. Sulhu temin etmekten iba 
ret olan hariet ıiyaıetimiı Dalkan:ardı, 
Tuna havraaında, Adriyatilı: sahınerin 
de, her yerde muvaffak olmuıtur. 

Avrupanm bu kıammda yıpyan mil 
Jetlerin tiındlld kadar emin.,t>ir ıulh l· 
çinde yqamadıklan ıöylenebilir." de· 

mlftlt. 

Romaoyada intihabat 
lktldardakiler kazanıyor 

Bilkref 21 (A.A.) - 72 eyaletten 
40 mda yapılan intihabatın neticeleri 

fUnlardır: 
Liberal partili iktidar mevkı'~nde 

yüzde 41 
Milli k8ylü partisi muhalif yilzde 22 
"Herıey vatan için,, partisi Hltlcr 

taraftan yüzde 14 

MilU hristiyan partisi Rasiat yilzde 

8 

Muhalif liberaller yilzde tS 
Bu intr".habatın nihai neticdrei ma

lQm olmamakla beraber liberal bill:Q. 
met partiıinin 933 intihabatı eanasm:la 
olduğu gibi m.Uaait bir vaziyette bulun 
mamasına rağmen ekseriyeti muhafaza 
edeceğini göstermektedir. 

Muhalif milli köyfü partisi vaziyeti· 
ni muhafaza etmektedir. 

Hitler taraftan olan "Herşey vatan 
lçin partisi reylerin yilzde 20 ıinl ka
zanmak auretile parlak bir muvaffaki
yete nail olmuştur. 

Yugoslav Kral naibi 
Prağa gidecek 

Yugoslavya kral naibi prena P.:ıul 

ile refıkası prenses Olga, mart nihaye 
tinde Praga rcsm! bir ziyaret yapacak 
lardft. 

yat fiyotlıın :rüzdc 20 na :rinde so :ırasın· Gtlnab ör papas 
da nrttırılmı~tır. 

11- Musolini, I.chlsınn bilyük elcbinia re- Fener Patrikhanesi Turs:na 
fııkntinde bulunan Lehistan askerl heye- Baş piskoposluğuna 
tini kabul etmiştir. mnracaat etti 

• Delçik:ı mfllel meclisi, Finans komis
yonu Fransad:ı yapılan 800 milyonluk Bel Fener patrikhanesi, Balatta Aya 
çika lslikrazının Ynktinden evvel ödenme- Yaııl klllseslnde bir kadınla mUna-
si h:ıl•kındnkl lôylhnyı knbul etmiştir. ıebetslz ve lAuball bir vaziyette ya

kalamp dört ay hapse mahkO.m olan 
• Fransııdıı 10.000 fronklık büyflk halk papaz Doslteosun bUyUk günahını 

romanı mükAfatı "Le DahJla rouge,. kırmı ttusentn kudslyetlnl thlll ve hrlatl-
zı daly:ı,, ismindeki kitabından dolayı Janlık akidelerini altüst eder mahl-
b:ıyıın Simone Slnclaire nrilmt,tlr. yette görnıtlş, bunun tein Turu Sina 

• Felemenk hükClmeli, Hııbeşlstan«b başpiskoposluğuna müracaat ede-
İlalyan haklmiyellnln tanınması lehinde rek, mahkflın papazın patrikhane ta-
Oslo muknvelesine dahil memleketler tara· rafından tecziye edllmeslne mil a -
fınd:ın tavasımtıo bulunuhna~ını teklif ade verllmeaJnt rica etmiştir. 
etmiştir. Non-ec hükftmeti henüz cevabını MUsaade verilirse, Doslteosun sa~ 

Vergilerde yapılacak 
tahlif 

Ankara, 22 (Hususi) - Buhr.ill ve 
muvazene vergilerinde mevzubahs olan 
tahfif, büt!;e muvazenesi esasını boztnı
yacak surette senelere bağlanarak icra e
. dilecektir. Hizır.et erbabı maaşları üze
rinden almmakta otan ve bütçenin için-
de mühim bir mevki tutan buhran ve 
muvazene vergilerinden yapılacak tah • 
fiflerin nisbct ,.e miktarları ve bunların 
bntçeyc yapacağı tesirler halen maliye 
vckfileti mali tetkik heyeti tarafından 
hesap edilmektedir. Yapılmakta olan 
hesaplarm neticeleri kısa bir zamanda a
lınarak bu husus için bir kanun projesi 
hazırlanacağı ve Büyük Millet Mecli 
sine sevkolunacağı haber alınmıştır. Tah 
fif yapılırken muvazene buhran ve ka· 
zanç vergilerine ait hükümlerin de bir- l 
leştirilmesi dü~ünülmektedir • 

Cenuı> hududumuzun Su111 unôll 
mmda. Türk • Fransız dostlU~arıl l• 
şartı da hakikati seven \'8 foS ,setB 
doallere uygun b6y1e bfl' s~a a&t• 
bağlıdır, ki onun tahakkutU yıa11•• 
zar olmadığını bfzfm :tada~ ~ 
dablllr.,, ~ 

AL KAZAR 
sineması BUG~! 
Wamer Bras film şirketinin f~
SôzlO tenMlin en büyük fiUnine 

BAŞLıvofı 
ALKAPON filmine nazire ~ 
yapıl~ 

Halk 
dlişma11• 
kadın 

Baş roll~: Pat O'brlen - ~ 
ga.ret Cindsey - Cesar ~ 

I 

Yalnu; 3-4 gün daha 
Senenin iki bilyilk filmi birden 

T CJ R K slneınasındB 

Bekaret Asri iş ada~J 
LIL ::>AGOVER ve RAIMU n LUCIEN sAJ$OV_';' 

SABiNE PETERS fUıP" 
tuafmctan emsalsiz film tarafmdan neşe ve Jrahkaba 

Seanalar• 4.25 ve 8 Seanalar: 2,30, 6 ve 9,SO cı-

······-· Suvare uat 8 de her iki ilın birden ~ 
Yer bulamayıp geri dönmek mecburiyetinde blan yiizlerce 

talepleri tlaerine 

SOMER sineması 
Bütün rekorlan kıran ve senenin en bUy~ 
.. ) :TURKÇE SöZLU ve ŞARKILl _... 

Şeyh - Ahmed 
Şaheserini bir hafta daha fÖ(ıtumeğe karar vcnni§tir. :sqrold•l 

vermemiştir. kalı kesllecek, ruhant meslekteu 
• Bayan Stoyadlnovlc ile Visamiral Ma tarde<Ulecek, kendfs1ne artık orto· R A M Q N N Q V A r!ı R O ~ 

rlnn Poliç ve bım Yugosl:ıv ricali Belgrad l"""t -~/ 
ismindeki Yugoslav torpidosunun denize doka kiliselerinde bfr va.zlfe veril- -~ .... 
indirme mer:ıslminde bulunmak üzere Pa mlyecektlr. -;ı 

ıis: ~~~~~~;~i~~nııto, geç~n mayısta Lon· 111•••••••• O A N i E L L E D A R R i E U X $ 
dr:ıdn imzalanan şeker enternasYoQa) L i.!S 
anlnşınnsını l:ısvip etmiştir. su .•.• ST .• MAL DAVA s 1 f 11 m .• n da PP A 
• l :ıtnnhul - Ankara hava seferlerinin, kış ~ 
dolnyısile llkh:ıbnra k:ıdnr tatiline karar 
verilmiştir. 

tf. Türk Mnnrlf cemiyetinin ~ya piyan· A T 
1
• N A K A ç A K ç 1 L A R 1 Rosunda 8000 liralık otomoblll kazanan 

S:ımsun mebusu Asım, otomobİJln yan be
delini Maartr cemiyeHne hediye etmlttfr. 

.Y. Dün Fntmn adında 6 yaşında bir kız, 
Gal:ıtn Necatıbey caddealndeld eTt· 
nln penceresinden bnkarken sokata dllı 
milş hcYnl pallnynrak ölmüştnr. 

Baş rollerde: H A N S A L B E R S ~ 
Yunaniatıanm bilytlk Te &Uzel mamarala n, parlak küçük nehiıleri. JimanJın lldalan ve sıcak cenup günet!1e 
1anmıt Marmara deni%i.. Bu bUytık ve dramatik mzceralar filminin bqlıca unsurlannı te§kil etm~· 

"' l~ız.ak yapan bamvay arabalannıa 
v:ızlyetlcrJ tetkik edilm iye başlanmıttır. 

* Ncvyorkln 4300 taksi otomobili şofö- T c R K 
ril grev yapmıştır. Nevyrokta 18,400 şofö- OnUmUzdekl Cuma •k,amından lllbaran 
riln idare ettil:i 12 bin taksi otomoblll var lılllllJ••••••••••••••••••ma. 
dır. • • ı- •••-

sineması"~ 



~lİdin Suriye şaraplariyle şişmiı 
~ bu sözler duyulurken Şam, 

~~ 98 f,nci yılı Ramazanını henüz 
~ :11 bulunuyorJJ, Bir yıl sonra ts
~ratorluğunda, bir başka Ra
~ hazırlığı ba§larken, Halife Sü
(~ !>in Abdülmelikfo öldüğü duyul-

,~cllllckette bir tetkik seyahatine çık
~ otan Halife Mercidabıkta bol bir 

~cıncğinden sonra çadırında şöyle 
~~ayım demiş, ve o uzaıuş ıon 
"'!!Jı Olmuştu. 

~ • * il< 

~l't.! Dabık'tan at çatlatarak Şama 
~:" haberciler, veliahte, Halifelik 
1'ç ~ bo~dığını bildirdikleri an, 
\ liiphesiz, Yezi-j içfa en bUyUk bay-

. 
0~uıut. Zenperest Emir, ağabeyi

İi 01Urnünü öğrenince gök gürültü
\ .~d.ıran kahkahalar atarak, gey· 

fiıti bastıra bastıra gülerek; 

~!:len dememi~ rn1.ydim? Ben de

~~· ı:niydim? · diye haykırmıştı. -
C:ck ve Hababe gene Yezidin ola· 

~· · 1ıte Silleym:ın timdi Merci Da

\ ~dır ve ölUsUne ke!en giydir.:.ıir: 
~ tl 'Yezid, tbni M.=nanm evine ko
~Haydi çocuklar! Haydi Abu 

11 
ltlara.. 

t kalabalık bir maiyet ile, ldeta 
~ • gelin almağa gdı'.en bu sarhoı 

tattınış gibi, Şam sokaklarından 
"-la geçerek doğru esircinin ka

dayanmıştr. Uikin Yezid hayal 
\tarının en bUyUklerinden bitine 

0 anda uğrarruıtı. Zira, Ibni Mi-
' ~Pısı önUne vardığı zaman kırk 
~il~ a. BÜvariafnin evr. HrtnlJ bu
~nu görm;ıştü. Bunların batında 

' irnir, atından inmesine vakit 
, illa.dan Yezide ıöyle bağınnııtı: 
'ı~llife Ömer bin Abdülaziz, hane
~1 t'll:ıc:ısup emirlerden hiçbirinin bu 
~~ 1~ınesine milsaade etmemektedir. 

~ rı., ö~r bin Abdülar.l.z mendeburu 
· 1 tarnan Halife olmuı. ne zaman 

Cr t> 
~ ,,ağdırmağ:ı başlamıştı? 

\ c~d, aylarca eözlerine uykuyu ha
~ Lft en bir sevginin verdiği nihayet
'~: 'labırsızlıkla ve iç acııiyle bağır-

' 'i ~' () a d!nlemezsem?. 
~;'il\ tarnan Emir hazretleri, biz kul
-il~ fena bir harekette bulunmak 
, ;turıiyet vermiı sayılacaklardır. 
't ·~?. 
~:tr hazretlerini her vasıtaya baş 
1'" bu eve ıokmamağa çalışaca-

