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• • · · 1 .N G 1 'L T E R E 
11'11Paratorl uğun mukadderatını düşünmeye mecburdur 

ltalya ile müzakereye 
Akdenize bftkim olduktan 

sonra girişilecek 
~ısuır Dııava lklUlv~elı:Uerıının n arttto rıOmasa" B< ı bros an 

1tau=n~ımmn, Ma~eır ve Asoır adaDa ır o ınıdak l 

. l.ı 
esasnaır hep lblYI 1F D kırln masulôJı<dlüır 

~lb 0ııdra, 9 (A. A.) - llarns mu - LilıyaClaki tahşldatlaı rnın fazla • 
lı lrı hUdtrlyor. Londr:. askeri ma- laşmafitdır. l,ibyada ikı ltalyan ko-

k:rıırnın tcb'arUz cttlrdi~ine göre. lordusunun mevcut bulunması, ln -
"a ~Uııusani b!ı~ay~tiııde ::\l~snda 'ıa giliz malrnnılıırt\ll Akdeuizde kuv -

bu tnıid~ransı lut'alarıncl&n. ilk gru- \'et tııu' az<>ııcsini ye!1idon tesis ede-
n b · ı ~~~~. s~bcb . ltnlynnlarm hilecck bütün tcdh rlcr üzerinde dc-

J a po n zaferi Aİman-
. ları korkutuyor 

Çın pazarınm kaÇırılması Alman 
~konomisini endişeye düşürdü' 

rin bir tetkik yapmQ·a mecbur et-

miştir. _.- Devamı 4 üncüde 

Meserret kıraa thanesinde 

Bir cinayet 
Otel sahibi 

Kr nd sine kcavüz eden 
oir ar karlaşım 

Hllşındao yaraladı 
. rarahnın hayatı tehlike li 

görii ltiyor 
Dün gece saat yarımda Ankara. 

caddesinde bir cinayet olmuştur. 
Mesenet oteli sahibi Ali, otelin 

altındaki kahvede otın urken i~cri, 

."....... - - ---.. ··---·---........................ __ llP-i 

Hatayda -- ~ ~--

' iblis Garonun 
1 yürüttüğü su 
; Samanın üstüne de çıkar 
i ıau l blls, h are k e t lerl.nde 
i yalnız <dla Cle {IDldlr 
i Türk davasını Türk topraklarında 
j çürütmeğe çalışmak 

i Boş bir gayrettir 
: 
· Sancaktaki yabancı propaganda- Ahmet, Muhittin, 'Ali gibi bir ta.\ 

sı Garo tarafından himaye görmek
tedir. Türklere sasterilen müşkü

lAta mukabil Garoya taraftarhk 
edenlere suhulet gösterilmekte 
,-e her müşktillcrl kol~yca halledll
mektedir. 

On isimli bir yüzlü herif 
Antakya, 9 (Hususi) - Garo, 

kürtler arasındaki tahrikA.tı mebus 
saçımı bahaneslyle arttırmıştır. 

Propa&anda. için Şamlı kürtlerden 

kım namımüatearla bir adam onbeı, 
gündür Sancakta dolaşmaktadır. 

Bu adam Reybanlyede sekiz giln 
kalmıştır. Reyha.nlyede !Arap Te 

Kürtleri toplamış, bunları ittihada 
davet etmlŞtlr. Etraftakilerden bf. 
rlsi bu adama kim olduğunu sor
muş, o da: "- Ben Şam Kürt1erın. 
denim, maksadım Suriyeli l\.ürtı~. 

rJnl de bir araya toplıyarak dinfmfzl 

... Devamı • UncUde 

Yemek yüzün den bir f acia 

Ziyafetten sonra 
bir imam midesi 

Başvakii diyor ki Çatlayarak 
Uol vers1le gen~llğl Zavalh adam, bindi dolmasını ve baklavayı 

~1'~ .... nl',·nmı ~ iindııle 

öldü 

laf?o11 öncüleri Nankin rfrarmdo alelôctll' lwmlmıış bi1 kö/m/t/en 

~ a .-,~ıM ri·l~i'lü~ ;h·dc;~ i -
~ .. ~etinden çekiliyor 
li~UK Faşist Meclisi toplantıya 
~ çağırıJdı 

b orııa • 
ilbirj 1 C) (A.A.) - Havas ajansr mu- tanımaması, İtalyanın bu kararının baş 

h~ırı ~il: 'D.1plomasi muhafilin<le ltal hra sebebini te§kil etmekte olduğu 
1tıı 'ti·ı 1 ınanyaya ve Japonyaya imtisa- söylenmektedir. 
~·· 1 

lctter C · · · t k k · · '11\d · cmıyetını er ·etme nı· Fasıst Meclisi toplanıyor 
~-btti ct:~d~ğu beyan cdi!mektedir. B J Rom~. g (.\: A.) _ Büyük faşist 

'Itır zıp edecek tnalumat alınma mecli i, curn3 rtcsi ~ünü saat 22 de Ve-
~ıı" Pakat bu husush İtalya, Al· ncdik saravında ıçtimaa davet edilmic:; -l ,,, v J - • 
tr Ccrt c aponya arasında müzakere • tir. Bu münasebetle ne.~redilmis olan 
~tıtı Yan etmekte olduğu ve alınacak resmi bir teblığ, cumartesi akşamı itti-

~'dUtc~ihafta n.:hayetirıden evv~l neş. haz edilecek ola:ı kararın de:hal ~ar~ 
t'bl)'et· • ıannolur.maktadır. Mılletler balkonundan millete ilan cdıleccgını bıı-
~ 1111

n Habeş imparatorluğunu dirmektooir. 

~f k . ~iyasi mahafılde, büyük laş~s~ mecii-e k - kızın ııının bu suretle içtimaa da~·etı~ın. !tal-
lı(- yanın yakında milletler cemıyetm<.ı:n ÇP 

fi YserDdekn kilcceğine dair ortada do1a~mış otan şa-
tı l u n um:, t 1er1 yia1arla alakadar olduğu beyan olun -

b • maktadır. 

~•kii· oşo ÇI k lı Ka.rar ne ıaman v~rilecek? 
"\crı • kcndi~inç aş bnlacaı;ına noma, 9 (A.A.) - ltıılyanın pek 
tf\tJtcıcrck liny cd) c kadar yaluncla. l\llllctıer Ceıniyctfııclen 
'-iıı l\J•knılııt;-ı ona 1\nyscıi- resmen çckilccegi bakkıııda hariçte 

· Ilı. ... ~llı·i b it det lcı··ı 11flcı1 l>alısc-\, ~vı• i\ kuHetle cereyan etmekte olnn riva-
I~ i 0 011

11 {'\ incla cl'kck el- yetim· burada teyid edilme'mekte Te 

ılii(Ql)I~ Uhko,H .. nrw:ıı·n w ,ıt de- mesele büyük faşist mecliRi ile ka-
~ 1•ln1- w 

'""Ul ·~ rn:ıruz kalacn~ını · hine arasında müzaltere edilmeden 
~ h r ck U ~ .. ltott mitleri ni .ku·ıl·or. ı Musollnlnln bu yolda b\1· karar ala-
1~1c,e~· liır. hu ynhnncı mcın hliceeğine ihtimal ''cril:"ıcmektedir. 

Ola Pnı•nsız knhroı·. J\'nbine 15 kfrnunuenelde to11lana -

u· tihar vcs11c mtzdfr biraz fazla kaçırmı§tı 
Başvekil Celil Bayar dUn akıam saat 

19,10 da Hay<iarpaşadan :kalkan trene 
bağlanan hususi bir vagonla Ankaraya 
gitmişt1 r. 

Başvekil. istasyonda Vali ve Beledi· 
ye Reisi ile İstanbul komutan vekili, va
li muavin.:, Emniyet Direktörü, istan • 
bulda bulunan mcb"uslar, müessese mü
dürlerı ve bir çok zevat tarafından u· 
~ur\anmıştır. 

Celal Bayar, trenin hareketinden ev. 
"'el bazı r

0

esmi daire ~efleri ile göni~
rnüş, kendilerine direkt ifler vermiştfr. 

Universitede 
Celal Bayarın dün Üniversiteye git· 

tiğini yazmıştık. Baıvekil, rektör tara. 
fından karşılanmış. bir müddet rektör· 
lük odasında" oturmu~. bu sırada dekan 
ve profesörler kendisfoe takdim odil· 
miştir. 

Baıvekil bundan sonra, farmakodina. 
mi enstitüsüne gitmiş, burada ordinar
yüs profesör Akil M'.lhtar tarafrndan 
karşılanmıştır. Enstitüyü baştan ba2.ı 

gezen Celal Bayar etraflı ,:.zahat almı" 
enstitüden Ç§ıkarken talebelere: 

- Nasılsınız:, çalıııyor musunuz? de-' . . 
mııtır. 

Başvekil müteakiben Sağlığı "ko. 
~ De,·amı 12 incide 

iş yerlerinde dahllt 
taltmatnameler nasıl 

hazırlıınaca k 
l ktuaf l'ckdlıtlniıı tebliği: 
3008 numaralı iş kanununa tııbi işyerle. 

rinin ılalıill t aliroatnaınelcri hakkında res. 
mi ı;::ızctcnin 15 eylôl 937 tarihli ve 3i09 
!'!ayılı nii'lh:ı~ınıl:ı ve An:ıdolu ajansı Taııı. 

~ Devamı 12 lı:ıctde 

Nazını 
Hiknıet 

En giiı el eseri 

Yaşamak 
Hakkı 

Romamm pek yakmda 

Açlıktan insanın öldüğü çok dafa 
işitilir; bu hayretle kar.ııianmaz •. Fakat 
bir insanın farla tokluktan öldüğü söy 
lenirse bu her halde pek merak uyan
dırıcı bir· hadise telakki edilir. 

İşte bug•:in fazla yemekten vukua 
gelmiş bir hadiseyi haber aldılC. Yazı
yoruz: 

Taks:mde Gümüşsuyuiıda küçük 

bir cami vardır. İmamı da elli beş ya· 
Jinda Şevket isminde bir ihtiyardır. 

İmam §cvket ho.J söhbet ve çok te· 
miz yilrekli bir insan .olduğundan kendi 
sini sevenler tarafından yemeğe davet 
edilmektedir. Nitekim Ramazan girince 
İstanbutun muhtelif semtlerinde otu· 
ran eşi dostu tarafından yine ütar :riya 

_.. Deı:amı J 2 nci<le 

Delbos'un seyahati 
Fransız Başvekili ayın 12 sinde 
Belgrada, 14 ünde de P rağa 

gidecek 
Bclgrad. 9 (A. A .) - Delbos bu ı 

ayrn 12 stnd~ saat 9 da huraya ge. 

lecektlr. Kenclisi Fransı ~ se~arethu-

nesinde ikamet edecektir. 
Dclbos, muvasalat günü Stôyidf. 

_.. Deva.mı ' tıncUde 

neşredecektir - Hayrola , seyahate mi çıbyorsun, bu ne kıyafet?... -~ l{fıW. 
._ ____________ .. - Öbür akşam Ahmctle Taksimde sözleştik, F atihten tramvaya 6inecc- , 

HABER'de j 

iim ... 
a;r..;:.~~~~~~~~~~~__..:.,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ........ ~~~~~~~~~ 

(blnan11 6 ınc:ı .sayfada) (•aktır. 



~ HABER - Ak-Şam poııta.~ 

1Jış Süµısa -
Lehistanın müstemle
keye ihtiyacı var mı? 

Yazan : Şekip Gündüz 
L ehistanda bir müddet evvel bir kaç 

kişi tarafından ortaya atılan bir 
fikrin artık bir devlet meselesi halini 
aldığı görülüyor: 

Müstemleke meselesinden bahsetmek 
istiyoruz. 

Geçen yıl Varşovada bir cemiyet 
kurulduğu ve bu cemiyetin Lehistana 
müstemleke temin etmek için çalı§a'..:a
ğı öğren.ilmi ti. F~kat liu haber siyasi 
muhitlerde büyük bir ü\s yapamanuı, 
bu hareketin şahsi bir temayülden iba
ret kalacağı sanılmıştı. Bazıları da bu
m/. Almanyaya karıı gizli bir dostluk 
duyıluğu rivayet edilen Leh dış bakanı 
albay Beckin bir eseri olarak telakki 
etıni1ler ve Almanyamn müstemleke is 
tiye .. ek ortalığı karıştırdığı g-l1nlerde 
Lehişt~ın. vaziyetiııi bir kat daha ber 
baı;ll~ştırmak ve bu suretle Var~ovanın 
Berl\ni desteklemek auusunı.ı güttüğü 
nü eöyleıniJlerc\i. 

Jlidiseler, müstemleke istiyenler 
tarafınd<ltı kurulmuş olan cemiyetin ma 
nasız bir teşekkUl olmadığını bugün i
zah etmiı bulunuyorlar. Yukarda da 
söylediğimiz gibi, işte, Fransa ha:iciye 
nazırının Varı1ovayı ziyaretinde, Leh 
hariciye nazırı memleketinin müstem
lekeye muhtaç olduğunu açıkça söyle
miı ve müstemleke aramıştır. 

~ransa ile Lehistan haritiye nazırla 
nnı:1 temasından sonrcı ne1tedilen res 
mi ~ebliğ, bu iki devlet arasında 1921 
yılında imzalan~ olan ittifak muahe 
desinin bütün şa~Jan, esa,lan ve veci 
belf riyle devam etmekte olduğunu açık 
ça bildirmekte ve her iki devletin bu · 
ittifaka sadık kalmakla ''müıterek men
faatlere hizmet ettiklerine kanaat getir
miş bulunduklarını" ilin eylemektedir. 

Buna inanınca, Franııanın Lehista· 
na miistemleke isteklerinde az çok mü 
saic\ bir vaidde b\!hıqguğuqu kabul et
mek lazım geliyor. Açaba Fransa ha
riciye nazm Delbos son seyahatine çı
karken Paris kabinesinden böyle bir 
vai<lde bulunmak için meıun\}ret almıJ 
ıniydi? 

Meselenin 1::>amteli buradadır. Paris 
kabinesinin Delbos'a böyle bir salah\· 
yet verdiğini sanmağa imkan bulunma 
dığını söyliycbiletek vaziyetteyiz. Del· 
bosun şeyahate ~kınasına tıtkaddum e-

den gi\\\lerde v~ Varıovadaki temasların 
dan sonra, Fransa ve İngiltere kabinc-
1erinin tesiri altında bulunan ı.:iddi ga
zetelerdeki neşriyat böyle bir tahmin
de bulunmamıza imkan vermek.tcdir. 

Delbosun şon seyahatinde yalnız 
Fransayı değil İngiltereyi de temsil et 
mekte olduğu malüm bir keyfiyettir 
Delboa, Londrada İngiltere ve Fransa 
başvekilleriyle hariciye nazırları arasın 
da cereyan etmi§ olan son müzakere
lerin neticelerinden aldığı direktifler 
dahilinde hareket etmektedir. Bunun i
'lindir ld, yarı resmi fransız neşriyatı 

kadar yan resmi ingiliz neşriyatına d~ 
bu meselenin tetkikinde yer ve ehemmı 
yet vermek lazımdır. 

tngQiz gazetelerinin müstemleke işi 
ne temas eden yazılan arasında şöyle 
satırlara sık sık tesadüf edilmektedir. 

"Lehistan çok geniı bk ziraat mem 
leketidir. Bu geniş ülkenin i~nde an- t 
.ak32milyon insan yaşanuıktadır.Toprak 1 
iyi istismar edilememektedir. Zira, yüz 1 
binlerce dönüm arazi bir avuç adamın 
elinde bırakılmıştır. Bu büyük toprak 
sahipleri halkın ve memleketin ihtiyacı 
nı değil, sadd.:e kendi zevklerini diişü
nürler ve memlqetin ihtiyactarma gö· 1 

re dağil, s~dece zevklerine yetecek va- ı 
ridatı temin edebilece~ ıekilde toprağı 
istismar ederler. Çok sabıkan olan lvü- 1 

çük toprak sahiplerinin elinde ise an
•.:ak on bin çiftlik vardır. Bu on bin çüt 
lik en verimsiz t~praklar U:ı:erinde ku
rulmuştur. 

Büyük toprali sahibi elindeki geniş 
arazinin dörtte Qçünü metruk bir halde 
bulundurur ve bunlar çalış~.:ak top
rak bulamazlar. Eğer büyUk toprak sa 
hiplerinin başı boş bıraktıktan bu top· 
raklar halka dağıtılırsa Lehistan miis
ıemleko aramak .zahmetinden kurtulur. 
Leh toprakları Leh sanayiinin ihtiya~ 
)lnnı temin etmekten aciz .değildir." 

Fransız gazetelerinde gör:.ilen ya
zrlard da ı§ağı yukarı bu §ekildedir. 
Ve hatta bazıları Leh stanın müstemle-

ke istemesini gü,lünç bulmaktadırlar. 
Demek oluyor lti Fransa ile Lehistan 
arasında mevcud olduğu•bildirilen "gö 
rüı birliği" iç.ine bu iııi de sokmak he
nüz imkasız bulunuyor. 

Fransız kmikatürcüsune göre lngi/iz karıkatiircüsibıe gwe 
BERLlN - ROMA MlIIVERt 

; .... ~e a·<I i.s·e·~ e t~~·.·v'.e ·'·: f iki r.l er ••. 
..... ~ ....... . 

Şimali Amerika Birleşik Devletleri
nin de müstemlekeler üzerinde yapı
lacak her hangi bir konuşma.da "kendi 
siyle istişare edilmesini'' istediğini bu
raya kaydetmek 15zımdır. Amerika ga 
zeteleri ''f.merika hükumetinin manda 
altındaki topraklarda, faraza bir zaman 
lar İrakta ve sonra Suriye ve Filistinde 
yapılmı ve yapılması tasavvur edilm;~ 
her hangi bir değ~iklikte de ayni has
sasiyeti göstermiş bulunduğunu"' kayd 
ederek bu talebin haklı olduğunu ispa 
te çalışmaktadırlar. 

[ 
1 • o 

Müzik buhranı 
medeniyet buhranıdır 

Yazan: Nizamettin Nazif· 

O halde Delbosla Bt4.:k ne üzerinde 
anlaştılar da o teb\iği neşrettiler? 

Biıe kalırsa sadece kağıd üzerinde 
anla,Ştılar ve bu anlaş~alannın bir haf 
ta ömrü olabileceğini bilerek biribirlerin 
<len ayrıldılar. 

Şekip GONDUZ 

htanbulda bırçok müzik artistlerinin 
hdz kaldıklarından bahseden yazımız 
"' bazı arkad~şların yanlış tefsirlerine uğ-
ramış bulunuyor. Eğer bu arkadaşlar o 
yazınım dikkatle okumuş bulunsalardı, 
bizim müzik buhranını değil, mızıkacı
ların başına musallat obn "buhran" ı 
ortadan kaldırmak için deva aramış ol
duğumuzu anlarlardı. 

~hzıkacmın başmdaki buhran, cemi-
yetin iş böliimunde başıı;fü~termiş bir Doğru 

Değil mi? I 
Belediye bastaba- 1 

nelerine varidat 1 

Tıp Faküllcsile berab.tır çclı§11ııyan , 
belediye hastanelı:ri büyıii: bir yoksul
luk içindedir. JJmm, has!'melere işi dü· 
şen herkesin bildiği gibi, bıe satırları 
yazan da Beyoğlu hast,m<$f11de tedavi 
edildiği sırnda daktorlamı, hastabakı· 
cıların yo.llluk içinde nasıl bımoldıkla
rım ,·akından görerek ö.frmmiştir. 

buhrandır. !\liizik buhranını ise ancak, ce 
mi yetin esasını: aslını hırpah:yan bulı

ran suretinde kabul etmek mümkündür 
ki buna medeni} et buhranı demek daha 
doğru olur. Zira, kültürel ve estetik ku
rulusunda müzik'e büyük bir yer ayır
mamış olan insc.n topluluklanru mede
nt bir camia halınde kabul etmiyen bir 
asırda yaşamaktayız. 

Biz, memlekette bir müzik buhranı 
bulunduğu kan3atinde olanlardan deği
liz. Belki şoylt', belki böyle bir müzik 
bizde henüz istediğimiz kadar geniş bir 
yayılma imkam bulamamıştır. Fakat 
müzik'in hem temiyetimizin bünyesin-

Beyollll lvıstanesinin SO }"ataklık bır 
J:ısmında ancak ikı Jıadmıe ı•ardır; o 
ela gece ve gUnflüz nôbcti dolayısi) lr 
daiw1 lllkilde bir lıademe bulunmak 
şarti!r ... Bu bir tek lıadem" 80 hasta
mn taleplerini karşılamak, ycnıeği11i 

vermek, bulaşık yıkamak. 01talığı tı:

mizlcmek ı•azifesilc 11ıü'zellc/tir. 

i de, hem de şah:,i bi.inyelerimizde büyük 
bir yeri vardır. Bu bakımdan bilhassa 
Osman Cemal bize hitabeden bir yazı
sında hatanı düşmii~ bu1unmaktadır. 

Kendisine cevab vermezden önce yazı
sından şu kısmı okuyalım: 

Avni ltaslanmitı a.vni h~mında iki 
hasİabakıcı lıemşire vardır; bımlanr. 
da mıkaclar oçk işle 1ıf. · ı.·~11;ak mecb:ı 

riyetinde olduklarını izaJı.ı liimm yol.. 
~amm:. 

Bunlardan daha fecii var; haslan< 
bazmı ilaç sıkıntısı çeker. 1 spirto, ok
sijenli su gibi en basit şeylerin bile 
bııl:mmarlığı, zavallı doktm ların, has
tabakıcılamı bu yiizdcn bıtnaldıklan 
gimler olur. 

Bımla.,ı j'azvıaktan nırıhadmıız be
lediyeye lıiicımı rtmrk dı gildir; bıı lw 
le parasızlığın sebcb oldıtğu herkesi., 
nıalihnıı bir 1ıakıkal ... Hf>lcdiye, lıosta

uelcrc gelip ayakla tedaıi edilenleriı 
lıali t'!lkti yerirıde olanlarından iicrcl 
almayı, işle bu derdin ö1riine geçebil-

1 
mrk için istemiştir. 

Dalıiliye l' ekôletince J.abul rdilmi 
vm bu teklif j'eriııe şöyle lıir şekil ak
lmııza S?clıli: 

Rele1liyc 11;adcm/..·i lıastr;•u>lere ge!cr.
lerden hali vakii yerindi! olanla1 l1J ol
mıyanları ayırd edebileceğine kanidir. 
bıt tcf1ik lıassasım başka :-ahada kulla- • 
narak haslanclardcki haii \nkti yerinde 
hastaları zi) cır ete gelenlerdrn 11/ak bir 
itC1et alsa ... 

"Halka yeni bir kiilfet, demeyi1ıiz 
bıı ürret ilıtiyari dr olr.lıilir ve hasla· 
1ıele1in ilaç srkmlısı çıJ·1'~"tcri güniiı 
'1Irindc birf'T birer hcp:mizı yakmdo·· 
11ltJka1r.r cı.'ecrk lıir derlti1. 
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BlRlNCİI{.\NUN - 1937 

1iicr] : 1356 - ::icrni i 
GQneıln dotuşu Ollnt"Şln h:ıtııı 

7,14 16,41 
Knrııkış fırlın:ı ı 

Vakit Sabah Öğle ikindi Akş:ı. ı ./ııtsı lmaaJı 
ı:;, t5 12,0G 14,28 16,41 18,l!l 5,27 

"- Sinemalarm geceli gündıizlü taş
ması neden? Ahali sinemaya karşı olan 
bu taşkın rnğbetini lokantalarda, ma
hallebicilerde, pas/acılarda seyrettiği 

filmlerde (?!) c;fğil, gazetelerde yapılan 
gal•et bol ncşriyattaıı alıyor. Gazeteler 
futbol maçlarım sayfalarında, lıele bir 
iki Jıaf ta cık ıska geçsinler de bak, Pazar 
giınleri stadyomlarm Okmeydamndan 
farkı kalır mı? l§te omm için azizim, 
eler sen ortadaki miizik bulıramm gi
dermek ve Tı::pebaşmda dürt güzle iş 
bckliycıı "yerli müzik sanatkdrları" m 
biraz canlandırmak istiyorsan durma, 
yapış kaleme başla yuzmıya! .. 

Görülüyor ki Osman Cemal müzik 
sanatkarlarınm işsiz kalışım umumi bir 
müzik buhranının eseri olarak ele al
makta ve halkta müzik terbiyesinin aı-
lıt'lna hamletmektedir. 

Osman Cemal gibi etrafında ya~ıyan-
lara daima dikkatle hakmı~ bir mulıar
ririn Myle bir iddiada bulunmasına sa
nıyorum ki hakikatlerin müsamahası o
lamaz. Bununla beraber arkadaşımrzm' 
şu iddiasındaki haksızlık derecesinde 
haklı olduğu bir noktayı burada tebarüz 
ettirmek lazımdır: 

E~et, müzik etrafında neşriyat yapıl-

Fransada 
Beş kişi öldüren 

Azıh bir cani 
iki polisi yaraladıktan sonra 

VekaDaDıl<dln 

nıaı:dır. 

Cnni tevkif C'dildiği srrada, polis
lere nteş ederek ikisini ynralamış. 
tır. 

Yidman, lıiJbassa sigorta ajaııı Le- ı 
sobre ile geçen temmuzoa ortadan 
kaybolmuş olan Aıııcrıkalı, artist 
Jean de Covenxl öldUrnı;;~ olduğunu 
itiraf etmiştir. 

Vidman, sirkat maksadıle cinayet işle 
mi§ oldui:,'lınu soylemştir. 

maması fikir ve sanat hayatımızın bü
)iik bir hatası ve noksanıdır. 

Acaba bu n(~riyatm yapılmamakm 
olma ı mı müzik artistini i~siz bırakı
yor? Sanmıyoruz. Bizde herkes mi.ızıkj 
istiyor, fakat , eren yok. Son yıllarda\ 
operetlere halkın gösterdiği yüksek aHi-
kayı unuttuk mu? · 

lncesaz, salon orkestrası; caz bulunan 
yerlerin nasıl doldu&runu görmüyor 
muyuz? 

II:wır eksiklik burada d~ıldir. • 1 

Halkta müzik tnbiycsini arttırmak ve 
daima tavında )mlundunnak \'e yeni 
e~erlcre kar"t lıı~Jkın merakını tahdk et-

" mek için dikkatli, devamlt ve bol neşri-
yat yapmak rn.t m olduğu kadar, halkı 
insan zekasının bu en ince verimi ile 

daima temas hdlinde bulunduracak ge
niş bir piyasa ~aratmak da lazımdır. 

Müıik için her memlekette en tabü pi
yasa vazifesinı gören yerler, bizde kapı
larrm müziğe J.apamışlardır Ye hu ga
rib boykotlann1 halkı adeta zorla i ti
rak cttirmekted";ler. 

l15tc işin banııdi burasıdır. 
Bizim bi.iyiık otellerde, lokantalarda,

sinemalarda, pa~tahanclerde ve . ll<ıtW. 
mahallebicilerdc üçer qeşer kişilik pirer 
orkestra bulundurulmasını istemekle ha
ta etmemiş ve rnndığm kadar basit. dü
şünmemişizdir üzizim Osman Cemal. 

Nizamettin NAZiF 

Belçika kırah 
Londradan meçhul 
bir istikamete gitti 

Londra, 9 (A. A.) - Dün akşama 

doğru Londraya gelen Belçika kralı Le
opold. refakatinde valide kraliçe \e dü
§t'S dö Portland olduğu halde Kings
cro~s istasyonuııdan trene binerek Lon
dradan aynlmışur. Kral Leopoldun ne
reye hareket ettıği malfun değildir. 

Kapatılım bir cemiyet namına 

Takvim bastırmışlar 
Cemiyetler kanununa aykırı hareket 

ettiği görülerek kapattlan Ankara sağır 
ve dilsizler cemiyeti namına takvim bas
tırıldı~ı ihbar edilmiştir. 

Tophanede bir dükkanda bulunan 
takvimler, İstanbul dilsizler cemiyeti re 
isinin ihbarile toplattmlmıştxr. 

Sahte namla takvim basanlar hakkm
da takibata 

0

başlanrnı~tır. 

Kazım Dirik 
Edirneye dHodtl 

Edirne, 9 (A . .A.) - Dört gündcnberi 
Tekirda~r. Muratlı ve İnanlı çe,Tcsincie 

çalışmakta olan general Kfizım Dirik 
dün Edirneyc dönmüştür. 

Karadeniz sahU 
yolu 

Ankara, .- (Hususi) - Karadeniz 
Sahll yolunda nafınn Yekft.lcti tara
fmdan betonarme olarak yaptırıl-

makta olan, Yeşilırmak üzerindeki 
Çarşamba, Çuridere, Covizdere, E-
leklidere, Akçaoya, Bolarnan ve l{ı
zılırmak üzerindeki Çetinlrnya köp
rlileri ikmal edilmiştir. 

Diğer viJAyetıerde yapılmakta o
lan asfalt şoselerln inşası fnallvetl 
ılc devam etmektedir. 

Jo BiR1NCfKANUN - HiS~ 

:Ha11ata daie 
Çifte af aroı ~ 

E LBETTE se' ineıek soYl~}: 
nxm: Franc:a'nın sağ u~adr: 

damlan ardsında bir boıgtfn1ur b3~ JA 
Terdieu, de l\.erilis, Henüot, d~ "bir.ı 
Rocı:ıue gibi rcis'ler ma.hke.ı:nede bı~filr.ı 
!erin~ her çeşidinden ittiha:nlar, kU 1 .. ı .. ·orsun ler Sl\'\lruyorlar. ''Yalan ..:i..•'J U) ı 

gibi hakaretler en hafifleYiııden... eleıt' 
Ya Action frmıçoise'in b~rna g ol• 

•· ne ler! ... Evı;ela Action fra?fa~se J~ 
olduihmu anlatayım, kanlerım tesi 
bilmiycnler vardır. l\ laurras'ın gaze ,ııt 

·a •w· b nd"n on • ve ı are ettıgı cereyan, u "' , cıı 

evveline gelinceye kadar, Fransa~~ efl 
mühim. gerek da!'ıilde, gerek ııar~Ç. idİ• 
çok tesiri olan teşekküllerden bırt .ı ... r 

• kauw• 
Maurras, Bergson kadar~ B~CS. idi. 
belki onlardan daha mühım bir sı~ 53• 
Fikir ı;c edebiyat filcmiiıde ~:11c ·ine 
hibi herkes ona karşı vaziyetını ta) dil: 
mecburdu: vaziı;etini tayine ınecbur11 .... · ·ne p 

ya hararetli bir taraftar, yahut Yl soı 
raretli, fakat lıürmE>tkar bir JıasıII1· bi~ 
cenabın en mühim mecmualarından tini 
ri olan Europc (şimdi eski Jnyınc tiC· 
kaybetti) . ilk sayısında programını eS'ls 
tion françaisc'in programına, onun }le• 
fikirlerine göre tesbit ediyor ve baŞ wr
defin onunla çqrp•şmak olduğunu ~ 
lüyordu. . ı;a· 

Action française kıral tarafta~ ,e O· 
toli~tir. An'aneleri yaşa~ ı~t~~tçi· 
nun milliyetçiliği ile bizde~ mıt~nktıır: 
lik arasında hiçbir benzerlık . ). 0 ı:ıd• 
hatla birçok noktalarda biribirının rıes 
d d B. · 1 ·· 1 ·rn· Ch:l 1 ır. ır mısa soy eyı • . adetle-
:&ılaurras, Fransızların bazı ga.nb ed rkeJl 
rini gösteren bir piyesi tenk~d .. ~l\1ı.ı• 
aşağı yukarı şunları söytcmıştı. ~ fı· 
hanirin alay ettiği, tashihe çalı~tıfa}{at 
det,Jerin gülünç old~ru doğrUdur: ıni1" 
b~ adetler bizim için rnukaddes~~ııi 
li ,,-asıflardır, onlara hücum ed~ııriye
kaool edemeyiz.,, Maurras, cun ··rri>'~ 
tin ldayandığı bütün esasların, ~u edir~ 
tin, \müsavatın, intihabın aleyhı~d ds.bi 
bunuu için meşruti hükGmdarlı 1 

hoş g~inncz; mutlakıyet tarafta~:,f;;f:ll 
~c!ilm f?n~rni~P. loltnlil:-.. ~1:1~jt' ı.-tS' 

Fran~a tl1ndarlarm buyük ·edi ~ 
mıniian yardım görür~ü. Fa~t ~ııe: 
kiz ''ll vvel papahgın bır . ~ 

J ) dı)'t 
"Non ~sum11s11 (yapama_yı~ }iatcr 
vah ver<nği iı;in aforoz edıldı ,-c . J{J• 

liklerden ~örduğü yardrmı kaYbC~i~ye
raliyet taı:aftart asilzadeler onu vlı "'. 

· -fuıu ııa. .11 ye devam dtiler, Gerçı nu 'rndi ~-ıf3llıı-
zalmıştr, ama )ine vardr. Şı . dııc de 
namzedi ile de arası açıldı .. 

11 
frarı• 

Guise, bir pcyannames~de, Acze ~J 
raise'in hizmetini takdır e~ nılına· 
ber kendisinin o fırka He bır tu bıl11ıı. 

1 urras • masmı tavsiye ediyordu. 1'- a , .
0 

)11111 

itiraz etti ve comte de Pari.s 11~;rıı1ıır· 
namzcd veliahıdın etrafrndak• 

3 üZcrint 
dan birine hücum etti; .bUI1U~stişartcfd'l 
comtc de Paris, babasıyle nal'lledc 

sonra neşretti~i . ye~i ~-ir_ be~dcdiYo:: 
Action fra11çaıse'ı bu~butun ecı·iti.Jıi sfö 
onun fikirlerini kabul etm 1 ek d~' 

. h' et etın tııtJ lüyor: "Onlar bıze ızm . tedile!r . 
bizi kendilerine alet et.?1:k lSrncnıl~eti11 
tukları polemik us~lu 11: 11 ettile!" 
birçok adamlarım bıze duştna 
diyor. " "flcıiotf 

.1 sarsılan prt 
Papanın aforozu J e d 

0 
So 

française, prensin aforoZUJ1
13 

a dart>edeıı 
l cek? ıt 

bilmem ne hale ge e • 
sonra kalkrnmasr haylı~~;;.. '}l1J>.Ç 

Amerikanırı 
)111 

Loodra vı:: ~er "f& 
Sefirlerı ıstı 

M". etti '''!\ j\.ıiltlP di10 
Bcrlin, 9 (A • .A.) -- :oood ıı 

leti bUyük elçisi Vi!liaIIlbul eder~. 
· ka ğ\J: akşam gazetecilerı . 0 tdtl 

kendilerine istifa ctını~eJllişttr~,.,. 
dan resmen habc'rda.r cYtesi1ıl1l ııı" 

craze er Ncvyork Tlmcs "' JJ.ıfl ,. 
. göre. jtıJ 

şington vıuhablrıne si 0ıuP 6eıı 
bahriy,e komisyonu re! ... 1rıerltl ... f: ınilŞC.• AtJl., 
velt'in en samlm d ,ı0ııı r 1oe 
bulunan Jozef Ke~neil.~ııe tttY!:rıt· 
rlkamn Lonc!ra sefırl l<tırnt 
rcisfcUmhur tarafından l 6e' 

mek Uzoredlr. , n sıb11 ııtll• 
Eski sefir BlnghaIIl 

1 etıııl9 ° 
bcb lerden dolayı istifa. 
ğu zanncdllmektedtr .. 



" ~ne_n_c_e_: ____ _ 

~1~Ytan1 azap ı 
Nekir r ~an gömüldü. Münkir ve 
letiııe b abır sualleri sordular. Defter. 
lerteııı" akıldı. Sağ omuzdaki melaike, 

la göet ıı ~kasız olan defterini hicap
laı·k • erdı. Sol omu7.daki günah me-

taı . 
~ığı ıse sığsın diye küçük küçü~ 
le geı Ya-zılarla rengi meçhul bir ha. 
lııatt eıı defteri bir ne\•i iftiharla 

ı. 

cu 
ıunde:a111atın çokluğu ve ağırlığı yU-
dL a.. 8.daiet teraz.isinin ipi kopuver-

daba ~.Un bu işlere memur melekler. 
kara ır eşine rastlamadıkları günah 

~~ i!7hŞetıe baktılar. Bir hasta ba. 
diıetj tkra.hfle, günah mikropları ken 
· ııe bul · ı~ k a§tnasm dıye merhumt. 
ler. ~ka Allahın huzuruna gönderdi
~~ ~ Yerde hazır ve nazır olan bü
niliro lalı esasen bunları biliyordu. 
tiinaıı~ 'Ve ne yapacağını, bu müthi~ 
~ dn .... lrı ne şekilde tecziye edeceği . 

lı "'9UnUyordu . 
qU •• 

bİ:iııi~ çıkan mücrim, meleklerde;) 
aatıat .. l§gU7.ar gardiyan gayretil-" 

liıtu ~gı tekmeye dayanamayarak yü;.r 
l:tiç a::andı. Tanrı ona bakmadı bih>. 
bir tib tı olnıadı~ı halde, demokrat 
~e 111YeUe Ceb ıı· '':k· ·ı· 1s af ı: ~ . ra ı, •uJ aı ı, r ,u 
<>ııtar aıı gibi rUesayı yanına çağmlı. 
Yarı ~rı bu iltifatın azamelind~.ı· 
' tek~hın sıkletinden ezilerek bir 
~% hf edemediler. 

