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Hataya akın akın Arap 
köylüleri getiriliyor 

Bu suretle yapllacak intihabatta ekseriyeti 
Araplara geçirmek istiyorlar 

Usebecilerle yardakçıları Hatay-
d~ Sİ.iriye bayrağı çekeceklermiş 
Umumi af ha ıa nan edilmedi ı ==:.~ı~:r;öste~:~~·~ 

s A.ııtakYa. 10 (Hususi} - Hat.ayda mcktedir. Böyle bir ha iisenin vukuu- memurları t.arafmdan kaymakam ve 
ıC:Ye bayrağının çekilemiyeceği ma- na meydan vcrilmiyeceğt ümit olun _ nahiye müdürlerine bildirilmiştir. 

dur, fakat bazı Usberiler ve bazı maktadır. __. Devamı ' üncUde 

~li:_ grupların birleşerek Suriye Türklere zorluk .• 
~~ek istiyeoekleri söylen İskenderun, 10 (Hususi) - Nüfusa 

Avrupada diplomatların seyahati 

-tug·oslav Başvekili 
Romada Musolini ile 

.. Neler görüştü ? 
'-'ulakattan gürültülü bir netice 

çıkarmak manasız olur 
~ döndü dolaştı ijte yine Balkan
~ <la.yandı. Acaba içinde bulundu
~ Uz §U dünya nereye gidiyor sul-

!lıı, har.bn. mı? 
~~nsa. ile İngiltere sulha gidebile
det~lzl, hatta ,sulhil -bozmu9 olan 
~k eUezıın dahi sullıU dcstekliyebile
lilli ~lrer ku\'ı:et. halini al::ıbilecekle
dat ldclia ediyorlar. Acnba düne ka
tar l!Ulhü bozanları böyl~ f\ulhe taraf
fttı cQebilmek için kimin kesesinden 
ı:kıirhk edilecek? 

Sti~ 'I'ernps gazetesi Fransanm "kü
bıak cle~leUerderı bir f edakfırJık :ıra
lıati .ruYetinde olmadığını,. Fransa 
buı~lYe nezareti namına temin etmiş 
letıerıUyor. Fa.kat orta A\TUP<J. dcv
l~ı-. ktışl\ulanmnktıı bcrdevamdır-

I<'ran 
sa hariciye nazırı iki günden-

l'IB"" Devamı 12 fnclde Yugoslav Ba§vcldli Stoyadinoviç 

Japonlar 
l\lankin de 

Çin merkezi 

'l.ond IJanghrıyda Çin miiltccile;inc crza7; götiiniliirT:cn.. . . 

~ıı hu~~ l(ı CRndyo) ·- Japonlar: \ mişlerdir. Çin kıfaları ric'at halinde-
tllct merkezi Nankine gir- dirler. . 9111""' Uevnoıı 1:? inticlc 

Milli gazetecilik 
\I~ " Cumhuriyet ,, le " Son 

(!!,<>.sta ,,ya düşen· bir vazife ... 
"iJ.t tııettı N 
~ >ı a::ifiıı lm vazısııu iki.n ci sayfamı::ııı "Hcidisclcr ve f ikirler).. 

<Jku!/tıtıu::.) · 

Alman gençUk 
dulresi şefi 
şeblrlmlzde 

Almanya gençlik terbi.j e dairesi §e

fi von Schirach, beraberinde hariciye 
vekaletinden Hasan Cevad olduğu hal
de dün 11,15 te Ankaradan hareket 
le 1 : ~.20 de Yc§ilköy hava meydanına 
inmtştir. 

K•!ndisi hava meydanında vali mua
vini, emhiyet direktörü ve diğer bir -
çok ;tevat tarafından karşılanmıştır. 

Ö~le yeme~i Parkotelde yemiş o
lan von Sehirach, cümhuriyet. abide -
sine çelenk koymuş, müteakiben valiyi 
ziyaret etmiş ve bazı müzelerle cami
leri gezmiştir. 

A?man gençlik terbiye dairesi şefi, 
dün akşam hükfunet.in misafiri olarak 
Perapalasta kalmıştrr. Bugün saat 10 
da t :ı.yyaresiy1c Bilkreşc hareket ede
oekt\r. 

--·Erkek · Kır diyor lci :.--

Vabaı ınıcı bir 
erkekle b ir 
o dada ınasıı 

Gecel ıyecektim? 
'Kayseridc, iyi yı1rekli bir adam te
siri bıro7..-an meçhul lıcim;. yabancı 
bir §chirda yapayalnı:; 1.."Cllatı'Erkek
Ktzı lstanbııla göi'ilrcccktir. O ge
ce, llrzy Koııan için, mcr;lıul erke
ğiıı odasında bit !ıatrık hazırUınt- • 
yor. 
Fakat, 1116lukza<lı, bu: gibi ter dök
tiircıı [)ir Twrlm alıyor. Tanımadığı 

bu adamla geceyi bir odada nasıl 
gcçircccktırf iyi kv,lpli görfü:-en 
Juim.iniıı, oda T•apısmı .5mısıkı ka

payı.:ımdan, 

- l.<ttcrscıı para lnlc veririm! 
Dcyi.~nd.en, 1~ötü mak.satlar guttil
ğiinil anlamamak içiıı ahnı.rık ol-

ı mak lci.::ını ... 
i Erkek - Kızın hatıralan en heye-
! canlı safhasına. girmiş })ulunuyor. ! 
5 6 rncr say!ada muhakkak okuyu- ! . . 
: nuz. : . : 
~--.......................................... , . 

Sene<dle lbftnden 'fazoa 
l şçD çaD ıştııran 

Fabrikalar 
işçiler için 

Kurs açmağa mec-
bur tutulacaklar 

Ankara, 10 (Hususi) - İktısat ve
kaleti fabrikalarda kurulacak mesle
ktkurslar hakkında bir kanun projesi 
hazırlamış ve 18.yiha başvekalet kana
liyle meclise verılmiştir. 

Halen encümenlerde bulunan bu la
yihaya göre, bir senede kullandığı iş
çilerin sayısı bini geçen fabrika ve di
ğer smat mileeseseler ,işçi, usta ve çı
rak yetiştirmek için kurs açmıya mec
bur tutulacaklardır. 

Kurs açmryan müessese sahiplerin
den ilk sefer 100 - 500 iira arasında 

para cezası alınacak ve ikinci sefer • 

deyse bu miktar iki misline ~Ika.ıı:l&~ 
caktır. Üçüncü defa. olarak ayni h~ 
keti tekrar edenlerin mUessescleri ka.ı 
patılacaktır~ 

Layihaya, kurslara. aevam için Q~ 
bru:ı maddeler konulmuştur. Bu me w 

yanda olmak üzere kurslarda devam 
müddetini doldu.rmJY.8lllnr işlerinden 
çıkanlacaktrr. 

Layihanın bu sene içinde meclisten 
çıkanlacağı ve 938 eyliılünden itfba .. 

ren de tatbikata girişileceği söylen " 
mektedir. 

Aylık müsabakamız 
bugün başladı 

HABER bugün 6 ya~ını doldurmuş, yedisine basını~ bulunuY.or. Gazetemiz. 
7 inci yılına. basarken ne~yatmda yepyeni ve daha. mütckimil bir program ta• 
kip etmeye karar vermekle kalmamış, gayrimuayyen zamanlarda. yapağı mü.ı 

sabaltalarmı da bir esasa. bağlamı§t.rr. Bir senelik miisa.bakamı:zm. tafsilatını 

15 inci sayfamızda bulacaksınız. Aylık müsabaka pııpgra.m.nnız şudur: 
Her ayın 11 inci günü gazetemizin birinci sayfasında. ya bir sual, ya. bir re.; 

sim veyahut bilmece mahiyetini haiz her hangi bir §ey bulunacak ve bunun ha) 
müddet i her ay için 15 gün olacaktır. O kuyucularuntz, aylık mü.sa:bakaya işti .. 
rak edebilmek için gazetemizin başlığı yanmdn bulunan kuponlardan !bfae 30 
tane göndermelidirler. Bu ay için 15 kupon 30 kupon addedilecektir. Toplıynca .. 
ğmız kupönlar, size, aylık :rnUsabakanuza olduğu gibi senelik mUsaba.kanma. 
~tirak fırsatını da vermektedir. 

Her ay yapılacak müsabakalannuzı n hediyesi yüzer liradır. Bu mUsaôalia
ya ister bir ayda. ister üç veya dört ay da 30 kupon toplamış okuyuculannm: 
iştirak edebilir ve kendibrine bu kuponlara mukabil bir daimi kart verilir. 
100 lira, her ay, birinciy~ 15, ikinciye 10, üçüncUye 6 lira ve geri kalan 69 lira 
da birer buçuk hesabiyle 46 okuyucumura nalden ödenecektir. 