' 'i t..' ~ l 1İ.zi öldürürsem? 
~~ ll\ir hazretlerin.'.n hançerlerini ve 

~~~c h~ı .~akir kanlarımızla lekeleme
'lıl~ Uyuk bir gayret göstereceğimizi 
~t~ tğc rnccburum. 

~lıııt~d iıte o z:ıman göbeğinden u

~ ~~c:aıı: bir ievikL=kıe hemen kılı
.~~ htııı_tı. Aks! §eytan l tam bu ııı
\ 'tıt ~ınanın evinden de Hababe· 

1
• l'iltıık yanık gelıneğe baılamaz-
~t~İd' 

•n o" 1 • tc . ~oz eri karanvermıı; 
sc:n! Çekilin 1 Dayanamıyo

bi~ ın önUmden 1 
cıı 

ll 8Ykırarcık atını sürmek iste
~Q 

ijl \ ·~ liababenin, sam yeli gibi ılık 
lt~ barı Pliskürerek der,:.yi yakan ve 
l~ht lıtguıaya burgulaya delen ses, 

1-~btıı~llliri kendinden geçiriyordu. 
\ ~İıliyın sesini işidince fradesi elin -

1't ı:I! 0.:• onsuz yaşamayı hiç bir mile 
ar, 8 ÇuJcrnez bir mahrum=yet adde-

c"ın· deıı ı_ ısine ulaşmaktan kendin.: 
>il\ İt bUtün sebepleri yok etmek, 

-:~a~d:ı~ri kırmak, ü.itün mania

~' •'Stiyordu. 
. \\t:ı fil., Y9IU Halife ile ilk gün
~ttlıti~anrn doğru olmıyacağına akıl 

'la~ • bilhassa o çok !evdiği, 

• 
• 

Emniyet ettiği Abu Hasan araya girip 
kendisini sarayına dönmeğe kandırdık
ları anda iç üzüntüsünden ve ani hayal 

Odalıklar 2 
kırıklığından Yezid aldeta yan ölü gibi 
idi. 

İçinde lıir tek ümidi vardı: 
Kızkardeıi Fatmanın nasıl olsa 

kocasını kandırıp Hababcyi almasına 

bir .müsaade kop:rabileceğini sanıyor • 
du, 

Betbaht ! Bunda ne kadar yanıldığını 
bir iki ~ün sonra anlamakta gec.:.kme
ıdi. Ömer bin Ab<lü!biz Halife olur ol
maz yanma yaklaşılmaz ve kendisine 
söz söylenemez bir adam oluvermişti. 
Hattl Süleyman bira Abdülmelilıfo ha
yatında her arzusunu bir emir gibi yeri
ne getirdiği kansı Fatmayı bile ihmale 
başlayıverr:ıişti. Yezid Fatma vasi.ta : 
le yeni Halifeden arzusuna uygun 
bir müsaade kopaıamaymca ömründe 
ilk defa olarak ciddi düşündü: 

- Madem ki Ömer benim istediğim 
şeyi yapmıyor, o halde Ömer Halifelik 
mevkiinde kalamamalıdır .. 

Fakat nasıl? Ne yapmalı?. 
Nasıl bir entr.:ka çevirmeli ki Ömer 

bin Abdlilhi.z, Beni Umeyye impara
torluğunun başından yuvarlansın?. 

O güne kadar yalnız içki, yalnız ka
ıdmlar, yalnız güzel elbiseler, lezzetli 
yemekler ve yumuşak yataklar düşün
miif olan kafaııı, bu suale bir türlü ce· 
vap bulamıyordu. Ve ömründe ilk defa 
olarak bu dü1Unceyi bir ba§kasına aç.. 
maktan çekiniyordu. Hatt§. Abü Hasa
na b:le .... 

Evet.. Mademki Ömer de, Süleyman 
bin Abdülmelik gi:l;i, Şamlılara huliıs 

çakmak ve yaltaklanmak için onu Ha.. 
babesind~n mahrum etmeğe karar ver. 
mill bulunuyordu, eh.. o da, onu salta. 
natından mahrum odiverecekti. 

Fakat nasıl?. 

Nasıl ?. 

Nasıl ? 

Bu nasıtlar, Yezidin beynini. günler
ce, aylarca yordu. Emir, Süriye şarap. 
larını çek.1p çekip külahını önüne aldı 
ve mütemadiyen düşündü. Fakat bu 
devamlı düşünceler meseleyi bir türlü 

halledemedi. Belki de Yezid ebcıdiyen 
bu nasıllara kafi ve tam bir cevap bula
mıyacaktı. Evet.. Bulamıyacaktı, eğer 

bir gün tbni Mina çıka gelmeseydi. ... 

(Devanu var) 

FaDco mı '? 
Yoksa 

Casus my'? 
Fala bakmak suretlle 

bir !l'lllyon frank 
kazanmı, 1 

İspanyalı bir kadın 
Liyona gelmiş, ora 
da yerleşerek i~kam 
bit kagıdlariyle fala 

• bakmiya başlamış. 

Bu suretle az vakit 
kitte 1.150.000 fran 
ğa yakın bir para do 
Jandınruş. ve orta 
dan kaybolmuş .. 
Fr:.nsa zabıtası. bu 
kadını arat ken Kan 
da da aynidolandın 
t.:ılığı yapan Antoya 

adlı bir başka kadını ele geçirmiştir. 
Meğer hu, L'yondaki falcının kızı imiş 
Fakat dolandırdığı para o kadar çok 

değil: 45 bin frank. Bunu dı> zavallı, 
saf bir furuncudan çarpmış ... 

Bu kadın, 1928 de Nis qıahkemesi 

tarafın.dan 3 sene hapse mahkum edil 

miş, fakat cezası tecil olunmuştu. 
Zabıtayı en çok alakadar eden nok 

ta, falcılann gunu bunu dolandırmaları 

değil, •.:asus olmaları ihtimalidir ... 
Falcı kadın ehemm:yetle aranmak 

tadır. 

HABER - l\lCfBm po~ 

13. Şişli S, lılctin: 
Gencsiniz. Yoşını~ı (5) farkla 20 olarak 

tahmin ediyorum. Ameli ve bedeni işlerde 
münıareseniz \'e bu ne\·i işlere kabiliyeti
niz henüz inkişaf etnıemişUr. Daha fazla 
masa ve büroda çalışmnktn veya buna s<S
re hazırlnnmaktasınız. Muntazam vesika
lnra dayanan işlerde ınuvaUak olmağa 

namretslniz. Vü7.uhtan hoşlanırsınız. İşle
rin ize.le dikkatlisiniz ve etraflı mesaiye a
lışmış lıulunuyorsunuz, bu kabiliyetinizi 
daha fozla <la tekcınmüle sevkedeblJirsi
niz. Herkese göre muameleniz ayrıdır. 
Hususi münasebetleri resmi \'C gayri hu
susi işlerden \'e münasebetlerden ayıran 
bir karnkterdesiııiz ki çok iyidir. Aile ra
bıtanız d kuvvellidir. İstediğiniz hir işin 
çok çabuk olmasını istiyorsunuz ki bu, 
daima mümkün değildir ve her iş !cin 
zanıri bir 1.aman olduğunu hntırınzda tut
manızı tavsiye, yerindedir. 
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Gö:tepc Şener 33: 
Göndcrdillinlz yazıyı tetkJk ettim. Var 

dı~ım neticeler şunlardır: 
ı - Nişanlınız biraz ibmıılkO.r ve ltı

knyt t:ıbI:ıtlidlr. Yapına~n muktedir oldu· 
Au, kendisinden yapması beklenen şeyleri 
ve jşlcri yap:ıınaz veya bunlarda bUtün 
dikkulini kull:ınm:ıı. 

2 - Tahinti herkesinkinden ayrıdır ve 
karakterinin birtakım husmıiyelleri vardır. 
Bu arodn: H:ıttli dilşuıımiyerek başkaları
na benzemek de vardır. 

3 ~ Zcklı \'C kııbiliycllerine ,.e dderine 
büyük bir kı:rınet vermekte ve b:ışkalıırını 
beğenmekle zorluk çekmektedir. 

4 - islediği şe) !erin mutlaka olmasını 
ister ' 'e olmnı n belki de kin besler. Bu 
itilıarln kendisini bazı hu usl::ırda tatmin 
edemediğinizi tahmin ediyorum. 

5 - Kendi parmak izinizle, cllniıin res
mini ve nişanlınızın diğer bir yazısını gön 
derirsenlz size ne yapmanız lfizımgelece
ijini tavsiye edebilirim. 

Size gelince: Siz, yazınızdan anladığıma 
göre, mukavemet ve kuv\'çl önünde gerili 
yen, za)·ıf bulduğunuz \'aziyetlerrle kuvvet 
Ji görünen bir )nradılıştasınız .. Çalıuk ku
rar verir, kararlarınızı yapmak ister, mu
kavemete uğrarsanız kararınızı, değiştirir
siniz. Du yalnız herkes tarafından kolay
lıkla anlaşıldığı itin size derh:ıl ınuknve· 
met gösterilir. Bir de alıştığınız şeylere 

fazla bağlı kalırsınız. Nişanlınız esas ıtibn
rile iyi kalplidir. Dediğim gibi ne yapma
nız Itızımgeldiğlni ayrıca yazaca!hm. 
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Şi,Il Koca Mansur •ok. Erbau: 
Gıızetede size hnnsi rumuz ıle hitap e

dilece~inl yazmamış snrih adresinizi yaz
mışsınız. l\lanmnfih ben ev numaranızı ga 
zcteye koymadım. 

Gımcsiniz. Uzuna yakın ,·eya orta boylu 
olduğunuzu tahmin ediyorum. Yorucu iş· 
leri kısa kesmek ndellerlnlzdendir. llün~·e
ce iyisiniz. Şişmanlomnğa ınüstaitsiniz. 
lyi kalbiniz \"ardır. Memur olmnııız muh
temeldir veya huna söre hazırlanmış bu· 
lunuyorsunuı. Biraz lnatcı ve asabt görfı· 
nliyor unuz. Dikkatiniz, kuv\·etlendirilme
ğe muhtaçtır. Yaptığınız bir işi tekrar 
kontrol etmesi fazla bir Z.'lhmet saymak· 
tasınız. Ameli işlere kabiliyetiniz vardır. 
Fakat hlilli ktıri derecede ileri bir inklşıır 
göstermemiştir. Size hangi rumuz ile hi
tap edeceğimi yıızıırsnnız etraflı iznh:ıt 

verebilirim. 
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Tr.pclwşı - (;üler 18: 
30-35 yaşında, uzun borlu, flşm:tnctı, 

büyük hlr ihlimnl ile bnğırsaklarınızdan 
rahatsız hir Z.'ltsınız. Hn)nlınızın pek mıın 
tnznm gcçmedi~ini, lıeyecnnh işlerden .ve 
şeylerden hoşlıındıf!ınızı, hissi mese-lelere 
kendinizi koln) tıkla kaptırdığınızı znnnc
diyonım. Yazınızdan nnlııdığıma göre-, 
huhındu~ıınuz iş sizi tatmin etmemektedir. 
\'e siz yeni bir <iş düşünmektesiniz. Bulun 
(luf!unuz işteki ınu,·affakiyetsizliğin daha 
fazın sizin mııntnzam olmııyan çalışma 

tarzınızdan dojldujtıınu hllmenı kabul ede
cek ıni~lniz? Ban:ı öyle geliyor ki: Hayat 
''e çnlısınn tclikkllcrin17:i ılc/ilştirmcrlikçc 
hu yoldııki şildlyellcrlnlzin arkası kesil
miyecektir. 

- H5-
Ankara J\lr.ş 17: 
Gencsiniz. Bün~·cce toplu hulıınııyorsu

nuz. Boyunuz ortarlır. Ameli ve hedeııt i'
lne k:ıhili\'etlnh: ,·nrılır. Zeklinm liizumu 
vechile kullanmıyor ,.e işleri ya alıştıi(ınız 
şekilde "eya b:ışkalıırı t:ırnfınılnn yapıl:ın 
lnrzdıı y:ıpmıığı tercih ediyorsunuz. Hn
yatınızdn tulumlu ılcğılsiniz. Kııfanızdan 

fazla km.,,·ctinize mi ı;ıü\'eniyorsunuz? Ha
yatin 2ekfının d~ en bü) ük kun·et olduıtu 
nu ve cı;nsen· "Zeki oldu~unıız için bunu 
i)·I şekilde kııllnnmokln dahıı emin bir iş 
göreceğinizi sö\'liyebilirim.Rııht tekamülü 
nüzde fa;ı;dalı olncak e~erleri okumnnızı 

ve htıriiselcri d:ıhn c\rafü tahlile nlışmn · 

nıı:ı lıwsfyc ec.lerirn. 

l'azan: J{enan QjnJU - Melekzad Çinili N •f 7 Tercüme ve iktibas 
( ERJCEK - KIZ ) O. hakkı mahfuz.dur 

Bana danoşoyorDar: 

Nişanhnın çahşması-
na izin verir misin ? 
Levıanın tekrar fabrikaya girmesine 

ses çıkarmakta, ona tahakküm 
etmekte hiç hakkım yoktu 

- Liıtfeder misin.:z? dedim. 
Bu tarzı barckctfm, onun pek hoıu

na gitmiş olacaktı ki bUyük bir hu: 
gülü§iyle doğruldu ve bana bir adım 

ya'klaşarak, sol kolunu yanına uzattı, 

sağiyle ıle eteklerini topladı. Ben de 
daha orada dolgun ıöğsünü, göğsüme 
dayamıya, sağ elimle de belinden hafif
çe tutarax: hemen müziğe uymıya ve 
<lansa ba1laıruya mecbur kaldım. 

Dans devam ettiği müddetçe ben bir 
tek kelime söylemedim. O da cesaret 
gösteremedi. Fakat her saniye buna ce
saret edocek bir vaziyet takınıyor, fa
kat heyecanı ıdilinl çözemiyor. Dansı 

böylece bitird~ 
Onu yen'ne götürmek isterken niha

yet dayanamadı. Heyecandan kısılan 
bir sesle sordu: 

- N crede oturuyonunuz Kenan 

Bey?. 
- Şişlide efendim. 
- Ya 1 Ben~ de orada oturuyorum am 

ma sizinle hiç kal"Jllaımadım. 
- Kısmet buradaymı1, efendim. 
- Evet kısmet! •. 
- Kısmete inanır m.ı.aınıı?. 

- Kadınlar her §Cye inanırt.. 
B~ni Bayan MUjg1nın bulunduğu ta

raftan ba1ka bir yere 1Silrüklemesinden 
daha benimle k,.,nuşmak istediğini an
lıyordum. Daima nükteli. fakat hiç ümit 
vermemeye çahıarak suallerine cevap 

veriyordum. 
Bana uzun uzadıya hayatmdan, aile

ıinden bahsetti. Babasının tüccar oldu
ğunu, bir ağabeyı'~inden bqka kardeıi 
bulunmadığını 6Öyledi. Ağabeyiai Al· 
manyada imiı .. ÖnümUzdeki ıene kendi
si de liseyi bitir!nc:: onun yanına tama

miyle gidccr:kıniJ.. 
O bunları uzun uzun, tatlı ve nazik 

şive ile anlatırken cansetmek fırsatla
rını kat'iyyen kaçırrr.ıyor ve daima be· 
n'mle dansediyordu. 

Saat gece yarısını çoktan geçmiı, 
hatta üçe yaklaş:nı§tı. Bir aralık kolun· 

daki saate gözü iliıti: 
- A 1 ldedi. Zaman ne kadar da ça

buk geçiyor. Babam on ikiye kadar 
müsaade etmi§ti. Saat üçe geliyor. Val
lahl beni öldürür .. 

- Hemen, gidecek misiniz?. 
- Hiç istemezdim amma gitmeli-

yim. 
Beraberce ayağa kalktık. O nişanlı

lara vedaa giderken, kendi!foe refakat 
ettim ve bu fırsattan istifade ederek 
ben de gitmeyi ve soyunup yatmayı ve 
dinlenmeyi ıdüşiindüm. 

Onun vedaı bittikten sonra ben de 
ayni şekilde harekf't ettim. Onunla ka
pıya kadır indik. Kapıda duran taksi 

arabalarından birinin kapısını açarak: 
- Buyurun Mualla. hanım. arzu e

derseniz. birlikte gidelim, 'dedim. 
O bir dakika tereddüt etti, sonra: 
- Sahi siz de Şi~lide oturuyordunuz, 

dedi ve atladı. Ben otomob:le girip te 
kapırı çekerken bayan Mualla Şöföre 

- Şişli! 

Emrini 'ermişti bile ... 
Şimdi bu güzel kızla yanyana oturu· 

yor ve hiç bir §ey konuşmıyorduk. 
Gl ne söze o bafadı: 
- Böyle merasimler benlm çok sini

rimi bozuyor, :ldet:ı yoruluyorum, de
di. Hele uykusuzluğa hiç t.ahammill ede
miyorum. 

- Ben de öyle amma, her halde sizin 
kadar ol:.myacak, dedim. 

- Ona şüphe mi var ... Aramızdaki 
farkı unutmayın . Siz erkek, ben kadın. 

Güldüm: 
- Doğru söylilyorsunuz, ne de olsa 

erkekler kadınlardan daha mütehammil 
yaratılnuılardır. Dedim. Bh aralık sus

tuk. Sonra: 

' 
Diye sorıulanna ba§ladt. 
- Sık sık ••• 
- Türk ainemaaına (ittinir miı 

- Hayır... , 
- Ben çarıaınba cUntı gitmek c'ıııtl-

yorum amma .• 
- Niç.:n amma dcclini% .. Bir mahzur 

pıu var?. 
- Bilmem.. Yalnı% bapma ıinıemaya 

gitmeyi hiç &evmem. Beraber götüre • 
bileceğim kimsem de yok .. 

Açıkça anlaıılıyordu, ki., bayan Mu
alli beni çağınyordu: 

- Acaba ben gelsem olma% mı? de
dim . 

- Ni;in olmasın, billkis memnun• 
rum. Hattl bunu &izden rica etmeyi bile 
dlltünmüıtünı. 

- Ne teref.. Beni cidden •evindirio 
yonunuz?. 

Bayan Mualll cevap vermcd.~. Yal
nız yilzilme baktı ve hafif, minalı bir 
ıekilde gillümsedi. Bu arrada Şiıliy• 

gelmiı !>ulunyor!uk. Otomobili dur • 
durttum. tnmezden evvel aaat kaçta bu
luıacağımın tesbit etmeyi unutmadı. 

• • • 
Ertesi tUnU, geç vakit, Leylllara u~ 

radım. a=.r kaç akpmdır gözükmcdiğim 
için, onun bin bir sitemiyle kar§Ilaıtımı 
Gece niıanda olduğumu, i§itince büsb(J 

tün çileden çıktı. 
Doğrusu Leylay:ı acımıyor !değildim. 

Fakat onun arasrra tutan kıskançhJi 
damarları benim •l_nirlerimi bomıakts 
devam ediyordu. 

Ağız: patırdısına her zamanki gı'bi t&. 

hammUl gösteremedim. Kapıyr vuruP. 
çıktım. . . "' 

Bu vü'adan sonra gene bir kaç ~ 
uframadnn. Bir gUn Harbiye apor klU
blinlln kahvesinde oturmuı, arkadaşlar
la eğlenr:e kabilinden kağrt oynuyor
duk. KlUp gençlerinden birf.: 

- Ke
0

nan Bey, dedi, ılzi nişa.nl.ınuı 
çağınyor. 

Elimd'!ki iskambil k1ğıtlariyle kapıya 
fırladım. Leyli soğuktan mantosunun 
yakasını katdırmıı beni bekliyordu. Ne 
istediğ.:.nl sordum. Kaç ıilndür niçin 

uğramadığımı sordu. 

- 1ılerim vardı. Vakit bulamadım, 

dedim. 

Bu ıözilm, Leylayı müteessir ~ 
ti. N ercl:leyse ıokak ortasında ağlaya -
caktı. Bunu sezince: 

- Haydi ıen eve git, ben li.razdao 

uğrarım, dedim. 

Artık oyuna devam etmedim. Az IOD• 

ra onlardaydım. Leyli da eve daha yenl 
ghmiı, henüz mantosunu bile çıkarma• 
mııtı. Annesiyle konuıuyordu. Benl 
kapıda ~örünce !dönerek yanrma geleli.. 
Kapıyı ., kapadı. Annesinin hatınnı 

sorduın. ~ 
- Eksik olma oglum, dedi, iyiyim., 

ty\ ki geldin.. Sana söylemek istediğim 
bir şey vardı. 

- Buyurun, dedim, siri dinliyoriım. 
- Bilmem razı olacak mısın?. 

Bu ıual benim beynimi kanıtırdı •• 
Acaba gene Leyla ,ıçin yeni bir teklifle 
mi karşıla§acaktım. Fakat, o beni ibün. 
tü içinde bıraknuyacak kadar çabuk 

davrandı: 

- Dü~, diye söze başladı. Ben Ley
lanın eskiden çalı,tığı fabrikaya git· 
tim. Mal ıahibiyle görüştüm. Onu ye. 
niden ite alacak •• Acaba sen çalıpnasına 
müsaade edecek mi!fo?. 

- Niçin ebniyeyim •• Bilakis mem • 
nun olurum. Leylanm çalıJması beni se
vindirir. 

- Zaten ben ide böyle dU§ünmtiıtUmı 
Fakat kızım u.na haber vermemde iıru 

- Sinemaya füfın ıider misiniz. etti. 
Kenan bey~ (Denmı-nr) 
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GÜNAHKAR PAPASLAR -
- 3 - Nakleden : F. K, 

Baş Engizitör odasında sinirli 
Tokyo 

olimpiyadının 

Hadisenin asıl müsebblplerl rahst 
rahat top oynarken sinirli dolaşıyordu 

Kadınlık hisleri kızım.Genç ve 
rüzel olman, sıhhatte bulunrr.an dol.t 
yısiyle, geytanın seni zayıf noktan
dan kandırmağa çahıbğını Hazreti tsa 
bana haber verdi. Maamafih teli.§ et
me sevgili kızım. Hazreti lsa sana hu
susi bir teveccüh gösterdiği için ser.i 
şeytanın bu noktadan da kandırama

masını temin ma.ksadiyle l:>ana bir 
çare de göstermek lUtf unda bulundu. 

Papazın hareketleriyle gittikçe he
yecanlanan genç rahibe soluk soluğa 

sordu: 
- Aman o çare nedir. muhterem 

P.eder? 
- Dur kızım, acele etme ... Hazreti 

?sanın bana liitfen verdiği t.Ulmata gö· ı 
re senin hüsnüniyetini ve faziletkirlı· 
ğıru mUkifatlandırmak, daha doğrusu 

huz~ru kalple ibadete devam etmeni 1 
tcmın etmek iıini ben üzerime alaı.:a

ğım, İsa bu vazücye beni memur etti. 
- Bunun için ne yapacaksınız? 
- Gayet basit, bana tatbik etmem 

emredilen çare çok basit bir ilahi ted
birdir. Mademki gençsin, güzelsin, 
sıhhat frıkıran sapasağlam bir vücudiln 
var, ne kadar gayret etsen ıeytanm tel
kinlerinden fikrini uzak tutman imkln
ıızdır. İhtiyann haricinde olarak, mese· 
14 geceleri uykunda ıeytan seN. baıtan 
çıkaracaktır. Bu hal ise senin ibadeti
nin tnlrlerlni sıfıra indird..;ek, uhrevi 
faaliyetine ıekte verecektir. 

Şu halde gtiinaha girmeden, ıırf şey 
tanın gerrinden kurtulmuı olmak için 

- bu hislerini tatmin etmen lizmıdır. lı
te, §eytanm şerrinden kurtulman itinde, 
ben bu ıuretle vazife göreceğim. 

Kurnaz papazın, bu nıukaddemeyi 
müteakip "ilaht vazife,, sinin tatbikatı
na geçtiğini ıöylemeğe lüzum yok ıanı
nz. Frer Antuvan bu suretle difer on 
ihi rahibeyi de -şeytanın bile el ıilr· 
mcdiği - bekaretlerini almak ıuretly • 
le "iblisin ıerrinden halli ettikten,, 
sonra rezaletlerine aylarca milddet de· 
nm etmiştir. 

M eıele gilnlln birinde Frer .A"ntu· 
vanın uzunca silren bir hastalığa yaka· 
]anması üzerine gUnab çıkartma işi için 
civar köylerden birinin papazı manastı
ra davet edildiği zaman meydana çık
mıştlr. Rahibeler birer blrer gelip 

hiç günahlan olmadığıru, ç:inkü 
Frer Antuvanm mukaddes usulil saye
linde gUnaba girmediklerini anlatmıt
lardrr. Bu usul köy papannın merakı
nı tahrik etmiı. rahibeleri sıla bir iaO.:· 
vaba çektiği zaman meseleyi anlamış-
tır. 

Bunun Uzerine köy papazı, rezaleti 
büyüklerine haber vermiı. .Frer Antu· 
van yakalandığı gibi bir yelkenliye atı-

i 

Allo Allo 
O.y eczacı alı mlıinlz7 llıırtı 

ı.rdanberl ~ktllim kabıdı· 
la Uf'fl tanlye ettlilnlz PÜR· 
GOJ.INl dDn akpnı ahtım: 
nanaklanm temldenıll T8 ıı.. 
nn alnlarımdan eııer kalma· 
•; t.fekkDr .derim. Bu fnb· 
ı&d - 1ıeuetll n içimi kolay 
.. 111ltltll IUeını hmne tH 
alre edt'C'~"' Allnhııı~mnrlı · 

.tek. 

Açı ıış ve Jiapanış 
tarJblerl te8plt edlJdl 

Hakem Şazi Tezcarı 
ceza vermek 
haksızlıktır Tokyo, 21 (A.A.) ...,. Olimpiyat ko

m:tesi Tokyo olımpiyatlannm açılıı 

tarihini 24 Ağustos 1940 olarak tcıbit 
etmiştir. Olimpiyatlann kapanışı 8 ey
lül olacaktır. 

Amerika· atletizm federasyonu 
Almanyaya karşi 

olan boykotu kaldırdı 

Bundan bir ay evvelki Fener • Eno- r 
sis maçındaki Fenerli oyuncuların ra
kiplerini tekmelemeleri ve yumruklama
ları yüzünden iki futbokü ile bu müsa
bakanın hakemliğini yapan tamruruş 

hakemlerimizden Şazi Teıcaıun 
dınlacaklanru dün yamuştık~.-:;~ 

Sırf idari bir yolsuzluk ~~-... 
hi hakemlerimizden birini feda 
gibi pek mühim bir §eYe kat31' 
fut bol federasyonu, dost ıneınleketiJı 

Papas gi4nah çıkartıyor 

}arak doğru İspanyaya, Madrite acvke
dilmittir. 

tıin garip taraflarından biri de 
suçlu papazın engiziıyon nıahkemesi 

~ hu:urunda yaptıldarmı inkar etmem:-

si, billkiı bunlan ilaht bir emir üzeıine 
yaptığını ileri sürmesidir. Kurnaz 
papaz inkar etmenin bir ıeye yaramıya 

cağını keıtinnifti. On üç rahibenin on 
üçU de hldiseyi olat1~ tafsitatiyle an· 
latmıı bulunuyordu. lnklr etmeyip 

iti mugalctaya dökmekle yakasını kur· 
tarmaır belki mümkiln olabilecekti. 
Kendisini ıu yolda m:idafaa etti: 

- Evet, itham olunduğum fülleri 
yaptım; fakat bunlar ıuç değildir. 

Çünkü ben bu itleri 'rebbani bir işaret!., 

üzerine yaptım. Evet, zina bir suç

tur, kabul ediyorum, lakin ilahi bir e
mir üzerine iılenine günah değil, se
vaptır. 

''Evamiri aıere" de adam öldür-
O!k de bir suç değil midir?Bununla bera 

ber - mukaddes kitaplarda okudufu
muz gibi • cenabıhak Hazreti 1brahi· 
me oğlunu kesmesini emretmfgtir. 

Hırsızlık gUnali defil midir? Bunun 
· ıa· beraber· muieVilere; Mısırhlarm mal 
larıru almalarını cenabıhakkm emretti· 
ği mukaddes kitaplarda yazıldır. Şu 
halde cenabıhakkın bazı ahvalde bazı 

kullarına istisna? bir vazife halinde bu 
emirler billfına hareket etmek mUsaa-

desinl verdiğini, kabul etmek lazımdır. 
lıte ben de bu Aciz kulardan biriyim J 

Engizisyon mahkemesi, ihtimal bu 

ıayanr hayret mantık kuvvetine vere

ı.:ek cevap bulamadığı için Frer Antu

van ıudan bir ceza ile kurtuldu: Beş 
sene hiç drıanya çıkmaksızın bir ma

nastırda yaıamağa mahkum oldu. La
kin bu bayata don J uan yaşayışından 

daha sıkı olduğu cihetle, zavallı papaz 
ancak bir müddet dayanabildi, iki se
ne sonra öldü. 

Engizisyon 
papasıan 

Günahkar papaslardan ıimdiye ka
dar saydıklarımız, Engizisyon te~kill

tı eki.birinin yanında, bire:- kuzu kadar 

masum sayılabilirler. Bu korkunç teşki 

latın bazıları en kanlı katilden daha azı 
h olan bü)"llkleri tarafından yaptmlan 

katli amlar o kadar çoktur ki, bu mev 
zu üzerinde yazılan tarihler bunların 
mikdarını tayinden acizdir. 

Katolik dininden aynlanları veya o 
dinden olmryanlan tedip vesilesiyle 

teıkil edilen engizisyon evveli on üçün 

cü aaırda ortaya çrkmıı. on dördüncü 
ve on beıinci asırlarda en kanlı cinayet 
terini itlemiı bilhassa İspanyada a 
sırlarca ııürmUıtilr. Meseli Franaada öm 
Ni nisbeten kıııa süren engizisyon İs

panyada ta 1816ya kadar devam et· 
l!Uf, zavalı İspanya timdi ast general 
Frankonun en modern imha vasıtala
rlyle ~ldUrdüfU kadar betbahtı papaa
lar etınde kurban venniıtir. 

lapanyada ilk engizisyon mahkeme 
ıl 1233 de Lerida plıkoposu tarafından 
kuruldu. Bunu b!r müddet aonra Bar 
aelona ve Taraconede iurulan engbla 
yontar takip etti. Fakat euıh l!kence 
faattyctl 1257 de .. iman halinde 6lme 
dlll tesblt ediletl" kont Ponkatklycınln 
me%arından "çıkarılıp kemlktcrlnln baı 
ka bir cukurı ıtılmHlyte batladı, 

c • • (DM&Gll"IN) 

Nevyork, 20 (A.A.) - Amerika at· 
letfam federasyonu yaptığı gizli bir iç. 
tima:Ja, genel sekreter Danferrisin Al· 
manyaya karşı tatbik edilmekte olan 
boykotun kaldırılması hakk,nda teklifi· 
ni kabul etmiştir. • 

Finlandiya -
lsveç 

GOreş müsabakaları 
:tsveç ve Fin!3ndiya milli gUreı ta· 

knnları arasında müsabakalar İlveç • 
lilerin 8 - ~!) gaiibiyetiyle netı=celen _ 

miştir. 

B Milli takrmları müsabakalanm da 
gene İsveçliler 9 - 19 kazanınrJlanhr. 

Hakem Şazi Tezcan Fmerbah,e • Be
şiktaş kar§ılaşmalarından birinde takım 

kaptanlmiyle beraber 

Çek 

safir futbolcülerine yakışık 
hallerde bulunan futbotcüler 
hfil~ bir karar vermemiştir. 

Binlerce seyirci önünde, ~ bOl 
ne tekme, yumruk sallıyan. ~ı. __ 1 
bugün takunlanndaki yerleriJll ,.""."' 
derlerken maçta Mdiselerle a}!k811, 
yan hakemin cezaJandJnlın351 111' 
doğru değildir. 

Son lik maç1amıda. idar1esiS'~ 
beceriksizliklerini bu müsabak&Yl 
lere ispat etmiş hakemlerimİ# ~~ 
dille öttünne.k fırsatı verilirken. w-_ 
bileri diskalifye etmek büyük bit 
lıktır. 

lki sene evvel yine Fener 
mağlftbiyetiyle neticelenen Li~ 
çında da Avusturyalı oyunculaf 
mUş, hatt! bunlardan birinin 
bir gazoz §i~i de kmlmıştı. 

O müsabakanın hakemi, ınıntal" 
yeti önünde "idaresizliğim ~ 
~ çrğırmdan çıktı,, demi~ ~ 
rağmen, bu zat hakem komiıesi JP""" 

r:yn~:j· ı::ı b::~ ısıoi 

vunalfll os'\tanda · 
lskrlm famplyonluğu 
Atina, 20 (A.A.) -Kılıç şampiyona

sında, birinci Botasssi, r.kinci Kauan.. 
de", üçUncü Kararnazanis olmuıtur. • 

Rapid Yunanıstanda 
· futbolcularına rilmi~ti, ve bu sene neşredilen 

lel hakemler broşüründe bu 

Avusturyanın Rapid futbol ta.kmu 
noel ve seneba~ı tatilleri esnasında biri 
Selaniktc, üçü de Atinada olmak üzere 
dört müsab:ıka yapmak üze~ Yunanis.. 
ıana gclecektfr. 

ven o 
Sony,a Henn ,.,.,.,_.,._, 

Geçen ollmp!yadda ştmıtt stnema 
artistll~ine başla.yarak amntörlUğll 
terketmiş bulunan meşhur Sonya 
l:Ieninin on bUyilk rakibi olarak gö
rülen, hattA. dUnya şampiyonluğu 
nu Sonyadan daha çok hak ettiği 
iddia edilen genç İngiliz patinajcısı 
Sesllya Kleg bugUn bilftll meşhur 
rakibinin yerini tutmuş bulunuyor. 
Olfmplyadda dünya. lktncillğinl 
nlan genç tnglliz kızı, tnemleketl 
tngllterenln de ~amplyonu idi ve ge 
conlerde yapılan blrtnclltklerde bu 
şampiyonluğunu tekrar· muhafaza 
etmlye muvaffak oldu . 

Yukartkl reeim bn mtıeabaluıda 
mUkUo.t tevzllnl gHatermoktedlr • 
KuJ'ayı alım Besltya Koleı-dlr, Sal
dakt hıe tnglltere lklnol!I, ıoldakl 
lH UgUJ:loU olan. raklpltr14lra 

Bir inglllz antrenör 
getirtiliyor 

Prag, 20 '(A.A.) -Futbol fcderuyo
nu, Çekosl?vakya milU futbol takımını 
,1938 de yapıla~ olan dUnya ~iyo. 
naıına hazırlamak üzere bir tnıutı ant 
renörü getirmeğe karar vermiftir. 

Namzetler arasında Anenalin mqlıur 
ınuhacimi David Jak da vardır. 

Çekoslovak milli 
takımının bu s~nelıi 

maçları 
Prag, 20 (A.A.) - Çekoslovakya 

milli futbol takımımn 1938 de yapacağı 
maçların programı tesbit olunmuıtur. 
Bu proğrama göre, 18 mayısta Pragda 
Çekoslovakya - İrlanda maçı yapıla· 
caktır. 

Bunun revan11 1939 yılı mayıs ayının 
ilk pazarında Dublinde yapılacaktır. 

938 ilkbahannda Viyana ve BudL 
peştede ;:naç yapacak olan tngilterenin 
Gal milli takımı Pragda Çekoslovak

ya r.le karırlap.caktır. 

Taksim Stadı 
18-12-1937 Vefa - Güne~ 
25-12-937 lstanbulspor - Eyilp 
t-t-938 Süle)'lllanlye - Beykoz 
8-t-938 Topkapı - Galatasaray 
15-t-938 Fenerbahc;e - Beykoz. 
22-1938 Yefa - lstanbutspor 
29-1-938 Gilnet - Süleymanlye 
6--2-938 Topkapı - Vefa 

ıin ismi yazılıdır. 
Bu seneki müsabakalarda i 

!eri görülen ve kendi ağızlariYle 
itiraf. ederek bundan sonraki 
affedilmelerini taleb eden hak 
. simlerini de acaba ıeiecek sene 
milel hak.em bro§üründe görecek 

tlk Galatasaray • Güneş 
smda da bunun aksi bit hAdise 0 

Bu müsabakayı pekro! bir tartıd'b 
etmi' olan hakeme de hiçbir sebe 
km 6 ay boykot cezası verildi· 

Bütün bunlardan federasyonut' 
sas üzerine ceza verdiğini ve~~ 
rek kabiliyetsizlere vazife dagııuo· 
lamak imkAnsızdtr. 

Fransız amatlJrl~ 
lnglllzlerl yend~ 

Paris, 20 (A.A.) - Fransıı ,ıJ1> 
milli futbol takımı ile Jngiltere ~P' 
m~llt takımı arasında her yıl~ 
ka.t'§ılaıma bu yıl Perr.hı:ng ıta tUt' 
ptlmıttır. Fransız milli ta.kıtnl :tif• 
oyundan sonra S-2 galip gel 

Şeref Stadı 
Galatasaray - Beşiktaş, 
Fenerbahc.;e - TopkaP1

• 

Yefa - Beşiktaş 
lstnnbulspor - Günet 
Eyüp - Süleymanbe 
Topkopı - Beşiktat 
Beykoz - Galatasara1 ,adi 
Eyüp - Fenerbahçe, J(ar9 

Beylerbeyi - Galata Gençler 
2~2-938 lstanbulspor -SIUeymaniye 

Feneryılmaz - Aoadoluhlsar 
20-2-938 Eyüp - Galatasaray, Fener 

Davutpaşıt, 

Ucykoı. - Beşiktaş, 

Dnvulpaşa, 1~r, Beylerbeyi - Anadotuh 

bahçe-Güne,. 
~7-2-938 Beykoz - Topkapı, Kasım· 

paşa - '.Feneryılmnz 
6-3-938 Fenerbahc;e - fstanbulspor, 

Karagümrük - Be:rlerbeyf, 
13-3-938 GOnef - Galatasaray, Galata 

Gender - Kuaı:ıOmrük, 
20-3-938 Eyilp - Topkapı, Anadolu 

hisarı - Karngilmrük, 
27-3-938 Galatasaray - htanbulspor, 

Feneryılmaz - Galata gençler. 
3-4-938 Yera-Fenerbahc;e Anadolu 

hlsan - Kasımpaşa, 

to-4.;_g38 Gilnet .- EyQp, Sllle)TDanl· 
ye - Galataııaray, 

17-4-938 Yeta - Eyüp, Fenerbahce
Galnteıııaray, 

24-4-938 GOnet - Beykoa, Vela - Ga 
lataııaray, 

1-~-938 Gnnet - E)oftp, Tor>knl"ı -
SIUeymanlye, 

gümrük- Feneryılmaı etol 
V~!a - Süleymaniye, J.n• 

Galata senc;ler, •f' "' 
Beşiktaş - Eyüp, Da~tP 

neryılma-ı. fi,,,,,. 
Beykoz - Vefa, BeyJerbe 

paşa, it" 
Fenerbahc;e - SQle>-rıı•11 

Gençler - Kasımpaşa 

Reşikta, - Güneş 
Dnvutpa,a - Beylerbeyi 
Beykoz - Eyüp t 
Dnvutpa~a - Galata Ge_'!~ 
Karag(lmrük - Kasıt1l~ 
Feneryılmaı - Beyler?>efi 
!s.tanbulıırıor - Beşikt~! .. d 
Antıdoluhlsar - DayaW
SOlt'ymanlye - Beşrtt" 
ToJ"kapı - lstanbuJsJ>O' 
Fene-rbah('e - Beşik~ 
Beykoı - lstanbulsJ>Of 
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Kıskançlık 

( Raş tnra/ı ıfü,,kü nushamızda) \ 
nir .. . 

Ş;ı gun bem tahrir komisyonu ile 
~e gönde~d~lcr. Akşama gelemem, 
l'arı rn. Ama ışımiz erken bitti. Gece 
~na doğru Osküdara geldik. Ar
ı.,. lar ortaklama bir motör tuttu
ıce· E ... Köprüden Aksaray nedir ki? 
~~~n. Bc~~zıt. Llcali, tamam. 