~ahtt?et &klrna f;eytan geldi. üntı 
, t, Dedi ki: 

~ ~~.lis?.. Bu adamı bütiln hayatır~
tltt at '~ate ettin. Ne cehcnnemlerimi 
~ ~beşı .gUnahınm kirini temiz!eır.e;]c 
~ a~ll.ilerimizin topuzu layik oldu
~ıı ~ ebedi azabı vermeğe küidir. 

~ ~ nahkarın cezasını tertip etmek 
~~ bil·a düştU. (Allah burada şeytan$l 
l!ı. it tn''h ""ll y u Jet verdi). Git, ne yapa:. 
lcı·ap ve derhal bize bildir .• 

ıs "t 
t) .. gı ti. Yarım saat (veya yarım 

t e :oonra döndü. Huzura çıktı. Yil· 
'i t~;'lani bir tebessümle ma.nı· 
, t Ulıındu .• Allah memnun oldu: 

~ lt "~t, evet;• cidden iblisane bir 
~ iad rtıp etmişsin .. Onu aJ, yine sa. 
l e ediy d d' LJ• Onı.m. C l, 

bA '1 ıs f 

"'lııa~ l'litı.hkmu aldı. Süratle bavnda 
~ati~a. ?aşladılar.. Biçare günahkar 
~~ld:·. Şiddetinden bayıldı. Kendine 
h.."td ta 
~lact1 • ~a.n sevir.cinden sıçramağa 
lb ~Udi·'-· çUnkU bulunduğu yer doğup 

lıe 'l~ıttı Şehirdi; f stanhuldu. Fak' ,\t 
~ ~ u rahat bırakmadı, yanına al
(l. evo ~1 
"lcj d'~. ~na çıktılar. Ati:ı.mcıti!ız bu 

~etı ttıJışinden mütevellit memnu
\ ııı rn· ce:;i '. ınnetini şeytana nasıl izhar 
' ~-nı bilemiyordu. Beriki: 

-~ ... ~ . . ) la, çU\'ınrne gafil, dedi, istikbaline 
';oa ı. 

1
nku az zamanda tekrar dün. 

ll "cai~· lb . ~!/ilk ı:ıne pişman olacaksın .. 
~18 tUnabır_ binanın önüne geldiler. 

ltuh hkarı orada bırakarak gir-ot' ~Şem bir yazıhane başında 
:~~ :

0beku bir zatla konuştu. Bir 

~ ll\abk~tUar mühürletti. Aşağı in-
tltrdll. tnu aldı. Eline bir kart tu. 

'l' 
tı a~dil'f 

ile ~e1,.... §<!ytani ve tasvibi ilahi yf!
"llıitı. 

'Curıah • • • • 
~~lar1tıdkr:tr, Hat bive • Fatih tram~ 

1l1tıını. a ebedi yolculuğa mahkum 

Mahir BOLEND 

~~. 
\"il 

it ' • tllrı }t 
~%~'~ .. te ısır Başvekili Nahas pa_., 
' trı ~ .tnaruz kalmış, bh genç ba~ 
ı.)ıı crıne d'· ."ta llla"da . ort el ate§ etmi~. fakat 
1th illete , ~ hıç biri iaabet etmemişti. 
~ •ı Lı ' Uıka • . 
~l utr Jıc. Stten aonra halkın elın. 

ı '11\ ı: ı~~ Yara ,:ıe zor kurtulan ve az 
~tb ' edile"ek l "k . .re g·· .. ~ o an ıuı astçı tev -

o.\;rülürken görülüyor. 

lstanbul konuşuyor 
BaOokpaı~aırolf\)daıkU meşhuır 

pastoırmacoDaıırcdJalf\) !b>DırD ~ny@ır D<D: 

Meşhur Kayseri pas
firması a.rllk mahvol
mak tehlikesindedir 

Bu çarşıdaki 
haller inden pek 

ı··················· .... ···· ..................... : 
! \'azan: i 

1 HABERCi 1 
1 1 . . . ................................................ . 
Yağmuı lu bir havada Bahkpazann .. 

dan hiç geçtiniz mi bilmem?. Fakat 
~ayet şimdiye kadar geçmcmişseniz, 

sakın şimdiden sanı a da ;;< çmeyir.: ~. 
Çünkü b?yle günlerde istanbulun e.l 
pis, en miilevves yolu burasıdır. 

Yolun bozukluğundan, kddmmla
rın kötü!üğiinden, yamrı yumruluğun

dan, caddenin ortasındaki çukurlardan 
bahsedert k değilim .. 

Balıkpazarı caddesin:1e, bunların 

heps'.nd:n başka, bir de nevi oraya " 
mahsus, yağlr, vıcık vıcık, ve kokulu 

bir çamur vardır. 
Bu çamur ayaklarınıza bulaşınca çok 

zor çıkar, bele ü&tiinüze filan sıçradı 
mı. artık yandınız demckt:r. O yerele 
pis bir teker.in kalması muhakkaktır. 

f şte ben. yanımda bermutad arkada. 
§ım foto Ali o)duğu halde yağmurlu bir 
günde Babkpazannı gezmeğe gittim. 

Caddenin Eminönüne yakın kısmın -
da birleşen §ekerci, peynirci, sarraf 
dükkanlan bittikten sonra, balıkçıların 
bulunduğu so~ağa geldık. Fakat orayt 
dolaşmağı dönüşe bırakıp yolumuza, 
cadde?e ilerliyerek devam ettik. 

HenUz, beş on adım yürümüştük ki, 
olduğumuz yerde bir müddet lıtklcrnek 
mecburiyeti ile karşılaştık. Zaten da. 

racık olan caddede, mütemadi\ en geçen 

arabalar yetmiyormuş gibi, bir de mu
azzam bir lağım çukuru kazmışlar. üs
tüne de çadır gerip, yolu büsl:-:hün da·. 
Jaştırmışlard1. 

Karşıd<>!'t ~üyük bir patıdr kl)para
r;ık geltn araba aradaki c]31 yerc~e:ı 

zorla geçcilcten sonra, biz d<! ye,! bıtiup 
ilerlem~mize devam ettik •. 

AL:, önlerinden geçtiğimiz ~·ağcıları, 

çarıkçtlan, pastırmacıları, göJterip: 
- Yah!.l uğaryıp konuşalım. ciyordu. 
Fakat >en evvela bir sarraf dükkam

na başvuo:mağı tercih ettim. Çünkü 
buradaki ernaf içinde en işsiz vaziyett.: 
görünen bunlardı. 

Başka iılerle uğraşan büyük bir dük
kanın, kö§csnie yerleştfrdiği bir küçük 
camekamn önünde sarraflık eden genç 
çocuk, ~abasının orada olmadığını söy
liyerek, evvela konuşmak istemedi. 

t 

sarraflar da 
şıkayetçidirler 

Brılıl.:pazarı oa<ldcsi11i11 yağmurda no 
hal aldığım aıılanıalı: içiıl bu r&mc 

bakmak kôf idir 

müzde!<i c~ükkanlardan başka birine gfr. 
dik. Bur.ıda rastgeldiğimiz bir çok ki
şi de, bize yanayakıla pastırma koku -
sundan, araba gürültüsünden ve cadde
nin pisliğinden bahsett=ler. 

Pastırma kokusu lafını duyunca, ak
lıma bir de pastırmacı ile konuşmak 
geldi. Tekrar yola çıktığımız zam<m, ö
nüme ilk rastgelen pastırmacıya uğra.. 
dım: 

Tam yerine.düşmüşüm. Burası Kay-

serili bir kasapbaşının dükkanı imi~. 

Her taraf çuvallar dolusu pastırma ile 
dolu ,:di. Genç sayılabilecek bir yaşta o
lan kasapbaşı, bizi ıdükkanın bir köşesi
ne çekti. ve anlatmağa başladı: 

- Derdimiz çok, diyordu. Kayseri
nin meş!1ur pastırması son senelerde 

• muhakkak ölmek tehlikesi geçiriyor. 

Çünkü Erzurumda, pastırmacılık -
tan anlamayan bir çok kimseler, pastır. 
ma yapmağa başladılar ve Kayseri pas
tırmasiyle rekabete giriştiler. 

İşten anlayan, ağzının lezzetini bilen 
bu iki pastırmayı biribirinden derhal 
ayırt cd:r amma, gelgeteı.:m, onlar u-

cuz sattığı için, bütün esnaf, bizimki _ 
terle kıyas kabul etmiyecek gibi de olsa, 

hep o pas!ırmayı satmağı tercih ediyor. 
1şten anlıyan müşteri de şimdi öyle pek 
yok. Ne olursa olsun, 7<ıvalh halis Kay
seri pasttrmalarına oluyor. 

Bu vaz.:yet karşısında, bizler de Er
zurum pashrmasiyle rekabet etmiye 
mecbur olacağız ve tabii mallarımızı u
cuzlatmağa bakacağız. 

İşte o zaman, meşhur Kayseri pastır
ması bozlllacak, ucuz olsun diye, eskisi 

gibi mükemmel ve lezzetli olara:k yapı
lamıyacaktır. Bizim derdimiz de bu 
kadar .. 

Kayseri!: Kasapbaşı, sözlerin~ bitirir, 
bitirmez, hemen dükkandan çıktık, çün 

kü keskin pastırma kokusu tahammül -
süz bir hal almıştı. Arkadaşımla bera
ber, bahkçıların olduğu kısma doğru 

yürudük .. 
HABERCl Fakat sonra beni cevapsız buakmak

tan vazgeçmiş olacak ki dertlerini an -
lattı: 

- Dünyada döviz iılerinin aldtğı va· 
ziyetten sonra, h:zim iş kökünden mah
voldu. Şimrli yalnız a .tın ii?:erine ça1 :şr. 

yoruz. Dü~ünün bir kere 30 - 40 lira
lık altın ahşver. şinden 25- 50 kuruş 
kazanacağız da geçineceğiz. Ah o eski 
günler an. ... 

~aıç tlYı ırD\Qı <gJYnaılhı vaıırmış ? -·· 

Dikkat ettim; o bu (Ah 1) lan çeker
ken, gözlerin.:. dalgın dalgın önümüzde. 
ki camekana çevirmişti. 

Ben de ayni işi yaptım. Camekanı 
iyice tet'cik ettim. İçinde muhtelif altın 
ve t:mdi battal olan saltanat devrinin 
muhtelif kıymette paralan vardı. 

- Bu eski paralar nasıl kalmış. eli
nizde, diye sordum .. 

Kocaınan bir (Ahi) daha çekti. 
- Bunu ne siz sorun, ne de ben 

söyliyeyim, dedi. 
Orada daha fazla kalmadık. Önü -

Kraliçe Elizabet, kadınların en alçak nu ben de bilmiyonım. 
gön\Hlüsüdür. Geçenlerde Kent Dü
kAhğı dahilinde küçük bir köy mektebi. 
ni ziıaretc gitmi~ti. 
Muallim, çocuklarının malümat c!erece
lcrini göstennck için küçü~ bir çocuğa 
sordu: 

- Söyle bakalım, Giyom lö Kon
keran r.elcr yaptı?. 

Çocuk kızardı, bozardı, nihayet önü. 
ne ba.karak mınldımdı: 

- Bilmiyorum! 
Kraliçe, göz yaşlarını güç r.aptedebi

.lcn çocuğun 11tçlarını okfadı, yavaşça 
kulai;ına: 

- 11\o!ahcup olma, yavrum, dedi, bu-

'T<O>n u©ın aımc;a 
1Fc ~@ğj ır aı 1Fç o <dl a 

* • • 
Köyün küçük kilisesinde papazın bi. 

ri çocuklal'a din derıi veriyordu. Krali

çe yavaıça içeri girdi, dinlemeye baıla

dı. Biraz sonra çocuklardan birisine 

ıordu: 

- IVıç türlü gÜnah var?. 
Çocuk ayağa kalkb. Teredoütsüz: 

- Altı günah vardır. 

Dedi ve saydı .. Kraliçe gilldü: 

- Nasıl, hepsi bu kadar ır.ı? Ya ye • 

dincisi? Unuttun mu? Halbuki her .. 

kesin bildiği bir teY oburluk! •• 

Dedi ve ilave etti: 

- Bunu bir daha unutır.amnn için 

sana bir lira veriyorum. Bonbon alırsın. 

Balıkpazıarmaa Haberci i'le aertle§eıı 
bir sarraf ve geçilmez bir hale gelen 

oaddenin hali 

!J.aci.A di11oc iti: 
............. _, =-= ~~......_. 

Kaıra Mustafa 
Paşa ve 

Tatar Hanı 
Türkler, Vi.yana surlarını tamamiyle 

sarmışlardı. (14 Temmuz 1683) • Mu 
hasara ordusunun başında bulunan sad 
raz:am Kara Mustafa Paşa, her ne ba. 
hasına olursa olsun V~yanayı zaptet -
meğe karar vermişti. Kışın bastırması. 
na, erzak ve cephanenin sok müşkü -
latla sevk edilmesine rağmen, Kara 
Mustafa Paşa fikrinden caymıyor, Vi
yanayı tehdit etmekte, muhasarayı ıda.. 
raltmakta devam ediyordu. 

Bu vaziyet karşısında, Avust~rya 
imparatoru .korknuya başladı. Mem -
leketin istr.kbali hakkında endişeye 

kapıldı. Türklerin eline esir düşmek 
korkusiyle, bir gece gizlice Viyanadan 
kaçtı. 

Kralın kaçması, Viyanalıların mane -
viyatını sarsmış, harap etmişti. Halk: 

- Türkler şohre girecekler.. Kaç. 
maktan başak çare kalmaldt ! diyerek, 
şehri terketmek için hazırlığa başladı -
lar ... 

Şehrin muhafazasını üzerine alan 
Solieski: 

- Haç tehlikede ..• Müslümanlar bi
zi kılıçtan geçirecekler?.. 

Diye Papadan yardan istemişti, Fa
kat Paoa bu ~tiındada kulaklarını tı -

kadı. ç'tlnkü Avusturyalılara kızgındı .. 
İtalyanlar ise, değil yardmı etmek, 

ara bulmak i§ine bile yanaşmıyorlardı •. 
Ortalda, Avusturyalılara yardım edebi
lecek bir hüklı~t vard: Fransa!. . 

O da, Avusturyalıların 1785 de ken. 
dilerine yaptrklan kötülükllii unutma • 
mıştı. 

Avusturyalıların müracaatına, yar
dım ricasına müsbct bir cevap vcrco. 
ve bir ordu hazırlayarak yola çıkan, 

Lehistan oldu. Ordunun başında bizzat 
kral vardı. Türkler bunu duyar 0uymaz. 
Tunayı kuşattılar.. Kış olanca şiddeti. 
le devam ediyordu. Dondurucu bir so • 
ğuk askeri, halkı kmp geçiriyordu. 

Kara Mustafa Paşa, Lehistan ordu • 
sunun Viyanaya gelmemesi için lazım 
gelen tedbirleri almıştı. Durup ldinlen -
meden Viyanayı bombardıman ediyor
du. Şehirdeki bütün kiliseler, sabahlara 
kadar çaldıktan çanlarla, şehrin ölüm 
sükônunu noktalıyor, sokaklar, kilise -
lere koşan halktan geçilmiyordu. Pa
paslar sabahlara kadar zafer duaları o
kuyor, Avusturya ot.dusunun muzaffer 
olması için Allaha yalvarıyorlardı. 

Bir akşamdı. Güneş son ışıkları ile 
karların üstüne kml bir tablo çizerken, 
korkunç bir ses iıitildi: 

-Gümmmml .. 
Bu bir infilaktı. Şehrin ~n kalabalık 

bir yerinde, büyük bir fırının önünde 
toprağın altından bir kaç baş çıktı: Bir 
kaç THrk askerinin başı! •. 

Türkler sur dışından, lağımlar ka
zarak şehre girmeğe çalışıyorlardı. A'_ 
vusturyahlar, hemen hücum ettiler, fe -
dayileci pal'Ça parça ettiler. Ve lağımın 
ağzını, fırının tışlariyle kapattılar. 

Türkler bundan sonra da durmadı ... 
O geceden sonra şehrin bir çok semt -
terinde infilaklar olrruya, k:ızılan lağım. 
lardan Türk başlan çılanrya baıJadı. 

Bunlar da derhal öldürülüyor, lağım

lar çabucak kapatılıyordu. Buna rağ
men Türkün azmini yenmek mümkün 

Hüseyin Rüıtü TIRPAN 
'/!Atfen savfayı reviriniz)ı 
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Gürültülü bir 
rakı alemi 

Polis karakolunda 
nihayet boldu 

Süleymaniyede Mimarsinan tlirbcsi 
yanmda 41 numaralı evin bir oda.sınlda 

oturan Sıdıfa diln gece Remzi ilminde 
bir arkadaıı misafir gelmi§tir. 

Bunlar bir müddet oturup konuıtuk. 
tan 10tıra akıllarını rakı içmek gelmitt 
civardaki bir bakkaldan yarım kiloluk 

rakı alarak içmeye bıtaınıılardır. Bir 
saat zarfında rakıyı bitirince tekrar bir 
§i§e ılmıtlaıldır. İki arkadaı bu arada 

yüksek ıeale tarlaya baılaymca evin 
odahpı Osman oda kapr11nı çalnuş, ar

tık rakı faslına bir nihayet vermelerini, 
yahut gürültü.r.apmamalarmı ihtar et
miştir. 

Kıfaları dumanlı olan Sadıkla Remzi 
odalıa§ının ihtarına kızarak kavgaya 
tutuJmU§lardır. Sesler yükselince ev:=n 

diğer odalarında oturanlar uyku -
dan uyanmışlardır. Bunlaıtlan Dursun 

1isminde birisi kavganın bir cinayet1e 

neticeleneceğini tahmin ederek zabıta-

yı haberdar etmek ,=.steni§, evin balko • 
nuna çıkarak tabancasını çekmi~. ha • 
vaya iki el silah atmıştır. 

Silah sesine koşan bekçiler ve zabıta 
memurları kavgacılarla silah atan ada-

mı yakalayıp karakola götürmü~lerdir. 

8ıııınıuuııu.__ .... __ 111111_.___. 
olmadı. Kapatılan l!ğımlann, yerine, 

bu sefer yenilerini çatılar, hem de faz. 
laaiyle., Fakat ne çare ki, uğurıuz bir 
tesa:füfle, açılan liğımlar hep kalaba • 

lık yerlere rastlıyor, bütün gayretler, 
!iah§malar ve emekler boıa gidiyordu . 

Kral Leopold, Türklerden çok yıl

mıştı. ÖdU kopmuştu Türklerden ... Le. 

histan kralma bir elçi g3ndererek yal
vardı: 

- Türkler Vfyanaya girerse, onları 
çrkaracak kuvvetim yolc .. Şehri kurtar
mak için acele et!!ıSlllli bekliyorum_, 

Aksi takdirde sukut muhakkaktır. Ha
nedarum mahvolacak .• Sizden yaniım 
bekliyorum ? ... 

Bunu haber alan Kara Mustafa Pa
pqa, Türklere yardımcı ıelen tatarlan, 
Leh ordusuna kartı ıönderdi. Tatar 
Haru Tunayı geçti .• Kara Mustafa Pa
pap., Tunadaki bUtiln köprüleri yıktır. 
mıJ, Türk ordusu eçin bir tek köprü 

.- bırakarak, bunun muhafazasını Tatar 
Hanına vemıi§ti. 

Lehistan ordusu köprülerin yıkılmı§ 
olduğunu gördü. Tunayı ba~a vasıta
larla geçmek imkanr yoktu. Bu srrada 
Kara Mustafa Paşa ile Tatar Hanının 
arasm:fa bir ihtilaf bat gösterdi. Mua
afa Paşa, hiç yokt;ın Tutar hanının 
kalbini kırdr, izzetincftfoi rencide etti. 
Bu itte Kara Mustafa Paıa haksızdı ... 
~atarlar, ondan öcalmak kaygısiyle, 
Lehistan kralına §U haberi yolladılar: 

- Köprüden geçebilirsiniz .. Bu yol 
ıartık sizin iç.=.n açıktır 1 

Lehistan ordusu aerbeıt &erbest köp. 
rüyü ıeçti .. Tatarlar, lUra Mustafa Pa
şadan intikam almak isterken, kazanıl· 
ması bir gün me.elesi olan savaıı, bil. 
yük Tilrk zaferini suya düıilrdillcr. 

tıte Tfirklerin Viyanaya girememe • 
lerotin sebebi! .• 

O gün Türk ordusu ric'at etmiı, Vi
yana Türkün eline geçmekten kurtul • 
muştu. (12 Eylül 1683) 

Türk ordusu yenilmi§ sayılamaidı. 
İhtirasa, idaresizlıiğe kurban gitmiş, 
bu sebepten geri çekilmişti .. Bu lCara 
haber 1stanbulda çok fena bir tesir yap

tı. Kara Mustafa Paıanm Belgrada 
döndüğü zaman kar§ısında ilk &ördüğü 
insanlar §Unlar oldı+ 

Padi§ahm cellatları 1 •. 
Vezir mütevekkil, mukadderata inan

. ı1I§ bir adam tavriyle cellatlara boynu. 
nu uzatırken: 

- Viyana sef eririn crgeç ba§rmı u
çuracağını biliyordum.. Alna yazılanı 

bozmıya imkan var mı?. Allah böyle 

istemiş.! • 
Dedi .• 
Kara Mustafa Paşanın başını İstan • 

bula getirdikleri zaman, Padişah Avcı 

Mehmet, bir tilrbeye gönderdi. Fakat 
tedfin meradnıl yaptırmadı .• 

Hüseyin Rü§tü TIRPAN 
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Ekonomi ve Maliy': ~~kAletinln 
arttırma haftası Vergı ıtırazları 

hakkında Sekizinci yerli mallar ve tasırruf 
haf tası bu ayın 12 &inde baılayacak. 

Ulusal Ekonomi ve artırma kuru
mu bu haf ta için lazım gelen hazırlık
ları tamamlamııtır. Şehrin ana cadde
lerine afiıler, bez ilinlar asılacak, mek
teplerde ekonomi fikrini a§Ilıyacak 

piyesler oynanacaktır. Pazar ıünü saat 
15 te bütün memlekette bu mcvzua 
aair muhtelif konferanslar verilecek
tir. 

Haftayı, Baıvekil Celi.I Bayar An
kara radyoıunun neıredeceği bir nu
tukla açaı.;ak, Vekiller heyetinin diğer 
azalan da haftanın her günU sıra ile 
konferanslar vereceklerdir. 
iktisat VekAletfnin bir karan 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fa
kültesi, bu hafta içinde bir iktisat gü
nü yapmayı karartaıtırmııtır. O gUn, 
Ünivera'tede merasim yapılacak ve 
Fakillte dekanı ile iki profesör ve iki 
talebe tarafından konferanslar verile
cektir. 

Vitrin milsabakas1 
Ulusal Ekonomi ve Arttırma. Ku

rumu, hafta için.ele bir vltrin müsaba
kası da tertip etmi1tir. Bu sene ~üaa
bakaya girenler adedi her senekınden 
faıla olmuıtur. 

Yeni radyo 
istasyonu 

OUnyanın en ı,uvvetll 
merkezlerinden 

biri olacak 
Anlrnra, 9 (Hususi) - Etlmesut

tn kurulacak olan bUyuk radyo is
tasyonu binası ikmal edilmiş bu
lunmaktadır. Teslsatta kullanıla -
cak :ıln.t vo edevat da lnglltereden 
getirnerek yerlerine konulmuştur. 
Kısa dalgalarla. 20, uzun dalga • 

larla. 120 kilovat üzerinden çalışa -
cak olan bu istasyon, dUnyanın en 
kuvvetli radyo merkeblerinden biri 
olacaktır. 

Ankara - Adana 
arasında hava 

seferleri 
Ankara, !l (Hususi) - Memleke-

tin her noktasını birbil'ıne hava yol 
larlyle bağlamak yolundaki faali
yet bUUln hızıyla dcYam ediyor. A
dana. • Ankara postası iç;ln yol Uze
rinıle yeni tayyare meydanları ya -
pıt maktadır. 

Bu hat ilzerlndeki seyrilserer em
niyeti için Ankara • Kooya • Kara
man • Silifke - Mersin • Adana Gil

ıergA.h olarak tayin edilmiştir. 

Meserret kıratanesl 
cinayeti 
_.. Baştaratı ı incide 

bir meseleden dolayı epldlr dargın 
bulundu~u arkadaşı Huşit girmiş
tir. 

Bu ziyaretin pek to hayra deıa.
let etmediğini anhyan Ali derhal 
yerinden fırlamış, ancak bu esnada 
cebinden toplu bir tabanca çıkar
oıağa Yaklt bulabilen Hurşit ateşe 
başlamıştır. Ayağa kalkmı!,I olan 
otel sahibi bunun Uzerine derhal 
hasmına. saldırmış, altnıta UstUsto 
korkunç blr ölüm kavcası başla
mıştır. 

Bu boğuşma esnasında tabanca
dan çıkan dört kurşund:ı.n ikisi ta
vana saplanmış, biri pencere camı
nı kırarnk dışarı çıkmış, fakat dör
dilncüsil arkadaşını vurmak lstiyen 
Hurşldln kafasına girmiştir. Bu 
vaziyet üzerine tablatlle kavga dur
muş, silah sesine yetişen polisler 
yaralıyı hastahaneyf'l, carlhl de ka
rakola götürmüşlerdir. 

Kurşun Hurşidln haşında kal
dıt;ı Jçln hayatı tehlikeli gtsrUlmek
tedir. 

1 

Meclis Encfmenlerinde Reis 
vekilll~l ihdası dllşUnülUyor 

Ankara, 9 (Telefonla) -· Mec
lis encUmenlerlnde birer reis vekll
llğl lhdaslle bütçe ve maliye flncU- · 
menlerinin blrleşlirllmesl hakkın 

dak! dahllt nizamnamede bazı tadl
lAt yapılması dUşUnUlınektedlr. 

Bir tavzihi 
Ankarn, 9 ('l'elofon) - Maliye 

vckdletl, şubelere gönderdiği bir ta
mimle, vergi kanunlarmdıı tayin e
dilen müddetin mUrurundnn sonra 
mUkcllefJer tnrafından yapılan 1tl
l''1Zlarm ne ~ekildo muameleye tA.bl 
olacağını tanih etmlı;ıtlr. 

Tavzih şu esasları ihtiva etmek
tedir: 

Yorı;I ltanunlarmda yazılı müd
detlerin geçmesinden Ponra. kaza 
mevzilerine vald müracnatıarın hUk 
men gayrirnki telAkklsi değişınl -
yen bir kaide halindedir. Bu nevi
den ınUracaatlar üzerine idari kaza 
mevzilcr1ncc ittihaz olunan red ka
rarları, esasa. değll, mUracaata ma
tuf bulunduğundan red neticesi bA
sıl olan vaziyetle Itirazın hic yapıl· 
ma.mış olması arasında fark yoktur. 

Beş lirahkların 
Gazetede çıkan 

kopyası 
Tahtaltaledc oturan boıta eezer ta

kımdan Hayreddin rakı almak istemi§, 
parası olmadığından bir çare dü§ünmil§. 
tür. Hayreddin yen= he§ liralıklann bir 
gazetede çıkan fotoğraflarmdan ikisini 
arka arkaya yapııtırıruı, tütlincil Ml'h· 
m~din -dükkanına giderek: 

- Bana bir yirmi dokuzluk rakr ver. 
Şu parayc da boz de;r.iştir. Mehmet 
dükkarnnın içi b:raz karanlık~a olması
na rağmen işin farlana varmı1ı dı§C!n 

çıkarak Hayreddini tutmuş, polise tcs. 
lim etmi§tir. 

Stoyadinovi çin 
Roma seyahati 

Roma, 9 (Hususi) - Yugoala.v 
Daş\'ekllinin Ron1ayı ziyareti mll
ııasebetlyle neşredilen ı esmt tebliğ
de, iki devleti nl~kada'r eden husu. 
si ye umumi meselelerin tam bir a
henk halinde lnlclşar etmelcte oldu
ğu bildirilmektedir. 

Bu göı:Uşmeler BerllnJc de müsa
it bir şekilde karşılanmıştır. Al
man gazeteleri Yugoslav - İtalyan 

dostluğu için sitayişkdr yazılar neş. 
rctmoktedtrlcr. 

lnglltere -ttolyn 
honuşması 

_.,. Bıı.ştarafı ı incide 
Müşahitler, lngiltercnln Kıbrısta 

inşa. ettiği muazznm deniz ve hııYa 
nssilne büyük choL'lmiyet vermekte
dir. Alı:dentzin Singapuru olarak te
lft.kld edilm(\kte bulunan 1"1brısın 
rolU, SUveyş kanalını ve Muaul pet
rolunu I!ayCaya getiren boruyu mU
dafaa ctınektır. Diğer taraftan ~ıb
rıs. ayni zamanda denlz Ussu ola • 
rak kısmen de Maltayı lstlhlU edf'
ceklir. 

Portekiz tarafmdan ?ıfadera •da. 
ve Asor adalarında deniz vo hn\'a 
Uslerl tesis cclllmesinc <le ayni de
recede bir ehemmiyet Yerilmekle -
dlr. Bu üsler, aralarmdn !ngtılz 
mühendisleri ve Vfckcrs • Arma -
trong kumpanyası milnıcssillcrl do 

• lıulunnn l>ir İngiliz askeri heyellntn 
t eknik lş birliği kurulmaktadır. 
Vickers - Arınstrongun ho.zı direk -
törleri, sanıldığına göre, bu işle a
ltı.karlar olarak, dün Eden tarafın
dan kabul edilmişti. 

Dlplotnatfk mnlıafil hu hhdlselori 
şn tarzda tef:slr etmektedir: ı .. on -
dra, Roma ile muza.kereye, impa -
ratorluğun hayati münaka1A.tınr mu 
dafna hususunda kat'i kararını he
sab harici tutmamak şartlsJc... gl • 
rişmek nrzusun•l:ıdır. 

Deniz bank 
Do.nlz Bankın tesisi hakkındaki 

kanun projesi eııcilmcnlerden geçe
rek Meclis umumi heyetine Yerll
mlşUr. ÖnUmUıdckl harta görUşU- ı 
leccktlr. 

ACyon saylavı Berç Türker, ban
kanın deniz işlerlle de ulraşacafr
na göre deniz tfcaretlle meşgul olan 
yurddaşların işlerine halel ,·erllmc
mell temennisinde bulnmuştur. 

Yo BiR1NClKANUN - 'f93~ 

Delbos'un· seyahati 
_... Baştarafı 1 incldc 

no\"lci ziyaret edecek. ınUteakiben 
Naibi hükumet prens Puul ve son
ra valido krallce tarafından kabul 
edilecek ye gece Yugoslav başveki
li tnrafmdan yapılacak kabul rcs -
mlnde hazır bulunacaktır. 

J 3 blrincikAnunda Deihos, Avala 
dağındaki Oplcnatz mezarlı~ını zi
yaret edecek \'O üğle yemeğini St 
yadtnoviçle birlikte orada yiyecek
tir. M\Heaklbeu Stoyadlnovlcle be • 
raber Belgrada clönecokilr. 

İki de\'let adamı, Fransız 

sefarethanesinde bir göıuşme yapa. 
caklnrdır. Delbos, hundan sonra 
Yugoslav milletine hltnben bir nu
tuk söyliyecek ,·e bu nutuk radyo ı. 
le nc~rol unacnktır. 
Ak~amı, Fransız sefarethanesin

de btr ziyaret verilecektir. 
14 illt!{a.nunda Delbos, Stoyadino 

yJ~le ikinci bir görU~me yaptıktan 

sonra Prague'a hareket edecektir. 
Amerikalılar ne dilşünilyor? 
Fransız hariciye nazırının seya. 

bati Amcrlkada bil) Uk bir altı.ka ile 
takip edilmektedir. Nevyork Tay -
mts gazetesi, hu seyahatin tngiltı -
Ji'ransız dostluğunun sağlamlığına 

binaen muvaffak olacağını kaydet
mektedir. 

Vaşington Post gazetesi de, F'ran. 
sanın kUçUk antantla olan anlaşma. 
sını kuvvetlendirmeye 'e Almanya 
ile Çekoslovakya arasındaki gergin
liği izaleye çallştığını yazıyor. Va
şington Star ise şöyle diyor: 

lnr,lltereyle ll'ransa, Almanyaj-1 
teskin etmek için ona Avrupad:ı 

meydanı serbest bırakmıya. mllte -
mayll değildirler.,. • 

Fransız gazetelerinin fikri 
Pelit Parhıfen: 
BUkreşo giden Delbo:!, valiz.inde 

hiç.bir pakt projesi götürmemiştır. 

1• ak~t Fran11-ı, Romany~L, Yugoslal-·
ya. ve Çekoslovakyanm daha sıkı 
mUnasebetler tesis etıxıelerl ıuzumu 
nu düşUnınekte berdevamdır. 

Japon harbi 
Hankeou, O (A. A.) - Nanklnln 

etrafındaki muharebeler, bUtün gc. 
ce büyük bir şiddetle de>am etmiş
tir. Harlct hn.tlarla. lk:ncl hattın 

mUdnfaa nıevz.!leri arasında çok co
tln muharebeler olmuştur. Ec:q.cbt
Ier Çin memurlarının "Ntaraf'' i!An 
etmiş oldukları mmtalrnya gitmek
tedirler. Japonlar, muhasara topla
rını yerleştirmekle meşguldürler. 

Perşembe sabahı JnpCJn tayyare • 
]eri, Nanklnln bazı ''n.roı;Jarını bom
bardıman etmiştfr. 

Suyu neden bulnndırdm 
hikAyesi gibi ..• 

Tokyo, 9 (A. A.) - Domei nJansı
na gBre. busun toplanmış olan na
zırlar meclisinde, Çin nıerkezt hUkiı
meti Japonyaya karşı hattı hareke
tini doğlştlrruodiği YO bir uzlaşma 

zihniyeti ile sulh mUzakc-relerlno gt. 
rişnıcğe amade olduğunu ispat et. 
ınedlğl taktllrde Nanklnin sukutun
dan sonra dahi askert harekAta. de
vam edilmesine Htı fakla karar ve
rilmiştir. 

Nankhıin fect haii 
Nankin, !l (A. A.) - Röyter ajan

sı muhabirinden: 
Nankinln zaptı icln wuharebeye, 

bugUn başlanılmıştır. 

Japonlar, meYzilerlnl tahktm et
tikten sonra Çinlilere kcırşr taarru
za gecmtşlerdlr. Çinliler, anudane 
bir mukaYemet göstermektedirler. 

BUtUn gün top sesleri lşltilmletir. 
Japon tayyareleri, durxuadan din
lenmeden Çin nıevzilerinl bombar
dıman etmivlerdir. 

Çin kıtaatı, gece lıuliHUnden son. 
ra dUşmana melce teşkil edebllecek 
bl\tlln mebanlnln tahribine deYam 
etmişlerdir. 

Nankin, ht'lla alevler içindedir vo 
kesif bir duman bulutu ile ihata e
dilmiş bulunmaktadır. 

lstasyon etrarındakl mahalleler
de alevlere kurban olmuştur. Yeis 
içinde plan ahali, aile ocaklarının 
merhametsizce tahrib edilmeainl ke 
derll nazarlarla seyretmektedirler. 

JIESVZ TEEYl.'1.tT EnılYEN 
BtR HABERE GÖRE ... 

Pctit Journale: 
Fransanın kollekttf 

şUnceelyle Polonyanın 

anlaşmalar sisteminde 

dil· (Jmnfyet 
iki tıırafll 

bir teııı.t 

mevcuttur. J<Y3 
Delbos, Polonya - Çekoslo~~rırıl 

anlaşmazlığına tavassut te se• 
kabul e tfrememlşUr. Faknt bU k,.1• 
yahat iki milletin ittifakını ta 
ye etmiştir. 

Echo de Pnrls: ıııı· 
1936 ikinclteşrlnlodc Frnnsııaya. 

kfımeti, Romanya. ve Yugoslan' t 
0

• 
karŞ 1''ransnnıu Çekoslovaky;ı.ya teŞ' 

lan taahhütlerini kendilerine de dıtll 
1 yar mil edecek birer knrşı!ılf ı ,.

3
, 

paktı teklif eylemişti. Ne Ro~;ndeıı 
ne ele Yugoslnxya, 7 mart J!l,, ede• 
beri garbin yardımından ı;;Upbe IJll 
rek bunu kabul edememişlerdir· n ..... 

de\'• .... gUn de ayni tereddUtlcrlnde 
etmektedirler. 

Hatayda , 
fncıde W"' Baştarafr l Fakat 

mUdafaa etmektir,. demiştir. da!l 
t rafın Garonun adamı halk a aıı 

haknretle mukabele görmUştur. do!l 
adam bundan sonra ReyhnnfYe 
uzaklaşmıştır. de-

t F a11sıı Antakya, 9 (Husus ) - r • tihaP. 
]egesi Garo yer yer başlanrğı 1? :;r .. 

·ı rı 5 .. propağandasmda §U noktayı 1 e ıduğU 
mü§tilr: ''Hiç kimse mensup 0 1 
cemaatin gayrısına rey veremez:.,, ... a 

bJtl'" 
Anayasada böyle bir kayıt v~ tet• 

.. zilıt · ima bulunmadığı halde bu so laııı~ 
rarı intihabatta reyleri parça ' 
arzusundan ileri gelmektedir. 