Birin ci müsabakamız şu<dlur: 

a· 
ô • 

. g 
O• 

Bu gördüğünüz bir caddedir. İki tarafı yayakaldırımı, ortası da vesaiti 
nakliyenin geçeceği yerdir. Burada on iki çeşit iz görüyoruz. Bunlardan ba:.ıst 
insan ayaklarının, bazısı h:ıyvan ayaklarının vesniti nakliye ile beraber baston~ 
yahut da insan yanmda taşınabilecek bir şeyin bıraktığı izlere benziyor. 

lnsan, hnyvan, nakil vasıtaları veya bu ~ylerdcn bazılan ikisi beraberi 
hazan tek ba.~ma gidiyorlar. bazan da durmuş görünüyorlar. 

Acaba bu on iki iz nelere aittir? Ve hangi cins şeyler, lıa.ngi cins §eylerlE( 
beraberdirler? 

On beş k upon tamamlandıktan sonra iki hafta içinde, ~c;Jık liena.nndak~ 
kuponlanmızdan (bağıran adam nsinılerinden) on beş tan.esile beraber ce~· 
vapla.rmızı gönderiniz. 

C.evaplanru postayla gönderenler. kendilerine daimi kart gönderebilm~mi"\ 
için v8.7.ıh adreslerini bildirmelidirler. 
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~orge Lansbury avam kamarasın
da, sulh dostu mebuslar gnıpu huzu
runda Varşovada yapacağı temaslar 
etraf mda izahat vererek cemiş ki: 

"- Bu seyahatimde de ticaret ser-

lstanbulun çöp 
derdi 

. l.stanbulun çöpleri ötedenberi büyük 
bir dert teşkil etmektedir. Belediyece 
~lan yaktmnalt için çöp frrmlan 
ınşa.sı hakkında tetkikler yaptınlmnk
taydı; bu tetkikat neticelenmiş ve fı
nnlarm inşası için 2 milyon liraya ih
tiyaç olduğu görülmüştür. 

Belediyenin çöpler için bu kadar 
para vermeye b\itçesi müsait olmadı
ğmda.n, bunların gene oeni7.e dökülme
si muva!ık ıgörUlmUştür. 

Erzurum da 
Kar dindi 

Erzurum, 10 (A. A.) - Kar yağışı 
durdu. Hava açık ve güneşlidir. Trab-
zon - İran transit yolwıda kar arıza
lan kamilen kaldınlmıı:ı ve münakale 
normal halini almı!]tır. 

Yamrugu kafi 
gel meyince ••. 

Beşiktaş, Hasfırııi caddesinde otu -
ra.n Etem.le §Oför Tevfik bir alacak 
w m' r' 'n 411111.Jı avp etmieltl' -... 

Yunu afuntm para etmediğini gören 
Tevfik, bıçakla. Eteml üç yerinden vur 
muş, kaçarken yakalanmıştır. Yaralı 
ha•taneye kaldırılnuobr· 

~-- - -
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lr Bzmaıroar.Dın 
mezarı 

Uçler ittifak 
t~ ~ztı muhibbim lzmir belediye 

lJ· sı Bay Behçet'c -
b ır İzlllirli 
c_ıiz, ilk . Adanaya giderse, şüp _ 

tıırj "e zı!~ct edeceği yer hürriyet 
lııtrhu §ehıdı olan Tevfik Nevzat 

temeli bombala 
U lllun kab . 1 

ttad . rı o ur. 
htı St lialıt Ziya ile beraber kırk 
~la"nae CVvel İzmirde neşretdilmeye 

J n ··a· 
Yazılatı ızrnet,, gazetesine yazdrğı 

~tiren\~ hem edebi, hem siyası haya 
l'lııy!c bi d evzat, çevik ve cerbezeli kale 

Sonrar en bire yükselivermişti. 
lıarc ~ ~ kendisine malolan ve bili. 
llıet t llıın de beraber ralı~tıg- ım "Hiz· ,, c .. :s :s 

tUniin .0Yle canlı, öyle ruhlu ve fakat 
t •ıy . Ylc , asetıne hiç te h°' aelmiyen 
}.· Crbc t b 
• CIJi s yazılar, makaleler, yazardı 

"'· Sen k ""tçaı e adar evvel yazılan bu 
t>• ar hu .. . 
,""< kad gun bıle tatlı, tatlı okuna . 
ı~i ar .. 
~r rı de guzeldiler. Bunlan yazmak 
l t, 11ih lllescıa bir ehemmyietli makale. 
nJİtd~ ayet bir çeyreklik zaman kafi 

ıcka 
~tıı~ : sı kafasına sıg- m.ryan bu atesli 
~~·~~ . 
~ !ı al an vermiş, avukatlık diplo-
~ lafı lllış, bu yolda da arkadaşlanmn 
~~- na g· . . . h . . 
:ıırct da "çıvermıştı; e <'m?tUyetlı 

~tdc Sık Yalarında, o zamanlarda iz • 
~latınd sık vukua gelen cinayet da -
~ biri ~ Nevzat her halde iki taraf -
[~lıtdu~ın \rekaletini üzerine almış bu. 
~~t: Yazıları kadar lisanında da 

~ıı.,,,cat~; hasılı hem ecl,'p, şair, hem 
li· tlı bir h t' t' le ıç ~ a ıp ı .. 

~ tııa l! Utrnam, bir gün elinde ''Pol 
ı... '.dı \>c 01Yo,,nun ekonom;k bir eseri 
~lııııı Yalnız fihrist sayfaları açılmış 
"it Yordu. .. ..ıı h 
~ a~ ita • o gunı;.ıen sonra m~r um 
t ~d dar gazetede iktısadi makale ~ 

~lıancı.! Bir müddet sonra avukatlık 
\;q lap t S.ne uğradığmida gördüm ki 
\ t~tı:~.e olduğu gibi duruyor. Yalnız 
t ~ llıaıt 1 bahislerin isimlerini okumuş 
~~r~danaleleri yazmıştı. 
r(l~ı· on sene geçtikten sonra 
ı/ h ~c ıye Nazrn Cavit tarafında•ı hep 
l~~ın tercüme edilen bu eserde, 
''211! n okumadan yazdıklannr aynen 
~~tı"e. hayret etmiştim r. 

~ lıtt"1ti ~ırketlerin !daha o zamanlarda 
~ t~tır~ı Olduğundan iki mühim şir. 
tllıctrıi U§ ve fakat nasılsa. devam etti-
~tı lti. 