cfıı. ·Zinı fakırhanedc lamba yanıyor-

~ Acaip! 
l!ıırı .dim. Ama şeytan da kaburgaları-

Ce ıçınde dansetmcğe başladı. 
~Ce birnde anahtar vardı. Taşlığa gi
tu.n ve sokak kapısını usulcacık ör
~~ tavandan bir ut sesi de sızmağa 

adı. 

tı?ı~ltı-dum, dUştindüm merdiven ba
~lıı a? Annemi dü~Undtim. Bir patırtı 
~ t'8a kadıncağız birdenbire uyana
' ıaten yetmişlik ihtiyar, yüreğine 

k. Ne yapmalı? Ne yapmalı? 
~kı, bir erkekle bir kadm sesinin 
' rine karışık, biribiri içinde, biri· 
llıtJı ~ .kenetlenmiş şarkısı, kafa tası-

ıçınde ötUyordu: 
ltokıa,, il am saçlarını .. . 
~ gece ta f ec~e kadar .. 

gibi yerinden fırladı. Ceplerinde bir 
şeyler anyan adamlara mah8u:s hare
ketler yapıyordu. 

-Terfi de ettridi bizi! 
Yilzil değişmişti. Gene dışarı baktı. 

Tren durdu. 
Dışarı baktık, istasyona benzer bir 

şey yoktu. tlerde bir küçük llmba, 
sisin içinde yanıyordu. Camı açtı:k: 
Soğuk bir rilzglr yUzllinUz.e çarptı. 

Lokomotif, bacasından beyaz duman-
lar sa\"Urarak soluyordu. · 

Üçüncü yolcu. ilk defa Jıif soy le
m ek için ağzını açarak: 

- Su alıyoruz! dedi. 
Birkaç adam hızlı hızlr geçUJer. A

ğızl,rmda sigaralar yanı~·ordu. Bir
kaç kompartiman ilerde bir gramofon 
çatlak sesini ıslak raylara boşalttı. 