Nüfus tıleri Bir Adamın Anu•ıııı• 
göre 1 eaıctı• 

fakenderun, 9 (Hususi) - sarı 
0110

(1J: 

ki hükumet 1'lirklerin davasını ~. fr 
mek ve bu maksada nail olmak ıçtn 
aliyetine devam etn:ektedir. . 9oı.ı 

Kırıkhan kaymakanu Salilıat~ı:, ir 
zamanlar.da bütün gayretiyle nti!·dırt' 

N "fus ı !eriyle de uğraşmaktadır. u ..,,ı' 
"t ber"' sini etlrie almıştır ve nüfusa aı ~·· 

ameleyi kendi arzusu ile yaptn" naı'; 
dır. Nüfus muamelesinde kanun .. f"S 

rt"rlU nu nitibare alınmamakta, he u .. e )1aİ" 
işi istenilen §ekilde, arzuya gor ' 
ledilmektedir. . ~ 

··r daırt 
Bu adam sık sık nu u~ binlerce 

kontrol ediyor, hiç eebepsıt cyor· 
Türkün nüfus kayıtlarını yaptırın e.,e 

ak evden Son zamanlarda Sanc ta 131111• 
,_ nrtmı§tır. • çıkanların sayısı ço...- • • diği e 

mukabil Şam hükumetının ver ııııa .. . yapı 
mirle bunların mua".1elelen edenlere 
makta ve nüfusa mUracaat 
müş!ı:ilat çıkarılmaktadır. e .. 

...... !!at 
. • . "{ sa mur"...- ~ Hane naklı ıçın nu u verilel1 

dcnlere mü§kilat çıkarılına~ ı:ıuntarıı1 
mirle sarahaten bildiriln1iştır. Un e"· 
misali çoktur. Mesela, birka~ ~ oflıJ 

Al. J-Iocanı 1 .. vel Reyhaniycdc 1 ağ dınt Jc• .• 
Mehmet Zülfikar nüfus k ı id.ıt nı: 

· · • kartınak :s ••'fi'" betmiş ve ycnıaını çı . tir. Zı.ı- •• 
. . . ı· da vcrınıı iJ1tl fug dairesıne hır ıs ı ·ınden , 
_, __ .. • deki rcsı cıl• 

karın cvrcuu uzenn ti'" l'I• 
. . • b' nıaksa .. d n "" habata aıt sıyası ır ~ .. ne e 

~ uz-· d•'" nüfusuna kayd9lundugun kaıtl bU '. 
bundan şüphelenen kay~a ,, ctrrıertıl~: 

h.. · .. danını ıı:nz:.. rı ce mın uvıyet o..ız . . zutfikll 
nüfus kağıdını atmak ıçm 

. . d, .. 111' betmııtır. uı " 
Mehmet Zülfikar, hüviyc~ ~ ,, 

d. · zaına ' .-ıırll" kaymakamdan iste ıgı rne p.-

1 .. ? sua ı "- Sen nere ısın " . 
~ı ur' 

kalmıı. o dı.: nt veJIP'!rlı. 
" Kil d" cevabı ı .. r iP"'. - r um,. ds,•;ı- ,,..,, 

•ve P lJS1'"'' Kaymakamın Akte.- • de 1' .. 
takasında Kürt kı}'a.f e~~erine ~ti 
rastlamadığını ıöyle~:ı'ıüu~uıııdel1 dl' 
dan uhibi: "Ben kUr- t olcUyct~, .. 

. ektep e · di P 
ıehırde yapyor ve ~ ediJIS. Şid' ııııı 
Medeni Jrıyaf eti benıın• e ~U :ff ~.,, 
lep lisesinde okuy.oru: vbı.ııunuYo 
otluyum. Reyhanıye ,r-

. . ••se" demııtır. : 1"f " 
Bunun Uz:erlne k•~rı• ,ıır• 

.zin kaıdcn Hacılar ~ orUJ!'- JCtı111d• 
dolunduğunuzu zannc. ıy ı•'~ıııı· 

k intıhaP ,a 
bakmayın. Anca 'J'UrklerdcJl 
gözünü.zil açınır, 

nrz !,. dt-miştir. ıı:ı 

=============:=:~;il ıcr1J1 birli1' ııı" 
slcert 1'to ı-= 

lift, baıı Japon a. bt1dirtıl8 ı:J.'letJl j 
Wuhe.'ra. girdlğfnı ,.yut et çı11l 

h UZ teC.ı f C de bu haber en ıo~ru s 1'tJt• 
tir. Eğer bu haberu~ış dcııı0 

Şanghay, 9 (A.A.) - Japon teb- ler Nankinden çek 
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Yazan: Nizamettin Nazif 

lulliya, il8hi bir rol oynamağa 

na attı. betbaht Tarpin bu ..tğır yükle
rin altmda ezilerek can verdı 

rnemur edildiğine inanmış 
~·bir k8hin edasile konuşuyor 
Ilı~:~ bugün ne RomülJııün, ne Ro. 
tu\ta ~ ınc:arı vardır. Fakat Romilsün 
ta)] r n.dıgı surdan düştuğü yerde ça. 
<>la~r~ tarafından parçalanıp yenilmiş 
fc\tk ~:nı tahmin edebiliyoru:ı. Ama pek 
tııa11a ~~e §artlar içinde insanlardan ay. 
kiın ır Romülüıün ne olabileceğine 

sc akıı erdiremiyor. 

lö; Nereye gitmiş olabilir acaba? diye' 
endi. L\lçiyüs dalgın dalgın .• 

-~· hoıd ır Yıldırım yağmuru içinde kay. 1 
bir Uğuha bakılırsa ilahlara pek yakın 

ş'!crc göçcttiği söylenebilir. 

dır.::di Tulliya yalnız bir erkeği kan
ğiı fa savaşan bir dişi ihtirası ile de
roİ a;rnı zamanda hakikaten ilahi bir 
llııı z.naınağa memur edildiğine inan. 
du. Gı: kahin edası ile de kcnuşuyor
)·ar, :;n~in yakıcrlığr hfiHl C.:evam edi
%ı 1ber nehrinin Pa!Atinüsten görü
dininllarçası sedef gibi parltyılrdu. Va
teınbeFınurJu sularında kazlar ikide bir 
t\an ternbcl kanat çırpıyorlardı. Isı-
~:ik topraktan çıkan buhar burunlara 
da~ Otlarının, yabani fesleğenlerin, 
}'Or ınenekfelerinin kokularım ula~tm· 
~' Çıttıh ku~lan daldan dala sekerek 

lti t~rle oyn~şıyırlardı. GÜzcl kadın i
ta( b.tt.nu delikanlının boynuna dohya
ta ~.,,1: an gözlerini onlara daldırdı. Son 

Nl\rak bir kahkaha attı: 
·'lt ·~ cm Romüs nerede, Senriyüs Tül-
~ nerede. .. Romüs bu şehrin kurulu
~bUk~mülüs kadar faydalı olmuştu. 
ıı~I': t kral Sen·iyüs Tülliyüsün Pat-
~;~ (•) ere eser diye gösterebildiği 

D~ ~nüz tamamlanmamı~ olan su ker
' rcfan ibarettir. 

tır~:ı~Gr kerpiçle değil, taşla yapılmıs
~i);;-lı :.:üdlim! Ve tam dört metro gc

t0ıncı .. ~· ..... ır. ...... ı::, 
•;ide ~et, dış tarafı taş kaplıdır. Fakat 

..... sla ını örülmüştür? 
ta){ \1 ltaYir ... lki tas duvarın arası top
~ıa:ı Çakılla doldurulmuştur, :una çok 

...., olduğuna şüphe etme! 
lletc :;aYdi öyle olsun. Bundan ba~ka 
lil ın·:3lanmı~ hep yanda kalmış de
~~ Sirk de yarım, bataklıkları 
clq }·arın, için yapmıya kalkıştığı kanal 

..... }{ ... 
b~~lazna ata ediyorsu:1, bunlara baban 
Ilı '""ni dı. Bunlar benim babamın, ya-
1'arıtin~ de. ananın babası c•:an Kral 
l'tcia ka;n giriştiği işlerdir. Bunların ya
tı! a;td Işından Seniyüs Tülliyüsü mes-

' ~lnıek doğru olmaz. 
b~ ~Y~i öyle olsun. Falcıt ne desen 
r:ııy~ Yu~ Tülliyüsü bana beğendire
l c benıe n~ .ınan bir kere •.. Kralı ben ne
tın ku tının bilir misin? İşte şu çıt-
~u ~~rı~a. O orta par.mağm ilk bo
o:.llSIO. k Yüklüfünde olan şu san gö

~tlecıi~~ŞÇağı~ gibi mağrurdur. Gök 
ılınr b']'zeı;nan çıttıh ku~umın ne yap-

' 
1 ırsın değil mi? 

'··· ....... 121 
~u3~~:tte bilirsin... Gürleren gökün 
~trc l'a en korkar, hemen sut üstü 
~· liant<;r :e ayaklarım havaya kaldı
tr<terı. 1 gok devrilirse tutayım gibi-

~~~U ~ıler t-v l' .. h" ın· y• k Ci •• ~Ulda .. ~:.ı) ısu ıç g ecegı yo ·• 
dct~ er~~u. MaarnaCih vine o ;:ında 

tııı7:: 'l'uJli". 
1 ~e b ,,a ... • dedi • Sen bana Ro-
3t ''-Ollllil .. 
• ~ ?11" • usün hik~yesini anlattın. 

l>ıtı" ısın ben d 
ırı hik~ e sana şu bethaht Tar-

' 13 U}'e3ini anlatayım? 
ıra urad 
d r~Yoru a onu h~tırlama1ı:ı bir sebeb 

l 
ıncır. Sab· m. 1'arpın güzel bir genç ka-

f't.: tnler R 
··ı' omayı muhasara ettik-
t~M n ° -hr "h · • b' l · ~~eYin k '"'" e ı anet eltı . .:"a ın en, 
.. tu. Sab~Pılardan birini a-;-i!rak 5Chre 
1tirı nası] ı~cr Romaya yaptığı ihanet 

- Peki. b:.ınu bildiğin :ıalde beni 
Serviyiısü öldünneye nasıl teşvik edebi
liyorsun? Ya netice düşündiığumüz gi
bi çıkmaz da kral Serviyfü:;i öldürenleri 
Etrüsklrr kalkanlan altında ezerler ve 
atlarına çiğnetırlersc. 

Tulliya §a~maz ve sarsılm:.ıl bir irade 
ile cevab verdi: • 

- Her şey mümkündür. Fakat bir §C 

yin tehlikeli olması zevkini arttırır sa
nının. Bununla beraber konuna Luçi
yüs, karar verdiğin gün muvaffak ol;:ı

cağına ben inanıyorum. Sen Seniyüs 
Tülliyüs'ü hep senatoda sayı;ı gören bır 
kral halinde aklına getiriyor un. Onu 
bir sefer de, şimdi büyük an:11llızm bit
lendiği odada. bir ayı postu üzerinde 
horuldıyan bir adam halinde düşün. O 
zaman anlıyacaksın ki senatJCia azame
tini ona veren şey başına geçirdiği taç. 
giydiği erguvani elbise ve elinde tuttu-
6ru kartallı asadır. Ve hiç ~üphe etme 
Ltiçiyüs. bu kıyafette sen senatoya gi
decek olursan, orada herkes ~ni ondan 
heybetli bulacaktır. Faraza ~ımdi fildi
şi tahtın bulunduğu odaya girsen, tacı 
başına geçirsen, asayı eline ai!tan bu i~i 
derhal bitirmiş olursun. 

Ve delikanlıyı bir ccvab \ermesine 
meydan bırakmadan bir kenara çekti. 
Fışkıran buğulanndan im:am gaşyeden 
kokular yayılan toprağa uzandı. 
Meşe korusunda ikisinden ba~ka 

kimse yo!,tu. Bataklrklı vadinin çadıur 
evlerinden çıkan dumanlan gözden sak
lıyan dallarda Çittrh kuşlan rekiyordu. 

Lfiçiyüs Tulliyaya sarıldı. 
Tulliyanın gür kirpikli pembe göz 

kapaklan her an bir parça daha du
manlanan, her an bir parça daha siizü- · 
len kara gözlerini örttü. 

JI 
Milattan 543 yıl önce Romada salta

nat süren kralın ailesi üçü kadın, üçü 
erke.~ biribirinden ihtiraslı, aitı serseri
den mürekkepti. Bunların <'n yaşlısr 

Tanakil adlr kadındı. Şimdi saltanat a
lAmctlerinin muhafızlığı ile meşgul olan 
bu kadın Serviyüs Tüliyüsır.n evve.ki 
kralın, yani, Tarkinyüs'ün 1e\·cesiydi. 

Kral Ta.rkinyüs'ün asıl adı Periskus
tu. Bu adam Yunanhylı; Korentli bir 
aristokrat aileden dünyava gelmişti. 
Babası Yunani tanda her nıo:'ense tutu· 
namamrş \"e F..tru11"3ya (•*) !·.açıp Tar
kini kac:abasma yerleşmişti. Pcriskus o 
tada büyümüş Ye orada Tar.~kiile sevi-
şip evlenmişti. 

Tanakilin habast çok tanıırnı5 bir fal· 
cırdı. Kmm Lia iyi bir falcr olnrak yc
tiştinnişti. Evlenmelerinden bir müdJct 
snnrn ikisinin de babaları \':? analarr ö
lünce Tanakil fala blkmış \ ~ akabinde 
bir de rüya görerek kocasm.1 ~y!e dc
miştı: 

"- Peric:ku<ı! llahlar bana bildiriyor
lar ki, senin ,.e benden c'loğn~ çocuk
larının i~tikbali pek parlak olacaktır. 
lliıhiar bir an C\"\'cl Romaya gitmr .. mizi 
işaret edirorlar. Bu işarete itaat eder
sen ilahların Jutfuna gil\·ene~ilirsin. fa. 
kal aksilik edip burada kal:r.a!.;ta ı.rn
ra kalkışır Ye:; a ba~ka bir \ rre göç e
dersen çarpılırsın! 

PerLkus, karısının bu sc"-1 1rdne uya
rak hcr.1en Tarkini kasabasır.<lan ayrıl-
mış. n<'~İ 'ar nesi yok$(\ to.1!rrarak ve 
hizmetçilerini \·nnına alarak Romaya 
yollanmı~tı. 

Yolda garib bir hadise ohr.u~tu. Tam 
Yanikulorn önüne geldikleri sırada ha
vadan süzülen bir kartal Pe-ifkusun ba-
şından takk~ini J~pıp \'al'.:: vah~i ö
terek tek:-ar havalanmı~tı. Tanakil hu
nu mr(um bir haber add!!~Tlıiş. ürk-

~I .n 1'abı~ bedel i.stedi~ini ~orduklan "I rp o mtı5tii. 
~kltr; . ın Sabınlere kollanndaki 

0

1 tıttn j..,, 
1~t etmişti. Fakat sabinler 

.• lıl<lr~ti . 
d l'iııı deliı nt Yanlış anladıl:u. Bilezik-
ı.11ar ve ' kalkanlarım isb~ğini san-
1{ .. tı Şehre g· . 

::ı"ıt k lk ırer gırmez her sabin as-
;ı 1 "'1"' knlunrl:ln cıkarıfl o-

(Devamı var) 

(•) Romanın imtiyazlı vatandaşlan -
Aristokratlar. 

(•*) Bugiiı:kü I talyanm 7 oskana t'İ· 
Tôt•r.li. 

' • 
Bir paçavracıydı, gUnUn birinde 
Alman imparatorunun huzuruna 
kabul olundu; rayıştağın en nüfuz
lu şeflerinden oldu ve hilktl.metlo 
kasasını soydu. 

Lenkoln 
Sahtekarlıklarla mtlyonlar kazan
dı; Eotenlllcens servise girdi. lo
~Ulz casus teşklUltırıın plAnlarını 
Almanlara sattı. 

Blırl hapiste ya
~uyor; lb>dırD TDbeiC
\Ce ıssız b;ır ma-

Jşıe Barmal 17'\laS'ltD rda Buda 
JP>Bpası gibi yaşayoır 

(Jüliüs Barmat); 1902 senesinde 
Kiyovin kenar mahallelerinin birin· 
de doğdu, bilyüdü. Babası hahamdı; 
oğlunun da haham olmasını istiyor· 
du. 

Barmat, bir geçe, kimseye haber 
vermeden evden kaçtı. Yürüyerek 
(Loc) a geldi. Cebinde bir parası yok 
tu. Açlıktan bayılıyordu. Gençliğine 
acınn ihtiyar bir kadın kendisini 
cvi~e aldı, misafir etti. Karnını do
yurdu. 

Barmat, bu kadının yanında beş 
sene kaldı. Ve bu müddet zarfında 
hayatta muvaffak olmak içln lAzım 
gelen şeyleri öğrendi: Biraz, hesap 
ve beş lisan .. 

1907 de babasrnrn yanına döndU. 
Şuna buna lisan dersl vermeğe baş
ladı. Fakat. ıstediğl glbl para kaza
namıyordu. Her gece babasının tek
dirlerino maruz kalıyormı. Nih.ayet 
canına tak dedi. Bir gece eşyalarını 
paket yaptı. Herkes uykuya dalınca 
gene ev\'elki gibi e\·den kaçtı. Hudu· 
da. gelince, başını geriye çevirdi ve 
şu s5zlerl mırıldandı: 
- Ya. geberip gideceğim, yahud da 
milyonlar kazanacağım.! .. 

Nasıl kazanaraktı? Herhalde eli· 
no bir fırsat dUşeccğinl ümit dedi· 
yordu. 

Günlerce, haftalarca yürüdü. Köy 
lcri, şehitleri geçti. Dağlardan, tepe 
lcrdcn, nehirlerden aştı. Kırlarda, a· 
çıktn. yattı. Karnını, dilencilikle do-

. yuruyor, mütemadiyen yürüyordu. 
~ereye gidiyordu? Dunu kendi de 

pek lyl bilmiyordu. 
Bir ay sonra. isminin (Amstcr

dam) olduğunu bile bllmediği bü
ylilc bir ~ehre geldi. Bir paçanacı 
dükk~nınm önUne yıkıldı, kaldr. Aç 
Irktan, yorgunluktan ayakta dura
mıyacak hale gelmişti. Paçavracı, 
pe)'. o kadar zengin değil dl. O da se-
m ~lr hayat yaşıyordu. Fakat, kcn· 
dinden daha sem. daha muhtaç bir 
adamı görUnco dayanamadı: "Gel, 
dedi. Allah ne verirse sen de yersin, 
ben de .. ., 

Barmat; karnını doyuracak bir 
dilim ekmek, yatacak bir yer bul· 
muştu. Paçavracı ile beraber calış· 
ma.ğa başladı. Halbuki göz{! yUksek· 
lerde, çok yUkseklerdeydi. 

Kaçakçıhk yapıyor 
Kaçakçılarla tanıştı. Parise, 

Dalkanlara kokain göndermeye, bu 
suretle epey para kazanmağ-a mu
vaf!ak oldu. Nihayet bir yazıhane 
açtı, komisyonculuğa başladı. Az 
nı.kltte işi büyUttil. Kardeşlerini ya
nına getirdi, kendine ortak yaptı. 
Ailece çalışıyorlardı. lşinin sırlarına 
haricten bir kimsenin v!kı! olması
m isteınlyorclu. Çok para kazanıyor, 
fakat belli etmiyor, sade bir hayat 
yaşıyordu. 1913 de bir başka yazıha 
ne daha aı;:tr. Buraya, l<ardeşlerin
den birini oturttu. 1914 de harbi u
mumi patladı. 

Barmatın iki milyon frank kadar 
parası vardı. Beklediğ'i fırsat da gel
mişti. l\lerkczt deYletlerin iaşelerini 
temin için bir şirket tesis etti. Al· 
manyadan bUyUk siparişler aldı. 

Eski paçavracı. bizzat imparator 
Ciyum tarafından kabul olundu. 
1917 ele Barmat 50 milyon franklık 
bir allam olmuştu. Kurnaz herif, Al· 
man ımnaratorlnf;unun sallandığım 
anladı. 8osyalistlere paraca yardım-

ı lıırcln h11l11nd11. H:ıtt:\ AmslC'rc'lamda· 

ki yazıhaııelerlni de onların emrine 
verdi. '..,. ı..e:... 

t.:n büyük gizli amir ı 
( narmat) ın tahmini doğru çıktı, 

Alman imparatorluğu sukut etti, 
verine Cumhuriyet idaresi geldi. 
Barmat bUtUn ailesi ile beraber Ho
land:ıyı terketl, Berllne yerleşti. Az 
zaman içinde yalnız büyük bir ınall
yecl değil, Almanyanm en bUyilk 
gizli flmirleı·tnden biri oldu. Raylş
tağ reisi Ebertle teklifsiz dost oldu" 
Onun telefonunu kullanıyor, vallle
re doğrudan doğruya emirler veri
yordu. 

Bnrmat. hUkQmete buğday, sade
yağ, sUt hül!sası, zahire satıyordu. 
Bunları, piyasadan daha. yUksek fl· 
vatıarla veriyordu. Fakat bu ona kA. 
fl gelmiyordu. Gözü bir tUrlU doy
mak bllD'llyordu. Çok, daha çok ka· 
zanmak istiyordu. • 

1924 de, Barmat, Raylştafın en 
nüfuzlu şeflerinden birisi oldu. Ve 
işte o zaman para ikrazma başladı. 
Yüksek faizlerle milyonlar veri
ycırdu. 

Rezalet meydana çıkıyor ! 
Bu paraları nereden buluyordu? 

HUkümetin kasasından alıyordu! 
Bununla da kanaat etmedi. Daha bU 
yük işlere girişti. Dlr tavsiye mek
tubu le lnglltereye ~itti. Başvekil 
Mnkdonnlcl tarafından kabul olun
du. 

lşte bu sırada rezalet meydana 
~ıktı. Unrnıat yakalandı, hapse tıkıl 
dı; fakat birçok Alman siyası rlcnli
nl, başvekil Banert posta . nazırını, 

hUkumot memurlarını da beraber 
sUrUkledl. 

Aylarca suren muhakemeden son
ra on bir ay h:ıpse mahkum oldu. 
Hapisten çıkar çıkmaz BrUksele git
ti. Orada bankaları 3 7 milyon kafe· 
sa koydu, c;ervetlnin bilyük bir kısmı
nı sakladTğı Holandaya kaçtı. Aylar 
ca arandıktan sonra nihayet yaknyı 
ele verdi. Şimdi belk\ birkaç ay. yn
h ut da l>lrkaç sene hapiste yatacak, 
fazla doğtl ... Ve çıkınca şilphcsiz ge
ne oski sanatine başlayacak, gene 
milyonlar çarpacak .. 
Son devrin en bUylik serserisi 

Hlç şUphesiz {Trebiç - Lenkoln) 
dir. Bu da tıpkı (Barmat) gibi pek 
kilelik yaşta memleketini terkettl. 
Tahsilini bitirmek için Pcşteye git
ti. Orada gördüğü lüks hayat, servet 
bolluğu aklını başından aldı, mekte 
bl bıraktı.iş yanmaya başladı. Gö
zunn kapadr, kUrenin bir noktasına 
parmağını koydu: Londra.. Hemen 
trene atladı. Kralice Viktorya dev
ri... Her yerdo asayiş var, silkfınct 
var. tşler, alış veriş yolunda. Biraz 
lisan bildin, nçık göz oldun mu, 
iş çok .. 

tık ev\'el. kilcUk bir vazife buldu. 
A ldığr aylıktan biriktirdiği paralar· 
la borsa oyunları oynamaya başladı. 
Fakat kaybcUI. Yalnız bir kll.rı oldu: 
bankerlerle, maliyecilerle tanış • 
mak ... Bunlardan birisinin tavsiyesi
ıe bUyUk ve nüfuzlu bir devlet ada
mına. hususi kdtip oldu, siyast kulis 
Jercle çalışmnğa başlaflı. Sonra par
lA.mcntoya girmeyi kafasına koydu. 
nircok yardım temin etti, ve 33 ya
şında Avam kamarasına aza oldu. 
Hiçten yetişen bu adam ze-
k!sr sayesinde siyasi bir 
m~vkie çıkmıştı. Dirdenblre ne 
oldum delisi oldu. Parlak bir hayat 
siirUyor. ziyafetler, sın·arelcr Yeri
yor. sıı glbt para sarfediyordu. Az 
Yak1tt~ bol!n7.ına 'kadar borca battı . 

1 şlc Letıkoln 

Aldığı tahsisatla bunları oaemcsl
nln :imkanı yoktu. Bulamk suda ba
lık avlayan; daima. aykırı, karışık 
işlerle uğraşan bazı kimselerle blr· 
llk oldu. Yalnız kA.ğıt üzerinde mev 
cut ,.e hakikatte aslı olmıyan ma· 
den işlerine girişti. Bu mevhum ma· 
denlerln hisse senetleri sayesinde 
hlr çok pnrnlar aldr. Nihayet mesele 
nnlnşıldı, büyUk bir rezalet çıktı. 
Slyast mevkii saraıldt. Parlamento 
tahkik komisyonu kondini istifaya. 
davet etti . 

Mtikemmel bir casus ... 
Gene, er;elkl gibi meteliksiz kal· 

dı. Fakat, meyus ol:ıbadt. Cesaretini 
kaybetmedi. Umumi harpten birkaç 
sene evvol, 1ngillzlerin meşhur (En· 
tcllijan Servis) ine girdi. DUnya siya 
setinin, mallycslnln nasıl çevr11d1-
ğinl, bu sahada ne dalavereler dön
dlirüldüğünü herkesten iyi biliyordu. 
Bu snyode mükemmel blr (casus)J 
oldu. Çok yüksek bir maaş alıyordu~ 
Fakat, bununla kanaat etmedi .• Da
ha ziyade ltazanmak için başka çare 
ler dUşUnüyordu. Bir vazife ile Al
manyaya gönderilmişti. Fırsattan 

istifade etti, lnglllzlerin mukabil ca. 
sus tcşkilft.tt plAnlarmı Alman erkO.
nıharbiyesine sattı. Bu surştle (iki 
yUzlU) bir ajan oldu. O kadar usta-
1ıkla hareket ediyordu ki senelerce 
yakayı ele vermedi. Nihayet, 1nsmz
ler işin farkına ,·ardılar. Fakat. 
(Trebiç) Amerlkaya kacmağa mu
vaffak oldu. Amerika hUkfımeti he· 
snbına casusluğa başladı. Mckslka
ya gönderildi. Meşhur ve kanlı isya
nı çıkaran budur. 

Amerika hUkfımetine ettiği hUyUk 
lıizmetıore rağmen bir gün hapso 
tıkıldı. Or:ıdn da (iki yüzlü) hnrckot 
etmc:>kle itham olundu. 

Fransa aleyhine mjicade1e 
planl hazırlayor 

Az sonra hapisten kaçtı. 1918 de, 
General J..Udendrofla beraber, Al· 
man erk!\nıharbiyesi karnrg€thında 
bulunuyordu. thUUl çıkmazdan ev
Ycl (lstokholm) a sıvıştr. Adet yerini 
bulsun diye mahküm edildi. lsveç 
hliktımetl kendisini hudut haricine 
çıknrclı. Baltık memleketlerini do
laştı. Bu sırada gizli bir Alman teş
kila.tına dahil oldu, Fransa. aleyhine 
büyüle bir mücadele hnzırlndt. Bir 
znmanlar dünya plyaı:ıasmı sarsma
ya sebeb olan (sahte Fransız ba.nk· 
notları)m, (Macar bonoları)nı ya-

_. Dl?'·nmı 15 incide 
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KöytYıın gcaıırn~ ~nır a<dletı 

Güzel Sükriye gece vakti yaiak bir guetedeıı, bir kitaptan veya aklmuı dan yazacağınız dört aatırlık yazıyı; son 
aylardaki lmzalarmızdan lkllfıı! cöııde rinlz. ' 

- 78 - Yazınızdan biraz kavgacı dJuğunuzu 
Ayasojya, JS4 AJdın: da anladrm. Bu, büyük ku~uııarmızdan 
Uzun boylu, orta vücutlu bir zat ol- biridir. Kızmak, olgunluğa delalet et

duğunuzu tahmin ediyorum. Dikkat mez. Ya Mdiselerin alabilec.e:~i netice
hassaruz, ewelkine nazaran kuwetlen- teri ba51an tahlil ederniyenler. veya ha
dirilmek ihtiyacındadır. Çabuk sinirle- diseleri tahlil edecek kadar soğukkanlı 
nebilirsiniz. Aculsürıüz, ba~ı:ıdığmız işi olmıyanlardır kı, çok ve çabuk kızarlar. 
çabuk bitirmek istersiniz. l'utumlu ve O halde buna göre kendinizi tadil etme
muktesit olmak nazari bir :stek olarak nizi lüzumlu gönnckte müttefik ve müt· 
yalnız kafanııda mevcuttur. Rahat ve tehid kalaC'ağımızı zannediyorum. 

od<ima niçin girmişti ? dit~ 
Bana "köylümüz olunuz, diyorlardı, hallmiz vııktlmlz yerinde 

sizi fstediğlnfzden iyi yaşohrız ! " .. ut-
- Gene gelmeseniz bile bııı un ıı"" 

mayın. H~ olmazsa mektup ya 

bol ya~mak, kendinizi sıkmamak belli- - 83 -
ba~lı itiyadmızdır. Huhan samimi ve iyi lstanbul ]. E. L. 4 A. G. ') : 
lik sever bir zatsınız. Tenkidc.!cn de ho~- Ameli işlerden ziyade zi!ıni \'e fikri 
tanırsınız. Dikkatinizi kuvvetlendirme - şeylere daha müsait bir tip. Rıra.1 müs
niz, aceleciliği t<'rketmenizi, biraz tu- tehzi. Haddi zatında israftan kaçınma
tumlu olmanızı tavsiye ederim. Haliha· ya mütemayil, yüksek idealli \'e geniş 
zırda sıhhatçe bir şik~yetiniz olmadığı- hedefli bir zat. Henüz olduğunuz dere
na emi~ olduğum için bu htısusta bir ceden memnun değilsiniz. Fakat istedi-
§CY yazmıyorum. ğinize eri~inize emniyetiniz \'ar. Te-

- 79 - kAmül de\Tesindesiniz ve tekamül et-
Kadıköy, Akşam: mektesiniz. 
Orta boylu, dolgunca vücutlu oldu- 967 deki rnziyetiniz 933 tekinden ve 

ğunuzu zannediyorum. Karakterinizin 936 da.kinden dalıa iyi ve sizi daha faz. 
başlıca vasıflan şunlardır: temayüz et- la tatmin edici olmak gerektir. Sırasın
mek, mümasillerinizden üstün görün • da ba5kalan için daha geniş mikyasta· 
mek sizi bilhassa memnun eder, Yeni- fedakarlığa alışmanızı ta,·siye ederim. 
tikten, yeni §eylerden ve yeni iddialar- - 8·i _ 
dan hoşlanırsınız. Hftdiselere kaI'§ı der- ı b ı s A o T A stan u . . . . : 
hal bir hükme varmağı çok ~ersiniz. Genç, orta boylu '(veya orta boydan 
Ba5ladığmız bir işi bitirmek '951flan. biraz fazla), sıhhatçe iyi bir zat. Vuzu
nızdandır. Tabiaten tenbel değilsiniz. hu, \'azıh olmayı seviyor, karışık ve 
Yalnız bir işin uzunca devamı sizi sıka- müphem şeylerin aydınlanmasını isti
bilir. DinJemekien ziyade söylemek ar - yorsunuz. Tahlil kuvvetiniıin daha faz. 
zu ettiğinizi de zannediyorum. Yaşınız ıa inkisaf edeceği muhakkaktır. Yalnız 
oturu aşkın mı? yoksa bir rahatsızlığı- Metlere, alıştıklarınıza fazla bağlısınız. 
nız mı var, veya bir rahatsızlık mı ge- Telkin sizin üzerinizde mühim tesirler 
çirdiniz, bunu iyi anlıyamadmı. Diğer yapabilir. Bu itibarla iradeni1i daha çok 
hussulan da yazmak il%ere ewelA bu ya küvvetlendinnenizi tavsiye ederim. El 
zrm hakkında mütaleanrn bekliyorum. pannaJ.:larmızın açık olarak şeklini gön 

- 80 - dermeniz lAzımdr. Bunu, tekr~t gönder-
Kadıköy {N) Manasız: . menizi ve bu mütalealanm hakkmdaki 
Genç, hassas ruhlu. zekt \'e zekAsma düşüncelerinizi mümkünse sarih adresi

Artık hiç şüphe yoktu. Benim kız ol· 
duğumun muhakkak farkına varmış o· 
lacaktı. işt& elbiselerimi kaldırıp bakı • 
yordu:- Yeieğimi bırakıp eline ceketimi 
alıyordu. Orada lir müddet durdu. 
Sonra odada biraz dolaştı. Artık işi 

oluruna bırakmıştım. Başıma ne gele • 
cekse gelecekti. Tarundımsa tanmdrmdı. 
Fazla i!zlj)mekte ne mana vardı?. 

Kapr, e;~r.e gıCJrtıyla kapandı. Göz • 
lerimi açtığım zaman derin bir karan -
lıkla kar§•~a~tım. Bir müddet bekledim. 
Dışarıda o;yak seslen: ke11ildikten sonra 
hemen yerimden fırlayarak lambayı 

ya\tım. ŞUkriyenin odada ne yaptığım 
anlamıya salıgtım. 

Şükriye ceketimi sandalyenin arka
sına ıeçirıniş. Yeleğimi üzerine munta
zam h'r şekilde koymuş, gömleğimi kat 
lamıştr. Ortada yalnız pantalonum gö
rünmüyordu. Bu çok garibime gitti. 
Ceplerimin karı~tmlıp karıştmlmadı -
ğr anlamak için yokladım. 
Fıkat niç bir ip ucu elHe edemedim. 

P~ntalonumu nlçin alınış olabilirdi? 
t§i dü~linmekle halledemiyeceğimi 

anlayınca yatmaktan ve sabahı bekle -
mekten ba§ka çıkar yol bulamadım. 

• * * 
Yorgunluğuma rağmen erken uyan -

dım. tlk i~im şüphe yok ki pantalonu
ma bakmak oldu. tltülcnmiş olarak ye· 
rinde duruyordu. Geceki bütün vesvese 
lerlmin boı olduğunu anlamak ben.:. se
vindirdi, kalktım, giyindim. 

güvenir hususiyette bir karakter. Zek~· nizle yazmanızı rica ederim. 
nıza çok itimadmıza ralmen uysal oı ... ı...:.=::....:===~----------------------

mağa mütmayilsiniz. Yalnız başka.lan· ç k lo ak yada 
Kalkbğunı hissetmi~ olacaklardı ki 

mn kusurlarını görmek ve b~nlan teba- e o s v 
rüz ettirmekten kendinizi alamazsınız. 

Se\'nıekiçinyaradılnuş bir yüreğiniz bı·r rezalet davası'· var, bilmem sevgiye susamış ruhunuz, 
kendi~ini tatmin edilmi!) sayıyor mu? 

Vücutça iyisiniz. Boş duramazsınız ve Alman şeflerınden Ruthanın 
çalışmaktan, herhangi bir şey yapmak-

tan ho:;lanırsmıı:. En büyük lrusurunuz: gençler·ı ı•gv fal ettigv İ anlaşıldı 
itiyadlannıza bağlanmanız ve alışmadı· 
ğınız bir şeyi kolay kolay yapmak iste- ÇekoslÔvakyanm Leipa şehrinde açıl -
menizdir. Bundan vazgeçmenizi hararet- mış olan bir dava, yalnız bu memlekette 1 
le tavsiye ederim. Sarih adresinizle bu değil, bütün Avrupada ve bılhassa ~!-
yazılar hakkındaki mütaleanm ve sol manya.da büyük bir alakayla takip edıl-
el yazınızı beklemekteyim. mektedir. 

- 81 - Davanın "kahraman,. ı, bundan bir 
Usküdar F. S. A.: müddet evvel hapishane höcresinde ölen 
Orta boylusunuz veya orta boyluluğa Sudet Almanlarının şefi Ruthadır. Mu-

yakınsınız. Yaşınız herhalde 20 den hakmıe, Almanlarla Ç~kler ara$mdaki 
fazla olmıyacaktır. Dikkat hassanızm gerginliğin birkat daha artmasına sebe-
takviyesi, zekanızın daha iyi işlemesine biyet vermiştir. 
çok yardrm edecektir. Bu itit>arla, dik- Çekler, Ruthanın ahlaksız bir adam 
katinizi kuvvetlendirmenizi, bir defa olduğunu ve Sudet Almanlarının fırkası
gördü~ünüzü en iyi şekilde <mladığıntzı na giren gençlere "gayri tabii muamele., 
zannetmemenizi tavsiye ederim. HiçbiJ ·rl" bulunduğunu ileri sürerek bu d:wa 
imzanızı göndermemişsiniz. Parmak izle ., ''ahlak davası., olduğunu ileri sürü-
rinizi de, parmağınızı bir ıstampaya ba- yorlar. 

sarak çıkarınız ve gönderiniz. Almanlar ise Ruthanm, sırf siyasi ra-
- 82 - aliyetinden dolayı tevkif edildiği ve bi-

Ewıköy, Çemen. 67: 
naenaleyh bu da\'anın "siya~i bir dava,. 

Genç bir yaşta, büyük bir ihtimalle olduğu iddiasındadırlar. 
25 yaşındasınr.z. Uzunca boylusunuz. Si· 
ze şi~an denmez, fakat zayıf da d~il- Fakat Rutha hakikaten Çdderin iddia 
siniz. Ruhi şeylerden ziyade maddi şey- ettiği gibi ahlaksız bir mfl<'rim miydi? 
tere bağlısınız. Zihni ve fikri işlerden Muhakemesinden üç haft.t en el hapis
fazla, ameli ve bedent işler sizi daha hanede .ölen bu adamın en yakın ar~a
oçk memnun eder. Muhtelif imzalarını- rla5ları bu nokta üzerinde ;riınakaşa et· 
zm tetkikineaen, 930 danberi gittikçe ar- memektedirler. 
tan para sıkmtrsı içinde bulur.duğunuzu Asıl suçl~ ölmüş bulunuyoı , fal:at suç 
tahmin ediyorum. Bu para sıkmtısı, ta'darı olan ve ekserisi rüsd yaşlarına 
bilhassa 936 da çok art.mı5 olacaktır. • \'armamıs bulunan 18 dalikanlı - ki an-
937 de bu bakımdan nisbt bir salfilı var- nelı:r:i tarafından polise ihbar edilmişler
dır. Tahminime göre, mutad meşguliye· dir - maznun mevkiinde yer iılmaktadır
tinizden memnun değilsiniz. Ve hayatı- lar. 
nıza yeni bir yol ve yeni bır istikam<.'t Rulha kimdir'? 
\'ermeyi lürumlu görmektesiruz. Zi~i Hein.z Rutha wnumi harpte büyük §e· 

~'!maktan ziyade ameli ve bedeni n:ıesaı- caat göstenni~ bir askerdi, münevver bir 
ele muvaffakıyetinizi daha cnk .eı:n~n ve adamdı. Bilhassa Yunan edebiyatına ga· 
,·erimli gördüğüm iiçn faaliyetınızı bu-J yet iyi ,·akıftı ve profesör olmak niyetin 
na göre tanzim etmenizi tav::ıyeye lArık deydi. Fakat, harbi müteakip, hayatım 

kazanmak mecburiyetinde kaldığr için 
görüyorum. ., 

Gtçetılerde tevkifhanede i.ılm suçlu 
Rutha 

tahsiline devam edemedi. Bunun üzerine 
bir mobilye dükkfinı açarak ticarete bas
ladr. 

Alman olan Rutha. Sudct Almanları
nın muhtariyetine taraftardı. Bir müd
det sonra, bugün parti şefi bulunan Ilc· 
inleine tesadüf eti. Rutha. onun sağ kolu 
başlıca mü53.viri oldu. lngilterede ,kendi 
gayelerine uygun bir cereyan uyandıra
bilen Rutha, y~niden müzakerelerde bu
lunmak üzere Londra;•a hareket edeceği 
gün. P.<ıgda yakalanmıştı. 

SudctteM Alman gençliğini idare eden 
Ruthanın gayri tabii ihtirac;lan ve me
yilleri vardı. Delikanlılar üzerindeki tesi
ri nihayet, bu delikanlılardan birçoğunu 
onun ihtira~ıarına kurban etmişti. 

Vaktilc Ç.ct:oslovak matbuatı, Rutha
nrn ma~azası arkasındaki .:x:lada yapı
lan garip "şenlikler,. hakkında uzun 

Kayseride muallime ola11 arkadaşımm 
evfoi bulmakta giiçliik çekmedim 

beş on dakika sonra kapını wruldu ve 
elinde kahve tepSı:,.Si ile Şükriye görün
dü. Geceki zahmetine teıekkür ettim. 
O g\ilerek: • 

- Evin genç kızları misafirlerin pan
talonlannı ütülerler, bu bizim adetimiz
dir! d.:ye cevap verdi. 

- Bana çok büyük bir misafirper -
vcrlik gösterdiniz, tdoğrusu... Kaqıhk 
hiç bir şey yapamadığım için mahcu
bum .. 

- Biz yaptıklarımm kar§ılık iefn 
yapmayız! f sterseniz köylümüz olarak 
kalnızı. Halimiz vaktimiz iyi. Size ba· 
kanz. Sizi isted.:ğinizden iyi yaşatırız. 

- Te§ekkür ederim. Fakat ben bu· 
rada ne y••parım?. 

Bunu t.öyledikten sonra gülerek ilave 
ettim: 

- Siz ni~anlr olmasaydrnız 

kalmamda bir mana olurdu. 
Şükriye kıpkırmızı oldu ve 

vermelden odadan çıktı. 

* * • 

belki 

cevap 

Ev halkı kalktıktan sonra kendile • 
rindcn artık dönmek için müsaade is· 
tedim. Ev sahibinin ve Şükr,:.yenin be. 
ni bırakmak istememesine rağmen ben 
artık ayrılmakta israr ettim. 

Başta şüphesiz Şükriye olmak üze
re, hemen hemen köyün bütün sakin
leri beni uğurlamıya geldi1er. 

Araba hareket ~ti. Baktım Şükriye 
hemen orada .. Arabayı durdurdum. E
limi uzatarak elini sıktım Kendilerini 
zahmete soktuğum için affını rrca et -
tim. Gözleri yaşla doldu, sesi titriye -
rek: 

boylu yazılar neşretmişti. 
Meseleden haberdar olan Almanların 

şefi Heinlein Rutha yanına çağırarak 

bu haberlerin doğru olup olmadığım sor
muş Rutha da yalan olduğuna dair "na
musu üzerine,, söz vermişti. Ve, bu ha
berler, siyası rakiplerin uydurdukları bi
rer yalan şeklinde telakki t-dilmişti. Rut· 
ha böylece, kendisine tevdi eclilen çocuk· 
ları iğfal etmekte devam ermi~ti. 

Nihayet polise yapılan ihbar üzerine, 
Rutha yakalanmış, fakat bütün itham
ları şiddetle reddetmiştir. Genç suç ortak 
lan da, her şeyi saklamak ! olunu tut
muşlardır. Fakat nihayet, içlerinden biri 
olanı biteni olduğu g

0

ibi aıtatmıştır. 
Şimdi mahkeme, Ruthanır· suçunu ne

reye kadar vardırdığını, tak.helerini zevk 
)erine alet etmek için cebir kullanıp kul
lanmadığını ve bunda başk::t ~uç ortakla
rı bulunup bıılunmadrğmı meydana çı
karacaktır. 

diyordu .. 
·- Yazanın, dedim • det'I, 
Araba hareket etti. Çok geç.rneoıctı 

. b" r n beni uğurlayanlar gende ıre ındıl 
n1 aras 

halinde kalmışlardı. Bu ar .. oyor-
Şükriyey,:. baş örtüsünü sallar gor 

dum. 

Dedikodu 
cak bir 

uyandıra

vaztyet e-
. · te J'aJS 

Eski~ehirden Trene bınıp ·r.i.nde 
b v aınan ı:ı; rl:le yere ayak astıgım z . 

dikkate değer bir gey geçmedi: . b.=li
Arkadaıurun mektep adrcs.~nı r.ek .. 

· .. 1uk Y 
yordum. Evini bulmakta guç ar.ıl• 

• geÇ T 
medim. Kapıyı çaldım. Bıtaz . ansızıt\ 
dı. Henüz yatmışlamuş .• Benı bil. 
k da .. .. rdı Sonra, 
arşısırı gorunce şaşı · 

na bir odaya yatak yaptı: eıd" .,e 
- Sabahleyin görüşürUz. d 

1 

ayrıldı. gelirse 
Doğrusunu söylemek laz~ gari " 

onun kestirme hareketlerı: bcnını tıniŞ
bime gitti. Niçin böyle hareket ;i.ı 1'İ• 
ti? Bunda elbette bir iş olacaktl~ndıl(· 
mektepte en samimi arkadaşla eıeti• 
Hareketler:nde~ yarınki mu:nıı a.ıı .. 
nin de gene böyle soğuk olacagırı ·-~ 

.... e i}1tır~ 
lamak için derin bir goruş ~ 

yoktu. Nitekim ertesi"~~~~ ~ 
kendisfoe güvenerek geldıgt~ ı~ 

. . .. tedığiıll bir i§ temin etmcsını soy 
man: ., . ...:f'!l.? 

. bulab•_sır .. --
- San:a göre ben ne ış ;ıl~ 

Bunun imkanı yok, dedi .. Sonra 

etmekten de çekinınedi: ıeıııaô' 
- Doğrusunu istersen . l\{e e~Jo 

senin, erkek elbisesiyle benUll J{a)'· 
bulunman, dedikodutara yol açar· 

. . sanlardır. . e 
seri halkı çok ganp ın . kellt3fsııı 

Bu, açık bir lisanla beninl ak de 
misafir olamıyacağıını anla~e de t>ll .. 
mekti. Fakat bu muaınelesı~volınııt
tiin ümitlerim li.r an içinde 1:1 "le !Je " 
tu. Ona bir §CY söyleyemedıtn 
men: ..rı1· 

diyerelc 81 • 
- Allah rsmarladık 

d .a~ 
ım.. "d yapı...-
Benim için artık I{ayserı e dönıı'CI 

li.r iş kalmıyordu. istanbu~ıu 1"~ .. 
liydim? Amma bunun da 1d pelc ınUt 

. nıdi ka ar tifı"' tu : Parasızlrk ... Şı ye u:ıcetnıif 
rif davranmıı ve paramı ~ reket ede"" 

Salim blr kafa ile nasıl a .. unıe Ç1' 

k · in on di .. 
ceğimi kararlaştırma ıç dUJ11- gen le 
kan bir kahveye gPdip ~tur kaPtı~~lc 

· b" b"'t" funitsiztığe . aatn""" mı us u un _.,:..,.,1 "'r t __ ,,. ev•,o•• • J e .. 
istemiyordum.Maden~.. bir ceS'l' e 
endişesiyle bırakıp, buyük ~;:r. ııer ştS 

çare:-- yol"' le gurbete atılmıştun. rıutut 
tahammül gösterecek ve kU 

dJ" lan arayacaktım. ı.. .. c~~ 
. • rı Ll'":I efil e"' 

Şehfrde iş bulmak ıçı eÖYl 
ğım yer kalmadı desetn ~eri: ı~ 
miş olurdum. Butaınaı~· geÇirditıl-

1 
.. 

tanbul oteli adlı bir Y~~ de erı jyt . . 0t1~rJ . . soz e !1'!' ı 
Burası Kayserının taııt ....... ~ 

}erinden birisiydi. :Senden rı dört lriıt'e 
yatak parası aldılar. Zate .rıt. .,e .Ja 

. . • de bılra, - CJ"" 
vardı. Bunun ikısını . ınflct,rıtıı el .. 

'ki B" yalan b':r _., ~ kaldı ı . ıre __ ..., 1şııw' .,arJ 
• • •0 har~- bir r yemek ve saıre ıçı tan 

.. on tcuruŞ 
hasıl cebimde yuz . d.i. ... il• 
bile fazla mC'Y'cut değil ş duşu~ıı.C 

d otu rt1lıı • bir ,,_ 
Otelin salonun a ·cinıdf .~ 

t rniz gı; - al<JV"-. 
yordum. Yanana e . eıaııuııı }diği• 
yaklaştı. Selam ver~~:! niçin ge 
Bana nereden geJdıgı 01"1 • 
mi soruyo11du: . e c~aP ~rJd' 

_ istanbuldan, ,dıy açıldı. b\11~1' 
Ailemle liraz. ~ra:n artcadı~ ocı• 
mektep muallırnı ~·: elrıÜştiJl1' drd" 
bir it elde etmek ıçın ~ • blll~..). 

kletırı•§• .... ' 
batka bir yere ı:a (OeY',.ııu 



~~ .........__ ---~------------- --- -- ....... ~--...-. ... ~____..;~ . 
- - --

Çallşan kadınlarla konuşuyorum 1 
ıaayan Fatma hiç mesut değnı 

Kadını iş hayatında 
yıldıran şey, çocuktur 

~ 9.lısan kad ı n, ışıne g iderken ç o cu (Junu teşlim edecek 
yer bulamaz; akll ç o cukta kallr 

•rı !lld \U • a oturuyor. Ozcrinde kur· 
~~rı ~ tınlµk var. Açık önlüğünün al.. 
•h b' 'rtnııılı beyai!lı paııenden ~ -
llt ır elbise görünU.yor, 

totapf~ Yaması görijpen siyah ~alın 
~tıırıilr-ı ilyakll\rrnın Ü!itÜndc kıvnm 
'ı or~ Qlmq§ . Yüıünün }·orgun m ·na
\% ' 1

hda gençlik ve tıayatlyetini h.:& 
) u:llleıniş olan iri siyah gp~leriylc 

;11~ 11 bakıl Pr Ve gözündeki gen-; 
tılt y tarnaqµyle zıt olan y rgun ~r 
~ ~ le ba h ·or ; 
tıı ~aµ an kadın m~·ut mudur. di}'·c 

ı • "unuı, hana .. Bilmivor!Jm .. ~a-
~ ·~ tı lrl sut musun? .. , di!'C &orarıia· 
ıl!tı c~abı veririm.: Benim hayetım 

tf;ı,letle geçti Ben )ıa~tta hic 
. hiı: .... 1 d il'.. •• k 
ı •ıltı •·• sut o ma ım. H-USI! ten -

lıı. ktn ntıdityJm. Annem, babim yo~ • 
l? ~1 kendime bakttm. §imdi evli-

1 ; @t ko·am fıay;ıtımı t.cmhı rde
lıııı1 t alcfün hep kendi idarcmi1 haya-

~tgalnı trrıine ugra makJa ~e5tı. !&'ut 
'() ' 'l'alih iz bir kadrqım .. 

t~i t.ıtıek çalı mak bu kadar yıpratı
ı.t l:ir ey 6yle mi?. 

~1 ant, çalı mak erkek iicn de, ka -
'()de en iyi eydir. 

t; halde nrden mes•µt olmadmız?. 
~tııı ;lıttrgım ic:in betbaht olmadım .• 

, .rıı,, anladınız. ~aın zaman ca-
~ 1 tc:Jiğim halde i pulamadr~rm 

~1 ıa k l!Jlı man ocarn da ben de ça -
ıı halde nafakamızı tcdprik c:

tı:ek kadar az para aldığımız işin 
0 ldum •.• Çplı~k, hele /yi bir 

~it- •. ak blrsaadettfr. insanın en 
i tt,,_ l§ı bile pJsa hic olmaz a bir Qlc-
i '"it : . w 

1}·'ll alır. F~kat eıiCtk isin de, 
O , n de büyük bir tclc frlfilcet .yar 

il l . 
" ~t"1 · 1 İT.tik •. 
l lı ~ zayıf ve senır bir kadın .. 

~~ı. ne lili;men yüzünün derisinden. 'i" ~ıın tr • 
lld 'j c ı, sok y,pratıc:ı bir hayat 
c~ C:ok cefa sckt=ği okunuyor. 
r::) lıgunuz oldu mu?. 

tt Sek" ~ lf t . iZ &OCugum oldu. 
Jıa Psı hayatta mı?. 
b l'ır be • ··1d·· .... 
qıı • ı o u1 uçu yaşıyor .. 

~ ~Pc:ukJar calı tı ınu: isin mi 

kayır ı . 
tr., t ·: yı kazanamadığım isin 

ç ~ız kaldığımız iefn öldülrr .. 
) ~ a\dtrJ~ır~, ClİP}CJc kalanlar da U• 

~ t ~j~ltndi saJJ§ryl)nım. Kazanı-
~tr kısım ppramı vererek on_ 
.. tırorum. 
0~ıtti . 

ıııı il 1 nızden, kcx:anızın sağ ol-
llııyor O 

llııp ı,ım. ı cocuklarına pak-
§• .. 
~i· lie . l§6İıdir, parası vok.. 

' ı-1n ;, \ Stfy p;irdı?. 
~ ~~~ ~., :r esnaftı, ;yoJurt satardı. o~ 
)~rj t\'dUrt satrlmıy;ıc:ak denildi~in • 

~ ~ıf e oturuyor. ~ilenin yYkü 