}ı. §ir1t • 
\.~ttdict ışl~riyle uğra§ırken; "Renç-
~ li:-ı fa:· . ~ıye bir hikaye yazdı. 
~~ıı ~zcılığini öyle hırpaladı ki 1 İki 
~ :arttı ac:ğrndan bağlamış, faizçi 
llu~ tnaga d . . . k" lı ::ı ta . zasın an ıçen gıren oy 
ııı '"•r ettı"-· h l' b ·· b 'l ~-llıUn .. .. gı acı a ı ugım ı e 
~ lıtiin bonundeıdir. 
~ ltılckct u meşguliyetleri arasınd3 
~'iııil\e r gençliğini !!altanat hükumeti 
~~ ~t§ı i '§kıttır, onlara zulme, istipda. 
~~~lınu 3Yanın h:r hak, bir vazife ol-

Ca~t~ı 8~hrın ve sükutun ahmaklık 
d~t"~acı crs verircesine anlatırdı. 
~· .riıt hotn hu son vaziyeti tabiativle 
<ı() §una . d·~· d d . tt tdi)' . gıtme ıgın en aım1 

~ ııç hı:dı; bu sebepledir k'. pek 
\r:~tla. h:a Adanaya sürüldü: ayni 
~ 1Ycı.:._. P&e de mahkumdu; bu mah 
r~~ ''llı b·r . 
~ t\\>cı 1

• trıp serbest kalacağından 

Komünist düşmanı 
cephe 

G©. ~tYı ını lYışt<e ayaı!k'lta ~ lYI ırlYly@ır0 faa 
B:ıa\t lrila~nl!(a.rlçta ~<e~lfllennn <elfl1 klYl'-4· 
'4etnn ayaı~narrılfil©ıalfil lQ1ttırn 0 ~erDDın
©IceB:tn n~'l!:osaı©lô ~aıırur~~n~ırnlii) ~e dDIP>· 
©ma:.tn~ ~©ınHuışmaıoaıralfil testteıre

svoce ~u~nır ~o<Ç:oır ~C®~DDmel}(tedDır 

n iltere 
Alman dostluğunu kaça satın alablllr? 

Japonyamn Çini son derv.:e kıskanç 1 pada açıkça gözükmektedr. Romanya-
bir kontrol altına almak istedi ği artık da, Lehistanda ve Yugoslavyada bü-
açıkça görülüyor. Bu devlet Avrupayı yük devletler tarafından oynanmak 
atıl bırakmak suretile kendisine yardım dan yan çizmek tarafına gitmek ister mi? 
eden dostlarına bu büyük yağmadan bir istenen oyuna alet olmamak için büyük 
zerre bile ayırmak niyetinde dcğil~ir. bir dikkat seziliyor.,, 

Almanya Japonyanın çekik gözleı ine Bütün bu zahiri ha11ere rağmen tn-
ıişık olduğu için mi böyle bir ittifak giliz gazeteleri Fransa ile Almanya ara-
yapmtştı? sında nihayet bir yakınlık kurulabilccc-

EJbette hayır.. ğini ısrarla kaydetmektedirler. 
O halde karşılığını görmiyecegını Deyli Telgrafta §U satırları okuduk: 

anlariığı anda Berlin:n Japon dostluğu- "Umumi Harpten doğan devJetler 
nu silkip atmasına ve hatta ne kopara- arasındaki münasebetler, bunlar ara-
bilirı.e kar addederek İngiltere ile an- sındaki zıtlıklar veya ittifaklar bütt;.in 
taşmasına intizar edilebilir. Avrupayı yakından alakadar etmekte-

A._LM AN DOSTLUÖU KAÇA dir. Fransa Hariciye nazırı Orta Av-
SATIN.4.LINABlLINIRt rupada bu tezatları halle ~alışmaktadır. 

!rı giltere, Berlin tarafından kenı:iisine Böyle bir teşebbüste Fransanın Sovyet 
m:.itemacliyen teklif edilen Alman dost- Rusya ile olan ittifakı Delbosun işlerini 
tuğunu nihayet kaça satın alabilir? güçleştirirse de, Fransa Hariciye :lazı-

Bunu Fransız Hariciye nazırının n zora geldikçe Londrada yapılan son 
Belgrad ve Pragı ziyaret etmesin.den konuşmalardan bahsedebilir. Londra 
sonra anlamak mümkün olabilecektir. konuşmaları A vrupada gerilen sitıirle-

Görünüşte Almanya mütemad iyen ri yatıştırabilecek birçok esaslar tes-
müstemlekelerden bahsetmekte ise de bit edebilmiştir.,, 
asıl mühim hedefinin Çekoslovakyada- Acaba Fransa Rusyayla olan ittifakm-
ki Almanlar meselesini halletmek oldu- Bunu da hariciye nazırının orta Avru 
ğu seziliyor. pa seyahatini bitirmesinden sonra anla-

Fransız Hariciye nazırının seyaha- yacağız. 

tini dikkatle takip eden Alman gazete
leri de, cfkarıumumiyenin nazarı dik
katini hep bu mesele üzerine çekmek
tedirler. Faraza son posto ile gelen 
Boersen Zeitung gazetesinde şu satır· 
ları okuduk: 

"Çekoslovakyada yaşayan Almanla
rın sayısı 3,5 milyondur. İsviçrenin 
ancak 4 milyon nüfusu olduğu ve Bal· 
tık kıyılarında daha az nüfuslu devlet
ler bulunduğu ôilşünük•.;ek olursa bizim 
bir çokluğa karşı bir azlığın hukukunu 
korumağa savaşmadığımız, belki devlet 
kurmak hakkını haiz olması icap eden 
bir millete Çek .devletinin kadrosu için
de sadece kendi kendisini idare etmek 
hakkını aramakla iktifa ettiğimiz anla
şılır.,, 

Fransanın bu cihetten Almanyayı 

tatmine çalışaca ğ ı sanılamaz. 

ŞARKTA KURULACAK MUVAZENE 
iÇiN 

* :(. :(. 
Şimdiki halde Roma Tokyo ile olan 

ittifakına ayak uydurarak milletlerce
miyetinden resmen ayrılmakta ve "ko-

milnist düşmanİ cephe,, göt'Ünüşte ayak 
ta durmakta9ır. Fakat hakikatte bu 
cephenin en kuvvetli ayaklarından bi· 

ri Berlinde iktisadi zaruretlerin ve 
diplomatik konuşmaların testeresi ile 
gıcır gıcır kesilmektedir. 

Nankin önündeki Japon toplarının 
her gümbürdeyişi Avruparun büyük 
merkezlerindeki korku ve heyecanı ar-

tırmakta ve yürekleri hoplatmakta -
dır. Almanya bile müttefiki Japonyarun 

Çindeki ilerleyişini büyük bir azap du
yarak takip etmektedir. Fransa ile !n-

gilterenin son günlerdeki büb:.in siyasi 
faaliyeti Uzak Şarkı adam akıllı saran 
Japon tehlikesine karşı bir yeni ehli 

t~ lıhranı hır kuyuda ölüsü bulundu. 
~t tr tara: zamanlarında bile_. hayatın 
~~lıatına ~nı _bulan ve gülen Nevzadın 
liL -~ın ,_ atı yen ihtimal verilmez· •o 
,~ <1:aq • ' 
~ cltııi 1

. eliyle kuyuya atıldı: in- Almanyanın "müşterek emniyet,, 
~ ~ilna ş gıbi göaterildi 1 formülü kinde bir dünya sulhu ve bir 

salip hazırlamakla hulasa edilebilir. Bu 
iki devlet Avrupa devletleri arasmdaki 
anlaşamamazlıkları pamuk ipllğile bağ 
lamak ve Avrupada gelişi güzel bir em
niyet t esis ettikten sonra bütün kuv
vetlerile Japonyayı tazyika kalkışmak 
istiyorlar. 

l\~ Ya :ı 
~ha •ini seyahatimde, hapisanede dünya refahı kurmak mümkün clma-
~ rıza~anın avukatlarından - ismi. <lığı kanaatinde ısrar ettiği de görülü-
~ti ~at a saklaya.madığnn - b:r er. yor. Hamburger Tremdenblatt, Fran-
~ıı:a~la~§ın daima ziyaret ve hatta sa Ha;iciye nazırının seyahatine has-
~c 'ltıı '°llr da temin ettiğini, şehade· rettiği bir makalede ''Şarkta bir müva-
~ al>tırd ; tnezanna mükellef bir ahi. zene kurmak için ne yapmak lazım gel-
danad~ ını duymuştum. diğ:ni,, matalea ederek diyor ki: L -:2"' h•S; 

bulunan İzmirli hemşeri- "Milletler Cemiyetinin istediği mo- U ~0 t n 0 me İ L 0 tr 
"'·va-ı 4 t'ncllde d ld b' .. k · t · temı'nı"n TORk biliftll' lil"t Mtı.rT.,..l&L. · ,,,, .... • e e ır muştere emnıye sıs ı<UiMAT vs TAe1\ATI MA'lı ı..OtA~E 