Durduk. Akşamdanbcri hikaye an
latan arkada.,ımız gözünü karanlığa 1 
dikti. OstUmUr.e doğru abandı, geri ~c- ı 

kildik. btr kf sallandı. Sonra tkf ıııra- 1 
nm arasına. ıslak muşambanın Uetilne 
yürukovnn kapandı. Gramofon, de
rinde. inliyordu: 

T< okfa.!am scıçların ı, 
811 acre ta fcN'e J:,,rlrır ..• 

. ' l llıt: n T .4.RUS 
~ kaktan bir araba geçti, şarkı ke
~· Araba ~esi nzakıa.,ınca tekrar D Ün yan 1 n en 
~~: Belkı de kesilmemişti de ben zengin k ad 1n1 

& tUden kesildi sanmıştım. 
~ i~: ayağım merdh·ene yapışmı§ gi- tabi 1 yetini 
~ ~e ile~ ne g<'ri g idl'biliyordum. . de l't i $ti r d i 

'b Un halımi bir kere .•. Bir fosan... ~ 
"Uınru· Zt•nglnllği ve güzelliği kadar 
~ gile göğsüne nıruyor. gözleri bahtsızlığt ile de meşhur olan Ame-
~I n gibi yerlerinden f1rlıyor, sesi ri kAh ( Bnrbara Hüton l geçenlerde 

clıyo~du.: Am+?rıkaya gitmişti. 
'B· '.'ııtı ır insan .. Bunf! deya.mlır mi? Onun haber vermeden. böyle an-

Qr-du"a.r yukarıda . ut c;alan kim, bili- sızın gellYernıest birçoklarının dik-
rn 'Ik ık 1 kat nazarını çekmiş. birçok şayiala-

1'1 h · n a em arkadaşı dive ken rın ~tkmasına meydan verml~U. 
'a a ali esine çeken. gtiya beni hl- (Barbara HUton): birkaç sene ev
~~' Men. o ayı göğ'den mttdiir mu· vel DpnimarkııJı bir kontla evlendi. 

tı{a · l'3lllyordurn. Abdal mıyım ben? Amerlkaya gellştnln sebebi de tabi· 
'1 r nu ·ım bu dalavereyi! Ama dU- f"yetlnl ı1eğfştlrmek için lhrm;;elen 

ı,..~tnerni ~t im.. rnnf\meleyl ~·aptırmaktır. 
\~~rtasına yumruklar indiriyor. iki (Oarbara) artık Amerlkah de~tı-

·ıt a dlr. Danimarkalı olmuştur. Btı ka-
' sallanarak ağlıyordu: dınm serveti. 40 mlJyon dolar tah. 
~· 't\ah kafa! Nah kafa!.. Diişllne· mln edilmektedir. Amerika. dUnya. 
~ ırn, tahrir komisyonunda 125 ku- j nın en Zl'!ngln J· arlınına mAllk olmak 
r YC'\"?n!yc ::tlmak için başıma bu İ· \ sereffnl kaybotmtş demektir. 
;çt.nn, ·s J 

>uı·~r>la~dı. Biler birer Oçümilzün de ir paon gen er alt 
trıe haktt: ''harakiri 

...... \' " 
~laıı a ı:mrnrlım arkadaş, düşündüm, yapacaktı 1 
l'a.~ dedim. Deli olma! Bı • Nankln cephesinde harbeden Ja-
~ın kaltağı, yUrU işine ... Ka - pon orduları kumandanı bUyUk bir 
~:;l' gene usulcacık açtım, cad • tehlike atlatmıştır. 
ta.ı, C:ıktım. Yüzüme tatlı bir rüz- General. şehrin zaptı tçin bir sa
~~ "'ııruyordu. Bavır yukarı yürü- at tayin etmiş .• lhımgelen emirleri 
aaı.. ·: lfa.Jım d' ·t r d~·Id vermiş, sonra 1'anktne on beş kilo
l:"lha k u .. ıye 0 e ıne v6•... um, metre mesafede bulunan karargA. 
~~· ~ adr.uç aşağı. beş yukan dolaş hına kapanmıştır. Karşışmda bir 
.ltl\d llha.keme, talak. hepsi iki ay masa, masanın UstUnde bir fincan 'e latnam. Oh! Rahat bir nefes al- çay, bir de keskin kıhnç bulunuyor· 

ber du. 
~?.ı-,.,_ken annem. anneci<Fim bana bu Eğer şehir. tayl.n ettiği saatte zap-
~~~tı b ld ':' tolunmnsa~·<Iı, general çayı içecek, 
~'il tal· u u. Melek mı melek! U.- ,.e karo101 dc.,erek intihar ede<'ektl 
~· eı;,;a..ııclım etmedi ki? Dur baka- Dakikalar geçiyor, Hat yaklaşı~ 
11'. ln t bunda da bir hikmet var- yor, fakat o. ttldaltnl kaybetmlyor-

u Rabblm. du. Şehrin işgal olundu~u haberi 

'~ . "' . 
~lılt~ e d~iniz? ha .. Bak orasını u-
~l'ler·' Mudür muavini kahroldu. 

?14 ın d'b· 

verilince. kılıcını eliyle iterek şu 
emri vermişti: 

- Bana bir fincan çay daha geti
riniz! ... 

AABtR-~~ ' 
KADINLAR~l~Ç~ı~Jı;:;;::::=:::::::========:===:::===:='. 

·~) 

işte ıize bir lcaç bluz ömeii: 
1 - Yelek-bluz, yeıil taftadan. 
2 - Beyaz pikeden, dantel aile aüı 

lü pmitür. 
3 - Beyaz pikeden bluz: 
4 -; Yelek-bluz, kalın aatenden. 
5 - Beyaz İpekli kumattan.. ıedel 

düğmeli. 

6 - Firuze renai nya aümiiti bluz, 
ıiyah saten bir eteklikle pek tık ıider. 
Siyah saten kemerli. 

":' - ~yaz pikeden gamitür. 

Faııdalı bil1iler· - ıvte rmerıerl 
parıatmak · için 
Trobantin esansını alınız. içerisinde 

beyaz balmumu eritiniz. brtmağa Hl -
zum yoktur. Bununla ovarsanız mer • 
~rler fevkalide parlak olur. 

Cam ve kristal şeyleri 
temizlemek fçln 

Temiz olmayan bir sUrahl kadar bir 
evin temizlik husuaundaki vaziyetini 
meydana çıkaracak çok u ıey bulunur. 
Bir yemek ıofruı üzerinde pek temb 
olmıyan bir atırahi, inaaıun yemek ye· 
mek zevkini ve iftihaımı tamamen ita. 
çırabilir . . ffalbuki bir ıOrahlyi tertemiz 
bir hale getirmek ne kadar kolayıdır. 

- Bir patates alınız, ufak parçalar ha
linde keıiniz, bunlan ıUrabinin ağzm • 
dan aıağı atımz, bir miktar ıu dökü • 
nOz, bir kaç dakika iyice çalkalayınız. 

Sürahinin istediğini% "derecede temb • 
lenrnit olduğunu· gördükten sonra için
dekini bo!&ltınız ve temiz su ile yeni. 
den çatkatayınrr. 

Patates ' yerine yumurt\ kabufu. te· 
miz klğıt parçaları, içinde taı, çivi gibi 
sert ıeyler'bulunmıyan klil •de kullaıu -
Jabilir. · 

İçerisinde kir veya leke bulunan 
kinstal ıeylert temizlemek için tuz ve 
sirkeden bit- mahlOl yapmız. Temizle. 
mek istediğiniz 1amtal kaba bundan 
doldurunuz. Sık ıık kuvetle çalkalamak 
şartiyle bir veya iki gün bırakımı. En 
çıkmaz zannedilen kirlerin ve lekelerin 
çİlrtıfınr glSrccekllnii .. 

Tuz ve sirkeyi döktükten sonra kabm 
temiz ıu ile iyice çalkanmaır tabiidir. 

Bir JıJÇl gibi fabrikada çalıştım; hizmetçilik yapbm ! (30J 

Zindan köyünün 
Eminesi niçin 

~izmetçi olmuş ? 
Bana para vermezler, diyor, hanımım 
benim için pangaya para koyuyor, 

Bunlar benim çeyızliğtm olacak 
. Röportajı yapan : Neriaıan 

Onı.mla beraber apartımana döner • 
ken konuımayı ihmal ctmd:lim: 

- Adın ne senin Jaz ! dedim .• 
Yılıtık yılııık yüzüme bakarak sı-

rıttı: 

- Emine. dedi. • 
- N creliıin ıe.1? 
- Zindan köylü .. 
- Nerede bu köy?. 
- Anadoluda .. 
- Nereıinde?. 

- Bilmiyorum. 
- Köyünden çoktan mı çıktın? 
- htanbula bet yqında ıelmiıim ... 
- Demek o aamarid.anberi. burada-

sın?. 

Gene yıbpk yıbJık cWdü. 
- Evet buradayım. 
- Kapıeınm &enin için ·söyledikleri 

yalan mı?. 
- Ne yalan, ne de dolru. 
- O da ne demek?. 
- Ne demek: olacak bir çok yerlerini 

uyduruyor. 
- Anlataan a bana itin doğruaunu.. 
Biru durdu. Sonra anlatmakta hiç 

bir mahzur ıörmemit olacaktı ki bülbül 
keı;adi .• 

Kencli•i köyilnJeıı İl~bula ıeldik. 
ten bir oiene aonra anası ölmlit·· Baba
ıı da yeniden evlenmit ve kendiıini ni
nesinin yanına bıcakmıı. Büyük annesi 
ihtiyarmıı. kendisine bakamadıiı için 
bir kan kocaya evlatlık vermiı. Şimdi 

tam on bet yaıında imiJo. tıte Zindan 
köyUniln Em:nesi 0u tekilde hizmetçi 
piyuuına düpn\if. 

lt idarehanelerııJ bilmezmit. Hiz
metçi dellllların:lan haberi yok.. lti 
kapıdan kapıya kaçmak. Kih çocuk bak 
mıya, kih ortalık topWnıya, çarııya 

pazara ıitmek için ayartılıyormuı. Bun 
dan evvel Erenk8yünde bir köpün hiz. 
metç.:si :>lduğunu söyledi. 

Kendisini finidilci evinin hanmu a
yartmıt ve oradan buraya getinniı. 
Vaktiyle biribirhrin; çok iyi seven, iyi 
konupn hanımefendileri kendisi yü. 
zünden kötU kiti olmuılar. Biribirleriyle 
artık konutmıyorlannıt-

- Kaç para alıyorsun? d.·ye sordum. 
- Bilmem, diy~ cevap verdi. Bana 

para vermezler ki.. Hanımım benim için 
pankaya para koyuyo:-. Bunlar benim 
çeyizliğim olacak .. 

Bunu r.öylerken ıene uıulü veçhile 
ırntmaktan ıeri kalmadı. 

- Bu kadar yer c!olaımıtaın kız 1 !de
dim, artık ahpupındır. 

- Ta~i ahı~ ne olacak ya 1 .. Vak. 
t."yle her ıeye ağlardım. Anuızlıfıma, 
atlardım. Babuızhğrma ağflrdrm. A
sarlarlirdı, ağlardım .. 

· - Şimdi ağlamıyor musun?. 
- Neye ağlayayım, artık alrıtım, de· 

dim ya! 

- Hakkın v:ır, insan her şeye ah. 
ıır. 

Zindan köyünün Eminesi, artık şim
di hakikaten ağlamıyor, bilakis her şe
ye sırıtarak gülüyor. Seneler gururu • 
nu silip 5Üpüımüş, benliğ."ni çalıjtığı 
kapılarda hanırruarın, beylerin, çocuk
ların ellerine bıraknu1o Şimdi onun 
gönlünde ne anasının, ne babaaınm, ne-

~ de kendisini bir kapıya evlatlık veren 
nineıinin izleri var. O keneli kendine 
bir hayat sürüklüyor. Nereye gittiği, 

nereye vanıcağı bilinmiyen bir hayat 

• • • Akfl!ll yemefinin ıaites.=. bitmif, mut.. 
fakta oturuyordum.. içeriden celen rad
yo aeal aruından çafnldıtımz duyar gi· 
bi oldum. 

Çıkıp baktım. Kahve iıtıiyorlardr. P.i. 
tirdim .• Bunları içeriye ıötüritp herke
se dağıttım.. Fakat b1r an için hizmetçi 
oMupu unutarak ayakta durduııı. 

Ben de onlarla bir, radyoyu dinliyor • 
duıiı. 

Bu hareketim bayanın ıC>zUnıden kaç. 
madı. Beni bayanlara ve baylara karşr 
llubali hareketlere alııtırmamalt için o
lacak, ehemmiyet.!% bir iıi içfa mutfa
ğa gönderlili. Çıktım. Mutfakta bu işi 
yaptıktan sonra artık içeriye döneme. 
dim .• Oracıkta oturarak, herkesin yat• 
masını bekledim. Bunun adet olduğu -
nu, bu §ek.:Jde hareket etmem lhnn 
geldiğini gündüzd'!n bir vesileyle öf • 
renmiı bulunuyordum. 

Evde benimle ahbaplık edecek, konu• 
pcak kimse yoktu, ,Ne yapacağımı, za• 
manı nasıl geçireceğimi ldütünürken, c. 
vin için.=. ncı bir feryat doldurdu. 

-Ayyyl. Amannnl Anammmml 
Adeti yerimden tJçradım. Korktum,~ 

içim titredi. Bu sırada mutfağa giren 
büyük hanım: 

- Korkma sakın, Neriman, dedi. Bi· 
zim dadı fenalık geçiriyor, gene ateg.~ 

fazlalaınuı olacak! .• 
Demek bu ıea, bitişik odakla yatan 

dadınındı. Demek o haykırıyordu. in
sanın içini parçalayan bu sese, evin 
içinde kimse aldrrı:ı etmiyordu. Hatta 
bana da korkmaır..am tawiye ediliyordu; 
Acaba ehemmiyetli bir §CY · değil miy .. 
di?. 

Ses kesildi. Fakat ben hala ihtiyar 
dadıyı dü~ünüyordum. Öğle vakti, öğ· 
le yemeğini &ötürdüğüm zaman onu 
tabii h:r huta halinde görmüıtüm. On 
beş. gündür yatan \\U kadın için, belki 
ölür dendifini de i§itmiıtim. 

lçim dayanmadı. Gidip kend.:.sini bir 
yoklamayı dütündüm. Usulcacık, kimse 
farkında olmada:ı odasından içeriye 
bir gölge gibi kaydım: 

- Nen var, dadıcığım, dedim. Bir 
ıey mi istiyorsun? .. 

( Devamr var) 

r_:~· ~ ı ıne geçti. Rezil maskara 
t~"- knden af dilemeler, itizarlar il nbcrin dırıit rt marna· romam: .11 dan blrlne gidecekti. lote bu nokta bana yakala

mak istediğim ipucunu vermtyor muydu? Paolo
yu polise teıllm edeeek olursam herif elbette 
kaptan Blakın adamlarının yerini sonuna kadar 
saktıyacak, böyle adam tanımadığında ısrar ede 

miden rıhtıma atladı, hızlı hızlı yürüdü. Ben de 
şapkam gözlerimin üzerine çekilmiş olduğu hnl· 
de uzaktan ta\dbe başladı. 

"<la • • ' 
\ , , ıçın Şehzadebaşmda ziya-
~ )\~atar .• Neler de neler .. Eh, 
~ıı.ııllk ? Bizimkinin tinetlnde o
ba:. ~lln °1.ın.asaydı elbet bu adamca
\~ 8e~tfne bile yaklaşamazdı. 
~ nı!, dişi köpek kujTUk salla 
~ . 
~~~~ dı~ı baktı, bir tUrlü 
,~1"1 bitırnıek istemiyordu. İlk ke 
~dca.rna çarpan bir uluma ile 
'ı ı: 

)e 1lıan U 
ııı tiirau 8 dU bozuk kanya dUşmi-

lıı-, ~~! 'Vallah katil de olur, deli de 
Otu"d 1 de olur! 

~' ltı~: 
~.~l>.lı Yıllık arkadaşımdan edecek 
~ bı ~e. ise herif gönlümü aldı. 
-..~ "• t l'ivayete göre benim bu ter
~ ~ .... ~, \1 ~~-!!~ da bizim mUdltr mua 
~ · 1t11!afnna öyle bir şey fısıl-

~~ ~~:ek sol gözi.inii kırpıyor, 
~ 'bh.!·et-ı!e tebessüm e<tzyordu. 

... ~e aklına bir feY gelmte 

Yazan: All Rız:ı Seyfi, 

"ikinci Kartal .. yatına gelerek kamarama 
girdim. orada kaptan BlAk işine dair elimde ka
lan kAğıtları topladım, iç <.-ehime koydum, rovel-
vorlml ve ş~hlrde hana !Azım olacak ~eyleri al
dım. Rlr s:ınt kadar kamaramda kaldıktan sonra 
salona çıkınca gözlerim Paolonun yattığı kama
ranın kapısına illşti. 

Kapı açıktı: içeride Paolonun - şüphesiz ge 
miden dışarı çıkmak nzere - ağır ağır giyinmek 
te olduğunu hayretle gördüm ve hemen geri çe
kilerek dUşUnmeğe başladım: herif gitmek tsU
'\'ordu. Kendisini bırakacak mıydık? 

Şu anda ttatyant polise teı:ıllm edebilmek 
kolaysa da aklıma birçok ı,eyler geliyordu: Pao
lo Nevyorka çıkıp nereye gldeeektl? Onun kap
tan Blakın adamı olduğunu, DJak tarafın<lan ttı 
z:ı~a dUşürmek lçln çok kurnazca bir mn.nena i
le gemimize gl~nderitdlğinl artık pek tyl biliyor
dum. O halde Paolo Nevyorkda. gttse gitse bu 
70Jda1Jarının yanına, bu haydutların yuvaların-

cektl. , 
Halbuki onun gitmesine mU&aade edlp de ha 

lterl olınaksııın arkasına dUşecek olursam, hay
dutların yuvasını bulmak yUzde doksan mUm
kUndU. Cammı tehlikeye btle koyacak olsam, bu 
tek çareyi tatbik etmeğe karar verdim. Hemen 
kamarama tekrar girip yanıma bir tabanca daha 
aldıktırn sonra yukarı fırladım, Tufan reise de-
dim ki: • 

- Reis, İtalyan şehre çıkmata haEırlanıyor, 
ben de arkasını gizlice kovahyacağrm .. 

Tufnn reis kısaca sözUmll keıU: 
- Yok. bey, bu olmaz. Bu kuduz kOpağln 

peşine ben gideceğim .. Sizin başınıza bir lş geti
rir. 

- Sakın ha. Tufan reis; ben kararımı ver
dim. Benim için hiç korkma: aen yalnız söyle ki, 
nöbetçi: 1 tal yan dışarı çıkarken hiç görmemezltk 
ten gelsin .. 

Tufan yUzn asık duruyordu, lAkln kumanda
mı tekrar edince lstemlyer('k nöb~tçinln yanına 
rloğrn yUrUdü. 