~~~J~~~uzwnda ... 
lı4in'1la Utun Ömrünüzce salı~k· 

t ~trı dınız mı, Y11madınız mı?. 
~ )ı~ ~Jı§ ~ı~ 
~ ' . rn--.:an ne ıuanınm, ne 

4t ~ Öznrüınde J>lr gün biJe: 
t·ııı lr do' .~fznna d~,. diye hazıra. 

I~ ltıd§litıJncdim .• Hayatta • tedL 

~tı ~at~ Jc Ur •• Çalr§?l)ak, fakat rJıti~
,k~;iil to aıanrnak .. H;ılbuki ben ha-
r sa rıı ~iln b. 
lıııı ne d ır tek heycaini yap_ 

~ ursun !! lih. ih . 
lılarııa.. n pl un tiycıçla-

~ a... ildırrı ga Yetecek kadar bile 
<;~ hud · :Seni hayatta betbaht e
~~ \llllıd· Ut, 

• 
1Ye k b adar nerelerde çalıştı _ 

tl Olctı~ b 
~ t(it\i USuk: sene Cfbalideki in· 
1'~dc11 ınr fabrika&ın& calı tını • 

lltı: & ktınız:> 
t 1. ... ıı b .. 

q ııı::aç b alla y 
\ ~ • ab,a . .. . ararnatlı .. Za~n tü-
' '• lı<.~ı't .Vıgıt daya .. r? Sekiz ~ 
~Itır t nu tu • 

\ t Cf\ "'"'-rn;e~fCiy,1 &t!-§tiim. 
'it ~tc Ş{ • r K11Ç yer dcfiı· 

't;ı. -c!l?ır ~dı hademelik ediy;orum. 
l'I Şey ... . hayatmda en tjyade 

••t!dır? 

cu~una bakaı:ak yaşlı bir ana ı olsa. 
yahut tj! her fa ta CQC!-J~U kabul eQc -

cek mektep gibi bir ı•er ol a... işte o 
zaman kadrn i tc qt5 yılmflz .. . 

- Piyorlar ki: '"~adın ev it:inğe ya-
amal- jcin yaratılmı pir mahluktur .• 

Ev.:njn dı~ında t;a!ı mağa yjlramaz. Bu· 
nı.m i~in, şalı masın evde otursun !.1, 

- JjıınH h~r hal:ir. sivri akıllı zengin 
Jrr söylüyor. }::kmc~ par;~lt1rı bpl olan 
insafllar .. Bizipı böylC' §eyleri düşüncı. 

ECk l'{f!ktimiz YE?~· :§izim istedi~imiz 

§ey, kadın da erkek te calışaın.. Hepi
miz pu memleketin ey!adıyız.. Hazır 

para yemek iııtemiJ'oruz. Alnnmzın 

terine mukabil ekrpc}.< i&tiyoruz. 'alış -

w-a nC' kapın i~in ne ite erkek isin a. 
yıp ·e uygunsuzdur. Eh,-erir Jti iş bu
lunsun •. 

- iş bulmak bu kadar güç mü?. 
- JaiJmem :yallahı.. Herkes kolay 

bulabiliyor mu? Fakat bizimki de ser-

Fransada Peron cıvannda on iki 

mektebli çocuk bir çete te kil ve hir $I-

m!ı yağma ctmi ferdi. Gazetelerde gang 

atulere aid havadisleri pkuyan ve en 
bUyüıü on bir YMrnr gesmeyen on mek 

tebli; büyükJer ~ibi yapmayı düşün
ınü§ler; bir çete te kil etmitler, komite 
nin reisini, gö10:.ilerini seçmişledir. 

Gözünün :vazif eşi düşmanın gelip 
çelmediğini taras ut etmekmiş. Fakat 

islerinden his birisi bu vazifeyi kabul 

,etmek ittememiş. Scıbeb? Yağmaya, i;iti 

rak edememe~, ya lı J)ir parsa kapa
mamak püşüncesi... Nihayet reis, di-

~er yağma.:ı l~nn gözcüye birer pay 
:vermelerini teklif v~ bu suretle mesele 
halledilmi§tir. 

Ve bir gece, hazırladıkları planı tat 
bike karar :vermişlerdir: Mek~~be hü
cum ... 

On :Yumurcak mekt.cpe giderek 
'ders salonuna girmiıler ye kitablan, 
defterleri parsalamı§lardır. 

Müdürün ®asındaki C§yalan tah
rip ctmitler, yazı maaasının bir gözün 
de bulduklan 30 Frangı almı§laıijır. 

Bu sırada mektebin önünden geçen 
birisi içerdeki gürültüyü i~:tince bek)i 

ye haber vermiJ, beksi de polise tele

fon etrpj§tir. ~z sonra gelen polisler, 
çççukları Yilkalarruilardır. Yaşları kü
çük olduğu için hepsi velilerine teslim 

c>lunmuştuı-. Yumurcakların yapbkları 

zarar 2000 franktan faıladır. Tabii bu 
rarayr velileri ödiytf.:ektir. 

MakyaJll garsonlar 
Tokyoda lüks bir le>fanta var. Bu lo

kantada iş gören garsonlar gayet güzel 
kızlardan se~ilmiştir. Bu kızlara, müş

terilerin önüne çıkarılmadan evvel res
turantm hususi bir tu•·aJet salonımd<ı 

' trp.ll'T sinema artistierı gibi nıaKya1 ya· 
pılmaktadır. 

Tpkyo zenginleri arasınd~ bu lokan
taya devam eAenlerin pek solt old:ığunu 
söylemeğe lüzum görmiyoruz. 

J;ıu vaziyette. bizim gibi gündelik na
f~kalarım tedarik e~mek derdine düşen 
frkaraların kadın mı çalıısm, erkek mi 
çalış ın diye, uzun uzadıya düşünecek 
vakti kalmıyor. Bizim evimizde, kocam 
iş bulursa o çalı§ır: ben iş bulursam, 
ben çahşırım .. Bizim hayatımız böyle 
ge~er ... 

- Diyorlar ki kadın evin dı~ında 
çalışmağa başladı mı. artık evin işiyle 
meşgul olamaz •. Evin temi:z1.~ği, tertibi. 
bu suretle de rahati kalmaz .. 

- Boş söz .. Ben çahşınm. amma ge· 
ne evime bakarım .. Evim gül gibidir. 
Cnlışmıyan r.v kadınlarının cvin'tlen hiç 
bir farkı yoktur. 

Bu sualimJe sanki şahsına bir haka _ 
ret etmi~im g.~bi 5deta köpürüyor: 

- Tembel karıların uydurma sözleri 
dir bu .. Onlar dışarda çalışmasalar da 
gtne evlerini kir pas götürür ... 

Bir an susuyor. Sonra yüıüme adet ı 
i rarlı bir yalvatışla bakarak: 

- İnanmazsan bir gün tenezzül rt 
te bizim kulübeye gel, diyor, sözümün 
hilafı var mı gör .. 

Gülüyorum: 
- Sözüne inanıyorum, diyoru ~. 

kendi gözlerimle görrneğe hacet yok . . 
Fakat eğer bir gün senin vaktin olursa. 
benim de vaktim olursa davetini kabu! 
eder evine gelirim. Fakat sözlerini 
kontrol etmek içi.n değil, bir fincan kah 
veni içmek için ..• 

tyi yüreği bakı§larında. okunan gens 
kadın · · 

- Vallahi 'bckle'rim. cİi;ror/ amma 
bilirim gelmezsin!z. • • "'· A....r. • 

Suat DERViŞ 

t J 

M e y va neden 
pahaDı? 

Geçen sene, meyva pahalıydı. Ma.. 

naylard:ı portakal ve elma pazarlığı ya
parken, şu ceyabı alıyorduk: 

- Ne yapalım bayım? Almanya çok 
portabl alıyor. . Ondan pahalı satıyo
ruı: . • 

Bu ce\-ap karşısında, memleketin dış 
ticaretini düşünerek. diyorduk ki: 

- Ne yapalım, memleketimize döviz 
girr.:n .. Malımız satılsın da, biz biraz 

pahalı portakal ve elma yemeğe razı. 
:vıı .• 

Fakat bu sene, böy)e teselli bulma -

ğa da jmkiin yok .• Çünkü Al~anya ge
çen seneki kaJdar elma ve portakal sa _ 

tın almıyor .. fhracat tacirleri bundan 
~ikayet etmektedir. Böyle olduğu hal· 

de, gene elma ve portakal pahalıdrr. Bu 
pahalılık için acaba manavlar, müşteri· 
lerine ne cevap verecekler? Bunu merak 
ediyoruz .. 

Bu sene, portakal ve elmanın pah&ı. 
lı oluşunda ba ka sebepler aramak la
zımdı. Belki mahsul azdır diye alaka
darlar:l:ın t~l:ikat yaptık. Türkofis ta.. 

ra:"~ .ıcşredilen bültenlerden öğ _ 

rendik ki. portakal ve elma mahsulü ge
çen seneden daha fazladır. ~~er Türk _ 

ofisin bülteıHerindcki bu ma1umata 
inanmak lhım geline, pahalı)ığın şe -
beplerinj ihtikarda aramak icap ediyor. 
B/r kilo A.masya elması 35....-40 ku~şa 

kadar satılmaktadır. Bol miktarda ihra
cat olmadığı halde. elmarun lüks bir 
madde gibi bu fiyata satılmasındaki ye. 
gane sebe-bin ihtikSr olduğuna şüphe 

yoktur. 

Meyva, muhakkak ki. yiyecek mad -
delerinin. en başında gelmektedir. fü -

iekim Ulusal Ekonomi ve Arttırma Ku_ 

rumu tarafından öteye beriye asılan 

propağıın:Ia neşriyatında, halka mey -
va tavsiye ccl'lmektc. bilhassa portaka· 
lın, elmanın faydaları anlatılmaktadır. 

., 
c:s=ı - m =-· 

J(ahvere11gi yündt.tı bir fa}'Ör .. Düğmeler deriyle kaplanmıştır. Siz güıel bulmfl· 
yor musunuz? 

Boyları kısa ve ·uzun 
olanlar nasıl giyJr;ımel i 

!>oyunuz Jiısa~ıı mir-ştılmı?"".u~~ ,.. Tan'örüh ~siyan 'lifüliTuC.fon ise 
görjlıısün diye yüksek şapka koyma- cckctintzl biraz uzuµca yapınız; gc
yınız. ce, siyah saten bir etekllkle giyobl

Du; boyunuzu yijkseltecck yerde lirsiniz. 
çehrenlzf kabnlnştırrr, çirkinleşti- Bu sene kuşnk çok moda. Bun 
rir. ları ister eniz bfzzat yapabilirsiniz. 

Boyunuzn göre şapkalar seçiniz, Bir fötr parçası alınız. Uzerlp.i renk 
daha güzel görünürsünüz. Akşam U yilnlerle işleyiniz. Fötrden çlçe}{
şapkıılnnnJz pek sade olmalıdır. Saç 1er kesip üzerlne dikseniz de olur. 
l~rınızm buklclerile ona başka bir Bunun her iki :ı.ıcun·a birer delik acı
giizeUik vermeye çalışınız. Kısa şap nız. Bu deliklerden geçireceğiniz i-
kalara bir çiçek lliştlrebiiirslniz. p.-ık gaytnn!R. kttşağr ı:::ıkTJ) gevşete-

'T'üylcrdcn, fuglnrdan Yazgeçiniz. bilirsiniz. 
Akşam el<livcıılcriniz )uı$,aca, çan

talarımz ufakcu eJmnslarımz «la sa-
dece olmalıcl ıı·. 

Uzunca boylular, uzun Jionçlu el
füvenlt'1rğ hilyükçe çantalar knllana
bilirl~r. 

J<ısrca boylular: "preµses,. deni· 
lPn rohları giymefü1ir. Hellerine 
hnğ-JnynC"nkları kuşak kendllerine 
dnho iyi vnkışır . 

Snrle olunuz. gUzel görüneceğim 
<'liyo kendinize yııkışmnyım şeyleri 

Faııdalı /Jilailer -Soğan na sı l 
soy ulur? ... 

Sovan soymadan şikfıyet et.miyen 
kadın yoktur: 

- Ellcrhn çizik, çizik oldu, 
Parmnklanm. çeteleye döndü, 
- Ya kokusu? .. 
- f;özlerim ynşnrmndnıı pjr soy n 

ı;oyaym ıyoru m .. 
Hnkiknteıı soYan soyarken gözJei· 

yıışnrır. pnrnıakJıır !:izilJr kplngıu 
ela uzıın müddet elden ı;ıkı1ınz. Ojrn
yurııJarımıza. Jlundnn kurtulmnl$rı 
irJn çok lı:olny bir şey tn,·şiye pdcc.e
ı!iz: 

So,·anı, ki $U do)u bir teıH'P.I' d.e 
Royunuz. Sonra suyun J.ı:;iJ)dc piraz 
f.ıkrnız. ~ılrnrmız. Elleriniz~ Jftsljk 
ı>Jdlven tnkınJz. Şayet, 1'11di~eniniz 

rQkım iı:i bitirdikten sonra ellerini
zi bir lfmon kııJmğu ne ;re sabunla 
o.,.uşturunn~, güz.eke yıkayıpız. Par 
mnk1ardn çizgi olmaması için de bir 
az dikkat 1.d\fidir. AC'ele ,eµne~iniz 
yaynş yavaş }\eşiniz .. 

Portakalın meziy~tlerini ve ncf asetini 
herkes bflir. Bunun isin, para sarfedip, 
duvarlara resim asmağa, halka nasihat 
vermeğe ne lüzum var? Her şeyden ev
vel meyvayı ucuzlaştırmalryıı. 

H. A. 

nu~an iskarpinlerinizi ı>arlat
mak için sütle yıkayınız. Kuruguk
tan sonra bir kadife pnr~aslle parln
tınız. Sarı iskarpinlerlntzf siyaha bo 
yamak nn istiyorsunuz? .. Ondan ko-
lay ne var ? .. Fildişi kırıntı lan ;-a
k1nız. siyah tozlarını beyaz sirke 1-
le karıştırınız, suluca. bir hamur ha-
line getiriniz, küçilk bir fırça ile is· 
knrvlnfn üzerine sürünüz. Anilinll 
boyaları kullanmayınız. Aynkkabln
rınızr ~üriltür. harap eder. 

L ke çık~armak 
n e d e rnektir 9 

Bütün lekeleri çıkaracak bir tek mad
de yoktı.:r. Vağ lekelerini &ıkaran mad· 
ı:leJcr, meseli mürekkep lekesini srkar· 

maz. M"rckkep lekesini sıkaranlar da 
y;ığ lekesine kar ı t~sirs.izldir. !Bundan 
dolayı her nevi lekeleri 5rkaracak bir 
madde aramayınız. Böyle bir maksatla 
haric;tFn de his bir şey satın abnaymız. 

Kumaşlard-ki Jekeleri sıkarmak için 
yalnız bir terkip kullanmak ta ~ok defa 
zazarlıdır. &ünkü bazı magdcler vardrr 
ki pamuk mensucata t~ir etmez, fakat 
iplikleri tahrip eder. 2undan dolayı bu 
hıısuslıırda dikkatli o~k lazımdır. 

J,,eke 5rkarma.k ne demektir? 
Leke ~rmak §U manalardan tirine 

gelir: 

1 -Çamur gibi ıbir madde fırçalana
rak kaldrrıtır. 

2 - Lekenin rengi, kullaıulan mad • 
delerin tesiriyle, giqerilir, renk görlln· 

mez olur. 

3 - Lekeyi :vücuda getiren §!!'.)', me
sel~ 'benıin il~ muamele edilen ~ğ le .. 
kes;, bcnzfn tarafından ıuitilmelc ve pir 
kumaş vasıtasile silinmek surctl.yle 
lcaldmlnuş olur, 

' 



Yalanın bu derecesine 
rezalet derler ! 

Bir Bulgar gazetesi baştan başa hezeyanlarla 
dolu yazısında 

Tekirdağlı Hüseyini nıuhavveı bir 
B ulgar pehl ivanına mağlObettirdi 

S por yapan 
~<adını ar 

Mt;dcıri .dıhyµıuıaı her 11crinde, k:J.. 
dıııl.ar, genç kızlar da erkekler gibi 

spor yaparlar. Geçenlerde Pari.!te Sn
i nt • C'loud 01-manuıd.a yapılan 180ıJ 

mct rc1ik büyük bir kros kantri müs:ı

bakasuıa 40 gen~ 7..-ız i{ıtirak etmi.ş uc 

neticede yukarda Tesmini gördüğüniiz 
16 yı:ış1arında Alsas Lorenli matmazel 
Jcaımi Gnrncr birinci gclnıi§tir. 

Jürkiye Başı:ehlivam Tekirdağlı Hü
cyin, Bulgaristanın Dangoloftan sonra 

gelen gür~~isıyie karşılaşmış ve yenil
miş ... 

Bugün öğrenaığimiz bu ehemmiyetli 
haberi biliyor musunuz nereden aidık: 
24-11-937 tarihfi Dinevuik isimli Bul
gar gazetesinden ... 
~tuhanel ha\adisler neşretmekle eş

siz oldutrunu bu güreş yazısını okuyun
ca anladığımız Bulgar gazetesi. bu uy -
durma müsabaka hakkında büyük harf
lerle ( Dimitri : sto pçefin büyilk muvaf • 
fakıycti - Türk pehlivanlarına karşı par
lak zaferimiz) dıye koyduğu başiık al
tında şunları yazmaktadır: 

"Dangaloftan sonra Bulgarların ifti
har ettikleri pe:hlivanlardan Dimitri İ!· 
topçiyef, Türkiyedc büyük bir turne 
yapmış ve lürk pehlivanlarıyla karşı -
laşm1şt1r. 

J stopçiref yaptığı bu mü:ıabakalardan 
beşini kazanmış. ikisinde yenilmiş. üçün 
de de berabere kalmıştır. 

Bu güreşlerden üçü, Türkiye şampi
yonu Tekirdağlı Hüseyinle olmuştur. 

Birkaç ay evvel ba~güreşçimiz Dankalo
fa meydan ok ayan. fakat Dankalof un 
Parise gitmesi üzerine karştlaşamıyan 

Türk pehlivanı Tekirdağlı Hüse);n, bu 

defa Dimitriye bir saatlik bir müsaba
kada mağ!lıb olmuştur! Bu maçın re

vansı pehlivanımıım. yenilmesile petice
lenmişse de bu mağlubiyet ahalinin ve 
organizatörlerin arzusu ile olmuştur. 
Müteac;sıp ~e\"irciler her ne pahac:ına o-

lursa olsun !- ' tdi pehlt',1lnlarınm gale -
besini istemişler, Dimitri de bu mecbu
riyet karşıc:ında sayı hesabiyle mağluh 

olmu5tur. Uçüncü ve aı;d ehemıniyelli 

karşılaşma ise yine 1stopçiyefin kahir 
galebesiyle neticdenince gerek h:ılk 'e 

gerekse gazeteler Bulgar güre~çisini al
kışlamak ınecbt:riyetinde kalmışlar
dır(!) ... 

Bulgaristanm pehlivanlar birliği Sof. 
yada yapılacak olan büyük güreş kar
şılaşmalan için Türk pehlivanları birli
ğine (!) müracaat etmiş Ye gürc~ileri
nin bu müsabakalara iı;tirakini istemiş
tir. Bu güreş!cr için Parbte güreşen A
merikalı pehlivanlar da da~et edilmiş

lerdir. 
Yukardaki n.~imizde. Dimitri Istop

çiyefı, ma~lQb Tekirdağlı Hüseyinle be. 
raber görülmektt'dir ... 

- Bakınız, ne mü~abakalar, neler ol
muş da haberimiz yok. .. Bulgar pehliva
nı Hüseyini yenmi~: halk pehlh;mmm 
ma~hibiyetini istemediği için organiza
törler de • herhalde para kazanmak için 
olacak - revanş maçında Bulı;:-arı mağ

lOb ettirmişler, fakat üçüncü kar~ılas -
mayı Dimitri öyle kazanmış kiğ ııe halk 

,.e ne de gazeteler onu alkışlamaktan 

ba~ka yapacak bir şey bulamamışlar ... 
Bulgar gazetesi icad ettiği müc:abaka 

havadisinin sonuna bir de Türkiyede 
pehlivanlar birliği bulunduğupu uydur -
mu,. 

Butün bunlann niçin ,-e nasıl yapıl

drğmr ~k Ala anlıyoruz. Bizi düşündü
ren yegAne nokta, Bulgar gazetesinin, 
yazısına · il~ve ettiğf ve y'wrarıya dercet
tiğimiz ~u re(ım oldu . . Yalnri bunµn na
sıl uydurulduğunu 'anlıyamadık. 

Zavalh 
Bu sefer· dayak yemedi ama, 

galip gelmesine rağmen 

Peştede rezil oldu 
lki senelik bir gaybubetten sonra, tek 

rar ringe çıkan sabık dünya şampiyonu 
dev cüsseli Kameranın Pariste yaptığı 
ilk maçta. Fran:>ız boksörü Di l\Iclyoya 
feci bir şekilde mağ!(ıö olduğunu yaz
rnışttk. 

Bu acı mağlubiyetten ce:'aretini kır
mıy:ın Karnera, bu defa da Peşteye git
mis ve kendisinin tanınmı~ boksör Del
lo ile karşılaşması takarrür etmişti. 

Fakat Kamera büvük bir kalahalık 
önünde ringe çıkınca·. kendisine rakibi
nin ani bir hastalığa tutulduğu ve bina· 
enaleyh döğüşemiyeceği söylenmiştir. 
Bunun üzerine Forjeron adındaki boksö 
rün "ringe çıkması istenmişı;e de Forje
ron da bunu kabul etmemiştir. 

Ringde yanın saat duran zavalh sa
bık dünya şampiyonunun karşısına, ni
hayet Zuyan adında. boksa yeni başlı
yan bir Yugo:;lav çıkanlmı~trr. Zuyan. 
dev cüsseli rakibine hücum etmiye ce
saret edemiyerek mütemadiyen kaçmış 
\'e bu kovalamacanm ikir.ci kıı-mmda 
Kamera rakibini kıstrrarak nakavt et . 
miştir. 