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Muvaffak olabilecekler mi? 

Muso7ini~ Hitler 
Kestirilemez. Hadiseler arzularının 

taban tabana zıddı bir istikamet takip 
ediyor gibi görünmekte ise de dört 
metre murabba genişlikte bir müstemle
ke için her şeyini fedaya hazır gibi gö
züken bir Almanyanm Uzak Şarkta her 
şeyin Japonya eline geçmesini kıs1fan
madan kabul edebileceğini sanmak 
mümkün değildir. 

Japonya dış siyasasının en ufak bir 
hissi tarafı olmadığı herkesin malıimu
dur. Bu Uzak Şark devleti Avrupamn 
en nasırlı devletinden ziyade maddeci 
ve menfaatçıdır. 

Japonyanm İngiliz müzaharetinden 
Uzak Şarkta elli yıl nasıl istifade etti· 
ğini ve günün birinde bu İngiltereyi 
nasrl aldatıp tekmelediğini hadiseler 
isbat etmiştir. Bugünkü menfaatin !n
giltereye vurduğu silleyi yarın kendi
sine vurmaktan çekinct.;eğini sanması 

için Almanya ne kadar arasa ortada en 
ufak bir sebep bulamaz. 

DEBDEBELi NtlMAYIŞLER 

İtalyanın ''komünist düşmanı cephe,, 
ye girişi münasebetile Tokyoda, Ro
ma.da ve Bcrlinde yapılmış olan deb
debeli nümayişlere aldanmamak lazım 
geleceği anlaşılıyor. 

Geçen her gün bu anlaşmanın aley· 
bine işlemekte ve hadiseler Roma • 
Berlin - Tokyo ittifakının temellerini 
bombalamaktadır. 

Fransızlar Alman - İtalyan dostlu
ğundan Musolininin zarar ettiğini ve 
parsayı Hitlerin topladığını söylemek
tedirler. 

Fakat hakikatler bu rivayetleri pek~ 
canlı bir surette tekzip etmektedir. 
İtalya, Almanyaya dayanarak Habeşis
tana çullanmış ve Japonya da aynı mü
zaheretten istifade ederek Çini yut
mağa başlamıştır. 

Bu dostluk efsanelerinden Almanya 
ancak azamet satmak, mağrur ôÖzler 
söyliyebilmek gibi bir gösteriş kazan· 
maktadır. Fakat, hakiki kazanç hep 

ltayram (yapanlar) ... Vc!Jcnlldi{Jtnc cmf ıı olmak ... Bel;; (futbol takınılarındaJ. · 

ıy r' 

ve Hirota 

5AciA cügoc Ai: ... ,_,, ,,_, -............ 
K©>l!<l.YISlYI a~oır 

IQ>Dır vezir R 
Eski devirlerde, saza ve söze çok kıy. 

met verilirdi. Sazdan maksat, tamburun 
ve neyin ağlayan ve inliyen nağmeleri 
arasında hicran ve elemi hıçkıran bir 
kaç beste ile, Şark musikisinin akıcı 

ve cevherli parçalarını söyliyen musiki 
roi. Söz ise, iyi konuşan, sözlerinin ara
sına manalı hikayeler, güzel fıkr'alar, 

zarif espiriler karıştıran, "hoş sohbet,, 
kimselerin nükte ve zarafet gösterme -
lerine ıdenirdi. 

Arkadaş toplantılarında, kır ziyafet. 
!erinde eğlenmek, tCSki bir tabirin ifa
de ettiğr. manaya göre ''felekten ibir gün 
çalmak,, için muhakkak bu iki şeyin 

bulunması lazımdı. 

Osmanlı tarihinde ehemmiyetli say -
falar işgal eden bu gibi filemler, eğlen. 

(lJUfen sayfayı çeviriniz), 
Hü1e3ıln Rüftü TIRPAN 

gürültüler içinde rol alarak Japon kc
dostlann hesabına kaydedilmektedir. 
ALMANY ANIN UZAK ŞARKT AKI 

ROLV 
Siyasi ufukta bir Japon - Alman· • 

İtalyan dostluğu belirmesinden evvel 
Almanya Çinde go:in ıgeçtikçe inkişaf 

eden, kar getiren bir piyasa, bir pazar 
kurmuş bulunuyordu. Uzak Şarktaki 
fesinin ağır basmasına hizmet ederek 
bu kann çok süratle artacağını ummuş 

olan Bertin, şimdi, "içinde hazine bu· 
turum,, diye düşünerek altm yumurt
layan tavuğu bıçaklamış ve öldünnü§ 
gibidir. Japon toplarmxn harap ettik
leri şehirlerde Almanlar müşterilerini 
kaybetmekte ve Japon garnizonlarının 
sı:ingüleri altına giren piyasalardan. 
pazarlardan kovulmaktadır. 

HABER 

Bel~ 
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Görüsler 
~ -----·---Adanada bir lzmirlinin 

mezan 
W- Baştarafı 3 üncüde 

teriyle, Adana yerUleri Nevzaıdı pek 

yüksek merasimle yattığı yerden ''asri,, 
mezarlığa nakletmek suretiyle ona la· 
yrk olan hürmeti yerine getirmiıler: bu· 
gün orada asude yatıyor. 

İzmirin aziz belediye reisi: bu yazı· 
mı r.:ze ne diye ithaf ettim; rr:üsaade • 
nizle arz~yim: \ 

t zmirin belediye rc"sligine 
gelmeniz çok olmadı ; binaenaleyh 
"Nevzat,. tımızı tanımaz ve binaena 
leyh nasıl bir §&hsiyet o)=luğunu bile • 
me.zsiniz. Şimdiye kadar size hiç kim· 

se de bahsetmemiı olat.:ak ki onun hak 
kında takdirkar bir hareketiz\% görül
medi. Eğer Nevzadı -bilenlerin ağzın. 
"dan dinlemiı ve öğrenmiş olsaydınız, 
izmirin şeyhületibbası Mustafa Enver 
hakkırldaki çok yerinde olan namınn 

bulvar açmak, heykelini dikmek gibi 
manevi müklf atı bu hürriyet şehidi 

hakkında da hemen tatbika kalkışırdı. 
nxz. 

Rica ederim, N evzadı tetkik ediniz : 
bu tetkik neticesi göreceksiniz ır.: rne· 
r.arının Adanadan fzmire, İzmirlilerin 

kucağına nakli, onun namına blr heykel 
yükseltilmesi İzmir bclcidiyeıine bir 
borç olduğu iÖzleıinizde belirecektir , 

H iiaeyin R lf AT 

'lıı ıııt'"llııa u ıııs ı•ız,....ı 
celer pek çoktur. Memleket, kötü, bcr· 
bat, sıkıntılı ilhıler yatarken, pacli§ah· 
tan en küçük memura, her amıf halka 
kadar hcrkeı, az çok eğlenir, :z.ıevkinl 
sürenli. 

Yakın bir mazide yetiıen nükte ha. 
Ji:tl ~ri arasında, ikinci Mahmudun ne· 
dimlerinden Sait ve Abdi Efendilerin 
fı!:ralarr, nükteleri, zarafet ve mazmun 
mer;ıklılan arasında hala söylenip du -
rur . 

Abdülaziz devrinin meşhur nükte a. 
damlarından Hafız Ömer Faik Efen • 
ldinin hikayeleri, espirileri, ihtiyarları -
mızın hafızalarına yerlef111iştir. 

54 - 55 yıl l)nce, Karaı;öz gazetesi 
milcsaiıi (Ali Fuat) Bey merhumla be. 
raber (Letaifi Asar) adlı bir mizah 
gazetesi çıkaran (Çopur Tevfik) in 
(istanbulda bir sene) adıyla yazdığı 

küçUk bir kitapta, eski nilkte adamları
mızın hayli ;Uzel fıkraları vardır. 

Eski nUkteıdanlar arasında Tuflu Ha.. 
san Efendi ile ~bur Nazif, Damacı 
Sait Efendileri de unutmamak lazım
dır. 

Vaktiyle rical arasında di nükteye, 
mazmuna, eıpiriye çok eMnuniyet ve 
kıymet verilirdi. C>Mnanlı vezirleri ve 
§airleri içinde bir çok .öz ehli "mazmun 
perdaz,, zarif, zeki adamlar vardı. 

Bunların ba§ıılda mcfhur Hacı izzet 
Paıayı hatırlamamak mümkün deiildir. 

Hacı izzıet Pap, 90ll aann vezirleri 
i~indc, halle arasında muhtelif mena -
'kibiyle f(Shret kuanmıttır. Er'Urıcanda 

mutasarrıflık •ttiii için (Euimanlı 