Biraz sonra da Paolo gU\·erteye çıkmıştı: 
yakasınc1an tutulup geri bırakılmaktan korku
yormuı ılbi lkl yanına batarak blrdenblr• s•· 

Paolo hastalıktan ileri gelen halsiz bir yfl .. 
rilyilşle birçok bUyUk caddelerden geçtikten son .. 
ra pis, dar sokaklara saptı, bu sokakların en Pi• 
ainde dar bir kapıdan lçetl girerek Jtaybolduc 
Ben kapıya yetiştiğim vakit pek dik olarak aşağı: 
inen blr merdiven gördilm, ba.Şka girecek yer ol• 
madığından Paolo elbette buradan aşağı inmişti" 
Ben de on ayak kadar merdiven inince kendlml 
ldrll blr cam kapının önUnde buldum. Bu kapının 
lç tarafı bir takım adamlarla dolu idl. Hepsi tü .. 
tiln, içki içiyorlar, en açık tUrkUler söyllyereJC 
haykırıyorlar. gUlUyorlardı. 

Burası korkunç bir delikti .. Eski zamanın 
batakhaneleri gibl bir yerdi. Burasını dolduran. 
adamların da en korkunç, en ipsiz takımdan ol
dukları bir bakışta anlaşılıyordu. Burada lnglwz 
Fransız, Rus, Çinli, ve Zenci, sanki dünyanın bu .. 
tun mllletıerlnden adam vardı. Eğer ben Paoloyu 
elden kaçırmamak, sonuna kadar ardından ayrıl 
mamak istiyorsam bu batakhaneye girmem JQ .. 
zımdı. Kapının önilnde birkaç dakika duraladığı. 
mı burada söylemekten utanmıyorum. 

Okuyucularıµı bu htıdtse zamanında henüz 
on dokuz yaşında. hayatın böyle sert, kaba tcc .. 
rllbelerlnl görmemiş bir genç olduğumu unutma 
malıdırlar. Bu yaşta bir ıencln yUreği ne kadar. 

.(Deftllll;vmıl ; 
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Otobfis dedikodusu 
~ Baştarafı 1 incide 

bir cihetten de belediyeyi alakadar etti
ği için dün vali ve be1ıecli)·e reisi Muhid
din Ustündağdan bu meseleyi tavzih e
den ve T:ın'a cevab teşkil eden aşağı
daki mektubu aldık. Aynen neşttdiy~ 
ruz: 

Valinin cevabı 
Tan gaıetesinde otobüs işinden başlı

yarak diğer meselelere de teşmil edilen , 
y6lsuıluk iddialan hakkında y ali ve 1 

Belediye Reisi Muhiddin Vstün.dağdan ı 
şu ~bt aldık, aynen neşr~yoruz: 
Haber gaıetai Yan işleri Müdür:Uil~ 

21-12-1937 tarihli Tan gazetesinde bir 
takım resmt i§ler hakkında gene açık ve 
ya kapalı birtakım ıanar ve imalarla 
asır mahiyetleri tahrif ve efkarı umumi
yeye hakikate asla uygun olnuyan ~i
de aksettirilmek istenilen bazı haberler 
çıkmıştır. Bunlann doğrusu şudur: 

l - Sürp Agop mezarlığı meselesi: 
~lediye kamınu, metruk ve sahipsiz 

mezarlıklann beldiyeye aidiyetini temin 
edince bu mezar!ık hakkında tasarruf 
iddiasiyle ortaya mahkeme cephesinde 
~A patn1dıane, sonra da bir müt~vel
lı heyeti çıktılı gibi aynca Ermeni A
kaniyetine mensup başka bir tesekkül 
hak iddiası~ ~tır. Bunl~r yıl· 
larla sftren dava ve muhakemelerden 
sonra srrasiyle ve ayn ayn bertaraf edi
liyor, biri bitince öt'1d yeni baştan i~ 
başlıyor ve bütün muamelat yeniden bir 
kere daha tekrarlanıyordu. Dava ve mu
hakemtJ\in vhıl oldulu bir noktada 
mahkeme mezarlığın boş ve metrQk olan 
lrrsnu ile fizerine bina inşa edilen ve aka
ra kalbedilen veya bunun için hazırla
nan kısımlanm biribirinden ayırd ve 
ba suretle me!elenin rengi ve akıbeti 

miş ve (13) aydanberi işin gizli kapak
lı yeri kalmanu§trr. Bundan sonra yapı 
yollar kanununun 3. üncü maddesi hü· 
küm!erine uyularak bütün fenni vesika
lan ve plinlariyle birlikte vatandaşlara 
nını edilmiş olduiu gibi bazı gazeteler 
de bunu planlariyle birlikte aynen say
raı.rına geçirmiştir. Bu hakikati böyle
ce gösterdikten sonra. umumi mecliste 
matbuat ve efk!n umumiye muvacehe
sinde mlhakere ve tasdik ve aynca da 
halka ilAn edilen bir planı herhangi bir 
kimsenin öğrenmemesi için belediye ve 
villyetin tir tedbir alması mı istenmek
tedin 

Verilen izahattan anlaşılacağına göre 
Recai Nüzhet gazetenin dediği bu işi al
tı ay evvel öğremnişse çok geç kalmı,.. 
tır. 

Belediye işlerinde bir müddettenberi 
çok nüfuzlu bir adam olduğu neşredi
len Recai Nüzhetin bu nüfuzunun han
gi işlerde ve ne suretle tecelli ettiğini 
Tan gazetesinin tenvir etmesi arzuya 
pyandır. 
• 1 stanbul valisi 

ve Belediye Reisi 
Muhiddin Ustündal 

OlobDıclller mllracaalta bulundu 
Otobüs işlerini tetkik etmeğe me

mur edilen mUlkiye mUfettlşlerl, Be
lediyede t6tklkat ile meşgul olmuş
lardır. Bazı otobllsçlller, bu meseleye 
dair batı şeyler söylemek için mUra
caat etmişlerse de, mllfettfşler he
nuz e\·rakı tetkikle mcşgJJl oldukla
rından, kendilerini dtnllyememlşler 
dlr. 

Müfettişler tebellQr edecek vazi
yete göre ve icap ettikçe ştklyet.çl
Jerl ve diğer aldkadarları çağırarak 
dtnllyeceklerdfr. 

artık aPIJ yukan taayyUn etmişti. Da- J L a • 

vatı mütevelli heyeti bu sırada sulh is- apon avrensı 
tedt Bu mevzuda belediyeye muhasım W'" Daştaraı ı incide 
olabilecek ve her dava bittikçe ymisini Cesedi, Tien - Tsinde yakılmış ve kül-
tamiyebilecek mevkide bulunan Erme- leri Japonyaya naldolunmuştur. 
ni akalliyetlerinin de bu sulh arzusuna Dolbara kimdir ve nasıl 
muvafakatleri inznnam etti. Muamele bir adamdır 
bütün vuzuh ve şümulQ ile kanun! mer- Yuvarlak bir baş. dalgın bakışlar, 
cilerden bOtün safhalanm geçirdi, ve sul- Hitlervari bıyıklar, kısa bacaklar, bo
Jıa kanunen merci otan umuml meclis tuJc bir ses. Kibarane jestler. işte, uzak 
uzun tetkiklerden 90Dr3. karar verdi. Bu şarkta (Mançuri Uvrensi), unvanı ile 
sulh mevıuunda mahkemenin metr<Uc tanılan generalin portresi. 

22 BtRlNCtKANUN - 1937 

Amerikan bayrağına hakaret 
m- 8qtanlı ı incide talPp etmekle vazifesini yapnrı olaca• şark nziyeti hakkında tuttuğu ha~tı ~ 

dini,, göetermltıTe btlttln •aziyetfa Cma inanıdıp" söylemiıtir. kete matbuat n efUn um.uml:renitl t4Jll-
blr kere glSzdea geçlrilmeal llzım ol v I lll olmasından dolayı memnuniyetini 
dufu noktasında llr&r etmlt 'H de· .. r8088 • Dg ere etmiştir. tıtfr 
mf,tfr ki: ' Çemberlayn Fransız nazırlarile yapılan Reisicumhur, bu haltı hareketi nıu .,,eri• 

.. _ içinde bulundup geminin bir ıöıilfmelerden bahsederek, müz:ıkcrc cdi- mda 1cendi!linl teş,·lk etmek Ozere ~ r .ı
lfmana dofru mu glttfflnl :yokıa fır- len bütlbı meseleler hakkında iki hüki\- kanın her tar:ıfmdan birçok mektııP :ı ,,11 
tınaya kapılarak geıt,ı güzel mi aey met arasında mev<'ut olduıtıı Kürülcn a· ııııştır. llıı ml'ktupl:ırı folZa edenler 
rettltlnl bilmek milletin bir hakkı- henıd hithas"a kayt ve işaret elmiş ve hu :ıyrı siytıSi te~ekküllerc mensuptur. t 
dır.,, ahengin Jngıliz hükumeti idn derin bir Amerika bayrağma bakar~,,_ 
dedikten sonra tiddetli tenkitlerde bu· memnuniyet kaynağı oldu#lJnu bildirmiş· Şanghay 22 (A.A.) - Röytcr •J 
lunm03 ve Ba~ izahat vermiştir. tir. unın muhabirinden: dal' 
loglllz Baıveklllnla ispanya tşlerl İtimada pyan ecnebi menbaW i· 

_ Muhalefet hpanyaıla bir taraf lehine gelen bazı mektuplarda Vuhuda yeıı)I 
CeV.&bJ mfidahalcyl istiyor. Halbuki hükı'.\ml't iki '.den iki kere Amer."kan bayrağına b.J 

B .. vekil Cbambertain .az alarak u • taraf arasında mü,·azencnin mııhafazımna d"ld'W• b·ı:r ·ı kt d' 
.,. "•lı .. maktadır. c:unu haklı olarak iddia e· ret e ı ıgı ı ın :ne e ır. ""4 

mü--L-.. ı"çın· amele nıı.+i.; .. ; .. mu .... _ " ., ~ 1 - Japon askerleri Vuhu ~.ri-
~- r-- ... ~ debiUrlz ki, son altı ay ı::ırfıncla Avrupa ~--

cel talebine red cevabı .ermenin nui ger&inliğinde lıissolunur bir azalma me~- haıtahanecine ait bir vapurdan tdl'f 
klne bir hakaret tq1dl etmiyıc.:eğini dU lut olmu:tlur. ve bu da İspanya meselesı- kail bayrağını rndirerek nehre • 
ıünmÜJ olmakla beraber, harici siyaset nin "daha az hAd bir hale gelmesi,. siyase tardır. Hastahanedeki memurlar Ja~ 
hakkında yeniden bir miinabp istenil tidir. Gene iddia edebiliriz ki, hük~metl- kumandanına hadiseyi gildirın~c~..tt4 
mesine karıı tee11Uften de kendini me- mizin politika~" harfcte mnmltün hır lh- kumandan da teessüflerini bild~itıDI· ,-

tilAfa mani olmakta mühim bir rol oyna. 
nedcmiyeceiini aöylemiı ve: \ 2 - Japon askerleri Ame 

• t ınıştır. ~ 
''Çlinkü hah hazır itibariyle hane Çin meselesi bir ait bir Dinanm Çinli olan kap 

ziyaaete iyilik eder tarzda söz aöyle- binaldaki Amerikan bayrağını in~ 
mek çok güç fenalık getir~biLt..:ek .CSz felAkeltlr sini emretmitlerdir. Askerler bi 
bulmak ise çok kolaydır. Demit ve ill- Başvekil, müteakiben, Uzakşark mesele- aram.ıılar ve bir kasayı berhava eaoif 
ve etm:ıtir: sinden bahsederek felaketli uzak dolu va- Jerdir. 

- Bir porselen maguau eskirim kalarının ispanya meselesini unutturduğu n'arp Vftzf yetf 
· · · u nu kaydetmiş ve bugün yalnız bml mib· 

talimleri yapmak ıçın fÜphesız en m· tesna olmak nı:ere biltnn, heyetile b0)1ik 
aaitt yer addedilemez. Eğer muhalefet harp haline gelmlt olan usaıf doltl lhtilA- Ja onlar taar-
partisi .o magaza dahilindeki porselen fının sebebini tetkike girişmek niyetinde P 
eıyarun muhafazasından dolayı kendini olmadılını söyledikten sonra demiştir ki: w d ıar 
mesut mevkide görmiyoraa, hükQmet hl - Çini Japon kuvvetleri harbe mecbur ruza ugra 1 
l ak• t r t lt d bul duğu etml• olmakla beraber Japonyanın mtıda- • . .-d a ıs am meıu ıye a m a un ., Londra 21 _ Royter aJ_.--

'd' D · · fauını yapanlar bu memleketin Cin taar- 1.ltl" 
na kanı ır. emııur. k ld J nı Hongkong.1-n aldıgwı harebe G>Öre~, ~ ruzuna karşı müdafaaya mecbur a .ı ı wı • 

Ve hükftmetin "yalnız kendi vekan bildirmek istiyorlar. "'Şurası bir vakıadır de 11 bin Japon aakeri bulunan il ıHll 
m bilerek aiır ba§lı bir hareket tarzı ki, Japonya muslihane vasıtalarla bir tar- gemileri aŞnghaydan cenuba cloa·-

Bu sabahki 
fırtına 

_.. Baştarafı 1 Jnclde 
nn 'sUrati saniyede 17 tnetro)'U bulnıuı
tur. Hararet dört dereceye kadar düj-
~µştilr. A 

lki gün zarfında yalan yalmunın 
miktan 40 milimetredir. Fırtına çıktı
~dan telsizle Karadeiıiıdeki gemiler 
haberdar edilmi§tir. I..imandaki \'esaite 
de maltlmat \Wilmiifit. • · ..... .,.... 

ııhal bulmak icin hiç bir zaman hh:blr te- hareket cıtmiılerdir. __ .sel 
şebbüste bulunmamıştır. Japonya lfrilksel hlctil"": 
konferansında hazır bulunmaktan imtina Şanghay 21 - .. Panay,, • ~ 
ellili gibi daha sonra da kfnferans dışın- tah~k ed.:n kaymakam YOflki 1'd' 
da gayri resmt görOşmelere girişmekten Panay mürettebatının ateı açını1Şr111' 
de imtina etmiştir. lunmalannm ihtimal dahilinde 1 
lhtllAnara nihayet vermek için tek bir mediğini bildirmiıtir. .J 
çare vardır: Japonyada 870 kl•l tevkil eOP:".:~ 

KuvveL Y 

Fakat kuvvete mOracaat. dokuz dnlet mu Tokyo 22 (A.A.). - Röyter 
ahedeslnde yazılı delildir. Tazyik ve cebir nın muhabirinden: ..lıl!#;. 
teklirl Brüksel konferansının hlcbir azası Dahiliye nazın Japonyanın ycır-J 
tarafından tanlbe mazhar olmıyacaktı. 1<>11yaliıt paıtisi olan "aoayal ki1t1. 
Brilksel konferansının neUcesi blitiln ba
rış doıtlan lcln bu kadar inklsan mucip partisinin llğvedilmeaini. emre 
olmakla beraber, memnunlyeU mucip bir Bu ayın on bqindenberi JapoO 
noktası vatdır ki o da, mfizakere edilen bu fırka menauplanndan 370 kiti 
bütlln meseleler hakkında Amerika dele- siıt propag•ndaı yapmak ve au11' _ı 

Saat yanmda fidetli ıUren fırtına yQ gelerile tamamen mutabık bulunmuş oldu nununa muhalif hareket etmek tur' 
.zünden Sirkeci nbtrmmda bulunan İnö tumuzdur. 

ft sahipsiz olarak belediyeye aidiyetini Esrarengiz bir adam 
w.;..bul -u.."1': _.,rlık aksammdan hiç- nü, Anafarta ve Antalya vapurlan demir 
MI çn•&- u--.. Bu meşhur general, Japon (gizli istih- . 
hın. • .-ı.+.-. Sulh --"', n--=ne '"~- lenni tanyarak üstüste dil1mU1ler-

Çemberlayn bundan sonra son Cin ve- rile tn!df edilmiıtir. • "' 
kaylin1en ve bu arada da Yangtıe hAdlse- Tevkif edilenler meyanında ski 'fıl 

, .,.,'" ... ~ ..... u UM:ll ~"';ra barat bürosunun §efi idi. Ve vazifesini B • 
at .,._,_ mezarlıktan _,, .. nlıp mülke dir. u vazıyete dütm gemi ıüvarile-

,,-.... "&UV \-IAA büyük bir muvaffakıyetle yapıyordu. ri, her ihtimale brıı imdat düdükleri· 
ve akara tahvı1 edilmiı 1mımlardır ki istediği gibi hareket etmekte serbestti. 
evkaf ı· ..ı---=yte belediye arasında ayni ni çalarak yardım iatemiflerdir. 