Eskiden, hir tek maç için ciünvanın 
paraSinı kazanan zavallı Karnera: ken
disine yapılan bu garib muameleye fe
na halde kızıp Pe~teden aynlmak iste
mişse de, organizatörler. hu türlü hare
ketlerin bir daha tekerrür etmiyeceğine 
söz verdikleri için, Macaric:tan payitah· 
tında birkaç maç yapmıtk üzere daha 
bir müddet kalmıya razı olmuştur. 

O~sford - Kembrlç 
Üniverstteleri a tletizm 

karşılaşman 
Irıgilız Okslort ve Kembriç üniversıte

leri arasında her sene yapılan ve bütün 
dünyada merak uyandıran atletizm kar 
~ıhl~ası önümfö:deki Martın 12 nci 
günü icra edilecektir. 

Adolf Kiefer meşhur rekorlarıtı' 
nasıl kırıyor 

Sırt üslü yüzme müsabakalarım bü
tün mesafelerde inhisar aitma almış o
lan meşhur olimpiyat ve Amerika şam
piyonu Kief er, Amerikada Şikagoda 
yapılan mühim bir müsabakada kendi 

Beynelmilel 
bi r golf 

turnuvası 
A\ rupa golf federasyonunun senclik 

top;antısında, Fransa • Hollanda • Ital-

ya - Almanya arasında her sene bir tur· 

nuva yapılma~ma karar verilmi§tir. 

Gunlardan birincisi önümüzdeki tem

muz ayının 4, 5 ve 6 ıncı günleri, Hol

landanın Kcnrcmar Golf Klübündc ya
pılacaktır. 

pf)'OJ1 • 
. tiyle ~ r t ı9 

re'Korunu lôrma.k sure iştil'· 1'~e ~ tıı • 
lugu~ nu mulrnfaza. c~ -..citesilld ,·ll' 

•• 1Yç.ı- S(lll 
ya.§ındadır. Teksas un iyonun d;ı. 
lehedir. Rcsjmde -~p örUlrıte1'te. 
rışıpda nasıl yüzduğll g 

. 'iti " 
Maks B1~0.,gıı 

Yakında bir ç · 
lacsk ttf~ 

O piyorıll c;ıı:• 

Sabık dünya b<>k5b·r~ 0~111'1 
Bir.in pek vakında 1 

1.1., olll 
· 'hın " " . ·4111

" 

tır. Dempsey. bu çocusr ·}>altse ıırt• ,:· 

d • l\ır k ,1 ,,.N'll\ dola • ı.8bol aır ı ıa s a ~vvv }>alt~ı ,. 
müstakbel baba da bU • c;91J·l . rııo 
mıgtır. ·an bll ~c1$11 

Boksla alakası oımn iyoı1l· 
bık şarı1P 

karı bakalnn sa 

h .. '·--.. ıacak! ... 
arl2lsı .._........ 
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Volterln son günleri 

~ren facnasonon temsnnnne 
Vonterrö nöçön çaQorrmamoşDarr '1 
::rsay sarayının bu hareketi Ustadm gDclne gitti; derhal 

rlsteo kaçmak istedi. Fakat, ağır hastaydı; kan kusuyordu. 
Doktoru, bu seyabata izin vermiyor, ona şöyle dıyordu: 

senelik bir ağacın yerinden çıkarıhp başka 
rere dikilmesinin kolay olmadığını bilirsiniz ! 

.. Volterin hayab, bayabaın ıon 
:-ı.n hakkında bir çok müna· 

talar olmuıtur. Elan ela oluyor. 
ti Volterin son ıünleri nasıl geç. 

? Can verirken ne söyledi? Na
td cild'"? u •• 

Filozofun ölümünü intaç eden 

~~-· cidden aratbrmaya c!e. 1 

\j lhrmevzudur. I 
O C. TER; bir çok tereddütler -

~den sonra nihayet, tren adlı 
.. ~rovalannda hazır bulunmak 
~ . ıelmeğe razı ol:iu. Marki 
'Mf. lr1riz (Dö Vilet) in konağına mi

l .. ~ı kararlaştırıldı. 
:"~ 1778 de, kardeş kızı Madam 
J_, Pa,dsteki apartımanı hazırla. 

~zaı!ll hareket etti. 
Plt.t: S §Uha:ta öğleyin (Mavi 

•e Yıldızlarla süslii) bir araba ile 
'elin ayrıldı. Yanında katibi 

Ye bir de ahçı vardı. Sıhhat.: 
görünüyordu. 84 ya~mda iı:ii. 

._~o:tar üzerinde yapılacak bu u
.... J'«hat pek yorucu olacaktı; bu 

ıktı. Fakat, bilyük filozof, bu 
ur.. mukavemet edebileceğini 
du. 
hıf..ınun ilk gecesini Nantua
br.. altısını Sennece}•'de yedisi. 
'<la &C1iirdi. Burada. bazı husu-

:i .: &ermek için bir mücl'det dur-

t, s:ıat 1 S,30 da Pariı "Surla. 
U oldu. (Vilct) terin konağı, 
~ rıhtımında, (Beon) ıokağı 
~~ idi. Volt er. konağın önünde -!& indi ve yürüyerek pek esk.: 

(t\rgenta)) in Orsey rıhtımı üze
tvj~ gitti. 

şuyordu. Bu arada, katibine bir çok l 
mektuplar yudmyor, trajedisini tashih 
ediyor, bazan dinleyenler üzerinde hU
sule gefacceği tesiri iyice anlamak için 
cümleleri yüksek sesle okuyor1du. Son
ra bin türlü husuıi iflerle uğraııyordu. 
Tabii bu mütemadi meııale kendisini 
yoruyordu. 

Esasen yolda çok sarsılmııtı. Parise 
gcldiğimltn beri de dinlenmiye vakit 
bulamam:ştı. Hafif b'r rahatsızlık hia. 
setti. Derh&l doktor (Tronıen) i davet 
etti. Dokıorla bir türlü anlaıamıyorlar
dı: Ya§ays~lan. hisleri, dütilnüfleri 
başka başka idi. (Ferney) de ikameti. 
nin ilk devrelerinde (Volter) le (Tron
şen) ara.ırr:da münasebet çok urri.mi 
idi. O sıralarda doktor, (Cenevre) de, 
yüksek bir mevki itıal ediyordu. 

Ehemmiyetsiz bir şey Y,Üzilndcn da. 
rıldrlar. tamam on sene biribirlerinden 
uzak kaldrlar. Nihayet, bir ves=le ile 
barı,tılar: 

Mııdam (Denis) hastalanmıştı. Dok
tor (Tror.sen) : davet etmek lazım ge. 
livordu. Doktor, Volterle dargınlığını 

dii~ünmedi, hastanın yanına koıtu. Ve 
tam:tmiyle iyi oJuncıya kadar yanından 
ayrılmadı. bütiln bilgilerini sarfetti. 

(Tron~en): Volterin mektubunu alır 
almaz, tekrar koştu. geldi. Kendisini 
dikkatle muayene etti ve Pariate hu
susiyle böyle yorucu, heyecan verici 
bir havat yaşamanın ya§iyle mütcnaaip 
olmadıfırıı. pek tehlikeli ol~ufunu çe -
kinmeden söyledi. 

(Voltcı) söz dinler takımından de. 
ğildi. Kimsenin sözünü cı.:nlemez. Kim
senin sözüyle hareket etmezdi. Fakat, 
bazı ciddi araz, doktorun sözlerinin 

filozofun Hnnay .. i ile deiil, s•liri ile 
yaıamuını temenni etmeleri lizmı ae
lir. Bunu Marki (Vilet) e tifahen an• 
latmak İ•terdim. FUıat, imlcinı ,ok. 
Bu gidifle üıt.adın kuvveti, muka'fome
ti bitecek; ve hiz eier müaeblMIM de
ğilsek, her halde Mösyö Volterin ölü • 
münün 1ahidi olacatız ... ,. 

16 ıubıatta, huta idrar ttmekte çok 
müıküllt çekti, mesaneden o kadar 
mustarip idi ki (Cinna) nın aahneve 
konulmas:n:la hazır bulunmaya söz ver· 
mi~ olduğu halde doktoru dinledi, git
mekten vazgeçti. 

Fakat, J 9 da gene salonunun ve oda
sını ziyaretçilere açtı. Doktorun ıue
t":ie çık~n yazıaınm hiç tesiri olmadı. 

Halk: gene eakiıi cı~bi evin önüne 
toplanıy»r, aalonlanıu dolduruyordu. 

Bacakfırındaki tiı inmiyor, mesane 
ağrıları gt~miyordu: İdrar pek az ıe
liyordu. 22 ıubat pazi:• günü (Volter) 
saat 20 Je uykuya yattr. Erteai günü 
gene heyrcanlı, iılek hayatına döndü. 
Fakat; 2 5 fUbatta ani bir lnza vasiye
tin vahametini meydana vurdu. 

Kat.rbi (Vagnier) bunu r.aporundı 

şu suretle anlatıyor: 

~ muvasalat ettiği haberi he· 
~ . ~~rafa yayıldı. Bütün şehir 
'fç.~)'Qk adımı yakından görebil • 
~ • ., t vi muhasaraya aldı. Kapılar• 
s~ h'!r isteyen girebiliyordu. Tak
' ~r. nıütecessis1er, yabancılar, es
'\i;; len- dostlar . mütemadi bir ka. 

· dı-ğru ol:Jı•ğunu iıbat ediyordu. 

"25 tubat, öife nkti .. Y atajmcla u
zutm1ıtr, 1'ana Wr mektup elikte ecli
yordu. Uç lceN tiddetli iluiirdi. V • 
hana: .. A ! Al.. Kan tüldiriiywum!
ck-di. Ve elsmdaa Ye . lluraanda, Wr 
muıluk rıçrl~ wldt l1J naıl pdtletle 
alcaı,a, iyl•e, kan "PIPIU1a ı..,w.. 
Madam (Denit) ..adi. Doktor (Troa
şenJ e dnMI meldupla ı.a..... •erdim. 
Bütün ev haUa teli .. diftü. Hutaarn 
ada11 dolu .. Az IOnn (Tron.-s) seldi. 
Haataaın na1-mr tuttu, lmlhiai dinle
di. Nihayet üç pint (llir piat 93 srmn
dır) kadar kan zayi ettikt• aonra ku 
·~li kesildi .. .,, 

toı~. 
'~ ın kabul salonu ve yatak oda-
~ icatta ic:ı.:. Madam (Denis) le 
~) ~!onda. gelenleri kabul cdi· 
~ (\' · ilır hizmetçi; <laircs~nde otu. 
~-0~t'r) e gelenlerin, kendisin: 
~ "te~enletin isimlerini haber 
~ lL Fıloıof, bir ropdötambr gi
' lıawrna !Yr gece külahı gesirmiş-
~, ._ . 
~ ~~ (Vilet), yahut ta (Argcn.. 
~ fırleri ( Volter) in yanına ge-

~ lllozof, bazılar.m hafif b;, 
~~tatlı bir sözle talt.=f ediyor, 

iyle, eaki hatıraları konu· 

14 şubat cumartesi günü: Komedi 
F1ansezi idare eden Madam (Vcatn:) 
ile Mösyö < Bclkur), üstadın şcrdine 

bir müsamere tertip etmişlerdi. Gidip 
gelenler, ka'.abalık devam ediyordu. 

Eriesi gün, Volter, şiddetli mesane 
ağnlariyle mustar,'p rn. Buna rağmen 
Madam <!>efan), Madam (Nekar) ı ve 
Mösyö ( Franklen) i kabul etti. (Frank
len) torununu b:raber getirmiş, üstad. 
dan çÖcuğu takdis etmesini rica etmiı· 
ti. . 

Bugünün akşamı bacakları şi1ti. 
(Tronşcn) : ne hastasına, ne de et • 

rafında bulunanlara söz anlatabiliyor. 
du. N.=hayet. doğrudan doğruya halka 
hitap etmi} e karar verdi, Jurnal dö 
Paris gazete~inin 20 şubat cumartesi 
sayısına ıu satırları yaz!:brdı: 

"Möıyn Volter, Pariae ıelelidenberi 
kuvvet~erinin ıerm1tyeıi ile yaşıyor. 

Bence, bütün hak:ki c!oıtlanıma büyük 

Tronı~n; hastayı yatakta tuttu. Genç 
hir haıtabakıcı kadını ıetirtti. Odaya 
kimseyi 'okmama1mı enıretti. Ve yeni 

bir (kan ı.,ı,p.nma) ihtimaL~ne karıı da 
tedbirli davrandı; gece ve gündüz evde 
bulunmak üzere bir cerrah gönderdi. 
Bütün bunlara rağmen hasta, 22 gün 
kan tilkürdü, fakat pek az miktarda.. 

Bu •ıhht teldblrler (Volter) in h09u
na gitmiyor, canını sıkıyordu. Marki 
(Vilet) \e, (Volter) i teıv.~k .ediyor, 

emniyetıidiğini, itimatsızlığını uyan
dırıyor-eh. Nihayet, kendi huıuıi dok 
toru ve dc .. tu (Lorri) ile konaüttö ya
pılması ~eklifinde bulundu. 

{Tron~n), bUnu kabul etti. Konsül
tö yapıldı, (Lorri), mnlrictapnın lü
zum gösterdiği tedbirleri Yerinde bul
~u. verile·.ı ilAçlara bafka bir feY ilAve
sine lüzum göstermedi. Ve bunlara de
vamı tavsiye etti. 

Haıta; geceleri buhran geçfriyor: 
gündüzle!'i hazan sakin, hazan da uyuk 
ht,·ordu. Kımrldanmaktan, ıöz söyle-

mekten 1nenolunmu§tU. Marlö (Vilet) 
hasta 1nkıcryı gönderdi. Doktorun emir

leri, hatta: ''öldürmek mi istiyorsunuz 
beni?.... diye Volterin it.:razları hil!

frna oda i.fr türlü boplmıyordu. Ziya

retçilerin her biri bir ilaç tav&iye eıdi : 
yor, bir çokları da hastaya ver.:tiyor
du. 

Böylec~. 10 marta kad&r iyi kötü bir 
vakit ge~ti. Ehemmiyetli b:r hal olma-

dı. O gü ıün akpmı kan ti!-kürme yeni
den baıladı. Buna kartı doktor (Tron
şen) eşek ıütü tavsiye etti. 

12 Martta (Volter): umumun hay
reti l·ı.r~ısında ıc>valye (Deon) u kabul 
etti. 13 m:trt cumartesi; lrene fac.:uı -
nin ilk teınsilinde hazır bulunamadı. 

Yerine vekaleten Madam (Deni.a) i 
gönderdi. Nihayet. 19 martta (Paris) 
gaaeteıi ıu haberi yazdı: 
-Oıta.i Volterin 11bhati .. yanı mem

nuniyettir. Muhterem J.aıta artık kan 

"/ren., facia.M 1rom«U l'f"Glt&ezde teJMil edildiği gece (Volter) in 00,,.na ~ere/ 
tacı komıluyor 

tülcünnüyor, Tehlike tamuni1le berta
raf olmuıtur ... ,,. 

GüçUl1de idrar etmeaine, ayaklumın 
tifMiine rapen (Volter) ıene ifrat 
derecede fralıtmıya baflamıfb. 25 mart
ta arabaya bindi, 15 inci Lui meydanı
nı ıönnek bahanesiyle bütün Paritr. 

dolqtr. Beyrirleri yavaı yürüdüğü için 
bütün hal1' arabanın etrafmı sardı, ve 
takibe Mfl&dL 

28 martta, çok takdir ettıifi, sevdiii 
(Turıo) nun siyıretine sitti. 30 mart 

zafer rUnO oldu. Saat ıe da kabul ru· 
mi, ve ıecesi Komedi Franaude taç 
siyme meraaimi .• Eve danc!ülü zaman 
heyecandan, yorıunhiktın bltllf.n ·bir 
haldeydi. 

2 Niun perıembe rünü (tren) faci
ası Veuay ıarayında temsil olundu. 
Saraym kt·ndisini davet etmemesinden 
canı sıkıldı, milteK1ir oldu. (Femey )
ye dönmek arzuıunu izhar etti, Tron-

fen de ounu münaıip ıörüyor. hatta 
tepik e4~yordu: 

- Sizi (Ferney) e götürmek için yüz 
Lui altım aarfetmeye humm. Siz, ze-
ki bir adamsınız, 84 senelik bir ağacm 
yerinden ~ıkarıhp bafka bir yere dilrfl

metinin o kadar kolay olmadığını bilir· 
siniz •. Bir hafta içinde gici=.niz. 

- Gidebilecek halde miyim?. 
- Evet~ batnna yemin ederim .. 

(Volt•r); doktorun ellerini tuttu, göz 
ya,lar.~yle ıalattı. Ve : 

- Dostum. dedi. Bana hayat veriyor
ıunuz .. 

(Komelin) kocası Mösyö (Düpüi)
de, doktorun tavsiyeleri lehinde söz 
söyledi. 

Bu proje ; Volterin etraf mda bulu-
112.nlarrn hO§una ıitır,:yordu. Madam 
(Deniı) in Pariı hayatına karıı büyük 

bir zufı vardı. Her ne bahuma olursa 
olsun sayfiyeye dönmek iıtcmiyordu. 

Argantal. Ritliö, Tibuvil, eski dostla -

nnın ~hret.', zaferi kartl9ında gölgecıe 
kahyorhr:b. (Vilet) ler onu, kendi 

kirlı, m,eııfaat1i iflerinde ilet ediyorlar
dı. 

Binaeaaleyh. herkes Pariaten ayni • 
manın .aleyhinde bulunuyordu. Niha-

yet, üatada, Pariıte bir ev aattn alması
nı, o eve yerletmeıin.: tavsiye ettiler, 
bu suretle hareket teabhüre uğradı. 

7 Nisanda (Volter), (Yedi hemfire
ler) in 1o:asına gitti v~ büyük bir del>
debe ile li.ırırtandt . 

27 niunda, Ritliö aokağındalki b~r 

evin satın alma mukavelenamesini im
zaladı, sonra akademinin bir ceı.e.in
de hazır bulunmıya gitt.:. Ve bu celsede 
alkttlarb reis intihap edik',:. 

Ru münasebetle arkadqlarma, bü • 
yük -bir rransu ansiklopedisi kaleme 

almaları tavsiyesinde bulundu ve 7 

Mayısta, hazırladığı projeyi okudu. 
Fakat teklifi, üm:t ettiği kadar mem

nuniyetle ka11ılınmaldr, daha etraflıca 

bir rapor hazırlamak için üç etin dur
madan, dinlenmeden çalıJtı. Bu ina.t: ile 
ç.alrtma ktndiai.,i yordu, bitirdi. Kuv -
vetini, mukavemetini uttmnak için 
pek çok kahve içiyordu. Yalnız bir 

günde y.:rmi bet ün.can içmifti. Bu yüz
den, 1 ı Maynta, akademiye gicllp ra-

porunu okuyacak yerde huta1lddr. ya
tağa d\iftil, ve bir daha bllramech, ~ 

Atep ıon derece idi. Ve her an ar· 

tryordu. Hasta; yatağında çırçıplak ya 
tryor, bUtUn vUcudu atqler içinde ya
nıyordu. Dili kupkuru idi. B:r havuzu 
birden içmek iatiyoıldu. Ne uk erk ya
pılan ·banyolara, ~ .erinlik -verici 
içk.~ere rafmen atq dtipntlyor, ve ic!:rar 
ıökemiyordu. 

Cerrah (Trivide) ıonda ile meune
yi bopltmak iatedi. Fakat, irin ile ka· 
nırk pek u idrar alabildi~ Müthiı bir 

Nrlıntı hastayı muıtarip ediyordu. Bi
rini ıönderldi, marep.l Ri§liö'dm bi
raz afyon ruhu getirtti. Mahallenfo ec
zacıları, ktediğ bdar Lavdanom, af· 
yon cbi ıeyler veriyorlardı. 

t'(Volter), müthif, tahammül edile -
mez sancılarla kıvrandı. Nihayet, her· 
keı anladı lrl lkibct yaklaımıı bulunu -
yordu. 

30 Mayıs 1778 de, Madam (Denia)', 
Mösyö Vilvoyey, rahip Mignot, d'Hor· 
noy, (Vilet) ler, baatabakıcı kadın, 

hizmetçi Moran, hastanın hafi ucuri:la 
idiler. (Vagmer), Ferneye gitmi§ti. 
(Tronıen) de Pariate değ.:Jdi. Fakat 
doktor L~rri ile Triyerri aaat 1 O da 
geldiler. 

(Volter) bütün günil yarı ölü ıibl 
derin bir baygmhk içinde reçird.1~ Son 
nefesini vennuden 10 dakika evvel, 
yani saat 23 il 5 geçe, kendisini bekf.. 

yen hizmetçisinin elini tuttu, sıktı ve: 
•• Aldiyo, benim aevgili Moranım... Ar· 
bk ölüyorum! .. ,, 

Dedi. Vefatından sonra yapılan 

fethimeyit ameliyatında bütün bevli u
zuvların yaralı olduğu ıörüldü. "Sağ 
böbrek üzerinde kanaer lekeleri de var
dı. Mesane, fena kokulu irinlerle dolu 
id:. Kaml'l, irin ve idrar dotmuıtu. Pros
tat (mcaanenin boğazı bqında bulu· 
nan bezler), çok büyük ve son !derece 
sert idi...,. 

ölüm r.e kan tükürmekten, ne ciğer
lerde, ne de midede görülen yaralardan 
ileri ıclrnittir. 

(Volter); eskidenberi pro.tattan 
mustaripti. Son zamanlarda guddeler, 
gayr,'., tabif bir ıurette büyüdü, iltihap 
yaptı, meaanenin delinmesini mucip ol· 
du. Ölümüne ıebep: Uremi ve Perito
nit'tir. Ba§ka bir ıey ijeğiL, 
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Katerin Hepbürn diyor ki: 

'Hususi hayatım bana a•ttir; 
ha k eğil!,, 

Yıldız, sanalının tenkidini istiyor; hususi hayatının, kac kocaya 
vtırdığının, kaç kocadan boşandığının tenlildioi manasız buluyor 

Katerin l-fopbUrti sınemaya naSıl La~
ladığıru §U suretle atılatıyor: 

"Bir gün, hiç tanımadığım bir adam, 
yanıma yakla~tı, teklifinde: 

- Benimle beraber Holivuda gitmek 
ister misiniz? ... 

Dedi. Gilldtiifi ve şu cevabı \'erdım: 
- Fakat, ben fotojenik değilim. Bir 

kere tecrübe etmek i tedim muvaffak 
olamadım. Bundan başka. tiyatroyu çok 
severim, ı · evyorktan da ayrılmak iste -
mem ... 
Meğer bu zat, meşhur sinemacılardan 

Corç Cükor imiş ve >eni bir yıldız arı
yormuş ... 

- Bilakis, dedi. çok fotôjertiksiniz. 
Sonra hareketleriniz, tavırlarınız çok ta
bii ve çok hoşuma gitti. Sizi bana tav
siye eden, cunihurrei i Ruzvcltin güzel 
kızlarından birisidir. Siıi (Amazon) ro
lünü yaparken görmüş ve pek çok beğen 
miş, takdir etmiş .• Aradığım Yıldızın siz 
olabileceğinizi bana temin etti. Hakkı 

varmış. Teklifimi reddetmemenizi rica e 
derim ..... 

Hakikaten o sıralarda Katerin; ·e\·
york tiyatrolarından birinde o~ nu) or . -
du. Büyük b1r muvaffakıyet de kazan
mıştı. Birdenbire Sahneyi terketmek ve 
neticesinden emin olmad1~11 bir macera
ya atılmak istemiyordu. 

(Cork Cükor) m ısrarına dayanama
dı, fakat, altı ay evyorkta serbest kal
mayı, büyiık )'tldızlar gibi af.Şerle hal
ka tamttırılmayı, ~enaryoyu tetkik hak
kını, wnra da hinl~olarl$ bir mu
kavele a•; t ini şart k~tu. 

Yeni bir Garho 
Cükor, hütun bu şartlatı kabul etti. 

Sinema tunillcrjne; yeni bir (Garb) bul
duğunu sevinçle haber verdi. 

(Katcrin) ilk mukavelenamesini imza 
ettiği zaman, çok sevdiği (Lora Hardin) 
in kendi ,ine refakat etmesini istemiş \'e 
\'ait de almı~tı. 

Cesaretine, sanatına güvenmekle be -
raber çekiniyordu. Tiyatro sahnelerinde, 
ilk devirlerde çektiği müşkütAt. gördüğü 
muvafrakıyetsiılikler hatırına geliyor, 
cesaretini kırıyordu. Holivudda mücade 
le etmek, uğraşmak mecburiyetinde kala 
cağını biliyor, bu sıralarda yanında can 
dan birisinin bulunma mı i:stiyordu. 

Kocasına gelince, ondan a•mlmahtan 
pek o kadar müteessir oln11~yordu. O· 
nunta mektcptryken tanısını~. evlcnm.ş 
ti. Son zamanlar'da aı'alannôa deriı1 bir' 
soğuklUk ba$Iamr5tı. Kater111· n tiyatro
ya intisab etmesinin bunda ~ok dalil! 
vardı. O her gece (Amazoı: ve kocası) 
piyesinde alkişlar kazanıyor kocasirle 
pek ttı~gul otmuyordu. 

"Hususi hayalim bana aittir!,, 
(Kati) şimdi bu atılacağı yeni haya

tı düşünüyordu. Gazetelerce, sinema 
şehrine. bu §Chirdt:ki sanatk~rlann hu
sust dayatlarttıa dair yazılar. dedikodu
ları biliyordu. {Lora) ya: 

''llusus1 ha)atmı bana tiıttir, lıalka 
delil, Beh, bir 1ol yapıyortan. işte bu 
rol iizerlnden beni tenkid eıntek lazım
dır. l'oksa husıesı ltayatımaatô, kaç ko
caya tıardılmıdtm, kaç kocadan boşan
dıtımdan bah!ıederek değil. Gazele mu
lıabirlcrinin takibinden kıtrtitımak isti!· 
rim. Bıı hıtsusta site J?ittırnıyornm. Ba-
110 siz ;1crdım r.drcek1tiniz ... ,, 

Diyordu. Cükordan gelen bir telgraf, 
yeni filmin çc\'tİlmeye başlanacağını ha 
bcr veriyor ve kendisini dan~t ediyor
du. 

Holivutta 
Dört gün, dört gece devaır. eden tren 

yolculuğu esnasında iki kadır.m konu~ 
tuklan, yalnız Holıvudcla na~ıl kar§ıln· 

nacaklan bahsiydi. 
Katerin, mektepteki gibi ı;iyinmişti. 

Saçlannr geli~igOzel toplamı , üzerine 
en eski şapkalanrtdnn birini ko~rmuştu. 
A~md ~ de bir ı.ostüni tarör vardı. 

Kendisini bu loyrıU?~ ;5-enlerin, hu 

Filır.leı-indcn birinde Katerin HepLürn 

nun Holivudda fÖhret kaı.anmıya gi 
den bir yıldız olduğuna ihtimal vcrmi
yccekle:i gayet tabiiiycli. 

Katerin, bir aralık göz ya~larını zap
te<lememiş. ağlamıya ba~lanuştı. Tren· 
den indiği zaman elinde bir nıcndil \'ar
dı. Kimseye görünmeden jstas)•ondan 

çıktı, kumpanyanın memurlanndan bi -
ıisi kendisini ka~ılamıya ~elmi~ti. Bu 
sade gi)•inmie kızı görünce kendi ken

dine: "Eğer Cükor'un tavsiye ve met
hettiği kız bu iSe epey alay var!,, diye 
mmldandr. 

Katerin, ertesi gün studyoya !fiks bir 
otomobille gitti. Yanında kocaman bir 
maymun bulunuyordu. Gayet şık giyin· 
mişti. Doğrudan doğruya rr.i.ıdtirlln O· ! 
dasına girdi: 1 

- Ben, d6 di, Katerin Hepbürnilm. 
çahşnnyn geldim. 

E\'li değilim, faknt 
Uç çocuğum var! 

Katcrinin ~tudyoya geli,ı r,aıetelcrp 

aksetti. Artılı neler yazmıyoı !ardı 1 Bu'! 
hırdan birisi: 

''Bu, sinemada şöhret aran.ıya gelt-n 
zcn<>'İn bir bangerin ~ızıdır ... ., 

Diye yazmıştı. I<atcrin, kcndisile gil 
rüşcn muhabirlere çok garib şeyler an 
latr} or, gülü~ ordu. (L0s Anjelos) so
kaklarında pantalortla Yeya pıjama ile 
dola~ıyordu. Kendisine: 

Kelerin Hepbüm 

- Evli mi iniz? ... 
Diye sorulduf,'U zaman: 
- Hayır diyordu, fakat iıç ~oeugum 

var! ... 
- Doktor llcpburn dö Harforun kı

zı mısınız? Bıin Mari kollejıade bulun
dunuz mu? 

Diyenlere de şu ce\'abı \'eriyordu: 
- Hayır, asla ... Beni bi; haşkasına 

benzetiyorJar ... 

Anlaşılanııyan bir mahhik 
Gazeteciler, halk meraktan çatlıyor, 

bunun nasıl bir garib mahluk olduğunu 
anlamıyordu. O, halkın gösterdiği bu a
lakadan memnun oluyordu. 

Film çevrilmeye ba5landıg1 zaman 

kimseyi dinlemiyordu. Gayet tabii oy
nuyordu. Bazan Loraya: 

- Bu (fabrika) ya ısır.amıyorum. 
Nevyorka dönelim. Yine tiyatroda ça
hşacağım ... 

Diyor ve dostu kendisini ~ı::skin etmi
ye uğra~ıyordu. Bununla bernber, (Va-
risler ... ) filmi cçvrilip bitince hemen tre 
ne atladr, Nevyorka gitti. Bu ilk filmin 
kazandığı muvaffakıyeti gazetelerden 
öğrertdi. 

Katerin, büyük bir şöhret yapmrştı. 
IIohvuda döndü. (Kristof er Sonj} fil· 
mini Çevirdi. Artık Holivud havasına a

lışnuştr. Güzel bir köşk satınaldı. Zev

kine göre dö~ti. Lora ile be.ıaber ora. 

da otunnıya başladı. Arama, tayyareye 

athyor, Ncvyorka kocasının yanma gi
diyordu. 

(Doktor Mal"§m dört kızı) filminde 
artrk şöhretin en }iiksek derecesini ka
zandı. Herkes Marlen, Garbo ayarında 
bir artist olduğunu söylemi}I! başladı. 

* Paramunt şirketiyle, filmleri renk 

lendirmekte büyük bir meharet göste

ren Teknikolor şirketi arasında bir kon 

turat imzalanmıştır. Bu konturat muci

bince, Paramunt, önümüzdeki üç sene 

müddetle, her sene iki renkli film çevir 

meği taahhüt etmiştir. 
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"Çinli kadını rdan 
muntazam a a a .. 

On hinden fazla Çinli kadın silaha sarı/dl 
Şankay Şeli'ln karısı. gece gUn Uz ttoca ile 

beraber çal'tfıyor 

Çiıı orduları ba.ş'h<:umandanı Şarı. Kay 
hastane teşkiline 

Çin orduları Başkumandanı general 
Şan • Kay - Şekin kansı çok ateşli bir 
vatanseverdir; gece ve gündüı: kocaaile 
beraber sıılışır .• 

işte bu yüksek ka<iını; ç;n kadınla • 
nnın m:.ıntazam alaylar teş~il ettikle 
rin.;, istilacılarla mücadeleye hazıtlan • 
dıklannı, halihazırda silaha sarılan kl· 
tlınlarm 1 O binden fazla oldufj'unu söy
lüyor ve diyor ki: 

''Dünya tarihi tetkik etlilecek olursa 
kadmlarrn muntazatn alaylar, taburlar 
teskil ederek yurtlarını muhafaza için 
sa~aşa !ıazırlanmalan ilk defa olarak 
görülür. 

Bugün, askerliğr, silali kullanmay· 
kafi der~cede bilen on binden fazla Çin. 
1i kadm vardır. 

Bu yeni kadın alaylarımız henilzJ?ar:ı 
safına girmediler. Fakat, her halde gi· 
recekler; erkekler gibi ilk ~iperlerd~ 
dövüşec"!l-'le'rldir. 

s.=mdilik irtibat vazifesi görüyorlar 
ve 

0

bunu cidden takdire değer bir cür'et 
ve cesaret1e yapıyorlar. Çin kadmlarını 
esir ve elinden bir şey gelmez, zayıf 
ınahl(ıklar addedenler pek çok yanılı • 
yorlar. 

Son acı tecrüQeler, yalnız Çinli kadın. 
lann değil, bütün !dünya kadınlarının lü
zumunda erkekltr gibi dö'O'ü~ebilecek • 
Jeri!Y, onlar gibi silah kullanr.ııya muk. 
tedir olduklarını isbat etmi~tir. 

Geçenlerde, kadın alaylarından biri -
nin kuma:ıdanı yüzba§ı Soung Hui ile 
görüştüm. Askerlerinden fevkalade 
memnun olduğunu, vazifelerini hak • 
k.:yle yap•ıklartnı söyledi. 

Arabistan 
geceleri 

Komik Edl Kantor 
yeni bir fllm· 

çeviriyor 
Bir kaç ene evvel,Duglas Ferbank 

sın, eski sıhırbaz cadıların postların~ 
benziyen bir sed.:.adenin üzerine otur
duğunu, r.onra gök yüzünde havalandığı 
m tayyare gibi uçtuğunu görmü~tük. 

Meşhur komik Edi Kantor da, Ara 
bistan geceleri adlı yeni filminde ayni 
§eyi tekrarlıyor. Fakat '§U farkla: Gö*k 
yüzünde bin türlü can azlıklar yapıyor 
perendtlcr atıyor. 

Edi seccadesini havalandırmak için 
eski srhırbazlar gibi anla§ılmaz bir lceli 
me mırıldanıyor. Birdenbire secl.:ade 
yükseliyor, tavanı delip çıkıyor, gök yü 
zünde havalanıyor, havalanıyor, bulut
lara karışıyor. Bu sırada Bagdadın sur 
lınna dogru bir ordu ilerliyor. Fakat, 
bu havai §eytam görünce korku}'Qrlar, 
bağırarak şuraya buraya .dağılıyorlar. 

Kumandan hiddetle seccadenin indi 
ği yere geliyor. Edi ile aralannda bir 
boğuşma başlıyor. Seccade tekrar hava 
)anıyor, şehrin ıüzcrinde uçuyor. 

Arabistan gc.•.:elerinin halkın hoıu
na .gideceği, halkı güldüreceği ve büyük 
bir muvaffakiyet kazanacağt ümid edili 
yor. 

Şek'iıı karısı, cephe gerisinde bir 

uğra§'lyor... ·d 11 ' rt1'1 e 
Kadın <'skerler on altıdan, yı de~ 

zabitler <lC\ kırk yaşından fazla Ama· 
dirler. Bir Fransız zablti buntar.r 

zonlara benzetti. s1<erteı:i -
Kadın asker1erimiz, erkek a fedakar• 

mizden mukavemet, cesaret ved. 5011· 
~ı ır 

lık bakımından hi~ aşağı de&· • ~adıl'. 
ra dikkate değer bir nokta vat· uınse• 
la~ erkeklerden daha ziyade "

8 

ver olmllarr. •(batiY1e 
Cin kadınlan,' görünüş ~ natit1 
~ zay"' garplı kadınlardan daha az 

ve dayan:ksız zannolun~r. . ıcııç güt1 
Bu hi• te doğru değildır. Bır tceıit1" 

"' bi . . t lsiz rner i." evvel, bunlardan r.·sı, e .;e ..... 
den tamam 72 saat ayntmarnıŞ ..... eıtetl 

Peksı .. . müddet zarfında bir parça ~ birıt1'· 
baska ağzına bir şey koymarnıs•.n,i.;Y!P.' 
kika gözünü kırpmadan vazif e'Sl 

mıştır... • . . k dıtıları!I 
.. h' ta r•nlı a .1' • Bu mut ı savaş .,,...... d'r toı 

rolU mühimdir. Onlar bunu t:ık r 

yorlar. ıarıf1• ıcw 
Askerliğe talip olan kadın. ·rndilil< 

d ôktur ln şı 
larm sayıst ô ka ~r Ç nıırıma • 
bunların he}'rlıinin süah altına ~aırıt'ı 

--"'.kta 'l/C ı . ..1 .... sma iınKan bulunamd-&•- . ıtar" 
il!ride çağrılmak üzere rsi~letı ·ıcn bil 

. • . gostert sa 
lunrnakt&dır. Mı11etırnız. rtırlat'I 
vatanseverlikten ne kadar gü 

yeridir. b'r hastııı'ie 
Cenup eyaletin'dc, seyyar 

1 
ihtiyaç 

· · ·· "11" · · haslabakfcıya aıd 1çın gonu u yırm·. ··racaat ., 
vardı. İki yüzden fazla tn~ çstışııt1 
oldu. Yabancı me~eket~e; \ıral<uıar• 
hasta bakıcılar da iş1crın 
vatana hizmete }tostular. ı' fS• 

. . " 1 rııtııt ~a • ,. 
Bır cok ta pılot kadın a 1< dıır teC 

- d t· o a ! 
kat, hava savaşları~ ~ pe;' dilik ı:e. • ~ 
rübcleri olmadığı ısın !• ~ ı;ri1Y0" 
. . h' 1 . d vazıfe g • Z)S"' 
ırtıbat ızmet erın e k eserı g 
lar. Ve bir yorgunluk, kor u 
termeden çalışıyorlar. rŞt \"3 • 

· ·1 ~ ılara kil ',; 1'ı· Çin kadınları, ıstı ac .. ıııılirıde . 
tanr müdafaa iç.ln bir kutle JeJıiıf\l" 

ıd sa\'."8§111 r " yam ctmi~tir. Her ha e ek çok ya 
ze neticelenmesinde çok, P 
dımr, tesiri olacaktır ... ,, 

Tevfik pa~a 0 r 
artık evlen nı 1~ Y'~ıP-

ğ }latde ptY 
67 ya ında oldu u . tUtlU 1' ·ı11 

r\a Viyanalı bir güı:ele gon f''' :N'esı 
T 'feV J..I' 'J.-

ı an eski Mısır başvekı 1 
• -ıyet'I• b1 

. ıtı ... 
raşanın a~k macerasını 1

' 1" 
rniyen kalmamı~tır. • ,vıeııııı:,, 

'1' si ı}e • çur 
Tevfik paşa se~ıl. ı thtiınal b~r tiJc 

için Londraya gitnnttı· tcıatdct et 
kimıe1erin kendisini çıt~ın bi bir ırıu•:~ 

· · · ·-ı.. 1 alı ki tıb ., J'lt'I lerını l§luı..uıı oıın ' • -;e ,,,., oçil 
neden geçmiye karar verın;arındD" 

.. tehassıs 
nın en mcıhur ~u bit 
ne müracaat ctmış. . un )1ususf dut' 

Bunlar paşayı sekiz g da 11ull11' t>it' 
et aıurı 11iç hastahanede nezar ktında qet 

muşlar,ve dimağında. a ôalr raf'°' 
gayri tab:Wk olmadığtrıa 

11 
• 1 ~iJc p 

mış er. • . 'f t e'•' 
Fakat, bilinme~ ~e ~çıng .. i:tirıııi:• 

fik nı .uC :ı 
şa birdenbire rı . t'r tıl1ıı 

rnıış ı · ya lcnmekten vaz; ger- ·yasi 1111 
Yine Mısıra gidecek, sı 

•vdet eder.,.,,...: .. 