İzzet Pqa., diye önalmıttır. 

Askerlikten yetitmedir. Van, Hakiri, 
Ciıdde, Trabluagarp, Sivaa ve' Edime va 
liliklerinde bulunmuı, 1892 de Edirne
dc 61mliftlir. 

1876 Rua uvaıında, on bin altın harp 
iancti venniıtir ki, buiünün parasiylc 
seksen, dok.san bin lira t utar. 

izzet Paşa iyi yazardı. Devrine göre, 
ori;.:.nal fikirleri vardı. Zevki, eflence. 
yi çok &CVerdi. Onun yeiine kusuru 
şuydu: 

Pislik? ... 
Temizlife hiç dikkat etmez, lekeli 

elbiselerle, yakaar yallı ceketlerle ie· 
zerdi. Bu pialiğe telmihan, l:kvrin rical: 
ona ıu adı takmıtlardı : 

Kokusu •iır vezir 1 .. 
Hacı İzzet Papnın garip Adetleri 

vardı : Mctelt aalr.ılını rastıkla boyar, 
her gece yatarken iecelik külAhını ta -
vana fırlatır, killlh batına geçmedikçe 
yatmazdı. Bundan baıka, kirli çamaıır
larını yıkatmak için, ti Edimeden Er· 
zincanda bulunan kızkarldet.:Oe yollardı. 

Edirnedc vali bulunduğu aıralarda, 
b:r vaıif eye tayin edilmesi için mUte • 
addit iıtidalarla müraca-at eden bir a. 
dam, Pııanın atlatmalarıDdın usanmış, 
bir gün karıısn·1· çıkarak iıtidasını t·1• 

fahen okumuıtu. Bu, hzet Paıanın ho

ıuna gittL Adama: 
- Arkanı dön 1 
Emrini verdi. Ve, ceketinin arkasına, 

8 70 ilkokul 
öğretmeni 

Hafa zamlarını 
alamadılar 

Geçe.'1 sene makam zammı gören 
8i0 ilkmektep öğretmeni, tahsisat ol
madığı için hala paralarını alamaını~
lardır. Kıdem zamlarmı'l bu ayın ba
şında verileceğine dair çıkan bir riva
j et de on bir gün gcçt iği halde ta
hakkuk etmemiştir. 

Kültür direktörlUğü meselenin ida
rci hususiyc<len sorulmasını karar • 
laştırmıştrr. 

l~e J18 rar medresele r 
m ek tep olorak 
kullanılacak 

Kültür dircktörlUğü, 5namüıdeki se 
ne ilkokul talebeleri için mektep sı -
kmtısı ı;ckmemek dügUncesile bazı 

medreseleri mekteb~ tahv!l etmeyi ka
rarlaştırmıştır. Bu cümleden olmak 
üzere Fatihte bulunan Mımarsinanm 

bir medresesi tamir edilecektir. Diğer 
medreseler meyanında mektep olmıya 
clveriglilcri seçilerek tamirlerine der
hal başlanacaktır. 

Orta mektep 
mualllmlerl arasında 

Yeni tayin ve nakl Uer 
Ankara, 10 (Telefonla) - Ortamek

tep ve lise muallimleri arasında yeni
den bazı tayinler yapılmı§tır, bildiri
yorum : 

La.ika Yenievli Turgutlu orta okulu
na, Fatma Nihal Onan SUleym:ıniye 

orta okuluna, Melek Bur.sa kız öğret· 
mene, şehid Edirne erkek öğretmen 

okuluna, Hüseyin Avni Erzincan orta. 
okuluna, Nedime Erkman Üsküdar 2 
ıncı orta okula, Efser Fmdıkoğlu 

Kumkapr oru okuluna, Nuri !Kayıseri 

lisesine, Bekir Sıtkı kUtilphaneler mU
mcyyizliğine, Hamdi Özr.ıcn '~ Tev
fik Uktcdrisat i§yarhğma, Necdet 
meslek teknik tedrisata, Bedia tz:mir 
kız llscsinc, MUnirc Esin ve Şefika 

Ankara. erkek lisesine, Ahmet Rauf 
Ayaşlı Srvas erkek öğrc!men okuluna, 
Sükuti Keçeci Cağaloğhı orta okulu • 
na, Müveddet ÜskUdar ikinci ortaoku
luna, Mediha Toprak Kumkapı ortao
kuluna, Reşad Sıvas orta. okulundan 
Erzincan orta. okul dircktörlUğUne, Ri 
fat Bursa liseafnden Adana erkek li
sesi direktörlüwc. 

Vesaiti nakıtye 
şlrketlerloln 

belediyeye devri 
mesel esi 

Ankara, 10 CHusust> - Kamuta
yın bugUnkU toplantısında Yalovo.nm 
Akaya devri meselesi müzakere olu 
nurken bu hususta söz olan dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya, vesdtinakliyenin 
§ehlrlere tevdii mesele5ine de temas 
etmiş ve !stanbuldaki vesaitinakliye 
girketleri hakkında §unları söylcmi§
tir: 

"İlerde Akayın, Şirk.alihayriyenin, 
tramvayın dahi belediyeye devri der
piş olunabilir ve bu müzakere olun -
makta bulunan bir keyfiyettir. Binae
naleyh bugün yaptığımız bir kanun 
altı ay sonra yapacağımı.ı bir kanunla 
tadil etmi§ olmamak için İstanbul 
mebuslanrun tekli! ettiği ınaddei ka.· 
nwılyenin kabulünü bendeniz de rica 
edeceğim. Hilkümet te buna iştirak et
mektedir. HükUınet programını yaptı
ğı vakit altı ay sonra tadil için huzu
rıınuza gelmiyerek Akayı olduğu gibi 
Yalovayı ve Yalovayı olC.:uğu gibi Bur 
sayı belediyeye devretmek aa.lihiyetl
ni alacaktır. Maruzatımrn aebebi bu -
dur. 

HABER - "1itaın poataa ===1:--:t~B=t~RI-=C=I=K=A=N=U==N==-==~==J9Sf~ 
Polonyanın müstemleke talebi 
Ga~eteDeır0 bugün zayofOaır DçDını 
Dılayaı'tttaı mevki ycktur0 dlycırDaır 

Hatayda 
ı elde ~ B:ıştarafı 1 n 1 s11· 

Yaşamak için kuv-

Halep, (Hususi) - Hatayda~ Gar<>'" 
riyeli memurlar bir hafta cvve kııyde· 
nun emriyle Sancak nUfusuna. uretJe 
dilmi~krdir. Bu memurhır, bU b~lece1'· 
Hat:.ydaki ~!erine dc,•am ede · a gO
ler ve intıha.batı kendi :l!'Zllıarın 

vetli olmak lazım re idnrc etmiyc açlı~acaklar?:r· di 
Umumi af hala ilan edı ~:a ye· 

Antakya, (Hususi) - Hata) ııf i· 
ni rejimin başlaması ile ı~mu~~'l'ljc:ti· 
lıin edileceği resmen taahUt c ; ııalt· 
Halbuki Garo henüz un1umi a ·!!tir· 
lnndıı hiçbir karar ittihw. f.'tıncn:ı1;eji• 
.R"rç:oit Sancak vatandaşları yenı sedıl· 
mi arzu ettiklerinden dolayı h~diilli 
m işlerdi. Bugün bu rejim tc ~:J\'C" 
vuku:ı. geldiği halde, mahpuslar " 

Varşova, 10 (A. A.) - Polonyanın 
müstemleke istcklerinde:ı bahseden 
ynrı r esmi "E~•prces Poranny" gtlze· 
tesi diyor ki: 

"Polonya için mühim c.lnn, müs
temleke iptidai maddelerine mazhar 
olmam1zm \.'C tam surette bir gUn 
mlistcmlekelerc malik -:>lmak üzere bu 
gün bize muhne<?re t im;tii.nlarının ve

rilmesinin şekli değildir. Memleket, 
her şeyden cvı.·el h ayati iht iyaçlarmı 
tatmin edilmesini istemektedir. Fran
sa, bu noktai naz.arı anlamı§hr. Fran· 
sa, ayni zamanda, endüs trilef,.erek kuv 

Romen 
Dış Bakanı 

Biz milletier i id eoloji 
bakımından tefr i k 

etmeyiz, diyor 
Bükref, 10 (Hususi) - Fransız ha· 

riciye nazırı Delbos şerefine verilen 
ziyafette, Romen hariciye nazırı An· 
tonesku tarafından bir nutuk söylen
miştir. Dclbos'nun me1.aynsını methe • 
den sözlerle b:ı.şlıyan bu nutukta ez
cümle şunlar vardır: 

"Birlikte milcadelc ctlerck elde et
tiğimiz mirasın müdafaası için müte
sanit olalım, zira cndif}C scbeblcri yok 
değildir. İngiltere ve Frnnsanın fikir 
birliği bizi memnun ediyor. :KUçilk an
tant daima kuvvetlenmektedir. Biz de 
Fransa gibi koUektif emniyet tarafta.