UCll~ Kendisine tam bir saWıiyet verilmiJti. H rd x. 
mahiyetteki llıtil!Oar dahi mallkemeoe er ye e ya5 mur 

Mançuride, Mogolistanda, Türkistan - y~ meteoroloji müessesesinden 
olsun. hakemler marifetiyle olsun hep da hiçbir hadise yoktu ki bunun arka-
ayni eeJ<ilde ve ayni esaslar dahilinde aldığm>ıı malOmata göre, memleketimi-

smdan generalin siması görülmesin. zin prk mmtakalannda hava kısmen 
halltdilmiştir. Bu sulh lpnde 'belediyeye Son vakayiin müsebbiblerinden birisi bulutlu ve sisli, yurdun diğer mmtaka-
muhatap olanlar arasında Bay Sahur de odur. 
Sami yoktur ve belediye kendisi·.... bu lannda kapalı, yer yer ralı§lı geçmek-

,., Yüzbaşı Nikamüranm katli üzerine tedir r-1u Çanakkalede kar x. 
işe dair hiçbir muamele yapmamı..+"'. • ~ ve Y8a· 

:.ow• tahkikata memur edilen miralay Doiha- maktadır. Rilzglrlar Trakya mmtaka-
Belediye ile $Ulh yapan heyetin hükmt ra, 1932 de Çinlilerin tecziyesi için bir smda §imalden kuvvetli, orta, cenubt ve 
cahsiyeti: Ermeni Gregoryan cemaati 
üçhoran kiliaesi mütevelli heyetidir. Bu heyeti seferiye göncierilmesine sebeb ol- ~ado. hala cenuptan kuvvetlice 

du. Mançulann kıyamını o hazırladı. 
~ahsiyet namuıa kanun! sal!hiyetle ha- Türkistanm Çinden aynlmasmı, Abdül- Denizde kazalar 
reket edenler de: Dr. Andre Vahram, hamidin torunu Abdülkerimi ı.. .. ~1 .. """"a 
Karabet Geıibalyan, Yervant Yusufyan, ~... Dün gece saat ona doğru Moda İÇ!k· 
Mıgudiç trtilciyan, Leon S&renyan. Ar- getirmeyi düşünen, Tokyo hükfunetinin lamıda denizde feryat i§itilmiş, zabıta 
tin~ Melik Kazaresyan'dır. tasvibi ile bunu Türkistanlılara teklife- memurlan haberdar edilmiştir. Beşinci 

2 - Belediye iperinde bir mndddetten- den de odur. ~ bir motör süratle çağırılııq. 
beri çok nilfuzlu bir adam rolQ oynadığı Doiharaya 1932 de hizmetlerinin mil- Bu motördekiltt Moda açddarmda ka
söylenen Recai Nüzhet Baban'm Prost klfatı olarak general rütbesi verilmi~tir. yalar üzerine oturmuf bir motör gör
pl!nmm Fenere ait lasımlamu altı ay Doihara Ç(İlt ıeld idi. Uzak şarkta ko- mütlerdir. Kayaya oturan mot& · llyas 
evvelinden bildiiinl gasterecek surette nuşulan lisanlann hemen hepsini bilirdi. kaptan isminde birisine ait Hüdaverdi 
hareket ettiline w handan da Belediye Kendisine (Uvrens) unvanı verilmesi- motörildilr. Vç tonluk olan motörüıı içi 
Reisinin muateb olması llzımpleceiine nin sebebi. Arabistanm taçsız hüküm- çimento doludur. Zabıta motörü llyas i-
dair olan fıkraya gelince: dan meşhur İngiliz casusu miralay le Hamza ve Kelet ismindeki iki tayfa-

Prost pllnmm Fenerbahçeye taanet L4vrens gibi hesabi w aon deftCıe eo- Y1 kurtarmqtır. Motör de bir müddet 
eden kısmı çok evvel umumi meclise lukkanlı bir adam olmasıdır. tonra çekilerek Kadıköyüne getirilmit
arzedilmiş ve orada milletin gfiz{l ve Doihara, boş vakitlerini, eski eserleri tir. İlyas kaptanın ehliyetsiz olduiu aıı
fıkri önünde müzakere edilerek 24-11- okumakla, eski eserlerden kolleksiyonlar la§ılımştır. 
1936 yani bundan tam 13 ay mel tas- yapmakla geçirirdi. Çanakkaledekl kaza 
dik edilmit ve kanunun emri mudbiıa Çarpııma neden olmuf f 
nafta vekltetine onayt8narak IOD ve Van Zeland Parlsle Çanakkalede, Nara önünde çarpşuı 
katı eeJdinl almıştır. Şehir meclisi mü· Van Zeeland, bu sabah saat 8.30da §ileplerden Hanne dün limanımıza gel-

_zak_er_el_en_· """'.giln~(l~:::giln~Qne==PRtelen==::=:::geç~-~R_omada __ n_P_a_ri_ae_..:g_eı_mı_·1:;..tir_· _. ---- • miı. transit muamelsini yaptırarak Kös

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
ve blltftn ağnlannızı derhal keser. 

icabında , unda 3 kafa allnablHr 
, .. m .,. m•rkılr• dikkat. TakHtlerlnden eakınınız. 

tenc:eye hareket etmiştir. Diğer kazazede 
vapurun rahneleri ehemmiyetli oldulu 
için, su almıya başladıltnd3:11 Ç'.anakka
lede kalmış, rahnelerinin kapatılmasına 
bql~tır. 

Çarpışmanın Yunan vapurunun elek
trik dinamosunun ant bir surette bozul
masından ileri geldiği, ışılcsız bir vazi
yette birdenbire İngiliz vapurunun önü
ne çıktılı 'Jlrada vukubulduğu anla~ıl
mıştır. Kazanın bu suretle vukua geldi
iini tesbit eden müşterek raporu her iki 
vapurun bqkaptanJan imzalamışlardır. 

lki vapur da avni §irkete sigortalı ol
duldan için birlbirlerini protesto etme
mf §ler, çarpışmadan dolayı böyle bir 
m~e yapılmamı§tır. 

)erile lngilterenin Japonya nezdinde yap- buı, birkaç üniversite profesöril 
tılı teşebbfüılerden bahsetmtı ve demlıtır ıulh taraftan muharrirler vardır· 

ki~ Şimdi yaptıJımız şey, Japon hOkı'.\· Bir mlralayıi azlettUet _., 
melinin bu hadiselerin tekerrilrüne mani Şanghay 22 (A.A.) - Emin bir ~-
olmak azim ve kabiliyetini ishal etmesini badan bildirildiğine göre: mi~J•~ 
beklemektir. thtillla nihayet vermek lcin himoto, Vuhu mmtakaamdalrl , 
herhangi bir c:ıre bulmak maksadına ına- kuvvpetl~ri kumandanlığından ısl 
tur ınütemadl teklifierde . bulunduk. lm-
ktınımız dahlllnde bulunan carelerle barışa mittir. ~ 
hizmeti daima hararetle arı:u ediyonız. s • 
Fakat barı, arzumuzdan ve mükerrer tah- U rıye 
rlkAt karşısındaki sabnmızdan beynelml- • 
Jel ncibelerlmiı:e likayt olduğumuz ve:ra· Başve k ilt 
but lnıiliı: menfaatlerini himaye nı:ifeıni· .ti 
zı unuuuıumuz manası c•kanımamatıdır. Bu sabah Ankarıu 

.. Italy&nın çekilişi 1 .,d-
Mmener cemiyetinden bahseden Cem· ziyaretlerde bU 0 ~ 

berlayn İtalyanın cekilecellne dair yap- Ankara; 21 (A. A.) - Bil ~..dl 
tıtı tebligatın tilhakllı:a vaziyette hicbir h . . 1 · olan Suriye ba~tl 
de)i$1klik husule getirmedilini Avam ka· te rımıze ge mıı 11 ~-" marasına bildirmiştir. ekselins Cemil Mardam saat clefP"-

IDgl 11 z dıı siyasa- yueti 4.:umhur kö1küne gide:~,. 
sının esası mahsusu imzalamıf •. ~q~ d;;.

Cemberlayn sözlerini ıu suretle bttir
m lştlr.: 

Akıntıya tabi olarak gitmiyoruz. Muay
yen bir hedefimiz vardır ki o da dünyanın 
şlkAyetlerlnl harbe mllracaat etmeden U· 

muml bir surette halletmektir. Duna eriş· 
mek için tehditler savurmak dejtil şahıııl 
temaslar tesisine c:ılışmnk llzımdır. Ruh· 
knmudan endişeleri bir kere daha lm
nbllecelf mla bir Tazlyete eritmeli Omit 
edebileeellmls yeılne Jol. YllleUer ara· 
sında dostça Te açıkça milzakere yoludur. 

Uzak '8rkta lngntz •Felemenk 
an taşması 

l.ondra, 22, (A.A.) - Emin bir mcnba· 
dan bildirildiğine göre Colijin ile lngillc· 
renin La llaye sefiri uzak şarkla bir ln-
11iliz - Felemenk teşriki mesaisi vücuda 
ıetinnek üzere müzakereye girişmişlerdir. 
Londradaki Felemenk mahfilll'ri bu nıllna· 
aebetle yirmi tahtelbabirle 150 Uıtra • 
modern avcı tayyaresinin Felemenk Hin· 
distanında hazır bulundurulmakta oldu· 
lunu ve bu kun-etin pek mühim bir mü· 
dafaa Amili olduıtunu söylemektedirler. 

lngiliı: teknlkcileri, !ngiliı: bahriyesi f. 
cin pek bfiyllk bir ehemmiyeti haiz olan 
Felemenk Hindfstanındakl petrol saha~ını 
himaye etmek tızere İngiltere ile Fele
menk arasıhda sıkı bir t~rikt mesai 'fil· 
cuda getirmek lAzımolduğıınu tebarilı et
tirmektedirler. 

Ruzve1t tuttutu siyasette 
fefJvik ediliyor 

.Vaıinıton, 22 .<A.A.>.. - Ruzvelt, Uzak 

yan ve B. M. Meclw reııı A~ 
Rendayı ziyaret etmi1tir. , 

Saat 12.30da hariciye vekÜ~ııf 
fir Baıvekille iadei ziyarette b~ fltJI' 
ve B. M. Meclisi reisi Abduıiıall~ 11' 
da ile Baıvekil Celil Bayar da t1JW 
rakmak suretiyle ziyareti iade e 

!erdir. 1'_. 
Ekaelins Cemil Mar~ -~~~ f 

iini hususi olarak Ankara ~ 

mittir. . "-
Saat 20.30 da hariciye ve:., ti 

tü Aras tarafından Ankara pa 1.-' 
ulir Bagv:kn gereflııc bir~~ / 
~i verilmi§tir. ~ 

Kellog Uldll tt <;, 
Saint • Paul "Minneso~·' tP~ 

A.) - Zatilrreeden muztari9 ~ 
Frank Kellog dün ak~ 81 

olduğu halde vefat etmiıtir. ı.-" 
Miite7:ffa mc§hur Briand • 

misakını r.mza etmi,ti. _,-j 
Coolld&e'in riyasetinin ~ ~ 

yul hayattan çekilerek ee)i ~ 
olan avukathkla meıgul oldll~ 
mıttı. 1929 da Nobel aullı ~ı 1" 
alan Kellog, 930 da beynel~ 
ye !divanına hakim tayin 
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Jan tehlikede; geçirilecek 

• 

bir dakika yok ! 
, Madam Şekaym bir mek.up al~ı : 
'.Jan dö Keven kac•rıımıstır; ona tekrar kavuşmak 
~ ıstersen z 500 do.ar gö d 3ran zl,, 

ıııtri \'abını veriyor. Yaşlı ·kadın, A· gazete sütunlarında ~u cevabı veriyor- Dedi. Fakat yazık ki (garson • polis) 
taı- ka sefaretine haber vermek isti- lar: şoföre bu sözleri söylerken uzaktan ge-

~:Q~i oluyorlar: "Yapma, diyor- Sakm polise haber veryim, dı>meyi- çen bir adamrn kendilerini tarassut et-
\ b· Ulerler sa.na ... Yirmi dört yaş:n- niz. Yoksa ... ,, tiğini göremedi. 
~kadın bir gece gaybubet e!.miı;.. Janın ailesi ve kendisini tanıyanlar Şoför aldığı emri yerine getirdi, tayin 
~l~,tel~a düşecek ne var? Sebebi biiyük bir heyecan ve korkuya düşü- olunan yere gitti. Fakat, kimseyi bula-
~ ... .,, yorlar. m:ıdı. 

t'tl t on birde bir telgraf geliyor. Dört giln ~çiyor. Genç kız hale Resmi ve sivil polisltt etrafa yayıldı· 
~ kadın, titrek ellerile kağıdı yır· meydanda yok. lar, tahkikata başladılar. Herkes bir tür-
'İ okuyor: Beşinci giin telefon c;alıyor: lü söyliiyordu. Kimi, Jani~ Niste gör-
~rak etme. İyiyim. Mektu;> pos- _ Allo! Allo! ... Madam Şkay sen düğünü, kimi Bezansonda, ağaçlann ~öl 

&· " misin?.. gelerinde dola~rrken tesadüf ettiğini ha-
.._ it dereceye kadar merakı zı>jl olu- ber veri.vordu. Buna rağmen kızın ı·zı· 
~"" De Ses kaba terbiyesiz bir adamm se-'lk tnek korkulacak bir şey yok. ~ine ~nzivor. hulunaınıyur, ne olduğu anlaştlamryor-
f'..ı~~a avdet edecek... du . 
. "IUU - Ala! parayı \•ereceksiniz, değil 
~ er geçiyor. Teyzenin endişesi mi? Jan :iö Koven, seyahat çeklerini pn 

~le~ artıyor. Her kapı vuruluşta Şu halde !}Oförüm gelecek. sizden a· ta ·mda taşırdı. Bunlardan yedi tanesi-
L efon ~hşt.a titriyor. nin muhtelif milbayaatta sar'olundu~· ""tt 1 · lıt>ak. tabii 0<'1İ"E' halx-r vr>rmPıi·n;.. ı l'u 
, gecen n yedısi. h:ıbt'r alındı. Çekler zabıtanın elı'ne ge· 

)._ l.lad Şek · b' kt Hoş. verseniz de ehemmiyeti yok. 
·~. am ayın, sıze ır me up nince, imzanın taklid oldux..· meydaı·.a Biz faka ba~mavız. Polis i işe knrrştrr- vy · ~u 

L.~nı llilerindeki yazı Janm yazısı mayrnız, yoksa Janiyi bir daha göre· çıktı. · 
'glJ. mezqiniz. Amhac;artördeki gencin izi bulunama-

~Jaıı d .. ö Koven kacınlmıştır Onu Fakat polis meselyf bilivor Otelin dı. O sıralarda. sergi münasebetile, Pari· 
~ trafm1a lazımgelcn tertibatı nlmı~ ~ p;elenlerin içinde yirmi beş yaşmda gormek, ona tekrar kavuşmak 