'-ıo BtR!NctxANU!f - 1931 

Serseri 
8iaıt bir b "Ci ıcccydi. Kaldırıma yatırdı-

~PUaku, bir tarafı eöçen küfe, 
' zonldıyan baJina yastık, yarı 
~kovuk olmuıtu. • 
~ • tiddetli vuruflarla uyaodı .. 
h~ bi:kfue bitevf.ye tekmeleniyor, müt -
)Ot llr1ıt1tı batına safa sola çarpı. ? •cıtıyordu 
'lltla Ve k~rkuyla küfe.inden ııy -
bofruı Ortalık yeni aydınlanıyordu. 
"rı du. Bir kaç elektrik fenerinin 
1trt ttıtı, birden ilzerinc uzandı. Göz -
--~rtdr, kamaştı. YumruklaryiJe göz 
~t)l arını oğuıturdu: Bir tarafı göçen 
'l>~ekrneleyenler pol.:sti! Ödü pat. 
~ 1ıleri biribirine vuruyordu. Ne
t~d~: ağlayacaktı. Polislerden · biri 

'li 
' I' eyy, kalk bakalım!.. Bak, altmrı 
~1~tasını çalrruısın efendinin .• 

dil? ıı· 11 sekiz l1ra 1 .. Rilya mı görüyor
l'iıı ~ Yanlııtrk olacaktı. Bu, poliıl~ _ 

' ' b~daki kara elbiseli, urun boylu 
dı: ıç tni hiç tanımıyordu. Yalvar-

! 

...... s· 
ttee ıtıtı, ekmek bilem yemedim bu 
.._:··tJ~çlrktan ölUyorum ağabey .• 

~İl\> lan sopa yemeden 'söyleyecek 
ş. ı .. 

tı. ti~'~dı. Neye uğradığını anlamamış
'-iı~". rnuayene etmiyorlardı? Kur. 
~ 't ~ır lokma bile girmemişti. Alt
' ltıı lirası olan bir adam gelir de 
)~~·· buz gibi kaldınmm ilzerindc 
~ l?ırydı? 1 Şak& ediyorlardı, mutlak .. 
~: tlbi:scJi, uzun boylu adama dön-

'~· h.. 'lckatli bak ağabey.. Paranı ça. 
~rı rn· . 
~· ıyım? Ben bir günahım! •. 

~~,._d1•i~ kuvvetli eli, cılız omuzunu 
r. ' 

., "uru ı..:_· ı ı cs~1 ı.rn:ı m e .• 
'~ 1 göğsünde, küf esi ıırtmda, titre
~ ~e kısık kısık hıçkırarak öne 

d ltcsPtij . 
lltıı" rtün baitnda sekir on otomobil 
•t~'Otdu T "_fll •dt · uhaf tuhaf ,lalıklarda 

1 
bir 

'lli)Qrd rn dolaııyor, otomobillere bin.1p 
~ u. 

~oı ·,1 'lla11 altmıı ff'kiz lire:: masaldı 
d tr · 
~ ()l't 0

1111 korkutarak kandırmışlar -
,t •irı ilda dolapn garip kılıklı insan. 
~ it. '"l'lacrydılar. Filrn çevirecekler -
"rtlli;a elbisesi, uzun boylu adam, 
~U~0~1 

Atuhsin Bey.1n ta kendisiydi.. 
~ htth ~u. Ve, tatlı bir sesle ona rolü
"llıt'Jı tt'Yordu. Vak'a, mütareke yıl _ 

"·~· 'lanbulunda geçiyordu. 
)'lltıt._ llcJe • l' . th.~"' S r ıı ıyor. projektörler ıtrldı-

cın vuruılariyle her tarafı çürüyen ser
seriyi yakın eczanelerden birine götür _ 
dülcr. Vücudunun mosmor k~ilen ycr
lcr::ne tentüı:1diy:ot sürdüler. 

Kara clü.seli. uzun boylu l'cjisör, 
"Bir millet uyanıyor!,, filmindeki bu 
uafk, amma can yakıcı rolü için avucu
na iki liracık sıkııtırdı. 

Omuz baılarında, kalçalarında, tngi. 
lİ% poL:.Sinin dikenli kırbaciylc açrlaa 
yaralar günlerce kapanmadı. Ve, ağrı· 
lar, sızılar içinde, günlerce kıvrandı, 
ıcrıeri. .. 

Retat ENiS 

Şemsiyeyi Avrupaya 
getiren kim 7 

Bunun ilk: defa 14(incü Lüi .zama
nında Franaaya getirildiği iddia olu. 
nur. 

Fakat bu iddia doğru değildir. Şem
~iye, 17 inci yüz yılın ortasında şarktan 
gelen (Jonas Hanvay) tarafından geti. 
rilmi~tir. 

Bu adam, !Cm.siye ile Londra sokak
larında do!a~mrya ba~laymca deliliğine 

hükme;fümi'}. az kalsın akıl hastahanesi 
ne göwJer!Iiyormuş. 

" 17 ml!yar clgara 
Son \'C rf'smi bir statistige göre Fran 

sızlar, 1936 yılında 17 milyar 242 miL 
yon ci~ara i~mtş!er. 1935 yılına nittbetle 
~71 milyon eksik ..• 

Fakat gene, hazineye 3 milyar 434 
milvon frank varidat temin etmiştir ... 

De§erll taş~ar nerede 
çıkar 

Elmas; şarki Hindistanda, Brezilya 
da, Riyoda, Kapta. zümrüt: kolombiya
da, Sibiryada, biraz da Seylan adasında 
sığır; Seylanda, Keşmirde, Birmanya. 
da, Amerikada, Montanada: yaku ıt; 
Hindiı>tanda, Siya~a Firuze; !randa, 
Mısırda Ncvrekop taşı (Ametis): Sihir 
yada, Oruguayda. Avezinyada. ikinci, 
Aarabistanda, Kızrldenizde. Hint c!eniz 
terinde, Japonyada, Panamada. sarı va
kut (Topaz); Brezilyada·, İspanya.da. 
deniz zümrlidü (Egil Maren) ;.Sibirya. 
da ketli g?zü · Seylfindıt, reşim ( Jad) 
Cinde. 
DE'vir daim St:o-ati 

· Bi.itüıı d ıin1·a saatçilerinin haydlleri 
bir hakikat olmuı. bir devridaim saati 
icat edilmiştir. 

Bu saat hava tebeddJllerinden mü
teessir ol~k suretile işlemektedir. Me
kanizması o şekilde tertip edilmiştir ki 
l':avarun sıcaklığında vukua gelen bir 
derecelik bir değişiklikle 120 saat ça
lışab 'Jmektedir. 

HABER - M,am aoetur 11 
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- Apandisit diye mi yazalım dok
tor1 

- Hayır! "Yanlı.şlıkUı açılmış,, der
sini::! 

Tam eınıı ı 
Haremağası şairliğe heves etmi§ti; 

ı 400 mısralık bir manzume yazdı. İlk 
mısraları ~öyle idi: 

Kadın nedir dediniz ıi.z? 
Durun da anlatayım/ .. 

easnt lb>Dır t:edlb>Dr 
Horlıy.ınlardaıı ıikayct ediliyordu. 

Birisi dedi ki: 

- Maaiesef ben de çok horlarım; öy
le ki bir zamanlar horlamanın gürültü. 

sünden kendim bile uyanıyordum. Ş.:m
di h--iolsun çaresini buldum. 

Herkec; merakla "çare,, yi öğrenmek 
istedi. O. izah etti: 

_ G"yet basit, ayni odada yatmıyo. 
rum! .. 

Analhtaır <dleUğl 
Necdet, c akşam, her zamanki gibi, 

biraz fazla kaçırmıştı. Evini güç bela 
buldu ve kapının önünde, karanlıkta ne 
olduğu fa:-kcd:lemiyen, bir §eyler yap
mağa koyuldu. Karısı onun geldiğini 

pcn:ere len görmÜ! olacak ki yukarı _ 
dan seslc,·11.li: 

- Dur anahtarı atayım, yanına al
mağı gene unuttun galiba?. 

Necdet cevap verdi: 
- Anahtar yanımda: sen bana kapı

nın anahtar deliğini at, onu bula.mıyo • 
rum!. 

...... 
.'-/ı=.:. n 
··~ 

- Tii.f eğim 1ıişı:m içilı fevkalade! 
- Bcııiml..-i d,.c öyle.. Geçen sene 

kaza ile yaraladığım adamı demin 
gene vurdum! 

J Bir işçi gibi fabrikada ça;ıştım; hizmetçilik yaptım ! (18J 

Hacerle yanyana yürüyoruz 

·Bir lokma çikolata 
ona aşklarını hahrlafh 
Onu yüksek mevkili, kibar bir 

adama almak istiyorlarmış. 
Ama, varmıyormuş ! 

H6portajı yazan: Neriman 
- Bir de ablam var, diyordu. Deri 

fabrikasında çalışıyor. Benden iki yaş 
büyüktür. Amma Allah kimseye böyle 
kardeş vermcEln. Pek hırçın, pek ge
çimsizdir. Şimdi bir askerle konuşuyor. 
Oğlana bakarsan her şeyi bilir. Elinden 
her şey ;;elir. Vaktiyle JOförlük ya
parmıı. Onu tanıyanlara da' inanmak 
lazım gelfrse bütün söyledikleri ya -
landır. Elınden hiç bir şey gelmez. Ça
Iıştıl:lanmızdan aldığımız paralan hep 
üvey ba'.:ıamıza veririz. Kendisi o kadar 
hasistir ki sorma .. ötcıdenberiden elde 
ettiği asker c.:garalarını bile anneme 

para ile satar. 10 paranın hesabını a
rar. 

Hacer birdenbire durdu! 
· - At dedi. Bak az kaldı, unutuyor -

dum. Şuradan bakkala uğrayalmı da 
öyle gidelim kardeşim, olmaz mı? Ev
de peynir yoktur. 

Geriye !Cöndük, beni de sürükledi. 
Bfraz aşağıdaki bakkala girdik. Girer -
ken: 

- Bizim burada hesabımız vardır, 
dedi aydan aya veririz parasını .• 

Sonra sustu. Bakkala 250 gram pey -
nir istediğini söyledi. Be§ kurufluk çi
kolatalardan da bir tane aldı. Borcunu 
deftere yazdırdı. 

Saman kağıtlarından yaprlmıJ ~r 

deftere kendine göre hesaplarını kayde

den dükkancı, aayf adatci ~ 
çokluğunu &örerek: 

- Bu ayın hesabı, geçen aylardan 
fazla olaİ::-:tğa benziyor, dedi. 

Hacer bundan alındı. Kıı.ıdığmr his -
setti ren bir eda ile: 

-Eyy, dedi, elbette vereceğiz .. Şim
diye kadar kaç kuruş alacağın kaldı 

b;zde? Sana ne! Ne kadar olursa olsun .. 
Bakkaldan cevap· beklemeden çrktı. 

Ben de arkasından yürüdlim. Beş kuru
şa satın a'dığı çikolatayı daha kapıdan 

çıkar çıkmaz ikiye böldü. Yarısını bana 
verirken: 

- Al kardeıim, dedi, burada benden 
başka çi'{olata yiyen yok gibidir. Bak -

kalın bütün malını ben bitirfrim. He -
men hemen her gün birer tane alınm. 

Amma doğrusu pek bayat feyler. İnsan 
isteye isteye yeyemiyor. 

.... 
Midesine bir lokma çikolata iner 

inmez aklına aıkları gel.mit olacaktı 

k:. bir oillbül gibi anlatııuya koyutdu: 
- Senin konuttuğun var mı? bilmi -

yorum amma benim hiç yoktur, dedi. 
Şimdiye kadar kimseyle konuşmadım.. 
Bir aralık asken mekteplerden birinde 
okuyan bir genç bana fena halde tutul
muıtu. Mektuplar ~:ıan yazıp duruyor
du. Ona da yüz vermedim. iyi bir aile -
den komtumu% var. Yübek maaş alan 
kibar bir de oğullan var .. Ben=. ona al
mak istiyorlar amma, annem vermiyor. 

- Niçin? .• Madem iyi .. Hem de yük
sek maa1 alıyor? Kaçınhr mı bu fır· 
sat ... 

- İyi amma b.rdefiın., ~ğun mct
rec1i varmıp. Ben nasıl vannm ona?. 

Birdcnb'.re gene durdu: 

- Ha, dedi, fabriıka memurlanndan 
biri ide beı.den randevu istcmiıti ~ 
onu da kabul etmedim. 

Hacer dütüncesini açıkça anlatıyor, 

Bütiln bu teklifleri reddetmekten mak
sadı §i.mdili!: para toplamaktır. Gezecr-1r. 

eğlenecek ve istemiye iatemiye üvey 
babasına yardım edecektir • 

Pamukla kanıık adi yünle dokunmuı 
paltosunun içini açarak, gilrel çiçekli. 
bir bnnu entariyi göateı:1di: 

- Bak, Neriman, dedi. Daha bun -
tarın paraaınr veremcdiu,. Basmacı ile 

tuhafiyeciye olan borçlanmr naSil öde
yeceğimi bitemiyC;nım. Ablam gidiyor, 
patiska alıyor. Annem gidiyor. fanilt 
alıyor .Geçen sene bu kadar borcum 

yoktu. Para biriktf.nnittim. iki küçük 
altınla bir yatak yaptım ve kilim al
dım .. Altmlan babam "Saklıyayım,, di
ye aldı elimden .. Artık ya verir, ya ver
mez. Kilimi de annem geçen ıene sat-

• mıı .. Hem bana da hiç sormadan. Kız
dım, bağırdım, söylendim. O aqam ev 

den çıktım. Şehreninindeki akrabaları
mın gittim. Naıit oynüyordu. Seyre 

gittik. Hınnndan çok para harcamıpn • 

Canımın cıcııiyle ne ettiğimi bileme
dim. Ertesi gilnil fabrikaya çalrpnaya 
gidince aklrm 'baıırna geldi. 

Her haftabaıı bizim evde bir lazılc:a 
kıyametti.r kopar. Annemin gözü bir tür 
Hi doymaz. 

~~. t •hne, köprü dubalarının ilze
~ ~tı'l'aerinin şarkrsiyle baflıyordu. 
~~· Ortalık aydJnlanmı,tı. Hatiç emekler bu lşi başkalarmın bitirmesine yarıya- - Şimdi Londraya gitmekllğim lA.zımdırl 
._,. ltı. • caktır. Ben bu ad:ımın sen olmaklığını can ve gö Deyince sordu: 

Haberin deniz ı·e macera romanı 19 

"~..... nUlden isterdim. Benim hayatımı uğrunda verdi- . Yine mi bir dellllk?ı ö,._' "ille~ sınna telleri ğlm bu büyük mücadeleyi iyi düşünmeni dilerim. Elinden tutarak onu kaptan kamarasına g~ 
'' ,:dıne hep gönülleri Avrupanın öbUr ucundan buxaya gelip beni dost- tilrdUm, kapıyı kllltledikten sonra lnglllz dos-

' açılsam, senem, çözül. Iuğa kabul etmekliğinde Ulu Tanrının kudretll . tumuıı uzun mektubunu ona da baştan aşağı oku 
~)\~ .... sem.. parmağını görüyorum. dum. Elimi alıp sıktı ve yalnız şu tek sözü sör.-
t~ . oğ1ii .. .. .. .. . Yazan: Ali Rıza Seyfi. Şimdi ben ne biliyorsam sen de blllyoratın. ledl: 

lı.1 ~ıı :ıt • nun ustunde pembe guJlerı Dünyanın muhtelif şehirlerindeki dostlanmın, - Öyle ise haJdi Londraya birlikte gidelim! 
~ ~1<ıtr 'rtn lc<Sprü iskelesine yapıı • olduğuna. inandım; o korkunç, inanılmaz sırrı, meslektaşlarımın adreslerini - sana lA.zım olur Londrada yaptığımız işleri uzun uzadıya an- . 
~: o~ll"' heyannamevi bir halk kalaıba- BIIA.k denilen bu adamla adsız geminin tayfa· diye - yazıp bırakıyorum; onlar benim adımm latmala hacet 7o:ttur. Şu :tadar söylfyeyim ki: 

'oJta1ror. bu sırada araJanna soku. ıarından başka ben de blllyorum! hatırası uğurunda sana her tilrlll yardımı gös- Binlerce ha7atın ve çok kıymetli malların tehll-
' \' ~erisi: Mister Şahin; hik!yemln sonunun nasıl ge- tereeeklerdir. LAkln aana şimdiden söyllyeylm kede bulundufunu ima ederek lngiltere bahriye 
bj 1

tt211 be leceğinl artık anladınız sanırım. Düşündükleri- ki: Sen bu adamı denizler Uzertnde aııla yakalı- nezareUne ve bUytık vapur şlrketlerlle sigorta 
tı)c:ıt:~ hayJcı 'yırtın!. • mln hep gerçek olduğuna ben tamamile inanmış yamıyacaksın. İşini yoluna koyunca İngiltere kumpanyalarına olan mUracaatlarım, yardım ta-

' ll: rıyordu.. Kalabalık. ıaır- isem de zabıtayı ve devletleri harekete getirmek devletinden ve bUtlln bll::rtık deniz sigortası şirket leplertm hep akim kaldı: kimse benim tabii kapalı 
t)· tu,, s . için !Azım olan bir tek açık dellll daha ele geçi- lerl ile vapur kumpall1'alarmdan çok bUytlk mU- olarak • aö7ledltfm d1l'6nceyl, zannı kabul etml-

b,,,_1>'1! tw cnı öldürecekler.. rememiştlm. BflAktn adsız altın gemi lle olan il- kAfatlar lstlyeblllraln. Herkes senin c;ok zengin yor, hatta ban yerlerde ::rtızUme karşı gülüyorlar. 
~1j 1~1\ırtı.'~lan1Yordu Ayni dakikada, glslnl açık. şüphesiz surette tesblt etmek lA.zım- olduğunu söylUyor, ilkin canmı bU::rtık tehllkele- dı. Bu Umlt kapılan kapanınca kendi kunetlerl· 
~ L~ı 1'o .. ·Y

1
1 Ytrtan serseriyr' bir İngiliz dı. Çok çalr;tılhm halde bunu başaramamıştım. re koymak neticesinde kazanacağın bu paralan mizden başka gUvenecek bir işimiz kalmadı. 

<ıı "l almaktan çekinme, çtınkn lnsanhfa, klmseslzle-ı l!itt,ıtı·ıyordu : yakalıyordu •. Et:n· Geçen yıl, BUA.kın Llverpolda olduğunu öğren- Candan ve göntılden benimle beraber olan 
'tırd ı krrb ı dim ve gene ona eski Yahudi kıhğile antikalar re. zavallılara Yardım tc;tn milyarlarca para bile Ali ile uzun bir konuşmadan sonra benim yalnız 

~ti) 11 <ı:> • aça vurup yere dü,u.. satmağa başladım. LA.kin artık BllA.k şehirde yal olsa çok de~ttldlr. Son olarak Tannya ısmarla- yelkenle hareket eden (Kartal) yatını Londra 
tıti\o•d~ hı ~lıı rolünü vapan delikanlı, nız bulunmuyordu. Benim bildiğim haydut ve ip- dık. Tanrı bu savaşta :rardımcın olsun! önlerine bafladık; maklnell ve yelkenli güzel bir 
~i ~i •lın:: vuruyordu. Rejisör ihtar siz gemiciler de şehirde onunla beraber bulunu- Dostun: yat kiralayarak buna (ikinci Kartal) adını ''er-
r 1\ tör·· sesli f.:tmdir: vuruıur. yorlar, ytyip içip Pariste gördüğünüz şekilde zevk Martin Hail dik, benim ylftt Türk gemicilerin hepsi yeni ge-

' ""~llıa Uıtrnesi için IJİddetli olması, ediyorlardı. Sonra BllAk gene Parlse•hareket et- - ?; - mlmize naklolundu, yalnız ihtiyar birisini Lon-
~ı iı1ll'\:1 • cocut;un haykırarak ağla- tl.J lşte o zalllan ben de seninle dost olmuş ve se- Şimdi arlık dünyada mevcut olmayan dostum drada kalacak (Birinci Kartal) yatında nöbetçi 

r,. . ırr) ııin Parise gldece""'lnl öğrenince birlikte gitmek Martin Hallln bu uzun mektubunu bltlrdilfm va- bıraktık. Yalnız yeni yat için bir ikinci kaptan •tı 6 

Ilı ıl llotı~·lithiş bir dayaktan sonra. için rica etmiştim. Bunun sebebi de BllA.kın ya- kit gözlerim gerek yorgunluk, gerek teessUr yaş. ile makine takımı lbımdı. Yeni yatın eski maki-
'\i P. ıti nrna glrmeğe, o yatla yolculuk etmeğe fırsat lltrlle dolmustu. Kamaramın l!mbasr sönmtış gl. nlaU ile lostromosu ve ateşçiler. tabii lngiliz idi-

, ~ i:.ıhcıı n elinden kurtuluyor, hulmaktı. Ben onun bu yatı kurnazca bir Alet o- bl~·df. Mektuba okadar dalmış idim lrl: Gecenin ler: bu adamlan şlmdlllk kullanmağa karar ver-
1lt arınd<ıki tellere ttrmanryor !arak kullandr~rnı blll~·ordum. Bu yata gireblllr j!er.Uittnf. kanuı.ra lumbnzıından f~eriye g1ln ~ığı miştlk. lklncl kaptanlık lçln de Polo adında bir 

t"ııtL lltlıvord f ·1· l' . . . 1~ ~ 1 tta.ı n t ttf B tt 1 d h ı. . il·"' i\tiy u. ngı ız po ısı ışı de kıyılardan açıldıldan sonra BiIA.kın açık de- dolmıu~ o u11 ,ımu an ayamamTŞtmı. yan ml4r&ea& e . u ayan ,a ı oşuma 
.,_ ~rdtrı 1t·?r· tahantasınr çekiyor- nlzde yatta~ adsız altın gemiye geçtiğini görme- Takatsiz bir halde yataftma uzandım, kan- gltmodlyae de ltalyanl41rda iyi gemici yetiştiğini 
~tı.. •lı~1;. 0Ptii dubaları üzerinde, ~e muvaffak olursam bu esrarın artık bilmedi- ıuk rtlvalnrlıı bes altı BRA.t uyuduktan sonra RU- d11ş1lnerek ve bu adamın denizcilikte tanınm ts 
~ "'"~~~ 11'f btr g5lge uzanıyordu. ~im yeri kalmıyacaktr. O vakit de hUkfimeti işe vertevA ~ıktım: vaktt ~l!'lf>vf "'eclvordu. Xartat zengin ll'ranıız Marki (dö Grao,·ll) in yanırldn Uç 

1 ~ncı. karıştırmak, yardıma ~ağırmak pek kolay ola- v:ıtım Do/fan kalltan fne:iltf'renln Solent lfmam- sene hizmet ettltlnl k!ğıtlarmdan öğrenince onu 
_.il 'ttt, t natlrvordu. Vurulan ser. ~aktı. nR. t'!Pmlrleml~tf. GUvertcde arkadaşım A.11 ile da gemiye almakta bir beis görmedik. 

"'1rı "~hlz polisiydi. • LA.kin görüyorsun ki ben bu son işimde mu karşılaştım, bana ·dikkatli dlkkatlt tiaktı. Ona ! JDter o zaman bu Paulonun nasıl adnm oldu 

• 

Çelciliti bitince, dikenli kırba- vaffakiyctslzllğe carpttm. Artık benim çektllim lirsaea: (Devamı var) 
---~==.::..:..==~-=--=-----....:...:.:.=......:...::..:..::.___:__:...::..:..:::.::__-=~.::..:_------~~~~~~~~~~----------------------------'-------~~~~-
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Amerikadan 
faşizme 

bir hücum: 

. Midesi çatlayarak 
~ B:ıştıır:ıh 1 incide 

tasile :ıynı tarihli sUnlük gaıetelcrdc neş. 
redilmiş 0!311 "fü:sml lchliğ, , e söre yııpı. 
lac:ık "Dalııli lolım:ı ln:ımell'ı ,, in iş veren. 
lerce lanziıııini kol:ıyl;qtırnı:ık için, lııın. 

lara dercolunması mecburi tutulan c~sl:ır 
aşıığı<l:ı y:ızılı ın:ııldelcre hıısredilmişlir: 

\'e bunların ne suretle kullanılacakları. 
HcYlr, hast:ılıane \'es:ıire. 
!J numaralı bent hakkında: 
fş.)erinin m:ıhhctine söre im:ilıat led-

ölen imam u· 
tur. Yaılıca olan hc.•.:a ha~talık ~~~ 
den perhiı: yaptığını aöybyerek r~ı,. 
yememek istemişse de hazır bu 

W'" Baştarafı 1 incide 

1 - lş lcrinln tic:ıret sicilinde ka~'lllı 
olan un,ıını, ntlrcsi ,.e lllPlt#ı iş. 

brileri ve şortları şunl:ırdır: 
t, 'e dinlenme saatlerine ri:ıyct. 
işçilerin giri, n~ r;ıkışlıırını kontrol. 
lşcilcrin nnsızın lılr sebeple lşyerindcn 

kı~:ı miidılelle ayrılmaları, 

Faşist devletler 
Ku - Kluks - Klan'a 

benzetiliyor 
Nevyork, 9 (A. A.) - Dçhilire na

zın le.kes, Amerikanın halihaz.ırda ge
celikli milletlerin ("Gecelikli milletler'' 
Anadolu ajansı müterciminin l anlı~ ter
cümesi eseridir. Telgrafta "gfünlekli mil 
Jetler,, yani "kara gömlekli", "Mki göm· 
lekli" gibi teşkilat sahibi milletlerden 
bahsedilmektedir.) yeni deliliklerinin 
tehdıdine her zamandan ziyade maruz 
olduğunu söylemiştir. ~Iumaileyh, şiın
diki vaziyeti, birtakım kimselerin hüvi· 
yetlerini, izlerini belli etmemek gibi al
çakça bir maksatla ancak gece karanh· 
ğında seyahat etmiş olduklan Ku -
Klux - Klan devri ile mukayfse etmek
tedir. 

f etlerine davetler batlaınrJtır. Ram3za
nın son gecesiBeıiktaıta bir ahbabının .r:i 

yafetine giden imam Şevket orada kala 
balık bir sofraya oturmuıtur. 

:? - lş~erinin ismi \'e adresi. 

3 - l~in her sünkü ba,ınma 'e bitme 
s:ıntleri. 

4 - Mecburi dinlennıeler. 
5 - Fazla saatlerde çnlışnıa. 
6 - İşti ücretleri. 

7 - llnfl:ı tatili, ulusal b:ı:rram Ye sene! 
tatiller .• 

8 - S:ı~lık, korum:ı ,.e iş emniyeti b:ı. 
kımından işçilerin riayete mecbur olduk. 
Jarı hususlar. 

9 - l~ inzibatı hakkında işe; ileri n rinl e. 
te mecbur oldukları hususlar. 

10 - Cezııl:ır. 

11 - f şyerinde, işçtlerin şikayet \'e mil. 
racaallarını nereye ,.e kime l'&pılaca#ı. 

lşı;inln, işinin bnşından kısa ıuiidıletlc 
ayrılmıı ı ve işycrinin diğer kısıml:ırıııa 

glnncsl. 
İşçinin Amirleri \'e arkada~l:ırilc müna. 

sebetlerindc riayet edeceği mu:ımck nrı. 
ları. 

Yukarıda yazılı lıu!;uslard:ın b:ı~ka iş. 
yerinin ıı ·rıca koymıık istediği iş şartları 

' 'a rsa bunlar • iş kanunu - ile i, lıayııtınn 
mütc:ıllik sair me,·zııatın hükümlerine mu. 
lıalif olmamak YC bn men:u:ııtııki hiikfim. 
!erin tekrarı mahirelinde bulunm:ımıık 

lıaydile, dahili talimatnamelere ila,·e edi
lebilir, 

Yuknrd:ı yıızılı bentlerden bazılarına 
ınütcalllk izahl:ır: 

8 numaralı bent hal.:kında: 
a) 1n·erinde 16 yaşını doldurmayan iş. 

tiler bulunup da bunların çalışma ~ııatle. 
rile diğer bilyük yaşt:ıki işçilerin çalışma 
saatleri nrasında fark \'3rsa, bu çocukla. fÇERDE: 

"Klan'ın zabitleri" şimdi bombardı
man tayyareleri, tanklar, zırhlılar ve tah 
telbahirlerle beynelmilel harekat saha -
smda seyahat etmektedirler ... 

ra mah,us. ol:ın ~alışma saatleri ayrıca göıı 
ferilecck ı i r. 

b) lnerinde i:in haşladıAı "'c bittiği 
saatler muhtelif mrYsimlere güre değiş. 
mekte ise, bu değişmeler ayrıca yazılac:ık
hr. 

• Bü)·uk Millet Mecfüi dün toplan:ırak 
müteferrik bazı meseleleri müzııkere et. 
ıniştir. 

lckes bu sözleri Amerikan medeni 
hürriyetler birliği tarafından verilen bir 
ziyafette söylemiştir. 

c).İştt postalarlle çalışılıl'orsıı, herbir 
postanın '·ardıyn "nöbet,, saatleri ve pos
tların secc Te gündüz çalışma sıralarının 
h:ıftadnn hnftııyn mı, iki haftada bir mi 
Tcyn :ıydan aya mı değiştirildiği gösterile. 
ceklir. 

Ihlar: Umumt memleket saati olm:ıy:ın 
yerlerde iş k:ınıınunun 41 inci maddesi 
mucibince iŞleri aatinln hangi resmi sa. 
:ıte göre ayar edildiği yazılaacktır. 

4 rıumaralı bwl hakkında: 
C:ılışm:ı nın ort:ıhıma bir zamanda,, ka. 

nunun 12 inci mnddesi mucibince ,·erile. 
cek "mecburi dinlenmeler,, in başlama ve 
hilme ııaatleri yazılır. 

lşçi postıılarlle ~alışıldı~ı takdirde, her 
bir l>Ostanın dinlenme saatleri tasrih edi
lir 

Umumiyet ilib:ırile dinlenmeler bütün 
işyeri için :ıynı saatlerde olmayıp da iş. 
yerinin muhtelif kısımlarında başka ha~ 
ka saatlerde ,·erillyorsa, her kısma att 
dinlenme saatleri aynca gösterilir. Sayet 
İ§İD m:ıhiyeli icabı olarak, bütün işyerin. 
deki ,·eya muhteur kısımlarındaki i~çUe. 
ı-in hepsine birden aynı sa:ılle dinlenme 
YermcJe iınkAn lıulunın:ı;oıp ı::ı bunlara 
nöbetleşe dinlenmeler veriliyors:ı, bu ılin. 

lenme nöbellerinln ı;n:ıtlcrl ile koçar kişi. 
Jile gnıplar h:ılinclc sırnlnnılığı d:ı l:ısrih 

edilir. 
5 numaralı br.rıl lıal.l:ındn: 

lşyerindc n•:ı:ıhut bunun y:ılnız h:ııı 
kısımlarınıl:ı 'k:ınunun 37 im·i ın ırhl<'si 

mucibince · ro~ln sııatlcrlc ç.ılı ,ııı:ı,, ilıli
mali olup olm:ıclığı :. :ızılır. 

6 numaralı brnt hn!:l.ında: 
llnnsi işçiler iı;in giinliık ~e hatıalık 

Teya a1·1ık ve hnnRI i .)er iı:ln :;a:ıl ht"snlıi. 

le veya parça haşın:ı ~ ahul ~ apılan iş mik. 
tarına töre ücret 'erildiğı il) rı nyn gös
terilecektir. 

ihtar: Ücretin mukannen olarıık hafta. 
nın hanıi gününde ''erildiJi de tasrih edi
lir. 

7 numaralı bent hakkında: 
a) lşyerlnde hartnda 35 "eYa :!4 saallfk 

tatilden hansisine tabi ol<lııAu. 
b) İşin mahiyeti dolayısilc mukannen 

olarak pazar (.(Ünleri ile "Cumhuriyet bay. 
r:ımı,, nın 29 llkleşrln günü dahi çnlıJmak 
mecburi)·eti olup olmadıih ''C bu çalışmıı. 
nın bQtUn fşyerlne mi 1·oksa yalnız bazı 
kısımlarına nıı şılmll bulundu~unu. 

c) Clusnl lıa)Tom \'e ı;enel tatiller kanu. 
nun ikinci maddesinde fşyerlerl için ka. 
panma mecbıırlretl konmaksızın sayılmıo 
olan tatil gfınlerinde dahi çalışılıp çalı. 

-::ılınadıl!ı \'e şa:, et çalışılınıyorsa işbu ihll
~ arı tatil snnleri için işçilere ücret ,·eri. 
lip 'erilmediğl gösterilecektir. 

11 numaralı bent hakkında: 
lşı;llerln s:ığhk konınma ,.e it emniyeti 

hal.ımııırl:ın ne 11lhl mullere tabi oldukla .• 
rı \C ne gibi h:ırcekllercle buhınmal:ırının 
)aMk olduğu ynzılacal:tır. 

• Beyoğln • T:ırl:ıbaşı caddesinin esaslı 
surette t:ıınirine karar verilmiştir, Tami-
rata derh:ıl Iıoşl:ınııcaktır. ' 

• Suriye ithalıitçıları memleketimizden 
3 milyon kilo ynpaAı almı~l:ıruır. 

• J>rens Seyfedclinin naa,ı cuma günil 
Mısır:ı gönderilecektir. 

• Üsküdar iskele meydanınİn asfalt ya. 
pılmasına 1.:ıırar \'erHmiştlr. 

• Cnh·ersile rektörü Cemil, hukuk ilmi. 
ni yayma kurumunun hazırladığı serinin 
ilk konferansını vermek üzere, yarın An. 
karaya gidecektir. Rektör. ayrıca talebe 
içil) açılacak yurd n lokanta işleri etra
fında Vckftletle temaslar yap:ıcaklır. 

• Ccrrnhpaşa hastahanesi yolu asfaltla 
yopılııcaktır. 

• İthal ettikleri fptidat m:ıddelerde-n 
alınan muamele vergisinin gümrüklf'r•lc 
.abnıp"ı Loln, baaı sanayi müesaeaelu.ri 
lktısat Vekaletine baş vurmuşlardır. 

• Geceleri fener yakmadıın limanın için. 
'de ve dışında sefer eden bazı deniz nakil 
\'asıtnlıırı görlllmüştilr. Liman reisliği ı,1k 
sız yakalanacak deniz mıldl vasıtalarından 
para cezası alacaktır. 

• IhlAmur - Fenerbahçe yolu asf:ıltla 
döşenecektir. 

• Köy öğretmenlerinin, köylüye muhte. 
lif mevzular üzerinde sık sık konferanslar 
\'ermeleri müna~ip görülmü~lür. J\on re. 
r:ınsl:ırn ı;at:ıka ınınt:ıkıı~ınu:ın ha~lana. 

cnlctır. 

• tsıonhulıla bulunan nı:ıtlıl':ıl umum 
müdürü Narl hu ak,am ı\ııknrııya giılecek
tir. 

• l.isc ,·e ortıı dcrcccsinueki ecnclıl ''C 

ıızlık okullarınd:ıki ) ar ı)irei.;türlüklcr 1.al
ılırılnıış, bıınn mııknlıil lcclrisııt clirl·ktlir
liikleri ihd:ıs edilmiştir. Dün l;iiltür ılirek 
törlü~ünde topl:ın:ın teclrl11:ıt ılirekt:Jrlcrl, 
reni "nzifeleri hakkında direktif :ılnıışlnr 
'c vıızifclcrl teshil edilmiştir. 