nyız. Fransa gibi Rom:ıny:ı da ideo
loji bakımından milletleri tefriki red
deder. 

Fransız hariciye nazr:ııun d:t ceva
bı ayni mcal<.le olmu§tW'. 

Delbos yarın Eelgratla mütevccci -
hen hareket edecektir. 

Parti nahiye 
kon2r e leri 

Cumhuriyet halk partjsi nahiye 
kongreleri bu akşamdan itibnren ba§ -
lıyacaklardrr. llk kongre Küçükpazar 
ve Fatihte toplanacaktır. Yarın Kml
topralc ve Kartal, Sama:ıdcre köyü 
kongre toplantısı yapılacs kt.ır. 

vetli olabilmek için Poll)nyanın ipti
dai maddelere malik olması lüzumunu 
da anlamıctır. Zira. bugün, :ıay:flar 
için hayatta. me\'ki yoktur. Fransa, 
muhacere t meselesini ·le anlamıştır. 

Yahudi muhacereti bu T!'eselcnin an
cak bir faslıdd!r. Bu meSf..!clcr, sarih 
ve müc;bet ·bi•· surette, milletler cemi

yetinin a ka1emik projelerinde değil, 
fak&.t iki müttefik memlekt t ha rici si
vas"'tinin zim ::.mdarl3n arasında mev-
~ -
zuu bahs::!dilm l15 ve ortaya konmu~tur. 
Bu keyfiyet, ileriye doğru bü~-U!t bir 
aılımdır. 

Soğuk~ar 
yüzünden 

~imBli A n1 er i k ada 

50 kişi öJdü 
Ncvyork, 10 (A. A.) - Bütün §ima

li Amf!rilrnda §iddctli fu ... 1.ma.lar hü • 
küm sürmektedir. Her ti.irlü şimendi -
fer ve yol nakliyatı du:rmufl olduğun
dan şimaldcki bazı şehirlerde kıtlık 

çıkması tehlikesi !.ıe\·cuttur. Bi~ok 
yerlerde fabrikalar durmu~tur. Mck • 
tepler kapalıdır. Soğuktan elli kişinin 
öldilğü bildirilmektedir. 

Fransada 
l hll hllcllerden lkt 

kişi d a ha yakalandı 
Paris, 10 (A. A.) - C. S. A. R. me

selesi dolayısiyle yeniden iki kişi tev
kif edilmiştir. Bunlardan biri Cler
mont • Fcrrand, sanayi<.ilcrindcn ve 
ihtilalcilerhı fiefi Eugene Deloncle'in 
mesai arkadaşlarından Mctcnier'dir. 

Diğeri 4/1~ de tevkif edilen Andro 
Tenaille'in kardeşi Charles Tenailles -
dır. 

lcra Vek lllerl Heyeti 
toplantısı 

Ankara, 10 (A. A.) - lcra vekille
ri heyeti bugün başvekil Celal Baya
rm ibaşkanlığında toplan:ırak muhte • 
Jü işler üzerinde müz:ıkerclerde bu -

rilnıcnıiştir. ·~j~ 
Aran ekser iyeti yaratmak 

1
1
• bir 

Halep. <Hususi) - Beş h~~ 1 
l{ll"' 

Amile A.rap köyüne Rcyha.nı)c~Jc o
rlmhamam ve saire gibi 3rııbı ~ gc
lan mahallerden yrğm yığın ~ ·nacn· 
lerek bu beş haneli köy ah.aıı_s;orJaf• 
m iş gibi nüfuza yazılma'!{ ıs~a.nışılt· 
Bunların heo:::ıi daha evvelden rısn ıu• 
h işler olduğu için tahkiitata ~cI~ttJ11l 
zum görmeden bu nev-zuhur ftcrdt' 
Arapla" nüfusa yazılıyor ve ~ rıyor0 
ki Arab hanesi gittikce k ıı UfUSU 
Halbuki hakiki Türk me!<ttınl n ısJıt<i· 
yazmak için günlerce ja..'1da~:t, ,,6 flSo 
katı. civar köylerden su?l cc' rınsJ'~ 
ire ile miiracaat sahinlcrini ~·o. cıs. • 

- k" scJcrı ta ,.c ısrar ~en bazı ını. 
1 
rinde~ 

yakl11. kUfürlc ni.ifus daıre c t 
kovımı.ktadırlar. 

intihabat ha11rfıkları 'aJ1.; 
-a vas aJ ô nene, 10 (A. A.) - .nıı. 

sı m •ıhabirinclcn: rapı ' 
ts·tcnderun sancağı dahilinde >1'uıtı 

laca·~ olan ilk intihabata ait tcŞ ~ 
vüct da getirmeye ve kontr?la. :.6fll1Jll 
olan kom~syoıı, mesaisinin ılk 
bitirmiştir. eSiJ1itl 
K·ımisyon intihap nizanıllall~iJe -

meb ı i ile intiha.bat için t,esblt uriJllıl 
cek tarihe ve icab eden ~c~et er 
tayhine nlUteallik olarak mıll:_ ~' 
miyı ti konseyi reisine yapa~gı 
lifleri tanzim ve tcsbit ctroiştır;# ~ 

Komisyonun, sııncağı~ ana_) tchlP' 
nm derpil' etmekte oldugu nı~iflC rfJC' 
lerc talimat \'C sancak mccl~ 

1 
dert'. 

btuı intihabı için zarurl ol:ı.n 1~tea1Jili 
celi intihab gibi intihab~ta ll1 el, 
huswsatı kontrol etmek ı:zere g ~ 

sarı sene ba§langıcmda tekrar 

gitmeoi muhtemeldir. -1 
~·, 

b l.k d IST,\.\'llf, : 
!unmuş ve u ara.da Uç ~·:ne ı ma en >\ \'il" 

hldd O. uğlr. neşriyıılı: .•. 1 :;ı,50 11• · Mu 1 n stU nda ğın işletme programına a'it esaslan da ka 12.:rn rıli\kla Türk ııııısıkıs• •. 13 30 ıııııl' 
Ahmet Emin yalmana bul ederek. tatbikma karar vermiştir. ılls, 13.0!i plakla Türk nıu~lkis•. ' '"1'.. 

telif J\lük neşriyatı, H sorı· 

Bir cevabı Faş~st dev!etle r .\kş:ım neşcriyalı: 1 fi or1'e~: 
i 1 1li Kadıköy hıılkcvinden nak cınuJi~i)>f ''Tan'' gazetesi ba11muharriri Ahmet • · s ııoıı 

· y • d ıra konseri, 18,30 plakla dnrı fakıııilC ıı Emın alman, dünkü gazetesinde ··.ts- ara Sin a 19 SnClye pi:rnno ye kcm:ın ~c (hC)ec~, 
tanbulwı otobüs dedikodu:m,, b~lıklı fcrnns, Doktor F:ıhrellin J\er;n~i 20 Sıı ,f 
biryazıncşretmişti.Buyazıdaotobüs Veni bir mille tler lı tipler), 19,55 horsa habC~n~k'rnusi1'~; 
i§Jetmc meselesinde birçok yolsuzluk- ce m t yeti mi ? YC ark:ıdn~lıırı tarafından l raportı• ~O ~O, 
lar olduğnu iddia. eden Ahmet Emin Ye holk şarkı lan, 20,30 hava a 5c;3·Je1'• ,rı• 

Coıı c nc, l O. (A,A,) - Havas ajan öıner Rıza tarafından arııPfadaşıarı 1 rJ• 
Yalman'a vali ve belcdı·'-·c reıs· ı· Muhı"d· hablrı' ndcıı· O ... r,. I• 

J eı mu · 45 Semahat ıdenses "c • . ş11rlı 1 bil 
din Üstündağ tarafından aşağıdaki ce- .Milletle r cemiyeti nıahfillerlnde fından Türk musiki$i ,.c ııa21~.15 ııJ.•"o~Pe-vab verilmiştir. Aynen """rcdiyoruz: İtalyanın cemiyetten çekilmesine 2 15 k stra " c 

~ (ıı:ıal ayarı), 1, or ·e ' opera ' erte' 
Ahmet Emiıı Ya7maıı) muhııkkalc nazarile bakılmaktadır. lıerleri, 22,30 pJiıkhı soJoJnrbcrı.er, "c 

••ratı" ga.~ctcsi sahibi ltalyanııı IJtı hareketi Cenevre mü- ret parç:ıl:ırı, 22,50 son ha 
Om L • • csseseaiııe karşı ikl senedenbeı·l gös ııi gilnün programı, 23 son· .. , 0 cnıwı bugünl.-ii. n'ii.shasuıda tordlği kı:ırarsıılığa nihayet verecek BOL·nr."' 111e" 1' 

"/ t b l "n ı ı ,;ı: "0 JtU '45 
san u un otobüs dcclikodıum'' bcuı- Ur. ıs: caıbıınt, J9,t5 Konser,;oııseriı 2 ' 

lığı fle Çtk"an bc.§?naka!cni::c bcledit?Je )fllletlcr cemiyeti umumi ktıtlpll- valıırı, 21,ıs r:ıd:ro cazın 
muttali oldu. ği pazar \'eya pazartesi gUnil muka- Dimitreıku orke$lrası, ·gııı 
Yazıın:m istinat ettiği lıavadis 00 velenamcnln birinci maddesinin u- BUDAPEŞTE. .,2,2o sı or· 

nıalitmat, tamamilc ruılsı::: ve hildfı ı;UncU fıltraıııı mucibince İtalyanın 10 !>:> şarkılar 21 ,·:ın·elc3 .,0 5igaıı ı.e$· 
h k ., tt• çcklldlğinl btldlren Romanın bir no- orkc~lrn§ı, 22,4ô c:ızbanı._; r'"'adl"O or 