ı- 500 bnlunuyor. bulunari şık ve yakışıklı adamlar, Al -
~ u: dolar göndf riniz. .. ,, 

~~~~trrlan, paranm nasıl ve nf'reye Tayin olunan saatte boş bir taksi 
'ılı;:1leceği hakkında izahat ta.kip ~liyor. otelin önünde duntyor. Şoför 
~ • iniyor, yaşlı kadın telaşla konı.ışuyor. 

~"ılı kadının gözleri önünden Şi · 
~latıgsterlerinin. katillerin haya

man şivesi!~ İngilizce konupn yabana· 
ıar o kadar çoktu ki ..• 
Ağustos ayında bir gece, Madam Sak 

hayın, telefonla bir yere davet 'olundu. 

Maktul Blond ve onun 

Bu gangster hikayesi, teyzesinden ' para { 
kopannak istiyen genç kızın uydurma
sı. Başka bir şey değil...,, diyordu. 

zavallı annesi ... 
bakışlı adam da kayıplara karışmıştı. 

Polis bunu da bulamıyordu. 
Hanri, meyus ve mükedder Amerika

ya döndü. Dört ay geçti. Mesele unu

tulur gibi oldu. Jan dö Koven'in doS) a
sı, adli zabıta başmilf ettişinin masası Ü· 

zerinde duruyordu. Polis, başka cinavct· 
!erin tahkikatıyla m!'!Şgul oluyoı·k. Jan 
mt'Selesi, kapanmış gibiydi. 

~oruyor: 

~ Yor. Dimağı sarsılıyor. 
'~tehlikede. Ge<;irilecek sir daki
' ~ Hemen Amerikan kon.solosu
~ r veriyor. Konsolos Nevyork 
~ nzeteslyle küc;ük bir ilan neş

1 
- Jan nerede? 
Şoför ha:Yretıe bakmıyor. 
- Bilmem ... Ben. verilecek 'lir me'k-

~11h11 almıya ~c1dim ... 
Otel garsonlarından birisi yanma yak

la~tı: 

Kadın. (fidyei necat) ı ~tasma koy 
du, gitti. Polis müfetti_şlerinden Şami· 
ye kıyafetini deliştirdi. Parayı alacak 
adamı yakalamak istiyordu. Yazık! He
rif, her nedense, bu defa da gelmedi, ha
zırlanan tuzağa düşmedi. 

Yalnız polis müfettisi Şarniye bu fi. 
kirçle değildi. Araştırmalarım derinleşti 

riyordu. 
Bu sırada kızın erkek kardeşi Hanri 

Parise geleli. O da: kızın kaçınJdığma, 

bir yerde kapatıldığına kani idi. Fakat, 
kaçıranlardan bir haber yoktu. Artık 

füJyei necat da istemiyorlardı. Bir ay 1 
kadar evvel J an'm sahte imzalı seya 
hat çeklerini veren güler yüzlü, · tath 

8 EylCUdeyiz. 20 numaralı milli yol

da, Parise 63 kilometro mesafede. 
(Devamı var) 

'l nt tavsiye ediyor: 
~· tica ederim, hemen gel...11 

a. hırsız veya hırsızlar, ayni 

- Mektubu almış gibi görün. Dol· 
ru, seni gönderenlerin bulunduğu yere 
git. Başka ı:eye k::ınşm:ı ... 

Hemen hiç kimse cinayeti hatmna 
getirmiyordu. Ve herkes: 

"Kaçınlan, fidyei necat istiyen yok. 
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y· 1 kabul etmeğe hazırlanıyordu KardJ-:"li vuracak olan eli ıillhlandıracağı ıı
t"da, Ri11iyöniln karde1inin birdenbire 
y tlrııesi cidden garipti. Genç kadın he 
, '~nını gizlemeğe çah1tı. Sonra, onu 
d-ıona alarak bir koltuk gösterdi. Bir
~bire, aklına, bir dü1ünce geldi, çıl
tld bir dU§Urı.:e: Kardinalin kardeşini 
"die· etmek! Şale için hazırladığı teshir 
ı ~1 vasıtalan onun için kullanmak 1 
•tıı d' I· it ö Riıllyö, gayet yakıııklı bir er-
ı~\~· En baılt ve aade dini elbiseler 
d" 1

• onun vücut güzellik ve zerafetin 
ti\ hiç bir tey eksiltmiyordu. 

Genç kadın şöyle söze ba1ladr: 
h - Monıenör, ıiz içeriye girerken, 
h~~.de zaten sizi dü1ünüyor ve sizin gi
~ıı tr zatın sarayda cidden t'kaik oldu-

"u kendi kendime ıöylUyordum. 
"~ ~aı plskopoı ciddi bir tavurJa e.:e· 

P verdi: 

•tt - Madam, saraya asla gitmeme im
.._/01ttur ve temenni etmem. Beni bu
tıti - •evkcden vazifemi bir an evvel bi
~P. tekrar, dünyayla alikalannı kea
~lıı ~~ insanların yanma kanımak 

~•ticaJ göıtereyim. 
'el~ u '?zlerin ıöyleniı tarzında aar· 
>tt z bır azim ve kuvvetli bir samimi 

4.~ 0~lr~ı. Düıeı daha ilk anda, muvaf
'lllıyacağını anladı. Lui dö Ritliyö 

etti: 

~ı.ı:; Pariste genç bir kız vardır ki. 
te~ laadetini, bütün mevcudiyetimle 
~ b l\tıi ediyorum. Ve işte, madam, ıi 
t llttun • • • • b • t ~ , ıç·n zıyaret ettım, u zıyaret 
ti"'. eçılctiğim için affınızı istirham ede-

dıs ;-- ~ui dö Ri,tiyö için, d:ik Klod'un 
~C\ot" • 

ÇıJctır 0 zün ikametgihı her zaman a· 
ili~ i .. Monsenyör bu ziyaretiniz, be
t'ılç ~~ •onsuz bir ıereftir. Fakat bu 

~ .... 
le.~r!u genç kızın adı, Annais dö 

l). ır .. ., . 

'-lo~ Uıcs bir an içinde altüst oldu. Bu 
Cfc~bir an içinde facia girmişti. 

kadın, müheyyiç blr sesle: 

• 

-
- Monsenyör, dedi. Mac'emki An

naisin saadetini istiyorsunuz, gidip 
kardeşiniz kardinali görün ve ona, genç 
kıza annesini iade etmesini söyleyin r 
Ve bilhassa şunu söyleyin ki ... 

Baş piskopos vakur bir jest yaptı. 
Mari dö Şevröz de kekeledi: 
- Beni affedin ı 
- Biliyorum, madam, kardinale kar 

şı olan hislerinizi biliyorum. Ve kardi
nalin bu bedbaht genç kıza karşı olan 
h:slerini de biliyorum. Bana gelince, 
d:.i1üncem her ne olursa olsun, kardinal 
kardeşimdir r 

- Peki, şu halde, ben ne yapabili
rim? Kardeıinizin Annaisi öldüret.:eğ:ni 
biliyorsanız, bu genç km, sırf babası 
tarafından gizlice tanıtmak betbahtbğı 
na uğradığı ve siyasi hesapları müşkü
lata maruz bıraktığı için, darağacına 
gönderecek olan kudretli kardinale kar 
şı ben, ne yapabilirim? 

Baı piskopos boğuk bir sesle mınl· 
dandı: 

- Hayır, bunun için değil 1 
Düşes bağırdı: 

- A ! ... Baıka bir ıey mi var? .. 
Şu halde? ... . 

Lui dö Rişliyö elin: kaldırarak 1öyle 
dedi: 

- Parise, onu müdafaa etmeğe gel
dim, madam! ... Ve işte sizden rica etti
~im ıey ..... 

Düşes kardinale karşı yapılan mü
cadeleye Liyon baş p'skoposuııu da da
hil etmenin mümkün olacağını dütün~ 
rek: 

- Size yardım, etme!: ırıi? dedi, 
maalmemnuniye 1 

- Hayır l Elimdeki vasıtalar saye
sinde ve b:.iyük bir müşkülatla , Anl"aiı 

dö Lcsparın nerede ikamet ~ttiğini öğ .. 

rendim. Onu görmek istedim. Bugün 
öğle üzeri onun evine gittim. bulama· 
dım. Saat dörtte, gene bulamadım. Ni 

hayet sekizde, heytl.:an içinde bulunan 
evdekiler, onun nerede bulunduğunu, 

' 

ailzade, kardinalin taraftan ve sadık • 
hizmetklnyım. 

Şaleyle dU§eı bakııtılar ve bu ba
krtla ıunu ıKiylemek istediler: 

- Cell&tlar bizi bekliyor. 
Şale, seri bir hamleyle, kılıcını ha

f'ıfçe sıyırarak, düşesin önüne geçti ... 
Mari d6 Şevröz bu hareketin nazile bir 
adauun . basit bir jesti olmadığını, fa
kat, kendisine seve ıeve verilen bu ha
'yatın 10n hürmeti ve sadakatini ifade 
ettiğini anladı ... Aık rüyası inkip.f e· 
diyordu. Fakat bu defa, Üzerlerinde ö
lüm dolapyordu. 

Sen Priyak devam etti: 
- Kont cenaptan. Sen Llzardaki 

evinizden geliyorum ve sizi burada bu
lacafmu anladım. f1te ıize söyliytt.:e
iim ıeyler: Kardinal, kendisine yaptı
ğınız ve kendisinin kabul ettiği davete 
benim citmemi istedi. Ayni zamanda, 
kcndiı:nin elbiıeleriniide giymemi em· 
retti. Öyle ki, tarafınızdan bir tuzak 
kurulduğu takdirde, katletmekle mü
kellef bulunanlar, benim kardinal oldu
ğumu zannetsinler. 

Şale Urperdi. Sen Priyak, sözüne 
devamla: 

- Eğer başıma bir f eliket gelseydi, 
dedi, kardinali bir tuzağa 1üıilrdüğü
nüz meydana çıkacaktı .•. tıte kont c~ 
naplan, ben de, ıizin Sen Uzardaki e
vinize cıttim. Orada bir saat kaldım, o
radan geliyorum. Buradan çıkınca 
doğru kardinalin huzuruna sıkacak ve 
raporumu yap::t.:ağım. ... 

Şaleyle Düıes. korkunç ıUldlt için
•e, ayni kelimeyi d:itUndüler: 

-Rapor! 
AynJ zamanda, Şalenin zihnine bat

ka b~ r dU1i.ince saplandı; ve ~özlerinde 
.kırmızı bir kıvılcım parladı: Sen Priyak 
kardinale raporunu yapamıyacaktrr 1 Sen 

. Priyak bu b!nadan sağ olarak çıkmrya~ 
caktır 1 Caıus bunu derhal anladı ve eli· 
ni uzatarak tekrarladı: 

- Dinleyin! 
Bu kelimeyi aöyJeyif tarzı onu kur-

tardı. Şale, baıladığı ölüm jestini, ma· 
nasız bir jestle ikmal etti. Düşes, sinir 
lerini gevıeten bir nefes aldı. Sen 
Priyak ıöziinU tamamladı: 

- İşte kardinale söyliyeceğim şey
ley: Sizi Sen Llzardaki eviniz.de bul
dum; oraya gayet rahat ve sakin bir 
halde g:ttim. Siz, orada tamamiyle 

yalnızdınız. Kardinalin gelmediğine 

son derC.:e müteessir oldunu:r ve !1iha
yet oturup kardinalin §erefine içtik., 
Neticede yolda da ölmedim, içkiden de 
ölmedim ve sapasağlam olarak geri dön 
düın. .• 

Şale kekeledi: 
- Niçin, niçin? 

- Sizi niçin mi kurtarıyorum? .. l5U 

ancak beni alakadar eder. Son bir nok 
ta daha, kont cenapJan: kardinali gör
dilğür.-:iz zaman, hakikati söylememe
lisiniz. Bana gelince, rapcırumu size 

söylediğim veçhiJe yapacağıma, !sanın 
kanı ilzerlne yemin ederim. 

Şale hemen: 

- s =zi tekzip etnıiytt.:ef~m. dedi. 
Sen Priyak eğild:ı ve ayni zamanda 

düşündü: 

- Teyit etmeyip de ne yapacaksın '! 
Odadan çıkmak Ü%ere iki adım attı. 

Dü~es dö Şevröz ona doğru kPŞtu: 

- Demek, Sen Uzardaki evde 'kim 
seyi bulamadınız , öyle mi? 

- Haytr, madam. 

- tsrar ediyorum 1 Oracfa kııldı~· 
nız bir saat içinde, bir genç kız görme , 
diniz mi? 

-Haytr, madam! 
- Tasrih ediyorum. Belki onu ta· 

nırsınız. Matmazel dö Annais Lespar 
oraya gelmedi mi? 

- Hayır, madam! 
Bu aon hayır kelimesini. cilrrr.ıJnü 

ıiddetle inkir eden ve hayatın sonuna 
kadar inkar etmek istiyen bir mücrim 
tavriyle bağırmıştı. Ayni zamanda, 
ıUratle dıpnya çıktı... Dü§ea dUJUnce· 
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-----------------------------··-----------------------------ye daldı. Şale ona bakıyordu. Genç ka
dm şöyle düşUnüyordu: 

- Her şey kayboldu mu? Hayır, 
mademki kardinal hakikati Bfrenemi
yecek. Her ıeye yeniden b:ı~lamak la
:zım, işte bu kadar ... 

Şaleye göz uı.:uylıı. baktı ~e 'Ürper-
dL Şüphesiz, ıon bir mlicooele, kuv
vetli olan ibt:rasiyle, henüz :narin olan 
•ıkını çarprıttnyordu ve gene §Üphe- 1 

siz, ihtiras aşkı, aık realitesini korkut
tu. Ve arhk, içinde, komediden ba1ka 
bir §ey kalmadı. 

- Kont, size bir cevap vereceğimi 
aöylem~ştim ... 

- Madam ... , 
- Bu akşam, Hat onda, burada .• 

hizmetçim Marin sizi :içeriye alacak. 
Bu ak§am, kont, mc cevabımı verece· 
!im. 

Şale, sendelediğini hissetti. Gözle
rini kapadı. Ve gözlerini a~tığı zaman, 
düşesin kapıdan kayboldu~nu ve, 
kendisine, bir zevk ve ıehvet cenneti 
vaadeden tebessümlerden birisini atfet
tiğini gördü .... 

XXUI 
ŞALENiN MUKADDERAT! 
Sen Priyakrn, Şevrözün ikametga

hından aynldıktan sonra, kardinalin 
huzuruna çıktığı malilmdur. Şaleye ver 
diği sözü tuttu ve onlara nadettiği ra
poru kardinale yaptı. Billhare, bu hu
susta yapılan ist:cvapta. Sen Priyak, 
filhakika, kont dö Şaleyi. alicenap bir 
yalanla kurtarmak istediğini iddia et
mişti. Fakat bize öyle geliyor ki, ve 
hakikat şüphesiz budur ki, o, sadece 
Annaisi ele geçirdiğini kardinalden sak
lamak istemi1ti. 

Sen Priyak, kardinalin ikametga· 
h nda tekrar şahsi elbisesini giydi. Kar 
~ılı, atma gelin.;e. bu ata hala ihti
yacı vardı. Baş seyisten .. akşam.~ ka
dar bundan istifade etmesıne musaade 
-.erilmesini rica etti; bunun Ozerine, 
baş seyis bu güzel h~;van. hakkı~da, 
esaserı emir aldığını soyledı: Kaı uınal, 

atr, taknniyle beraber Sen Priyaka he
diye etmişti. '. 

Sen Priyak, bu güzel hayvana atla .. 
dı ve müthiş 'bir sevinç içinde tıkanarak, 
Sentantuan kapısını geçti •c Vensen 
Şatosuna geldi. O zaman devlet hapis 
hanesi olan bu ~atonun arn11nda, sefil 
bir han vardı. Orada. korkunç bıyıklı 
ve daha korkunç kılıçlr bir düzUnc ka· 
dar haydut, giltültU, patırclı yapıyor, 

içki içiyorlardı. Bunlar, Sen Priyalcm 
adamlarıydı. 

Sen Prlyak, atından huneden: 
- Hadi bakalım 1 
Diye baflrdı. Bunun &erine hay· 

dutların hepsi, atlarmı doğru koştular. 
Yalru2 ikisi iy~.:e kilitlenmiı bir sa
lona girdiler. 

Annais bu salondaydı. Haydutlann, 
kendisini katdmnak Uzere yaptıklan 

harekete, genç ku, Smirane bir el hare 
ketiyle mukabele etti ve kendilifindcn 
onlarm ~ntlnde ytlrUdU. Dıp.nya Çl• 

kınca, kendisine g5sterllen ata atladı, 
Haydutlar onun etrafını aldılar, Sen 
Priyak haşa geçti, etini lcaldJrdt ve ka
file yola koyuldu. 

Sen nehrinin aağ kıyısı bir mUddet 
takip edildikten sonra, doğru Senar or
manına gidildi. 

Sen Priyak, Annaiıt g8rmek için 
bir tek defa bile başmı çevirmedi. Genç 
kum bakııtanndan hiç birlıf de, onun 
tizerlnde durmadı. 

Esirenin ruhu mevcut defildi. Ga· 
lip ise, korkuyordu. 

Ormanın Stesinde, Sen nehri kıyı
larında, Esyol k8yü vardı. 

' Köyün birkaç yüz metre ilerisinde 
de, ıırtmJ ormana çevirmit murabba 
şekilde b!r ev y(lkıeliyordu. Bu ev aat· 
lamdı ve 101 bir hali vardı; 
kapı demirdendi ve ~Usaadesi% içeriye 
girmek ve yahut da dışarıya çıkmak iı
tiyentcırl bu işten -ru geeircı.:ek mah1yet 
teydi. Evin, seyrek pencerel~rl a~ dar· 
<lı ve Üzerlerinde demir çubuklar vardı. 
Maaınafih, otacla ne muhafız, ne de bek 

' 
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çi vardı.. Hiç kimsenin içine girmediği 
bu evi, kUç\ik bir kızcağızın yardtmiyle 
bir kadm mı.ihafua ediyordu. Bu garip 
~inanın, memlekette, bir ismi vardı. 

Esycıl halla, göz kırparak, buna, esrar
engu bir tavırla: Riş - Liyes, derlerdi. 

, Bu garip isim, bir kelime oyunun
'dan başka bir ıey değildi: Ev, Ri§li· 
yöye aitti!. .. Kardinal, ara sıra, oraya 
gelir, iki üç gUn kapanırdı ve halk, bu 
nadir zamanlarda, kardinalin "katiyen 
yatm.ı: bulunmadığım biliyordu. Hatta, 
o raman m~hur olan 'Maryon Dölorm'
un bile, bir defa orada görilndiitu n6y

lcniyordu. 
Sen Prlytk, Annaisi i§te buraya gö

tiltüyordu. Bu hareketi, cUtttin ph 
eseriydi. Sen Priyak oraya gelince: 

- Kardinalin emri 1 
aemif ve alçak sesle t21imat v~rmig. 

ti. Bu her1ıa1de, bu nevi scrgüzeştle
rin birincisi değildi, çünkü orııdald ka
dın hiç hayret etmedi ve Annaisi yuka
ndaki odaların birisine götürdil. Hay~ 

dutlar tekrar Parls yolunu tuttular. Sen 
Prlyak orada kaldı. 

Annais, girmiı olduğu bu odada, 
bir saat müddetle, hep ayni y~tde hare· 
ketsiz kaldı. Tam bu sırada kapı açıl
dı ve, hemen, tekrar kapa.'ldı ... Genç ktt 
'baırnı kaldırarak ürperdi. Sen Priyak 
br111mda duruyordu 1 •••• 

Sen Priyak, genç kızın önlinde eğil
~i. Bu, ne nezaketin tevlit ettiii hür
met, ne de aıkın tevlit ettiği tavuudu. 
Sen Priyak, ona bakmafa ı.;eaaret ede
medi. Fakat, sonuna kadar muhafaza 
ettiği bu eğilmiı vaziyette, Annaisi ve 
bilhassa ellerini gözetiyordu. 

Sen Priyak orada durduğu müddet
çe, genç kıı bir tek hareket yapmadı, 

fakat gözleri odayı süzdü. Eğer ora.da 
bir silah bulunsaydı, Sen P:iyak mah
volmuştu ... Genç kız, ipek yastıklı kol
tuklardan; tuvalet masasından; kenar
larında işlemeli melekler bulunan bil· 
yUk b1r aynadan ve, nihayet, etrafında 
birkaç nakışlı ıUtun bulunatl geni§ bir 

• 

o 
karyoladan bafka bir ıey görmedi. 
zaman, genç kımı gözleri haluUll :. 
rlnl ıUsliyen gül rcsim1erinden biri ~ 
daldı. Hem öyle daldı ki, gözlerini 0 

11 
dan ayırdığı zaman yalnız o:d~ğ~~ 
farkettl. Sen Priyalan çıkıp gıttıği 
saat olmuıtu... .ıeJl 

O • ·uııeo zaman, Sen Prıyaktn. gı tıt" 
evvel, kendisine s6ylediği ıöı.ıeri b:,t" 
lar gibi oldu.. CUm1eler toplandı• ,Ur' 
rulan tehditlerin en bariz noktaları 
nine naqedildi. ~ 

• • • Sem hı :nUhtet... serır' 
gUn, !azla değil .• Beni sek~ ~Un ~ie' 
ıöreceksiniz, daha enel defU... ırıtl• 
ismimi kabul ederseniz, ~crvete "anr\l• 
kama nail olacaksınız. .• RitliY~ ö~re'e"' 
leceJı:... Akıi takdirde, sizi öld tac'" 
ğirn. .. Fakat ondan evvel ai.si u1u 

ğım... • Ut" 
Genç kıım vUcudunu ar~bt bar 

p~e aantı ye tekrarladı: ti" 
- Öldürmeden evvel beni ur' 

cı.k... ~"' 
Anladı ld, ltatil kellmeıiln~en ~' 

korkunç olan bu tkind kelitnede 
ve daha korkUııç bir Uhdit va~ ttl ff 

Tam bu eanl4l, göılerl, kr~• 1"' 
ı:nmnı lçitıde parlryan 1dlçlit ~ tr 
mele masası getiren kadına ~e 

kıldı. t ,tef 
:Bu mat baktJta blrdenb•re b ',.ıııt' 

parladı. Annais bir sıçrayışta ı:ır ıı•· 
yanma vardı ve iki kadtrun bit ·-.Aft#' 

btrV""....t 
rck:et yaprnalanna meydan 

1
,; t>ır 

dan, ıU!hı kavradı ... Sil!hı ... 'f •. f11uel" 
~··· Bu bıçak, Sen Priyakın eınrı rstiitU' 
bincc, yemekten sonra, derh•1a:ıı,ec1' 
lecektl. tkl kadın hlyret ve 
tinden dona kalDUJllrdi. bU , 

Namusunu kurtatacak otan ~ 
· d bü ·· k t"ni to aayesın c, tun uvve : 

Annaia getiliyerek baflrdı: 
- Katil için 1.... , '1' 

• • ' • • • • • dO~ 
Aytıl gUnün ık§anu, saat ~ ş.ır 

doğru, dUşeı d8 Sevr8.z, kol\t 



2'1:Hı:eAŞI DRAM Kl::)MI 

saat 20,30 da 
TURANOOT 

Masnt 5 perde. 
'i azan Karlo Gozzi 
fUrkçeı!li: Salt Ali. 

i'ltANsız TlY ATROSUNDA 
OPERET KISMJ 

Saat 20,60 da 
BiLMECE 

Komedi 3 perde 
Yazan: G. D. A. Birabeau 
Türkçesi: A. H . Akdemir 

ICRTUGRUL SADt TEK 
Th'ATUOSU 

Bu gece Üsküdar Hale 
~inemasında 

KOR VE KILIBIK 
••• 

ŞEHZADEBAŞI 
l'tıRAN T1YATROSU 

Bu gece saat 20,30 da 
anatklr Naşid ve arka
J:ışlan okuyucu küçük 
"miha ve Mişel varyete-
i. 

ÇAMSAKJZJ 
Komedi 3 perde 

• * • 
Sebzadebaşı FERAH Sinemada 
l!Ug(ln, bu gece 2 film birden 

ır ~!RLEY ve GANGSTERLER 
""'1..lFORı'ilYA HAYDUTLARI 

~ \'arın gece büyük mnsamere 
la...llalJa. Muallim Fahri, Hafıı Burhan 
~"'trleri. Ayrıca Dümbüllil ve varyete-

~ 
~~~ •. ~ ... • 

(i• 
~ . ~ 
.:1'· 8tJ ı .. : 
~ nııındolin takımı konseri, Kadıköy 
~ tarafından, 19 Bayan İnci Şua Pi· 

k 'e 1\eman rcfakatlle, 19,30 Radyo fo-
0ıtıedi (Aşkı Atik), 19,55 Borsa haber 

t~'lo Musınra n arkadaştan tarafından 
~ ltllı~Ikisl n hallı: prlulan, 20,30 

~ ~l>oru, 20,3S Ömer Rıza tanıfından t,
11 

söylev, 20,46 Nezihe ve arkadqlan 
~.)lldan Türk musikisi ,., halk şarkılan 
~~·1 .21,15 Julyıı, şan stüdyo orkestrası, 
~it ılc, 21,15 orkestra, 22,15 ajans ha
lt b:•· 22,30 pliıkla sololar, opera ve ape 

llıırtal:ırı 22,50 son halıcrlcr ' 'c ertesi 
&tl(11;rogramı, 23 son. 