• ilk okul :rardımcı okuma kitabı mil· 
>-uh:ıkno;ı tıilıniı,;tır. \'erilen miis,·eılılelcr 

bir ay içinde incelenecektir. Müsabnlaıya 
yedi kişi iştirak etmiştir. Birinci ve ikin
ci ıeleeek esere 150 ve 50 Ura mükAfat 
"YerJlecektlr. 

• Gecen dokuz ay iı;lnde Aydında 1156 
J.:.işl ölmüş, 1821 clo#um tesbit edilmiştir. 

• lktıs:ıt \'eUletl lstanbula bir sanayi 
mtifetti,i göndermltllr. Müfettiş. delirnıen 
sanayilnin va7.lyetl hakkında bazı incele
meler yapmıı ktadır. 

• Devlet Demiryollan ıenel direktörü 
Sabri istifa etmiştir. 

• Tllrk borcu tahvlllerl dün U ,55 de 
açılmı,, 14,iO de kapanmıştır. !kinci tah. 
vlllerde 14,05 lirayı bulmuştur. 

• KAlıthıınc sırtındaki bendin kapakları 
tıkalı olduAu için gon yaAmurlarda dere 
taşmı~tı. Bundan aonra yağacak yaltrnur. 
tarda sel ba~J.:ınına mani olmak için ben. 
ılln yıktırılması, yahut otomatik bir şekil
de yaptırılmn~ı iı;ln, lleyoltlu kııymııkıım. 
lıAı belediyeye mOrııcant etmiştir. 

ihtar: Sağlık lrnruma ,.e iş emni)·etl bn. 
kımındnn bilhassa aranılaC':ık hususlar 

• Heyeti m:ıhsus:ılarda aleyhlerine karar 
''erillp de kenrlilcrine tebligat yapılma. 
~·anların bu kor:ırlara itirnx edebilmeleri 
hakkında hazırlanan kıınun l~yih:ısı m~c. 

lise se,·kedilmiştlr. 
• İstanbul \'ilıhetl kfiltllr kadrosuna ye. 

niden 28 ilk tedri al müfetti,i ilAve edil. 
mlştir. 

şunlardır: 

Yangından korunma. 
lşrerlerlnin ve işçilerin temizliği. 
iş cJbl5rsi ve fşı;lnin kull:ınocıığı konın. 

m:ı eşyıısı • konınma gözHiğü, hususi el. 
dil·en, aaykkahr ,·.s. gibi. 

Noks:ınların ,.e hasarın bildirilmesi usu. 

lii. 
Tchllketl ~·erlere ı;lrme Ye oralla buJu. 

nanşnr!Yarı, hYcrl cloktorunun muayene 
s:ıntl rf Te lıcrhnn~\ hlr ı:ım:ındn aranınee 

bulunaca~ı l er. Jabı 

• Hükumet tarafından satın alınan İstin 
:re dok şirketinin havuzları ile diğer tesl. 
satının te:ııellümfine ııy başında başlana. 
caktır. Fabrika yılb:ışınc1an illbaren fııb. 
rlka ve hanıılar l<laresl tnr:ıhn<lıın işlcti. 
lcccklir. · 

OTSARDA: 
• F;:ın:ııada Salnt Sauveur ciYarında 

dRşen tayyarenin t.yon • Mnrsilyn posta. 
sında işllycn tayyare oldu,!ıu nnl:ışılını~tır. 

TelsraCçı ölmil~ ve pilot ağır surette ya. 

Başvekil 

Üniversitede 
~ Bqtaratı ı incide 

ruma enstitüsüne geçmiı, buralda Al -
man profesörü Hirt tarafından verilen 

izahatı dinlemiştir. 

Ba§vekil duvardaki grafiklerle alaka 
dar olmuş, memlekette hıfzıssıhha 

tetkikleri yapılıp yapılmadığını ıormuı. 
tur. Prof ec-...ör bazı yerlerde bizzat 
tetkikler yaptığını, statistikler hazırla· 

dığını söylemiıtir. 
Baıvekil bu enstitüden sonra tıp fa· 

kültesi bilinci sınıf dershanesine gir. 

mi§, talebenin liatınnı sormuş, r.onra 
mikrobiyoloji enstitüsüne gitmiştir. 

Baıvekil hukuk fakültesini de gez • 
dikten sonra talebele şöyle 'oemi§tir : 
"- Bir gUn tekrar gelip daha etı:af

lıca gezeceğim. Bu gelişimde çok büyük 
zevk ve heyecan duydum. Memleket.~ 
size teslim edeceğiz ve sizin, bu teslim 
edilecek olan ağır ve §erefli vazifenin 
altından kalkabile~eği,nize emniyet:miz 
vardır. Çünkü gençlik çok iyi bir is. 
tikamette yürüyor. 

Vatanperver, milliyetçi ünivcrs=te • 
lilerimiz bizim için iftihar elemanları • 
dır. Kendileri nasıl bir istikbal için ha. 
zırlandıklannın farkmda bulunuyorlar. 
Bunu anlamak bizim için ve kendileri 
için de en büyük teminattır.,, 

Tramv.ay - otomobil 
çarpışması 

Şoför Abidinin otomobili dün gece 
Beyoğlunch: 1ııtiklil caddcsinlden geçer· 
ken vatman Saini:n idaresindeki Şifli 
- Tünel arabasyle çarpışmış, her iki a. 
rabanın ön kısımları hasara uğrmaııtır. 

r:ılanmıştır. Üç yolcunun yaralan hıırıt. 
tir. 

• Fransada Lih·anyalı Lıir subay piJo. 
tun irlarcslncleki t:ıyy:ırc yere inerken 
ch·arıljl bulunan bir :ığaca ı;::ırparak )'ere 
dfişmüştOr. Tayyare tamamile pnrı;alan. 
mı, fakat Pilot hafif surette y:ıralanmış. 
tır. 

• llolanda milli müdaraa bütçesinin 
tıynn nıecllslndc milzakeresl esnasında, 
milli müdafaa nazırı, llolnnrla bü:ı.·nk er. 
kAnıharhtycsllc yııbnncı erkanıharblyeler 
nrtısındn hiçbir nnl:ışma me\'cut clmadı~ ı 
nı loı1tih eylemi~tir. 

• İngiltere ,A\·anı 1\am;ırası, mUıakcre 
etmeden ,.e ittifakla tayyare hücumlarına 
kar~ı tedbirler kanunu projc~lni tas,•ıp 
elmlştlr. 

• Mısır kralı Faruk, on beşinci tıp kon. 
gresini nı;mıştır. J\ongredc hemen hemen 
bfitün diinya memleketleri temsil olun. 
maktadır. 

• Brezilya Reisicumhuru \'arı.ıas bu arın 
<>n sekizinde Arjantin cunıhnriyetilc Mon. 
tc Yidco<la bulu~acaktır. 

Yarses müleakiben cenuptn lılr seyalınt 
yaptıkton sonra )'ılbnşı bayramlannı mü. 
leakip Rlyo de Jnneyroya dönecekllr. 

• Mısır Başvekili ?\ahns p:ış:ıra geçenler 
de yapılan aııikast ile alAkadar olmak üze. 
re yeniden birçok te\'kifat yapılmı~tır. 

• Eski Romanya Hariciye nazırı Tltü. 
lesku, önümüzdeki inlihaballa OH rlepart. 
nıanı clahlllnıle milli köylü fırka!\! liste. 
11lnık nııı~t:ıhil olnrak naımclliğiııi nz. 
~clecektir. 

Cami minarelerinde elektrikler ya
nınca sofra baıında oturanlar zeytin ve 
peynirlerle oruçlannı bozmuılardır. 

İftar sofraaı erbabına göre gayet gü 
zel tanzim edilmiştir. Taze yumurtalı 
pideler, müteaddid reçeller, pastırma, 
sucuk ve turşular yer yer konmuş. da 
vetliler hoılandıkları §eylerden hayli· 
ca yemişlerdir. Bu ıekilde yemek zeml 
ni hazırlandıktan sonra ortaya nefis bir 
koku neşreden bol etli düğün çorbası 
getirilmiıtir. 

Çala katık yenilen çorbadan sonra 
bol sovanlı ve pastırmalı yumurta gel 
miş, bunu yağlı et yemeği, turfanda o~ 
lan patlıcan imam bayıldı hindi dolması 
bol sarmısaklı ve yo~urtlu tatar böreği 
takip etmiştir. 

Sofrada bulunanlar bir yandan fıkra 
anlatarak, bir yandan takalaşarak ye· 
mek yediklerinden ittihaları gittikçe a· 
çılmıı. gon oluak gelen ortası tur1u kl 
seli baklava tepsisi de kısa bir zamanda 
silinip süpr:ilmü§tür. 

İmam Şevket de ev sahibinin mUte 
addid israrlan karJJsında karruru hayli 
!azlaca Jİ§irmi1, kahve içtikten sonra 
yatsı namazını kıldırmak üzere ahbabına 
veda etmiıtir. 

İmam camie geldikten bir müddet 
sonra kendisinde fenalık hisetmiı, nefesi 
daralır gibi olmuı, midesinde sancılar 
baılamı§tır. İmamın fenalqtığmr gören 
ler kendisini hemen bir otc:nobile koy· 
muşlar, dogru Beyoğlu belediye hasta 
hanesine götürmüşlerdir. Hastahanede 
derhal muayene edilen imamın midesi 
nin çatladığı teşhis edilmi1, hastahane 
operatörü Sadreddin tarafından gece 
midesinde ameliyat yapılınıştıT. 

· Ameliyata rağmen hastanın vaıiye 
tl ertesi gün ve daha ısonra fenalaıırut 
tır. İmam tanıdıklanru haatahaneye ça 
ğırtmıı, vaısiyetlni bildirmi§, ikinci ge 
ce de hayata gözlerini kapamrıtır. 

Buna benzer bir vaka da geçen ıene 

Eyüpde olmuştur. 
Meıhur bir hoca ıelter hastalığı çek 

tiiinden dolayı 11kı bir perhiz altına a 
tmmııtır. Hocanın talebelerinden olan 
bir imam kendisini kızının düğo'.lnüne 
davet etmiJ, ziyafet sofrasına oturtmuı 

Japon 
zaferi 

Berlin, 9 ,(A. A.). - h mahafili, Ja
ponyanın Çinde kazanacağı bir zaferin 
Çin - Alman ticareti üzerinde hasıl e
deceği akisler dolayısiyle ~ içinde
dir. Bu mahafil, uzak §Mktaki vaziyette 
hftSJl olan inkişaflann iktısacll sahada 
bilhassa Alman kimyevt \'e ıf:-pençiyaıi 
sanayi sahasında Acil kararw itihtazı· 
ru zaruri kılmakta olduğu mütaleasında 
bulunmaktadır. ÇünkU bu sanayiin Ja· 
pon rekabetinden müteessir olmasr ih· 
timali kuvvetle mevcuttur. 

Almanya taralından ittihaz edilecek 
olan yeni sanayi için l~ ,,lan serma
yenin tedariki meselesi de ayni maha
filde müzakere edilmektedir. Umumiyet 
le bflyan edildiğine göre Japonya, Çin· 
de reni teşkilAt vücuda getirmek için 
ecnelıilerin mesai birliğine müracaat e· 
decektir. Fakat bu sahada Almanyanm 
lngUtere, Amerika ve Fransa ile reka
bete kalkışmasına imk!n mutasa'"·er 
de~ildir, çnnkü sermayesi yoktur. 

Bir suikast 
Şanghay, 9 (A. A.) - Meçhul bir §3· 

hıs Vov0$tinia adındaki Rus gazetesi i
darehanesine bir bomba atmıştır. Jnri
lMtın tesiriyle binanın camla!"t kmlmış
trr. Bombarı atan kaçmıya muvaffak 
olmuştur. 

Son dakika 
Nanklne girmişler 
Şanghay, 9 (A.A.) - Japon gazete -

leri tarafından alı.nan ve henüz teyit e· 
dilmem.:t olan malumata göre Nankine 
cenuptan hUcum etmekte olan bir Ja. • 
pon kuvvetinin pişdarlan, şehrin harict 
&urunun cenubu §&rlrisindeki kaDılardan 
birinden iseri grrmi§tir. 

lar: ktortırtıl 
- Ye hocam ye 1 Sen do deıııir 

perhizine bakma. Bir !ey otmaz l 
lerdir. • k_ .... t 

d • 1ce .-·-
Hoca ısrarlar kar§ısrn a ıy ~ısıif 

nr doyurmug, hamur İ§i yemek~ dl 
daha sofra ba~ından kalkar ]ca 

hastalanmııtır. Ul ""'' .. t .. r en ,,v 
Otomobille evine go u 111eırıit• 

bütlin tedavilere rağmen iyile?~r 
o da fazla yemekten vefat ~ 

Kömürden 
sabun 1 

111 Almaoyada zeyt 
yağlı sabun da 

kulla nı 1 mı yac~~1, .: 
Bertin, g (A.A.) - Aıınaıt t~" 

gerleri bir kaç &ene süren uzµıı. : ıcS
. 'd i maddellB· . 

beleııden sonra ıptı a . t ,uıııt• 
milrden alan sun'l bir sabun ~ca clir<liiiıı• 
lerdir. (Alman ajansının b~rı ıat 
göre) bu sabun tabii sabunla . atrt1' 

h 'zdir• 
kat daha yüksek evsafı aı k teınİ'ır 
köpUk ve mukavemet ve gere • wıtill'-

. . • l d' ~ rlerirlltl me kudret.:, ıtıboıny e ıge l 
dedir. 121uteCI" 

Ziya ve havadan da daha aı ;.tilı'" 
&lr olmaktadır. Kömürden sab~_-iyl• 

.. ·ıı ı-
sal etmek uıulüne mucı~~ıadı ~ril " 
"Hansen Trioschke,, us~~u diier "1 
miıtir. Bu sabunu gör~nu~~e ~' i 
bunlardan farketmiye imkan.~ aab"" 

BUyük kömür müesseselcn ede 4d 
nu istihsale ba~laınıJlat.dır. sen atceıı: 
bin ton kömür sabunu istih&al ~· 
fa:brikalann kurulmasına ba§lart saıı•f11 

Diğer taraftan Atman kinıYa 41-
. ~ otaıı -... ti 

esası zeytin veya reytınyagı .. t\1~ 
ğer bilumum maddelerin yeri.fll ~· 
kimyevı maddeler ara§tırınakla 
d.. . _,,d 
u~ . i~ 

Çünkü günün birinde ~~urııli' 41-
mil}kül bir safhaya gireb ır. b~ 
esaat gene kömür olacakO:· :S~ııııedf 
ta yalanda müabct bir netıcc 

Umit edilmektedir. ~ 

lzmir telef of1 
şirketi 

ı 200 000 I1raY9 

sa tın aııoı1°uri .,tııt 
şırlcc ,.. _,,.., 

HükCtmet tzmir Telefon . ~ ... ;n ~ 
• sır.r.e"' _te• 

almıya karar vermr1. ve :1: ~ere>. 

hiyet sahibi meımurlariyle ri1~1d· ~ne g'ü" 
be ve ıı;.· .•• ka -

re ba§lanmııtır. Ha r it ~-
m.asına ' utOJ' re, 1irketin satın alın ·ıtir· S te" 

vele taslağma sah çe~0 Jira ,,eri _ 
tesisat .~in tirkete 1.200.0 ._..Jeneee1' 

• yılda ou ·ıe -cektir. Bu para yiıını 
0 

]ira '1(r1 
tir. flk taksit olarak 60.00 1'" 

ccktir. • ta~ıarıdı ' 
Satın alına muametesı J.nl<• 

· ı ıanbul - ıa' 
tan sonra bmır - 5 • artU'1 
ra arasında telef on de~cıerı 
caktır. 

Arnavutlukta 
f eye zan~eyeı•rıla'~ 

. (AA) _ So ~ff'ltJtıa 
Tiran, 8 • ·.. :grgeri JJJ>•· ut .. 

bilhassa Berat, Gorce, 'bat yal""" ,, 
kalarında mühim tahtı lı'f ırıııald•r r•P. 

d -ııhte _.1 ·· ıı• 
Bu mmtakalar a ':: " n ınaıısı.uU ar " 
çaylar tapnış ve biitU utca6111d• y 
etmittir. Vol pet:

01
• r;:ı~uıtUr· 

drma ko§an altı ··~l r 
lskoçyaıdad••'' 

" O ye11 çe· 
Çek 1 eri C.J • ıskoÇ>'' --;~"' 

Lugov 8 (A.A.) - r.ı S-0 
' f b l rnitli rna:ıı · tir· 

koslovakya ut 0 • ıerıııı>t 
. 1 neuce 

yanın galebesıy e alı _,.... __ e fr.-
1

et1 
Japonya v 13irıratc;~
Bağdad 9 (A.A.) --: ·r Si)""'" _ ... w 

, diJmı§tı • 'lfP": 
Japonyaya davet e şar1' jııS" 

yakın "iı1de t• 
hafili Japonyanm • birtlg 1cJc 

ı:· ınesaı 1" , 
ketleri ile sıkı ır ıduğuntl esııJe 
lunm:ak arzuııında o bUtiin ısı ıo ,c-
mekteldirtcr. Ja~onY~tıer ıouı>ad' 
l:etlerle iktıodı heY 
mek tasavvurundadJr· 
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?2 , KAHnAMAN T\ T Z 
l' -· . . • 
lı~ı du: Onun içinde bir kaplan yı. t • .:ı

ıot b" ır casus kurnazlığı vardı. , 

Çil ~raJiçc, önünde iğilmig olan su:kast 
birtrı Biizdü ve heyecan içinde titriyen 

llcsıe şunları söyledi: 
tı - Uzun zamandanberi terketmedi
l'ılattı Vaı dö Gras şatosundan aynlma-

l'a' tasuslar ordusunu şaşırtarak bura 
tl.l telrneme, ve nihayet, kraliçe cldu
b·· ttı halde, krala kar§ı suikaste teşeb-
llate b l ille u unan zevatın toplantısına gel-

la, ~e bir tek sebeb vardır: Bu huzurum 
bltl lirada, istikbal için kati bir vaiddc 
ltı:ıl.ln~ak istedim. İzzet nefsim kırıl
ttı11' bbır sok acı istihfaflara maruz kal 
Ilı Ulunuyorum. Altı aydanberi vicda 

ttıı d' ~a h ınliyor ve ona benim de yaşama 
li~l' alı:kım olup o!madığım soru>"'?rum. 
lar. ~ı~n her anında beni öldürüyor· 
lllcıt . 1~Yorum mösyöler. Beni mahvet 
l'l'ı·Jt ıstıyorlar. Binaenaleyh beni öldJr 
•ı • benj mahvetmek istiyenlere kar
ı \'a. • 
ılır. ~~Yet almam en tabii bir hakkım-
l'oru ıte koştum ve §İmdi ıize bağırı
cc, 'ttırı: Beni kurtann 1 İstikbale gelin-

Glll'dta~a~ .kraliçesi An d'OtrİJ bütün 
taahh~rınızın tahakkuk edcı.;eğini size 

k Ud ediyor. Bu ıöz k.Ui mi? 

bit a''la ve korkunç bir sükut nlonu 
i he ~~o~durdu. Sonra, on ilçüncU Lü
ll'ııtıit 1tlıyöye kır§ı hiddet ve nefret 
~·c lt tları yükseldi, daha ıonra, kraliçe 
huı-~ arıı Öyle ço§kun bir geda kat teza 
bir t Patladı ki, kralın önünde bile hiç 
~a§lll~~a~ ağlamamı~ olan An d'Otrif 
lar,

11 
onune iğdi ve gözlerindf'n yanak 

bil }'il d~şcn iki iri göz yaıı damlası. 
~:~kaklann yakıcı ate!inde kurudu. 
Uı ·arıtriler. -v : . 

bi aşasın kraliçe! 

Cttilcr~e bağırdılar ve b=r s:okları ilave 

; kahrolsun Kardinal J -'s;;n d'Aju adeta yalvarır ~bi: 
tıUn it' ?rıyöler, mösyöler, dedi. Dü~t.i 

1 bııi dııarıdan duyabilirler. 

Ve tekrar etraf saki.nlefnce ilave et 
ti: 

- Eğer başka bir vaid ve söze ihti 
yacınız varsa. kraliçe, onun verdi~i sö 
ze dük d'Anjunun sözünü de ilave et 
meme: müsaade buyurur. 

Trankavel çılğın bir sevinçlr-, az 
daha: 

- D:lk d'Anju ! 
n :ye bağıracaktı. 
Demek, müthiş bir kıskançlıkla yi

yecekmiş gibi seyrettiği bu genç asilza 
de dördür.•;ü Hanrinin oğlu, on üçüncü 
Luinin kardeşiy.di -yani Annais'in a
ğabeysi- Kurdo sokağında ikametgahın 
bahçesinde, Annais'in yanaklarına konu 
lan buselerin manası şimdi artık tavaz 
zuh etmişti J 

Trankavel adeta sarho§ gibi, ıevinç 
i~inde mütemadiyen söyleniyordu: 

- Nışanlısı değil! ... Fakat hepsi bir 
monsenyör ... Siz bana dehşetli korkunç 
dakikalar yaşattınız ve hakaretleriniz
den ti ya de, bana verdiğiniz bu koı ku
dan dolayı bana tarziye vermelisiniz! 
l{endi kendime söz vermi~t:m ve bu 
sözümden dönemem dogrusu 1 

Kraliçe peçesini tekrar yüzüne örte 
rek kenara çekilmi~ ve böylece, suikast 
çilerin onun huzuruna ehemmiyet ver
meden içtimalarına normal bir §ekilde 
devam etmeleri lazım geldiğini göster 
mck istemi§tl. Bunun üzerine kardinala 
k~rşı ithamlar dökülmiye başladı: 

Madam dö Kombalenin (kardinahn 
yeğ ninin) zcngiliği bir iskandn1dt! 
Fransız asaleti bir efendiye tahammül 
edemezdi. 

Marki dö Bövron bağırdı: 
- 1şte son saçma emri: Düello me 

n"!:ftmiştir. Buna riayet etmiycnlcr de 
öl:im: mnhkum ediliyorlar. 

Monmorensi Butvil söze kan1arak: 
- Marki. dedi. Bahse girerim' 
Her kes dikkat kesildi: 
Çünkü her kes Bövron ile BL!tvili 

ycl;.:!ig~rinden ayıran derin kin ve nef. 
rcti bifü•ordu. 

nT:~n-mT-'Tn"'""'~..-----------~T 

K A H R A M A. N KIZ ' M 

---------------------------------------------------------------/------ Susun! dedi. 
Üçü de kulak kabarttılar. Zemin ka 

tından bir çok seslerin gürültüsü geli
yordu. Sonra merdivenlerde kılınçlar
la mahmuzların şakırtısı 'duyuldu. 

Trankavel sakin bir sesle: 
- Galiba yemeklerin bedeli bahalı 

ya mal olacak! 
Dedi. Korinyanla Raskas da içtikte 

ri ıarabdan sarho~ bir vaziyette sordu 
tar: 

- Öyle mi zenediyorsunuz? 
- Evet, bu yemeklerin bedelini pa 

ra ile değil kanla ödemek lazım gelt>cek 
saklanın.. Çabuk wlanın ... 

Ayak sesleri artık büyük salondan 
geliyordu. 

VIII , 

ŞALE Mİ, LüVlNYl Mt? 

Trankavel me§&leyi söndürd:i, Ko
rinyanla Raskası l«>llarmdan yak:ıladı 
ve yandaki odalann birisine: itti. Üçü 
de nefeslerini keserek~ hareketsiz bek 
le.diler. Gizin ikametgahını istila eden 
bu meçhul adamlar kimlerdi? Şüphc
g!z kendilerine mükellef masa hazırlat 
mış olan adamlar. Evet, ama bu adam
lar kimlerdi? Ve kalabalık bir halde ak 
şamın bu satinde burada ne iıJeri var 
dı? Gerek tehlikenin, gerekse av köpe 
fi gibi vaziyetler: takmmağa alışmış ol 
manın verdiği itiyadla iki casus, kulctk 
larını iyice kabartarak ve kamburlaşa
rak, göz kulak kesildiler. Salonda gürül 
tü kesildi. Sonra, bu sükutun içinden 
bir ses, genç, berak, biraz alaycı bir 
ses gülerek şöyle dedi: 

- Eh, mademki mabede gir.dik, du 
aya batlıyalım .. 

Ciddi, kalın ve samami a§ıklarda en 
basit kelimelere: bile • trajedik bir hal 
veren bir ses de: 

- Madam. dedi. henüz gelmiycn
leri beklesek daha iyi olmaz mı? 

tlçüncü bir seı: 
- tıte zaten geliyorlar. dedi. 

İki casus tehlike ve rekabeti unuta 
rak biribirlerinin elerini tutular ve K~ 
rinyan nunldandı: 

- Bu bir suikast toplantısına ben-
ziyor. 

Raskas da soluyarak cevap verdi: 
Bu bizim için mühim bir &ervettir~ ' 
- Banşalım ve bu serveti paylap 

hm, kabul mU? 
- Kabul, dost olalım. 
Bu esnada bc:rak ve alaylı ses tek 

rar bağırdı: 
- işte bizim kahramanımız matma 

zel dö Lespar nihayet geldi! Gelin ıizi 1 
kucaklayım, güzelim .. 

İki casus, ayni sılgın sevinç içinde 
ürperdiler. 

Korinyan fısıldadı: 
- Kulaklamnızı ve gözlerimin aça 

Iımt 

Raskas da mükabcle etti: 
- Yaklqalım ! Konuşulan sözletClen . 

tek bir kelime bile kaybctmiyelim ! 1 

Ağızlanndan fırlamak üzere bulu-. 
~ boğuk bir ses, boğazlannda boğul 
du: Trankavcl onlann boğazlanna ya 
prımıştı. 

Annais dö Lesparın ismini duyan , 
Trankavel, bu güzel başın, bu sevdiği 
başın, celladın baltası altında uçmak 
tehlikesine maruz kaldığını anlamıştı. 

Çünkı:l casuslar konuşulan sözleri duyar 
larsa, Annais'in suikastçilerle beraber, 
olduğu ispat edilmiş olacaktı ve onların 
şa.hadeti, genç kızın derhal yakalanarak 
cellada teslim c<!ilmesine kafiydi. Zul 
meti yaran kırmızı bir ışık gibi, Tran 
ka~elin çılgın zihninden ikisini de: öl
dürmek düşüncesi geçti. 

Onların boğazlarnra yapıştı. 

Bu iki çelikten elin tesiri altında, 
Raskasla Korinyan gerilediler, bir oda 
ya oradan .da diğerine geçtiler ve, ora 
da, Trankavel artık bir şey duyamiya
caklarından emin bir vaziyette onları 
bıraktı. İkisi de sustular. Ve ikisi de 
şöyle düşi.ındüler: Bu adamı öldürmek 
Uiznn 1 .• Fl!kat bu adam Trankaveldi.., 
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ispanyada hava harbi 
· F rankoculara ve H ü kumetçilere a it hava filoları 

4 - 5 bin metre yükseklikte 
· ha~p ediyorlar 

Fransız. Çak, Rus, Amerikan, Alman ve l.alyan •iayyarelerlnln bazı 
nUmuneıerlle bir harpte neler yabllablleceğl ö:çUlmUt bulunuyor 

Emekli Kunnay Yarbay 
bombardıman tayyarw 1 SPANYADAKl harp her gün Yazan: Sadık Duman 

dünya askerliğine yeni yeni 
dersler "ermeğe dornm ediyor .. Dün. 
ya devletleri erkAnıharbiyelerlnden 
hiçbirinin bu harbin destan tara.file 
meş~~gul oldukları iddia edllemez. 
Filvaki gerek :\htikumet cephesi ge. 
rck general Franko cephesi ferdi 
kahramanlar yetiştirmekte blrblr
lerJle yarış etmekte iseler de, dUnyn 
devletleri, İspanyanın en asil allele
rlna mensup gençlerin ve en meçhul 
bir İspanyol köyünde doğmuş adsız 
bir hUkümetçl neferin fikir, ideal ve 
memleket uğrunda can '·ermelerin 
dekt kahramanlığı tetkik edecek ya. 
kit bulamamaktadırlar. Dünya dev. 
letlorl erktmıharblyeleri İspanya.da 
sadoce yeni s!IA.hların tesirlerini 
ara~tırmakta uğraşmaktadırlar. 

A ucak çelik bir inzıbatın kıs kaçı 
lçlnJe bulunan ordular bir harbi ka
zannblllrler. 

nan gazeteciler ve ataşemillterler on ı 
beş gün evvel Bclşlt üzerinden yap. 
tıkları bir taarruzda hükumet yaya 
kuvvcllerlnln büyük bir cesaretle 
harp ettiklerini ve Franko cephesini 
yarıp Sara.gos üzerine yürüdüklerini 
g-örmüşlerdlr. Franko kuvvetleri 
hflyle bir taarruzun o kadar beklcml 1 
yorlarmış ld harbin daha ilk safha ) 
sında rlcat edivermişler ve bir iki sa 
at içinde bu ricat,btitiln intizamını ı' 
kaybederek tam bir panilt halini al 
mış. Hilkümetçller düşmanlarım ko 
vahyarak Saragosun 5 kilometre ya 
lonnma kadar ulaşmışlar. 

Bir Fransız 

ceği elle tutulur giib ölçülmüş bulu
nuyor. 

İlk günlerde hava kuvvetleri ba. 
kımın<lnn Frnııko cephesinin pek za. 
yıf olduğu malümdur. BugUn Alman. 
yadan ve t tal yadan gelen tayyareler 
le Franko, hava kuvvetlerini bir hay 
ll kuvvetlendirmiş bulunuyor. 

JtUlllll' 
harplerde cok mUkemmel veBU te.1• 
mşh oldukları görillmüştur. ğu yer 
yarelerde pilotun bulundu ı fO 

zırhlr olduğu için pllot tel~~ır. 
emniyet içinde çalışablJmekt "a nte· FJ.raza, hükumet cephesinde bulu-

Yine aynı mUşahltlerJn, h~ıtıer!Jl 
şelerinln ve askeri munelt battı• 
söylediklerine ve yazdıkları::atlndO 
hrsa saatte 460 kllometre 6 an ıııY· 
olan "SaYoia,, markalı ttalY yıı.pıı.ll 
yareler! ve 380 kilometre in ço1' 
"Fiat,, Iar Franko cepbesln anıarın 
işine yaramaktadır. .ı\l~ son s16 

Frankoya yeni gönderdikler 11 n''eı 
tem "Messerschmltt., mode dill1or· 
tayyareleri de pek motbe apıror 
Bunlar ı;antte 500 kilometre Y 3 ıoltıarmıs. Bu nevi tayyareıerde nıtıt<fl• 
ralyöı ve bir top vardır. Bunıı. ıa.rltllu 
bil Almanla.ın "Heinkel,, ~n "e 
bombardıman tayyareıeri~yrıı.re· 
"Dornter,. markalı Fransız ktıırı ıı.ıı• 
lcrintn hiçbir işe yaramadı 

ll arbln son dört aylık safhası, 
Frrnko cephesindeki yaya kuvvetle
rin hUyük k1ymcttnl tebarilz ettirmiş 
tir. Fash kıtaların yapılan taaruz
lardnki muvaffaklyet)eri herkesi 
hayrete rlUşürmektedir. Fa~lı. hiçbir 
sillı.htan korkmamakta ve süngüsünü 
her sillı.htnn daha korkunç neticeler 
verem bir şeklide kulUınmaktadır. 

Bu hali gören y a b a n 
et ateşemlliterler Saragosun bir sa
at sonra sukut edeceğine inanmışlar 
ve raporlarını bu suretle yazıp hü
kumetlerine tclgrnflamışlar. LA.kin 
Sara~os dUı;ımemlş. Zira hüklımetçi
ler köpek kovalamaktan canı sıkı
lan bir adam gibi düşmanlarının pe
ı:ini bırakmışlar, siH\hlarmı omuzla
rına vurup geri dönmüşler. !şin tu
Jıaf tarafı, cephe kumandanı da bu 
hali gayet tabii karşılamış, Sarago
su zapta lUzum görmiyen bu kuv 
vctıere en ufak bir tektirde bulun-
ınamış. 

• • • 

Hükumctçilcrin elinde şUphcsiz 
clalıa çok tayyr:.re var. Fakat, muh
telif Avrupa gazetelerinde askeri 
münekkitlerin yazdıklarına bakılır
ı;n bunlardan bir kısmı artık hava 
harplerinde kullanılmamaktadır. Fa 
rnza, bunların başında Çeklerin 
"Pragn,. markalı keşif tayyar~Jeı:I 
~eliyormuş. Sonra Potezlerin de kıy 
m<?tsizllğl ve birçok eksilt tarafları 
olduğu açıkça anlaşılmış. 

Sofla markalı Rus bombardıman 
tayyarelerini pek methediyorlar. Sa
atte 400 kilometre süratinde olan 
bu tayyarelerin ikişer mltralyözlcrl 
vardır. tlç kişi taşıyor: 

1 - Pilot 
2 - Rasıd 
3 - Mitralyözcü 
Saatte 4 00 kilometre stiratinde 

olnn Ratas markalı Rus tayyareleri 
de beğeniliyor. Mitralyözler bu tay. 
yarelerde kanatlara konmuştur. 

laşılmıştır. rbi f$• 
İspanya harbinde bava hll or fıtf 

hlymıi pek ilerlediği blldirll 1~11~ıntl" 
tara! dalma filo halinde ~ 5000 
makt:- ve harpler en az 400 ;ınctttB 
metre yükseklikte cere;nn c 
imiş. ıı.tı et• 

Bllhnssa silzülüp boroba.rdı~rıılrl!Z: 
mek ve dü~man siperlerini IJl ·• • saııe· 

HUkftmetln yaya kuYvetterlnclekl 
ölünü istihkar hassasına hayran ol
mamak da mUmkün değildir. Fakat 
bu kuvvetlerin disiplinsizliği devnm
lt bir muvaffaktyet kazanmalarııuı 
imkl\n bırakmamaktad1r. lspanyıı 1 
har'hl nsk~rt dfsinlinln ne mühim bir 
harıı lrn"veU oMnla'unu bir ka.t da.hn 
tcbarUz ettirmiştir. • -

.1lmanların Frankoya gönderdikleri son ! 
sistem tayyareler miil crıdtlil mitralyözlü l 

11l topludur 

lspanya harbinde hava kuvvetle
rl n'n verdiği ders her gUn btr parça 
rlnh:ı ehemmiyet almaktadır. Fran
ı:rr., Çek, R1111, Amcrllrnn. Alman ,.o 
1 t n.lyan tayyarelerinin bazı nüm une
leri Ue, bir harpte neler Y.apıla.bilc-

!} milimetrllk dört mltralyözle 
mUsellflh olan ve saatte 350 kilo
metre ~·npan çifte satıhlı "Cıı rtiss .. 
mnrlrnlı tayyıı relerin ~ere le filo hıı
llndo gerek münferit olarak y_apı!._an 

(Dw11mı karşıki sayfanırı 1 ncı 
nımım altında). . .... ,.,. 
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rı titretti. 
Trankavel de ~öyle düşünüyordu: · 
- Yarabbimi Onu bir daha gör

.nek, bir saniye dahi görebilmek 1 Onu 
görmelden yap.yabileceğimi na$ıl zannet 
tim? Oradadır ve bir kaç adım atarsam 
onu görebilirim. 

Evet, fakat bu bir kaç adımı atmak 
casusları yalnız bırakmak demekti. On 
lara, tekrar duymak ve Annais'in ölü 
münü hazırlamak imkanını vermek de
me~ti. 

Bunun üzerine, Trankavel, iki Ca$u 
sa dön.dil ve onları tirtir titreten kati 
ve tehdidkar bir sesle şöyle d edi: 

- Bana bakın 1 Ben r:itbetlu kari
nahn hizmetine girmeğe karar verdim 
(ikisi de ürperdi) Binaenaleyh, ona bü 
yük bir hizmette bulunmak niyetinde· 
yim. Bunun için de salonda konu~ula
cak sözleri yalnız kendim dinlemek is 
tiyorum. İçinizden biri, bu oda.dan dışa 
nya bir tek adım atarsa onu derhal öl 
dürürüm. 

Ve bu sözlerden sonra artık k~ndile 
rlyle meı}gul olmadan, masanın !ta.zır- • 
lanmış olduğu salona dogru yürüdi\ da 
ha doğrusu yörfülüfünü zannetti. Haki 
katte ise, karanlık içinde, buralarını 
hic tanımadığı ir.in, başka b:r kapıdan 
cr'ftı. bir cok odalardan y,ecti ve rluydu 
ğu seslerin ona gösterdiği istikamette 
vürüver•k. nihavet. kalın kacife per· 
del-:rle örtülmii~ olan ve ııaı~na z-; lan 
bir kıı•ı·n :ı ör.üne ge1<!i. Perceniıı ara
lığından •şık .;üzülüyordu. 

Trankavel. çehresi bembeyaz kes:ı. 

mii bir vaz:yette ve kalbi hız!d Çarpa· 
ralr bu perdl'!ye yakla;~ı v: ürperdi: 

Annais dö T.esnar ora<la. ~ört a.dım 
ile~isinde duruyordu. 

Toplantıda hazır buluı1anların hep 
si a .il insanlardı, genç ve ateşindi. Kor 
kunç . 9eyJerden gülerek behsediyorlar 
dı. Sahne cidden müthi~ti. Orada bulu 

ııa.ı: .. rın hepsi de kafalarını koltukları 
na almışlardı. 

Orada on üçüncü LUinin kardeşi 
Gaston d'anjti vardı. 

Orada, ~lli yaşında olC:uğu halde, 
geçgin bir aşk ihtirasının prenses dö 
!{c.ndenin ayaklarına attrğı mare1al 
d'Arnano vardı. 