a ır~ ır. 1Jımclan bfrkac ay evvel t kt dl ·· • • tasma intizar e me e r. kestr:ısı, 23,~5 c::ızband, .. 
Ga::i köprüsü im.oo.'Jtı lzı.'lktcmda da <LY· l 'ki ı o talyanm son J sene zarfmdak trası, ~3.s 
ni mahiyette ya...-ılar y~;;mı§tını::. Mat- ai<latını \'ermeğe davet edileceği ha· ımRLIN: r~·ctr. 

21 va bıuıtın 1ıa1\kı ve va::ifcsi olan makul tırlatılmııktadır. Bu aldat 3.600.000 ıı> pIAk, 20,10 plak. 
ve dürilst teı:kid hıulwlunu a§mı ve altın franga ballğ olmaktadır. caıbancl, itl tJ, 
belediyenin ~h~iyetini fcıuı zanlar ve İtalyanın Cenevreden ayrılması ::::===--~----.- --il tJlY 

neticesinde cemiyette ve beynelml- ınuın~- t Çocuk Hslr .ıe m e töhmetıer aıtıncıa bırakan bu vazııa- ıeı ış bürosunda taııean yırmı kadar tekni.k komitelere Si'I" 
Kurumu mUsameres1 rınızın iatihdaf ettiği m~na ve ma.k- ltaıran memuru lstlCa edecektlr. Bu memıeti. . sa, . .,-~ 

Çocuk Eairgeme Kurumundan: arıt kanuni taldbatı istilzam ettirecek memurlar meyanında iş bürosunun Londra, 9 JA.· A.) - örfi tı&l ~ 
1n.ahiyctte oldugyundaıı makalenizin k~tlbi umu mi mua'"lnl Pllotte tle ma.hafilin k. ana.atine v~.-,.tl-~ sr"~' Çocuk Esirgeme kurumu çocuk kil- b de .., ~· 

tüphaneeinin zaruri ihti~ açları için maktıta.Sı Dahiliye Vck.i 'eUne takdim iktisatçılardan Pavl de ulun makt a- antikomtini8t paktı 1 tlet ceıııl ... 11 171f 
1. l k t t ı· t " dır. iltihaktan aon.ra Mile , .... --~•~,u! va ı ve belediye rellıi bay Muhiddin ° uııara mcvcu a ıma nameye gure İtalya Milletler cemiyetini kuran -lrlıJl _w-~t· 

ÜstUndağın himaye ve riyaaetlerinde tedvir olıman bu otob~ işinin derhal de,·letler arasında bulunmakta ldt. den çekilm.eai, bu ı---kiliıÜ --"1~t· 
olmak Uzere 4 Klnunuaanl 938 Salı ve7'4Zet müfettişleri tarafından tetkik Cemiyete, mukavelenamenln tatbl- Milletler c«niyeti., ~ ede! ~ 
gUnU aktamı Beyoflundıı Fransız Ti- ve tah1cik ettirilmesi i81enmi§tir. Ne- l:t tarihi olan ı o haziran 1920 de ettiği keyfiyetini ıeyıt . oııet· 
yalrolunda mUJcemmel programla bir ticeye göre lci::ımgclcn muamele trıay- ı:lrmlştt. Mayıı 1936 dan bert mec- tedir. dt'&cJB. ,p'I> 61~; milaa.mere yapılacaktır.. yün edecektir. llsln işlerine iştirak etmemekte idi. İtalyanın karan lıOil otct"t ' 

Hem iyi va.kıt geçirmek hem de kU· Bu cevabımı ba.l71ıakalcnlzin çıktığı Ayni ıenentn eylülUnde Habeş mu- le beklenmekte iJıe de ddlltıer ~"' 
tu h d tm 1 · · ı b üt da rahhas heyetinin müzakerelere ı,u. . de .. ·l~ _;a oY tcbeJİrle fU havaleyi yazdı: 

Mektup;u beye! .• 
p a.neye yar mı e e en ıç n u a ıın ne§rctm~lisiniz. rak etmeatne karar '\"erllmeıl Uzerl· leUerle Totalttaıre ucadeleı--.Atı 

---~---~-~-~~~~~~~N~~2:~~~~~~~~~~m~h=:=:=~=m~~~=e=!=:~i~~~~~·a~~=~=r=:~~~-------~'~'~auU~u~c~B~· ~Rw~~~»·~·--nPn~~~c~terke~~~ --~,~ ~~~~~ı~~b~~ 
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l3UlblLöYA:~ -..., ___ .,. _____ ...__,__._...,. ___ ._...,. _______________________ ··-----------
Yazan: Nlzamettin Nazif 

~Cıçiyusle Kornelya arasındaki 
arıhk kocahk sözde kalmıştı 

}'lne bcı~rn az sonra ka:-tal havada keçi postuna uzanıyor, horhya horlı-
~rn~ ırrnış, rine ıizerleriııt: doğru ~- ya uyuyordu. 
~~S \'~ .takkeyi Periskusun başına Betbaht Kornclya! bunun scbcbınl 
&oz ~~ıstı .. O zaman Tanahil se\ inç ve manaaını bir türlü anhyamıyor, i-
!l'ı:s " ~lan dokerek kocasm; kucakla· kide bir 'fülliynya. baş,·urup. derdıni 

e. dökmeye savaşıyordu. 
fı:; Gôztin aydın SC\gi~im: - diye ba- Milattan beş asır önce Romada bu 
o~~t • Bu hal. ~enin Rımaya kr~I dişinin şu erkekle \'C §U erkeğin bu di 

gına a'. . 
li •amcttır. şiyle düşüp kalkması pek o kadar ü-

ti k akıkaten de söylediği "lkmı!;tt. Pe-
Us · ı . ,. ~ zerinde durulur meselelerden sayıl -

t .... k aı c:ıınden, Romada hüküm sil- mazdr nma. baş başa bi!' odada kaldı-
~a~·raı ı\ngus çok hoşlanıvenniş ve o 
llaıcıı~ Pek cana yakın bir güıı-I olan Ta ğı bir genç kadına bir erkeğin devam-
l:ıaı ırı bır müddet safasmı ~üren bu lı surette lakayt kalm:ısı hiç de jyi 

llleçh tefsir edilmezdi. bır )'_.,~ ul bir sebcblc hiç beklenmedik , 
ti ~;;nanda ölüvc.rmişti. o zaman Pe- Tulliya kız kardeşiyle konuşurken, 
~l ~ keııdı ini halka sevdırmenin ,.e dertlerini cnn kulnğıyln dinliyormuş 
l te ~a ~ilmcnin yolunu bulmu~tu. gibi bir tavır talunı~·ordu. Fakat ha
le~? &ün bl"·ündilr Tanakı. Pal3tinii~ kikntte Uıçiyüstcn her bahscdi~inde 

\' ırı~en ayrılmamıştı. Kamelyaya kaışı içinde bir kin du-
lıaık~' ve gözU kanlı. karmıkanşık bir yuyordu. Bu kin gün ge~lıkçe artıyor. 
~ Yasachğı Homada bir kadının bu şiddeUeniyor ve şiddetlendikçe dairc
~r taı~zun zaman tutunabilmesi yalnız sini seniBletiyordu. Şimdi. ynlnrz kız 
Sİtdjıı;· 1 esen dcğiJd;. Tanak!! tiire geo kardC§ine değil, sevgilisini kız karde
% ~k ~omayı elden çıkarır.ıımık için §i ile evlendiren b:ı.~asınn ve Roma 
\~l ~1 

kaue çalışmış ve her ı;.ı-vdcn ev· tahtına yanlışlıkla ııöylc bir ilişmesi
~ıı i~!ı Homah olmıyan b!r kun:c- ne bile kızıp homurdanan büyük ana-
~o r ı altına sokmuştu; 

\'art! C~ını Etruryadan gözU pek sU
'8iı ~~ netirmeyc teşvik etmiş ve çok 
bıı bır kandan gelen bu sUvarilcr az-
l'ı ~rer domuz gibi \•ahşf Romalıla-
~ kaldıramaz bir heJe eokmu.~tu. 

~-( nı Periskus Rom.ayı imar için 
ıtzııı ~ah~ın1ştı; nma Romalılar~ ken

-a hbir tUrlii scvdirememişti. Halk 
~ "I: ~ı:> Yabancı gözU ne bakmış ve 
~ah süvarllcrln !açtığı dehşet 

'11 d ça PcrjRkuea karşr olan nefret-

~trkt~ ~rtmr~tı. Ona Tarkinyus, .yani . nıı d' 
, ·:(\ ~ye llkap takmı~lardr. Böy-
~ f>crıskusun bir Romalı olınadı-
ı~: bir ''nb b' • ld v ~ ·' ancı, ır gasıp o ugunu 
~ 0 :tnıek istemi.sterdi. Ve bu kcli
l!a11~ adar tutmuEtU ki krallık hanc-

l'a n adı Tarkinyus olm·ermişti. 
~ ~ .. ~akilden Periskusun bir kız ve i
\i~~ ek ç.ocuğu doğmuştu. Kızı Ser
~~~:Ullıyüslc evlcndL'mi~lerdi. Pe
\i~ ttn krallığı zama'lmda bu Ser· 
~ıııtla°ruıliyUslln kraliçe Tanakil ta
~~ln : sevildiği rivayet edilmişti. 
'\lilt<>d ana.kil ona kızını verince bu 
'lı~tı Uların önii bir par!:a almıver-
~lıa bı~tna bir müddet 11onra1 Peris-
~i~ cc ~aliçc Tanakll. oğulları 