19 S: a 

~ .~•trıcn ha,·aları, 20,20 'lH'ık, 20,55 şar 
ı.~5 ~ l,30 piyano YC , iyoloıısel konser, 
tl)t\~!~•k ~oııo;er, 22,45 Humen ha\'oları, 
lg, S1'E: 
~ ıo>Q 
.~d llliık, 1 !l,30 sigan orkestrası, 20,30 

tııl./~~ lernsll nalCli, 24,10 cazbant, 
1 ,,. 

~ • ~il. 
~l t.14~ tüle orkestra, 19 bando, 20,10 pllk 
O~.t.' 2t,so konser, 23,30 cuband. 
t • 

' ···~ ~~ı~. 2 caıbant, 20,30 pllık, 21,30 hafif 
'*$o .. 2 lenısil nakli, 24,15 cazbant, 
ı, yıl: 
, •• , le 

1ıı,· ıı. 0ııser, 19,10 pllk, 20,35 plAklıı 
\.~t~aları, 22 Şopen milzili, 23 radyo 

'1nııa konseri. 

~ .ı~ -=-~· 
't4ç -KTEPLILERE· 

s~~ ahler için çok • tehlikelis: . u~ •irılan hep bu mevsimde 
\~ 1~1er·~ ~:r MOğuk alma ıizin ba-

ltht lttizı ıiıtirebilir. Buna karp 
~ tiderken bir kutu 

~~s~ı Midat 
~ "'~ ekaik etmeyiniz. 
\:~~ . tlbittir. Kolayca salm ve 
'"'lııf-..,~l'ebilirsfoiz. 

Meşhur DİN OS l Üştltmekten mlltevellld ıztıraplara karşı 

En seri tesir, En kat'i netice 
Markalı en asri en 

sağlam Sandalye, Holtuk 
Portmanto, Portatif 
ma.~alar Sinema 

koltukları 

Rekabetsiz 1FDyatDarDa garanti 
olarak satoDmaktadır 

Resmi daireler, mektep, sinema, tiyatro, gazino, lokanta ve kıraathaneler 
tercihan D t N O S markayı aramaktadırlar. 
AVRUPA l ezaren sandalya 175 ve koltuğu 275 kuruştan itibaren mües· 
sescmiJ:de satılı.ıakta.dır. 
ADRESE DİKKAT. Çalanakçılar, KUçilk Yeni han No. 13 

Telefon : 23377 

Dr. Sophl Şenses 

Beyoğlu Yıldız alneması karşısı Leklcrgo Apt. Muayene 4: ten aonra 

Grip, nezle ve soğuk 
algınlıklarmda bil -

hassa mtieMirdir 

GRi 

G 
R 
• 1 Baş ve diş ağrıları· 

nı silratle dindirir. 

PiN 

YUksek 

ldraryolları bastahklan mntehassısı 1 
Cumartesi fakirlere para.Dız Tel. 43924 

11 
Romatizmalılara e · 

ve •• he_mm_i_y.etl_e_ta_vs_i •• ye edilmektedir 
MObendls mektebi arttırma 
e1'slltme komisyonundan 1 

~fi giderir,, 
bel ft adale ağnla

rmı keeer 

Eksiltmeye konan Miktan Tahmin Pey akçesi Eksiltme 
mevaddın cinsi fiatı 
Beyaz peynir 1200 K. 48.00 108 Li. 
Kqar peyniri 1200 K. 72.00 

tarihi gün ve saat 
12-1-938 Çarpmba 14 . 

Mektebin 937 maJf senesi Mayıs 938 nihayetine kadar ihtiyacı olan yukarda 
cins, miktarı, muhammen bedeli ve ilk te minatı yazılı erzak açık eksiltmeye konul
mU§tur. Eksiltme hizasında gösterilen gün, tarih ve saatte yapılacaktır. Şartnameleri
ni görmek istiyenlerin hergün ve eksiltme ye gireceklerin belli gün ve saatte Gil
müşsuyundaki mektep binası dahilinde to planan komisyona müracaatları il!n olu-
nur. (8509) 

HAZIMSIZSIK 
Hayatın 2evkinden inıanı mahrum eder 

PERTEV Karbonat komprimeleri 

1 
Çok temiz bi - Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mü~t 

söz önünde tutularak yapdmııtır. 

HER ECZANEDE SATILIR. 

Oenr2 · Levazım Satınaıma 
Komisyonu · il~nları· 

1 - Tahmin edilen bedeli (33178) lira (20) kuruş olan (331,340) kilo ek
mek, 28 Birincikinun 193·7 tarihine raslıyan Sah günU saat 14 de kapalı zarf 
usulilc alınmak üzere müııskasa'8 konulmm~tur. 

2 - Muvakkat teminat (2528) lira (87) kuruş olup, şartnamesi (169) lru
Mll mukabilinde komisyo11cia.n her gUn aJmabiUr. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı tetlif mektuplarını eı: geç belll ~ ve saatten bir saat <'vveline kadar 
Kasımpaşada bulunan Kı.n~>ıyon t>aşkanlığına makbuz mukn.bilin.:le vermeleri. 

(8231) 

1 - Tahmin edilen bedeli 1500 lira olan (15000) kilo süt, 6 lkincikftnun 1938 
tarihine rastlayan Per§embe günü saat 14 te açık eksiltme usuliyle alınmak üzere 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat (112) lira (50) kuruştur. Şartnamesi komisyondan her 
gQıı parasız olarak verilir. 

3 - Jsteldilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli gün ve 
saatte 'Kasnnpa§ada bulunan komisyona müracaatlan. (8506) 

1 - Tahmin edilen bedeli (821) lira olan (12) kalem muhtelif cins ve miktar
da yq aeble. 6 lkindkanun 1938 tarihine raslıyan Perşembe günü saat 11 de açık 
eksiltme usuliyle alJnacaktır. 

2 - Jpı 12 kalem yaş sebzenin muvakkat teminatı (61) lira (58) kuruş olup 
şartnamesi komi~ondan her gQn parasız olarak alınabilir. 

3 - lstekliledn 2490 saydı kanunda yazılı Yesikalarla birlikte belli gün \'e sa-
atte Kasnnpqada bulunan komisyona r müracaatları. (8503) 

1 ıstanbul Levazım Amirliği Salınalma Komisyonundan : 

Jııl.illl Müdafaa Vekaleti E§ya ve 
Teçhizat anbarmın tamiri 23-12-937 
Pereembe gllııU saat 14 de Tophanede 
İstanbul levazım lmirliği satınalma 

komisyonunda açık eksiltme ile yaptı
nlacaktır. Keşif bedeli 507 lira 60 ku
ruş, ilk temin'-tı 38 lira 7 kuruştur. 
Şartnamesi v~ ke§fi komisyonda görü
le~ilır. isteklilerin kanun! belgelerile 
birlikte belli &aatte komisyona gelme· 
leri. (317) (8207) 

bağlı müessese hayvanları için ASkerl 
evsafta beş bin liralık yulaf 24-12-937 
Cuma günü saat 14,30 da Tophanede 
Satmalma komisyonunda pazarlıkla alı
nacaktır. Teminatı 750 liradır. ihale gü
nü teslim şartiyle alınacak olan işbu yu
laf ıçin isteklilerin belli saatte komisyo-
na gelmeleri. (335) (8515) 

DOKTOR 
oavutpaşa fırınının keşfi mucibince Necaettln Atasagun 

icabında KDnde S kaşe alınabilir. 
isim ve Mark•r• dikkat. Taldltlerlnden sakınınız. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezinden: 

KurumumU%\lll Ankarada KeçHSrendeki Anakucafı mUeaaeıeaine ilaveten. 

yli% yataklı bir çocuk pavyonu lnpama Urar Yermiı ve paviyonun projesini 
mUaabakaya koymuıtur. Projeleri muvafık (örlllenlerden birld.:l ye ikinciye 
cem'an 500 lira mükafat verilecektir. MUıabakaya girmek isteyenler Kurumun mu-
hasebe Direktörlüğünden izahat ilteyebilirler. (8418) 

ISTANBUL HAHICi ASKERi 
KITAATI İLANLAill 

Cinsi Miktarı M. Bedeli nk te. lhlıale 88.3.ti 
kilo lira minatJ 

lira 
Vize Un 245000 34300 2573 7-1-938 Cuma 1~ 
Alpullu un 187000 26180 1864 7-1-938 Cuma 16 
Pınarhisar un 246000 34440 2583 7-1-938 Cuma 10 

" " 112000 15680 1176 7-1-938 Cuma 11 
Yııkarda cins miktar tahmin bedel ve teminatlan yazılı unlar ayn ayn, 

ihaleleri Vizede tUınen satmalnıa komla yonunda. hizalarında yazılı saatlerde 
kapalı 7.8rlla aatmalınacaktır. Şartnameleri konıhyonda göıiilebilir. Münaka
saya iştirak edeceklerin bildirilen gUn ve tayin edilen eksiltme saatinden bir 
saat evvel teminat ve teklif mektuplan m icab eden vesaikin komisyona tevdiL 

(8373) (660) 

Hepı:ıine 30.000 lira fiat tahmin edilen 3 adet otoblla ve bir ili üç motopomp 
kapalı zarf usuliyle münakasaya korun uştur. lhale.si 10-1-938 Pazartesi gilnU 
saat 11 dedir. İlk teminatı 2250 liradır. Evu.f ve p.rt.namesi 150 kuruş muka
bilinde M. M. Vekaleti satınalma komisyonundan alınır. Ekailtmeye girecekle
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde gÖflterilen vesika ve teminat 
ve teklif mektuplariyle ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. 
Veklileti satmalma _ komisyonunda vermeleri. (7828). 

Cin.:;i Miktarı :\.f. Bedeli llk te- ihale tarihi ve saati 

Fa ulye 
.. 
.. .. 
.. 

Kilo 
7000 
4000 

14000 
15000 
10000 

Lira 
1050 
600 

2100 
2250 
1500 

minatı 

Lira 
79 
.t5 

158 
169 
113 

17-1-938 saat 14 Pınarhisar Top. \. 
17-1-938 saat 17 Alpullu 
17-1-938 saat 15 Pınarhisar 
17-1-938 saat 16 Demirkoöy 
17-1-938 saat 11 Vize 

Yukarda cins. miktar, muhammen bedel, teminat, ihale tarih ve saatleri yazıh 
fasulyeler ayrı ayrı açık ek iltme ile Vizede Tümen satmalma fmmisyonunla iha
leleri yapılacaktır. Şartnameleri komi-.yonda görülebilir. Münakasalara iştirak ede
ceklerin bildirilen gün Ye saatte kanuni belgelerile satınalma komisyonuna gelmele-
ri. (673) (8517) 

Her bir taneıine tahmin edilen fiat 
349 kuruş olan 20000 tane kilim lcapalr 
zarfla eksiltmeye konulmuıtur. İhalesi 
28. 12. 937 Sah günU saat 11 de dir. tık 

teminat 4740 liradır. Evsaf ve Şartna
mesi 349 kurut mukabilinde M. M. Ve
kaleti Satınalma Komisyonundan alınır. 

Ebiltmeye gireceklerin 2490 sayıh ka
nunun 2 ve 3 üno:.i maddelerinde &öste
riten ves!kaile teminat ve teklif mek
tuplarının ihale saatinden en az bir sa
at evvel Ankarada M. M. Vekileti Sa
tınalma Komisyonuna vermeleri. 

(646} (8226} 

Ekıiltmeye gireceklerin 2490 sayılt 
kanunun 2 ve 3 ncU maddelerinde gös
terilen vesaikle teminat ve teklif 
mektupları ile birlikte ihale saatinden 
en az bir saat evvel komisyona ver • 
meleri. (8375) <662) 

tamirat ustalığının puarlıiı 24-12-9671 Her giln sabahlan ~ekiz buçuğa Herbir tanesine tahmin edilen fia-
Cuma günü saat 15 de Tophanede ls- ak~amlan 17 den 20 ve kadar 1 .Ate tı 14 lira olan 1000 ili. 1400 adet nö
tanbul levazım lmirliği satmalma ko· ı ll tayyare apartmanlan ikinci daire betçi muşambası kapalı zarfla ihalesi 
misyonwl<ia yapdacaktır. Teminatı 22 17 numarada hastalarını kabul eder. 4-1-938 sah gUnU saat 11 dedir. tikte-

~ .. ~}'ınız. PASTlL MIDAT 

ouçuk iiradır. Şartname . ve. keşfi ~omis- 1 Cumartesi günleri 14 den zo ye ka minab 1470 liradır. Evsaf ve eartm
yonda görülebilir. Jstekhlenn bellı saat- 'ı dar hastalarını parasız. Kurur •. Hı mesini almak istiyenler bedelsiz ola
te komi~yona ge1meleri. (334) (8514) I ber okuyuculanru dakupon mub· rak her gün öğleden sonra M. M. ve

klleti satınalma komisyonuna mUra -
, bilinde muayene eder. Telef : 23~5:~ 

lııllılliı~~~~~~~~~~~~~l--1dar'cle:ci....:1Wınbul...le.\':azım_an:ııı.r.uw.ne-:=-..~~~--=~~~~~~~~-'-........,1AJU:lo..m~~~~~~~~~~~~~~~~-";.u:;;:~~llD!Jı=-~~~~~~ 

Kırkağaç Gamızonundaki kıtaat için 
inşa edilecek ild paviyon ile bir ahır ve 
bir çatı altında hamam etü çamaşırha
ne w mutfak kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. Münakasası 23-12-937 per 
§el'llbe günü saat 16 dadır. Tahmin be
deli 23900 liradır. Keşifleri pl!n \"e 
prtnamesi her gün Tümen satmalma 
komisyonunda görülebilir. istekliler ka
nunun, 2, 6 ncü maddelerinde yazılı ''e
saiki haiz olması. Talip olanlar ilk te
minat ve teklif mektuplarını mfinaka

sarun icra kılınacağı gün ve saatten bir 
saat evvel Manisada Tümen satmalma 

komisyonuna vermiş olmalan lhımdtr. 
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Nez e - Grip - ve üşütmekten hasıl olan 
Hastahklarda hallrınıza gelecek ilk isim 

06z hekimi pi 

Dr.Muıat RamiAgd 

Baş - Diş - Romatizma 
Eczanelerden 1 lik ve 

adınlar n ay sancılarını derh 1 S{ çirir. 
12 lik ambalajlarını ısrarla arayınız. 

Muayeneh•nesln1 TaJtafln.:rsı:;:e 
T&rlaba§ı Cad. URFA Apt. 

n.akletmJetJ.r. Tel: ~tedefl 
Pazardan maada hergün: Og 

,. ' ••• • J ' ~ .. - • • • .. . . - . ~' .. . . Taklitlerinden sakınınız. 

0 ·5 
Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder .. 

En kıymetli 
iL A 1 h • • 

ıyesı 
Küçük çocuktan eğlcndirmiye ve ilk adımlarını kolayca 

öi!retmive mahsus SALINCAK dır. 

A. Ki Fi DE S 

1 · 1" Beyoğlu, lstlklaı caı.1cJesi Kallavi (eskı Galvany) sokağı-
-~ nın kö~sinde. Telefon: 41429 

Alameti fari ka Resimli kataloğumuzu posta ile isteyiniz. 

1 
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ı :~ Diş Doktoru 
1 Olb>eyt OOçeır 
1 Yalnız CUMARTESi GUNLERt 

YALOVADA. saı günler Kara-
İ gür-~1k tramvay durağındaki mu
-, nycnchanc-s:.ndc hastalarını kabul 

e:lcr. 
-··········· ············ .:::::·········· .. ············ ........ =-e 1 ....................... ._ .• _ ....... !: 

ııonra saat ikiden altJYll 5 

D{f!~~Rt~~ 
~ •GELEN YJL11AŞl;r:r.;ji 
~ Bir Hediye verın~ rıi oııı:ıas; 
~ Ancak verecci m hediyenin d~ etıı'lcıı6i 

ve bir İ§e de yaramasına dikkat ~ 
Bu sıkıntıdan seni yııiıı F2 

.J U N 1· O ı11t1' 
Yelek cebi /en eri Jıtlf 

Satış deposu: rıo 30 ~ 
Galata, Voyvoda caddesi crı. ~ 

--- tsmail ömer tcıç 