Orada, Gabriyel d'Estrenin ikinci 
oğlu yani Sezar dö Vandomun kardeşi 
Aleksandr dö Burbon vardı. 

Orada kont dö Şale ve dük dö Van 
dom vardı. 

Ora.da Annais'in dört §Övalyesi: 
Şever, Fontray, Büsyer ve Liverdom 
vardı ve bunlar Rişliyöye kar§ı isyan 
halinde bulunan vilayet asillerini tem 
sil ediyorlardı. 

Orada. zarif çehreli gözler:nden 
hümma fışkıran genç senyör şövalye 

dö Luvinyi vardı. 
Orada, Monmorensi-Butvil ve Mar 

ki dö Bövron varı. 
İkisi e gayet sevimli, güler yüzlü a 

silzadeydi, Kardinalın müthi§ aleyhta
riydi ve ikisinin yaş mt•.:muu elliyi geç 
mczdi. 

Orada Annais dö Lespar vardı. 
Orada güfell:ğinin ve ihtirasının en 

har çağında bulunan prenses dö Kon
de ve güler y:izlü zarif ve canlı bir genç 
kadın olan düşes dö Şevröz vard~. 

Mari dö Roban Monbazon, yar.ı:. dü 
şcs uö Şevrö:?, o zaman yirmi beş yaş 

1artnd'1 y<lı. Ve bu gizli cemiyete çok sev 
ıtl"ği kraliçe ve nefret ettiği karrliral 

için fakat bilhassa tehlikeli maceralar 
içinde heyecan tfuymak için dahil ol 
muştu. 

Ve nihayet bu toplantıda h!ç kim
senin tanımadığı dördüncü bir kadın var 
dı. Bu kadının yüzü bir çok dantela
larla örtülü olduğu için, hiç k:mse o
nu göremiyordu. Bu kadın, mütevazi 
bir şekilde, b:r ke~arda oturuyordu Do:.i 
şes dö Şevröz onu takdim ederken, o
na da kendisine gösterilen itimadın gös 
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terilebile.:eğini söylemşti. Bu söz kafi 
idi. 

Bu meçhul kadın uzun boylu idi ve 
cidden güzel bir vucuda vakur jestlere 

malikti. Üzerin.deki elbise siyahtr. Bir 
tek kelime söylemeden, söylenilen söz 
]eri büyük lıir dikkat ve dehşet içinde 
dinliyordu. 

Trankavel bu genç erkeklere bir 
türlü ber taraf :ıdemediği esranengiz 
bir dehşet içinde bakıyordu. 

Perdenin aralığına biraz daha sokul 
du ve salona korkunç ıstırap dolu bir 
nazar atfetti. Tam bu sırada Sezar dö 
Vandom soğuk bir sesle §Öyle diyor
du: 

- Mösyöler ve siz monsenyörl Her 
ıeyden evvel bir sual sormak istiyorum 
Burada hayatlarımızı tehlikeye koyu
yoruz ve bütün istediklerimizi biliyoruz 
E ·r bu partiyi kaybedersek, kelleleri
m· ·i Kardinala atmak suretiyle bunu 
ö~ yeceğiz. (Dük <l'Anju mosmor ke
si" ·i). Fakat kazanırsak mesuliycti kim 
Üı:"'rine alacak? .. 

Her kes Gaston d'Anjuya baktr. Fil 
ha&ika, muvaffakiyet takdirinde, an'.:ak 
o teahh:.itlere girişebilirdi. Fakat Ga. 
ton başını yana çevirerek sustu. Bu on 
sekiz yaşındaki delikanlı hazan bir ih
tiyar kadar tedbirli davranmasını bilir 
<li. 

Sezar daha kuvvetli bir sesle tekrar 
etti: 

- Tekrar soruyorum. Kazandığı
mız takdirde mesuliyeti kim üzerine a
lacak? 

Kenarda oturan siyah elbiseli kadın 
ağır ağır ayağa kalktı ve boğuk bir s~ 
le cevap ver.eli: 

- Beni.. 
Rişllyönün, kralın ve memleketin 

mukadderatı mevzuubahs olan bu csra 
rcng!z sahnenin şahidi olan bütün bazı 

run, ayağa kalktı ve her kes büyük bir 
heyecan ve tecessüs içinde bu esrarı 
engiz kadına dogru yakla~tı. Bu müı
terck hareketin manası §U idi: 

- Kralın kardeşinin cesa~e: .eÔ: 
mediği bir taahhüde siz nasıl 11n§1Yo 
sunuz, siz kim oluyorsunw:? aıonıı. 

Bir an, korkunç bir aükı1~. ~ diği 
çökKi-. Belki, meçhul kadın ı;oyh et a-

, der a' 
söze pişman olmuştu. Fakat .. bir irı 
ni ve kati karannı veren enerJık laıt15' 
san tavriyle, yüzünü örten da.nte t ve 
peçeyi indirdi ve büyük ?ir h~~ğ:uıdu 

vekar içinde, bütün vucudiyle 0 .:ı .. r. 
1 k'3.U<> 

Her kes diz çökeı•.:csine yer ere bir 
iğildi ve bütün .dudaklardan, çılğhın 'lffet 

. r .,e a,-
sevinç. muzaffer bır guru 
nidası }":.ikseldi: 

- Kraliçe!... , 
r • ' " • • • • ' • • • bC~ ~ 

An d'Otri!, o zaman, yırıtU . ccliP 
şındaydı. Devrin bütün muhııı1"1b r;et gü 

.. "hl . ıe:ıyant ay d ve muvern en, onun s- . ga]isiı()"' 
zelliklerin.den bahsetmi!lerdı. son de 
dem bir İspanyol olan bu kadırt yin f e~ 
rece ate~indi ve gururunu her !fe y aını 
kinde addediyordu. Onda her ~~şlafS 
il"lerinde krvılconlar partıya.n tla..; seS 

Jr ·es ~-, 
kafasının duruı vaziyeti, l. a,ddcttilc 
ve §&itlerin dünyada enısatsıı ıcadat be! 
leri dudaklarına varıncaya n bire! 
§ey, son haddini bulan gururıııı~er ııe1 
ifa.deaiydi. Onun vücudu en.t~eııncte 
kelleri gölgede bırakacak·~k bir ~"/' 
idLO, kraliçeden daha buy-· • 
di: Bir mabude... kfa1İçesı 

Onun bu gururu, Fratı~ bayli sar 
• bır ·ıe olduğu on bir eenedenıbetı J( aliçe ı 

aıt~tr. Hakikat 9u idi ki, ~dişeYı: 
kral Wyük bir sabırsız~ veid~e ettı 
Burbonlarm hüktuı:ıdarhğııU bclcliyorısr 
recek bir varisin dct1şunudenberi tılta 
cl: -v-e ı~~ varis ~~ -~ sene liçe>'l talat< 

. q;ı~dci!;.!.~clmedıgı ıç~ ıtrardu: Buntıı' 
l 1 etı;: mek mevzuu bahsoluYo 
1 J ,!çin..l;•~~ ağlıyordu. ıcesUdiıcte" 
1 J .. p,t,.t:.,S-iı~ mutlak itbaft1a11l 
l 1 .. ...:. -;- . ..t ınadiyen ··f'llle 

llOnr. :.-:r i.l.ılesı u e . detı şi.lr 
' • 4. ndilerın .,oı:: J J ra. maı us kalıyor, ~e ıundııtılı · 

1 1 

ediliyor, nezaret altında ~u r .,e bun~ 
lardı. Ri~liyö krali~eyi se;ıJe0 isı>at cdı• 
ona kendine has bir ~ 
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ll~liE~ ~n-b1;;;~0;ITk Dün1.ykaı· nın ·en ~~yük Si~~ 
m Usa b a kas 1 c.- Bu>~nh ~~ r.~~!:~~~!n. İngiliz ordu· 1 1 1 11 e Ok ,,~ kl pnn. piyasada süren ondan başkası sunda. başcavuş olduğunu. ~mirlerin 

. 
ı.A UgUCU/arına K.OJagJz arı ... değildir. Bunları, .Macarıstanda kur den birini öldürdüğünü, bu sebebıe S l NE M A L A .R ~ 
n"8Er. duğu bJr fabrikada yapıyordu. 1926 idnmma hükmedildiğini haber aldı. 

~~ basnıı" Önümüzdeki ilk kanun~~ 11 inci gününde 6 yaşını doldurmuş, yedi- da l<'ransız zabıtası, Macar polls mil· Taştan bir kalbe malik olan; sev· B EY O G L U 
l:oica ... , ol~~lcttr. Gazetemh ~ımd · ye kadar sırf okuyU'.:ularından gi"irJüğ:.i dliriretini haberdar etti, Tesilcaları gi, merhamet nedir bllmlyen bu mut SABA!' • l3ü)i.ık çılınnlıklar 
dihU ... , kscvgıye mukabe1ede bul~nabilmek endişesiyle zaman zaman zen~in he- gönderdi. Kalpazanların, Trebicden hiş serserinin yUreğfnde gnrlp bir MELEK ı Kocamın işi rok 
hPtı, Ok 1Yinctleri 1500 lirayı aşk•n müsabakalar tertip etti, deniz eğlenceleri maada, hepsi yaka.landı. O, bu defa te essür husule geldi. Oğlunu, bir M· lPEK J Asi generalin son emri 

fiAa~.YucuJarına kolayltklar gö~ıcrdi. da kaçmağa, kurtulmağa muvaffak re görmek arzusuna kapıldı. Çin hfi· SAKARYA ı Cin - Cin ,(Şanghıı~ ın 
Pr .;.R olmuştu. kQrnetfnln tavassut , .. e rlcasile Lon· yetimi) 
~l'.tıttaı:rı t k 7inci yılına basarkt'n neşriyatında yepy~ni ve daha mütekamil bir Ahnan dostlarının himayestle Çi· dTaya ~itmeğe mUsaade aldı. Yola OME.i\ ı Ateş gece i 
~ıllıllsab a ıp etmece kanır. vermekle beraber gayri muayyen zamanlarda yaJı· ne knpağı attı. Ve Çin orduları ku- ~ıktı. nlndf~l vapur, fırtı • tAN ll YicC!an mücadelesi ~e 
~ nı·· akalarını da bir esasa bağ:amak kararındadır. Şimdiy.e kadar tertiD etti- mnndanı general Şan Kay Şek'e hil- nalar dolayısfle geclkU. Ye (Treblç) Millon gene kızlar mek-
licır~·abakalaıdan edindiğimiz k..ınaat şudur: lül etmeğe. nz sonra da (müşaviri ı~ondraya, oğlunun idamından blr r lehinde 

Ya: te b ılcn kuponları toplayan herkes müsabakaya kolaylıkla iştirak edebili has) ı olmağa muyat.fak oldu. Çinde saat sonrn yetişti, nncak ö10sünü gö- ~R ı Posla soyguncuları te 
lt\tQııı,~ndan Haberin esaslı oku~·ucuları icin istenmiyen blr netice doğuyordu. büyü!{ bir nüfuz elde etti. Büyük bir relıilcli. Cirn Londosun gürcŞi 
~ " ın y d' - ser' et ynptı. Berşey ~ene aslına dö- Bu fa<'la kendisini sarstı . •rekrnr nLDIZ • Gör, işit. soyleme 
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.• d h b' .. b k H . . kan, harap eden hu serseri ıı:ünün Asrm en büyük serserisi şimdi her ynrJarrln 

a Gaı • ıncı yır ıçın e er a. ır musa aka yapaca ·ur. er ayın 11 ıncı birinde mah,·olıhı: şeydPn mahJ"um. herkesten uzak, SANCA~ ı programını bllôlrmemlştlr 
t~i ha~temizin bir köşesinde va birsual, ya bir resim ve yahut bilmece mahi Dört sene evvel, vaktile Londrada tenha bir mnnıu;lırın sükiineti içinde ZAFl!: I( ı Yol kesen haydut l\lo. 
'tır her hangi bir şey buknaca ve bunun hal müddeti her ay için ı 5 gün b~rak.tığ1. ye bit aramadığı biricik hir Burln pnp~.zı olarak yaşıyor.. hikonlarııı sonu 

O • IST ANBUL 
lcu 

l'~ttdiı/ll.:uJarımız aylık müsabakalarımıza ı ı ilkkanundan itibaren heı gün 
·~ttfın~k kuponlar'&ın 30 t ane in1 toplamak ,suretiyle iştirak edcbilecek!erdir. 
~lcti •zın her gün neşredeceği bu kuponları toplıyanlar, müsabakaya :stirak 
Ct~tr ; '.trniyenler de istedikleri Tamanlarda daimi birer kuponla değ·~tirtc
litıı~tlcı c 1darehanemizde mevcut (daimi okuyucular defteri) ne adlarını hvdet-

1\ Ctdir . 

~~ ~ rnUsabakalardan başka senelik müı;;abakalanmızdan ve kendilerine aşa
•tftcrcı t_creceğimiz kolaylıklardan istifade etmek istiyen okuyuculanmızın bu 

e ısirnlerinin mevcut bulunma~:ırşarttır. 

ı "'1üsabakalarırnız 
~,.~ ~ licr ay yapılacak müsııbakalarımızın h ediyesi yüzer li radır. Bu müsaba

~ cdr Dir ayda ister üç veya dört ay da 30 kupon toplamı~ okuyucularımız: 
ı c cbT 1 • Oo ll 1 ır er ve k endilerine bu kuponlara mukabil bir daiml kart verilir. 
ir,1' ra her ay 6irinciye 15, ikinı.:iye 10, üçüncüye 6 lira ve geri kalan 69 lira 
lı buçuk lira hesabiyle 46 oltuyucu muza nakden ödenecektir. 
~?. bu ekildc d evam edecek aylık müsabakalarımızdan sonra senede bir de 
tl!ç ır ıtıüsabaka tertip edilecektir. Fakat bu m.Jsabakaya iştirak edebilmek 

-tr en 11 ay içinde asgari' 7 ayiık k upon toplamı olmak ve bunları cvvcke 
~ cnıizc müracaat ederek daimi kuponla defiştirmiş bulunmak lazımdır. 

ı~ Uponlarımızın dimi okuyucu-
,tınuza temin edeceği faydalar 

, ~gün ncşredeceğimİ% kuponların daimi okuyucularımıza temin edeceği fay
tıdt nıüsabakamıza iştirak hakkını verdikten başka ayrıca .,şu Jıaklan da 

er: 

ı , 6 0 kupoın topllayano aı ır 
~~k veya satm almak istedikleri ıeylerin, kiraya verecekleri ve kira 

~ Sc • ıçın aradrkları ev ilanlarmr velhasıl küçük ilan adı aitmda toplanan 
1~t~, •c 4 satırı geçmiy~ck ve tic:ariınabiycttc bulunmıyacak ilar.Jarmı 
~ ....._ ~c parasız olarak iki defa neı rettirebilirlcr. 

cra ve mahkeme ilanları üzerinden yüz.de 10 tenzilat görürler. 

a 90 kupon toplayanUaıır 
i : ~Üçilk ilanları 5 defa parasız neşredilir. 
S, ~cra ve mahkeme iHinlannrn tutarı üzerinden yüzde 20 tenzilat yapılır. 
~c 10 AB.ER ne§riyatmdan olan kitapları veya formaları, fiyatlan üzerinden 

tenzilatla elde edebilirler. 

ı 120 kupon topDayaınDaır 
~: 1'uçük ilinlari 10 deCa.. p:ırasu neşredilir. 
6 , ~alıkeme ve icra ilanları yüzde 30 tenzilata tabi t utulur. 

~~llt 20 .4.BER ncşriyatında.ıı olan kita;>lan veya formaları, fiyatları üzerinden 
tenzilatla elde ederler. 

ı, .~41 0 kupon toplavanaır 
~ ......_ ~Uçük ilanları ıs dera parasız neşredilir. 
3 ..._ li ahkeme ve icra ilanları da yii.ıdc 50 tenzilatla ne~redilır. 

• A8ER neşriyatından olan kitapları veya formaları )":.izde 50 eksiğine 
~ 

1~tc' PScnelik büyük müsabakalara girme, ve HABER'in tertip edeceği t>ğlcn· 
~Csj ~r~a~~z iştirak etme hakkını kazanırlar. Bunlardan başka bilahare temin 

'-ıı. ·b. uşunüJen faydalardan istifade etme hakkmı kazanmıs bulunurlar. 
'~ıııhlHH • 
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ı ~ rııı,1 ~ r ~ "'lrndeyf takviye etmek 
ltQllc ikı larac da büyük murnf

r CösteriyorJnrnıış. 
ltr>r * c o 1
"" •ki l.1~Ullar cephede de la\ vareve kar. 

'<{ n . • • 
t ~l'J~te il tertibatının çok güzel iş. 

Q1ltıın~ldui;u <la söyleniyor. Tank 
lr. nn fnlldyet lıükiıınetçiler-

11ıı.rı. ı:ı * "' 
fl uiıı b 1ıı. ar azı taraflnrdn yeni t.ıir 
~J~rı 1 1 Z<.>tll~i de görUIUyor: 
~ı t n .. 

'ft•. arar lıı~ 111rır, da birbirinin cc ı.he ardı-
l ~llıe>t kuvvntiı'r snldırın::ıktndır. 

rı <l.ra t <:ll('r bu bnkııııdnn Franko
,~h. ıı.11,nıı gözilküyorlnr. "Gerille

'~ ,. 
u. lQ 2_ erilen bu ku''""ctlerin her 
r"\~r>~ 15C'r kişilik Uçc>r bölükten 

'l' 1 ll lt 0 Inrak nyrı nyrı rci<;lerin 
~ flle>d 11ıa verilmişlerdir. 
t ?ııı.ı~ "harını bunlardan iki tn

~ ,, b<ı.ra:frakiyfltle tethiş etmekte>-
~ lrı l.?8 ~epheslnclc bu tabu rlal"

~ ~ ~llr rn•lkıılnnmıştır. Fr.kat nere
' ı1 ()?J'\ ısınız 't Cephennı ta ın on 

' ıı . " re g~rlslnde kiiııı·üleri 
\·cıı ~ • 
ı tı b al!ıJ t 
Ilı r>tlr<'rf ~Pnnyn hnrhi heniiz n l-

lt hnı!nın ne ol ab i lc>ceğini kec::
dl.nJnrmı vermeden, deh 

lstanbul Lrvazım amirliği 1 
Salmalma komisyonundan 

Harp Akademisi için ·1000 kilo sa
de yağı 15-12-937 Çarşamba günü sa
at 14 de Tophanede tstanbtıl Levazım 

amirliği salınalma komisyonunda açık 
eksiltme ile aJmacaktır. Tahmin bede
li 3600 lira, ilk teminatı 270 liradır. 
Şartnamesi komisyonda gör ülcbilir. İs 
tekli lC'rin kanuni belgclerilc belli saat
te komisyona gelmeleri. 

(292) (7993) 
_.. .......... -............................................. _ .. ....................................................... _ .. , 
i! DDştiokur Ü 
c = 

i
:: '' e<:ati Pahşı i~ 

Hastalarını hergi!n sabah 10 dan :! 
akşam 19 za kaJar Karaköy Tünel Ü 

.f meydanı Tersane ccımiesi başında N;:, i: n 1'2 de kabul eder. il 
ı· .• 
;i S a lı ve cuma günleri saat 14 den H 
~ ı~ ,~ l(aclar narasızdır. ~~ 
F.::ı::::ııwsr::::=Hı&:::a:::=:::::::::::::::::::::::::: 

fifltiıt l \'n ı;ılılde tinl nrt.Jraralc devam 
r.t mnk t edir. 

Sadık Duman 

ALGOPAM 

• 

· +1114 

MektepBIOeıreD ~©cu~ veuaoera
ıroe, Ok'lYO DDırce ıK't©>ırDeır ııroe 
Mektep kitaplarınızı almadan . ... bir kere e$ki tanıdığınız. 

" V AKIT Kitabevine 
" uğrayınız.. ilk, Orta, Liıe, Yiikıek ve Meslek ... HeT okulun, her 

ıınılı için, her dilden, her türlü maarif neşriyatını buradan 
kolaylıkla ve derhal edinebilirıi niz.. 

Rmlgele yerden almanın ıonuncla yanılma, yorulma, va
kit kaybetme olabilir, üz.iilebilirıi niz. 

I hti•a•a her yerele lııymel ver meli: ( V A KIT KIT ABEV /) 
ele mektep kitapçılığınJa ihtiıaı kazanmış:ı r. 

Kitap üzerine gelecek her ıorguya karfılık verillr. 
ADRES: lstanbul . Vakıt Yurdu. Telefon : 24370. T elgraf : 

Vaktt . 1stanbul. Posta kutusu : 46. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyngosu 

2. inci keşide 11 Birincikiınun 937 dedir. 
Büvük ikramiye 40.000 Liradır. ,, 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle • (10.000 

'le 20.000) liralık iki adet mükafat vardır .• 

Şimdi}·c kadar binlerce kişiyi :r:engl:ıtden bu piyangoya iştirak ediniz .•• 

Satıhk 
motosiklet 

Göz hekimi 

Dı.Muıat RamiAyaın 
Muayenehanesini Taksiın-Talimane 

Tarla başı Cad. URFA Apt. nına 

nakletmiştir. Tel: 41553 

Standart markalı, beş beygir kuv
vetinde çok az kullanılmış bir moto
siklet :350 liraya satılıktır. 1stanbul
da Cağaloğlu yokuşunda 44-2 o uma-

1 
Pa7.ardan maada hergün : Oileden 

r:ıtla Foto Ali.re müracaat. ~onra saat ikiden altıya kadar 

f'EUAH 

' 
Bildirmemiştir • 

Leylaklar açarken 
,.e angstcrlcrlc karşı 

korşı)a 

• Bildirmemiştir • 
• Yumruk kralı Ye Celili 

kııle 
ı Program.mı blldlrmcn;ıl§Ur 

ı Esrarengiz adam 
KADIKOY 

ı Bcy:ız kadın tic:ıreh 
Pro;ramını bildlrmcmtşUt 

OSKOD A R 

ı Programını blldirmem~Ur 

B AK IRKO V 
ınLTlYADt Programmı bildirmemI~tlı: 

Ti YAT ROLAR: - -
~PEBAŞI DRAM ıasın 

1 

1-12-937 Salı saat 20,30 da 

BÜYÜK HALA komedi 4 

perde. 
lt,.H.ANSIZ TİYATROSUNDA 

OPERET KISMJ 
Saat 20,30 da 

iNTiKAM MAÇI 
. · Ş,,~~ 2 tablu 
~~* 

ERTUÔRUL SADl TEK 
TlYATROSU 

Kadıköy (Süreyya) 

sinemasında pazar .. 

tesi günü akşamı 

Sehı.ııdeb. sı TCllA~ TİYATROSU 
Sannlkur ~a'iid Te nrkndıışlan 

lJAR nt ŞKOSO 
Komedi 3 perde 

Is anbul Haricı Askeri 
. kıtaatı ilanları 

Hozat garnizonundaki kıtaat ihtiyacı 
için 68500 kilo Sıt'lf eti kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Tahmin edilen 
bedeli 10375 lira: v~ ilk teminatı 778 li
ra 16 kuru tur. Eksiltme 3-1-938 Pazar
tesi günü saat 15 ele Hozat Askeri Sa
tmalma komi yonwıda yapılacakiır. Is· 
tekliler eksiltme şartname inde yazılı i~ 
teminat makbuz veya banka mektubu 
Ye kanunun tayın ettiği e\ rak ve vesa
iklc teklif mektuplarını ek~iltme günü 
saat 14 e kadar komLron ba kanlığma 
vermeleri. (&47) (8247) 

50000 kilo sığır etine talibinin verdi
ği fiat pahalı görülmüştür. Pazarlığr 
17-12-937 Cun.artesi gunü saat 11 de 
yapılacaktır. ı~tt:klilerin belli saatte Ç.a
nakkalede Müstahkem me\ki satmalma 
komi yonuna g<>Jmcleri. (6481 (8248) 

HABER 
AKŞAM POSTASı 

J O A R b' E L" / : 

l5tanbul An ka r a Caddesi 
Pu t u ı.u tuıııu: 1 l an bul :? 14 

Telgraf edresı : ıstanbul HABER 
Vazı ısıerı ıeıetorıui 2S872 
ıcınre, ııan : !4970 

• ABONE ŞARTLARI ~ 
• lürltly~ Ct:~ebl i 

.Scnt•lll• J.400 Kr. 2.700 Kr. 
6 aylık TSO •., t.450 ,. 
s o> tık 400 .. . ımo : 
l •) h k 150 " 309 .. ~ 

Salıibi ve NeŞ,.igat•Mjidürü;, 
Hasan Rasim us · 
Bİtsıldılı gt'r (J'AKl'I') Matbaası . .. .. 
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HAZIMSIZLIK S~.z•ne•~~~! .. ~ I En basit, fakat en mühim tedbir 
Mide ekşi ilk ve 

yanmalarını 

Nefis ve leziz makarna yemek iıterscniz? 

g-iderlr. Son dere. 

ce tek:ıi! edilml~ 

bir tozdur. MUma 

ail Müatahza.rlar • 

dan daha <;abuk, 

daha kolay, daha 

kat'l tesir eder 
Mide ve barl!llkları 

alıştırmaz. Ağızda 

ki fena kokuyu ve 
tataıl:ı:ı~ dete. 
der. M AZ ON 
l:ı1m ve HOROZ 

mark uma 

dikkat. 

Her Yerde 
halynn usulü ıafi irmikterı yapılan 

YILDIZ 
MARKA GLUTEN Mı\KARNASJNI iSTEYiNtZ. 

Ba'!lıca bakkaliye mağazalarında satılır. 
Fi>.brikası: Galatada Necatibey cad~esi No. 167 

- MAKARNACILIK TORK LTD. ŞtRKETI Telefon: 43481. -

-Salon Çayı 
Me\'simin en iyi ikramı yalnız SALON ÇA Yl l: r. Zevkinizi anc:. 

SALON ÇA Yl'nda bulabilirsiniz, SAL ON ÇAYINI her yerde ısrarla 
arayınız SATIŞ MERKEZİ: lSTANBUL ASMAALTl Tahmll sokak AZERBA YCA?-: 

ticaret hane:ıl No. 8 Tel. 21771 

Deniz ·Levazım Satınalma 
- . · Komisyonu ilanları 

1 - Tahmin edilen bedeli (8393) lir a (60) kuru§ olan (78080) kilo ekmek 
27 Birincikanun 1937 tarihine rastlıyan Paıarte--.J günü saat 14 te kapalı zarf U· 

suliyle almmak üzere münakasaya konul muştur. 
2 - f\luvakkat teminat (629 lira (52) kuru~ olup; §3.rtnamesi komisyondan 

her gün parn,.1z olarak alınabilir. 
3 - l teklilerin 2490 say1h kanunun tarifatı d1hnind~ faniim edeeekleri kapa

lı mektuplannı en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasmıpaşada 
bulunan Komisveııı ba~kanhğına makbuz mukabilinde vermeleri. (8230) 

1 Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonundan: 1 
Bir adet buhar lokomotifi alınacak 

Tahmin edilen bedeli (35.000) lira olan yukarda yazılı bir adet buhar lo· 
komotifi Arikarnda Askcrt FabrikalarUmum MUdürlliğü Satınalma Komisyo
nunca 28·1·1938 Cuma günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartna· 
me (1) lira (75) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (2G25) lirayı havi teklif mektuplarını mezkür günde saat 14 de 
kadar komisyona vermeleri ve kendiler inin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(8193) 

Elektrikci - Telefoncu ahnacaktrr. 
Kmkkaledeki Fabrikalanmrzdan birin de çalışmak üzere Manyatolu Telefon til· 

miri işlerinde .ehliyet kesbetmi~ iki usta Elektrikci - Telefoncuya ihtiyac vö'trdır. 
Kınkkalede yapılacak imtihanla:-ı neticesinde gösterct.:ekleri Iiyakata göre 

2 - 3,S lira yevmiye verilecektir. 
Harcırahları kendilerine ait olmak üzere isteklilerin vcsikala.riylc birlikte Kınk· 

kalede Gurup Müdürlüğüne müraca nları. (8050) 

Bakırköy Banıt fabrika!>ında bulunaıı 100 ton bı üllat A~keri fabrikaların Sa· 
lıpazanndaki atuıalma komisyonunca 28· 12 -1937 Salı Q;Ü:1Ü saat 14 de pazarlıkla 
satılacaktır. Tal.trın edilen bedeli (19001 liradır. :\luvakkat teminat olan 142,5 li· 
ranm herhangi hır l\lalmüdürlüğüne yatırılarak alınacak makbuzu ile beraber 
isteklilerin mczkiir gün ve saatte 2490 No. lu kanunun ıstediği ,·esaikle birlikte 
komisyonda bulunmalan. ~üınune her gun komısyonda görülebilir. (8~44) 

ıstanbuı · · Beledi esi ilanları 
~1uhac:e~t"Cle 40 lira licretle daktıloluı.: münhaldir. Orta mektep mezunu olmak 

ı:artıyle talıplerın 10 Kanunuevvel 937 cuma günü sa:ıt 10 da imtihan olmak 
üzere he ap i,ler. mudürlüğüne muraca::ıtları lüzumu ilan olunur. (B) (8257) 

Usküdarda ~J ncü ilkokuluna katııına~ı ıçın :!95 tarıhli istimlak kararnamesi· 
ne tevfikan ıım!.lmi mcnfaatler~amına ıstimlaki takamir eden Usküdarda Selfi
mi Ali mahalle:.ı.ıın Cami sokağında 1 numaralı eve komısvonca kaimen takdir 
olunan 1800 lira kı~·mete hissedarlan namına hareket eden. ölü Mehmet Yercse· 
sinden karM Rı.!i<ıyenin 16-2-9:37 tarihlı dilekçe ile vaki i.irazı üzerine keyfiyet 
umumi mccli~in 8-11-937 tarihli toplantısında görii~ülerek 93 sayılı kararla mu· 
Kadder kıymetin :!050 liraya ibHig cdildı~i yukarda adı ~ı-çcn karamcımcnin 13 n· 
rü maddesine u) ularak ilan olunur. . (BJ (8295) 

Satıl~ iızere mezat i,.lcrı mu<lurluğu eşya şubesine Remzi tarafından brrakı· 
:p satdamıyan oır masa ile bir şezlong ilan tarihinden iliharen on beş gün içinde 
sahıbi muracaat etmediği takdirde satılacaktır. (B) (8:?58) 

. . ..... . .. 

Kirahk 
Ankara cacl lesinde Orhan Bey hanında yazıhane ve muayenehane, ıtclyc 

!"IJ>rlınağa elveri§lİ kiralık odalar vardır. Gazetemiz idaresine mlırJcaıt. 

Kep~klen n saç köklerini tedavi eden 

teıiri mücerrep bir ifi-ttır. 

lstanbul Komutanlıgı 
Satınalma Komisyonu ilanları 

Birinci Muhabere alayında birikti· 
rilmiş olan 250-300 araba. gübre açık 

eksiltme ile ihalesi 15 1 Ki.nun 937 
Çarşamba günü ıaat 15,30 da yapıla-

caktır. Muhammen tutarı 180 liradır. 

Şartnamesi her gün öğleden evvel ko· 
misyonda görülebilir. İsteklilerinin 13 

lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz 
\'eya mektuplariyle beraber ihale gü
nü vakti muayyeninde Fındıklıda ko· 

- 1 
mutanhk satmalma komisyonuna gel-
meleri. (7977) 

İltabul Komutanhğı anbarında bu· 
lunan 500 adet karavana kalaylattırıla- 1 

cağından açık eksiltme ile ihalesi 22. ı 
Birincikanun. 937 Çar'§&mba ğünü sa-

at 15,30 da yapılacaktır. Muhammen 

tutan 7 5 liradır. Şartnamesi her gün 

öğleden evvel komisyonda görülebilir. 
İsteklilerinin 6 liralık ilk teminat mak-

bll% veya mektublarile beraber ihale 
gürü Fındıklıda Komutanlık satın al· 
mf. komisyonuna gelmeleri. (8115) 

. 
latanbul komutanlığına bağlı nak· 

liye taburunun ikamet ettiği kt§lanm 

elektrik tesisatı açrk eksiltme ile tamiri 
ihalesi 22 birincikanun 937 çarıamba 

günü saat ıs de yapılacaktır. Muham· 
men keti! bedeli 397 lira 65 kuruıtur. 

Şartnamesi her gün öğleden evvel 

komisyonda göl'~ebilir. İsteklilerinin 

30 liralık ilk teminat makbuz veya mek 
tuplariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

üncü maddelerinde yazılı ve11ikaları ile 
beraber ihale günü vakti muayyeninde 

Fındıklıda Komutanlık ıa~ınalma ko· 

. 
Soğuğa k~ birçok ıürunılu ve 1~ 

b8' 
suz tedbirler a~dığr halde bunlarrl1 eıı 
sit, fakat en mühim.mini unutın~ 

ve 
bit 

Kendisini 
üşüttü 
yanında 

kaşe 

Bulundurmamanın cezasını 
çekerek hastalandı 

.......................... 
GR1P1N: Bat ün ağn, sızı ve sanala-

n derhal keser. 

GR1P1N: Nezleye, baş ve diş ağnla

nna, soğuk algmlığma, romatizma. 

ya karşı bilhassa nıüessirdir. 

GRtPtN: Bütün ateşli hastalıklarda 

chemmiye•.!e tavsiye edilmektedir. 

lCABINDA GUNDE UÇ KAŞE 

ALIN AB!L1R. 
tStM VE .MARKAYA D!KKAT. 
Tı\KLlTLERDEN SAKININIZ. 

----------~ 
Arada büyük fark var. 

tP' 
Pertev Çocuk Pudrası: şimdiye kadar hiçbir benz.eri taraf~ eJ!d-

lid edilememiştir. Bu pudranın, en büylik meziyeti bilhassa çoçuk 1P 
!eri için hazırlanmı& olması ve terkibinde tahri~ edici hiçbir ınadcle 
lunm.amasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI . 
un ıııı

Şi§rnan, vücutlu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. Vüc~d it' }7it 
valarında ve koltuk altlarının pişiklcrinc karşı bundan daha ınue!S 
pudra henüz keşfedilmemiştir. 

ONU D!GER ADI (TALK PUDRA) lan ile karıştırınayıtııı' 

m __ i•_y_o_na __ '_e_ım_e_l_er-i. ________ c_sı_ı_6_) ______________________ ~~~·--~---------------------~-. 

Tilrkfye Cumhuriyet Merkez Bankası 

3I12ı1937 vaziyeti 

:!:.c,~ 1ı:t1..,._ 19 62s 648 L.27.602.230.SCı 
Ufakl•" • • • • l 1.985.578.-

AKTI ... ..... 
Lira 1: -~· .~~~'IF 

40.560.468.91 lhllyat akçe.!: O 
.ı\dl ve Cevkallde. • • 1 1 \ 2. 105.172.40 1 ı; (J'.'JJJ_,,ı -. • • • • 972.66(). 11 

DaıaH-.ı llU&Mrt. ı 

l'ltrk ifna: • • ~L. 72.8.445.79 728.445.79 Hwıuaı • • • ' 4.516.Q07.7Q_ • 

~--d· ... ı 
d6-tU&er. 16.C62.18 
oııer döTtaıer •• ~u 

~tm .a ldloerat 6 •s2 oo~ 1 9. ı 18.729.56 
~tma lü1'tll ltaW eer-.. 

1t11r1D1 baldy.ıert • • • • 26.096.583.64 35.23 t.375.3S 
..... tü.m.tı 

1tlr&rphtı. L 158. 7 48.~-
uuu 1 .. • ... ..... 

..... tfttlba ...... ... 

OeruAt. edlt• enaıu uktf1e 1 

tmdaa ftkt tedtyat. " 13.630.886- • •:>. l t 7 .677-.............. , 
11..,.. •olan, • • • JL4.200.000.-
Nc:aı1 -...., • • • • • • "40.2'29.817. 9b 44.429.817.96 
c.ı.a.. .. Tü't"tllt ...... ,: 

\ t>enııtte ..tli• eTf&kl aü, . ~=tlt= -::,tJ:·ıL.38.981.236.02 
~ ~::.,~- •• tü"1Jlt L. 5.482.527.32 44.463.763.3+ 

~ " d(.Yb a .. r1a. L 152.620.22 
f&lı1'111t ıı.nıa. 8 590 • . .96t.30 8.743.584. 52 

4.500.000. -
11.105.5'i9.a4 

340.8~0.b9!.~4 

Ted&Y1lldekt B&almoUar • 
Denıhta edlleıı en-ala ııakU7e 

1 Kanunun 6 Ye 8 lncf m&dd• 
n lertıı. leYClk&JJ baz:l.ııt taratm. 

~ dan nld teciiyat. i
L 158.748.56.3-

L. 13.630.886:: 
Deruhte e~ltıı enalo O&kU,. 
bakJyeat, • • L 145. il 7 .677-
KU§ılıtı tamanıeıı &ltm olarak 
Ubetcn teda\·Ule vazedlleıı L. 
Reeakont mukabHI Ulnteıı tec1-0 
HMd. 11 

[ Ttlrk Uruı Mndaata • 

;j Dh&a r.ubndatı: 
Altına lahvtlt kabU dövl:r.ler L. 2.053.45 
nı:tr c1övl~ltr ve alacaklı 

kllrhıg baklyelen , , , L.29.453.553.25 
Uııbt.eW • • • • • 

1 Mart lt3Z t&rlhlnderı 1 li baren: lrıkonlo bı.ı.clui yüzde 15 1.2 - .\llm Uıcrlo~ ava.na yUzde ' l-J 