l't.~ıc s ve Luçiyusu hiç dü.sünmi. 

~ ~J'\~iyüs Luçiyüs hiç düşünmi
~lU. ~dıkocıul(lr, yine atr;nıe yürU
~-~. , ele kızının iki kız çocuğu 
~;~' d -~ 'l\ııı· ?gunnaz ölmesi ve Servi -
~ İJ:l ele 1~'llsün kral srfatiyle, Tana-
llatırı . taht ve taç m:..ıhafm sıf atile 

u:~ :YUsteki ~ binanın bilyük oda
~jt'itıcıcıan Yana serilmiş ayı postları 

ltocİ\tl :Yatmıya başlamaları bu de
t'ıa ~h.>t: bir kat daha ruttırnuştı. 
~ ~İlitı ~s 'l'ulliyüsün P<'riskusla Ta
t'ıa orı el" 1~~dan doğan iki kız çocu-

tt~0rcluncU ve on beşinci yaşlan-
~ l~k~a:ı zaman evvel&. bUyük da 

tu~ ıtu ~.1Yil'sün \'c bir mUddet son-
llerı Çijk dayıları Kassiyüs'ün sev-

~ bu~1~lardr. Maamaf ih kızla -

~ l:<ıtı:. olan Tulllya büyük dayı-
ı.... % et ..... ~ daima küçük dayısına 
~'f\l ~ .... ll§ti. Fakat her nedense 

~llıı ~1~a Tulllytis gUnUn birinde 
ı:ı~e~~tı.sıYUs'a karı olmasını tcnsib 

ij~ a ~Uh ~ralın iradesine açıktan a
~1 a ı.cll83~ ~.r~~ edemedikleri içln Tul
;u \~ trı :usun dcvamiı karısı olma-

~ ~ltr ~Yüs de kız kardeşinin kü
~ lll ~t .0tnclyanın kocası olmayı 
ı~i l'ılaıt 1~1Şlerdi. Tulliya Kassiyüsün 
~~~~l.llt k~rısı olmuş ve ard arda 

r'.'l;e ~0r:0gurnıuştu. 1..8.kin Luçi
Q~ ~ aöıcı elya arasındaki karılık ko

\~~l L~ k~~ınıştı. E\•kndiği gün -
~li~r veçiyus daima odasına geç 
~~ t6rın karısını uyandırmıya lii
t/ıi~ ~t~e eden, gUzel Kornelyanın 

Ctnlı.ı~ ~~t~akta ol<luğunu fnrket 
&ıbı hareket ederek bir 

sına, babasının her emrini dinliyen 
EtrUsk süvarilerine, Etrilsk süvarile
rinin şiddetine isyan etmiyen Roma 

lıa.lkına, babasına lam bır itimad ile 
bağlı olan senatoya, Jüpiter mabedi
nin kahinine, Palatinos tepesindeki 

Tarkinler sarayını gökten yıldırım 

yağdırıp mahv ve harab etmiyen ta -
lie, her §eye her ~eye k:zıyor ve gün
den güne artan bu hiddet ''e kin ile 

bir kat daha ~eytanlaş:ın, bir kat da
ha şerlrlcşen dimağında biribirinden 
kanlı ve korkunç plfınlur rloğuyordu. 

Kararını çokttın vermi~ti: 

Sevdiği erkeğin kolları ara.<;ma a
tılmaktan, esk:si gibi büsbütün Li.ı

çiyüs'ün olm:ı.ktan kendisini meneden 
her sebebi ortadan kaldıracaktı. Ma-

demki Li'ıçiyüsiin karısı bulunuyordu 
ve mademki füu;siyiis ?.aman zaman 

kendisini Lüçiyüstcn ayrı kalmıyn 

mecbur ediyordu; o halde kocası Kas
siyüs ortadan kalkmalıydı. 

Kız kardeşi Kornelyaya karfiı için
de ara.sıra bir yakınlık duymuyor de;. 
ğildi. Kornclyanm kendisine daima 

saygı gösterdiğini. her istediği şeyi 

yaptığını biliyor, çocukluklarında bir 
arada geçirdilderi tatlı giinlerin hiç-

bir fena tarafını hatırlıyamıyordu. 

Hem bu J{ornelya ne gü1.cl yemek pi
şiriyordu. :Kendisini lcudurtan her 

hırsa kız kardeşinin ya.hancı olduğu -
nu da billyordu. Bu betbaht kızın ha
yatı hep mutfakta geçiyordu. Sonra 

onun kendisini pek çok sc,·diğini, hat
ta: 

''- Kornelya, vazgeç Luçiyüstcn ... 
Kassiyüslc yahut hc~·hangi bir kö

tü Romalı ile evlen!., 

Demiş olsa en uf ak bir itirazla 
karşılaşmıyacağını da kestiriyordu. 
Lakin böyle bir teklifte bulunmıya ka 
dınlığını saran huduUıuz gurur asla 

müsamaha etmiyordu. Bunun için o
nu öldürmeyi, ona içini açmıya tercih 

ediyordu. B:ıba.smı ise en uf ak bir te
rcddüd duymadan ölüme mahkum et
mişti. Hiç kral Scrviyiis Tulliyüs öl
dilrülmeden kralın kızı Kamelya ve 
kralın damadı Kruısiyüs öldürülebilir 
miydi? 

tlkönc.c eırf bir a.~kın n.omalı bir 
knTak kan ıuhunda kopardığı ihti -
rns ve f:Chvct fırtınalarııır karşıla

mak, bastırmak için çan.ler düşiincn 
bu §erir kafa, ya,·aş yav:ı.s içinde baş
ka birtakım ihtirasların ela tepreşti
ğini. birtakım başka tellerin de ses 
\'erdiğini hissetmişti: 

Hükmetmek... Romr..yli hükmet
mek ... Önüne geleni istooiği anda. is
tediği şekilde kahrctrn.:?V. ve dilediği 

her ltıtfu dilediği her şahsa. istediği 
anda, istediği yerde ve kana kana 
baheedebilmek: taç giymek! 

(Devamı var) 

üz elli 
kazanan 

• 
ıy 

mu 
lira 

• 
rır 

Edgar Valas zabıta romanı yazarak bir milyon llra 
kazanmıştl; Kadın romancı Jorjsan ise 

ederdi 
daima 

parasızlıktan şikayet 

.Jieş· ur blr Fransız edibi, tabiine yazdığı ınelclupta şöy e diyor: "Şapkalarımın 
en yenisini, yani glyLebitecek halde olanmı kazaen Sen nehrine dUşUrdUm, 

rica ederim bana biraz para gönder ı ,, 
Bu makaleyi al<lığımız Fransız mec.. 

ınuası, merhametsiz tabilerfo elinde 
oyuncak, halkın rağbetinden mahrum 
olan muharrirlerin zavallılığından bah 
scdC'.rken şöyle diyor: 

"Muharrir denildi mi, ilk evvel akla, 
paltosunun rengi uçuk, pantalonu ütü
süz saslıırı perişan, cebi d.-.=.ma boş bir 
şahsiyet gelir.,, 

Hayatını kalemiyle temin c<ienler. 
den pek azı istisna edilirse ekseriyet 
böyledir. 

Scr;bcnin hesap defteri 
Halbuki bir roman yazıp m:Jyonlar 

kazanan muharrirler pek çok'tur. 
Bugün ismi ve eserleri unutulan 

(Seribe), zamanında hem ıöhret, hem 
de büyük bir servet kazanmıştı. 

1810 dan 1881 e kadar roman, dram, 
hikaye, piyes olmak üzehe 417 eser yaz
mıştır. 

Scribc'in babası, bir kumaş tüccan 
::ıi. Öldii" ü zaman oğluna küçük bir 
servet bırcıktı. Yılda beş bin frank ka -
dar biı ı:;elir .. 

Yirmi ya§ında fakülteyi bıraktı. Vod. 
vil, varyete tiyatrolarına piyesler yaz
maya başladı. 1919 yılında bütün bir 
mevsim Varyete, Vodvil ve Sen Marten 
tiyatroları hep onun piyesler.~ni oyna
dı. 

18 ı 9 da l 7 bin frank kazanmıştı. Bu 
yı1 clan sonra kazancı mütemadiyen ar
tıyordu. Yazı hakkı olarak 1821 de 
40.000 frcınk, 1829 de 119 bin frank al
mıştı. O zaman için bu, pek büyük bir 
paar idi. 

Seribe, çok tedbirli ve muktesit b:r 
adamdı. Aldığını, verdiğini günü günü 
ne defterine kaydederdi. 

Hayatı çok muntazamdı. Biriktirdiği 
paralarla araz,: satın alır, evler yaptırır
dı. 

1830 da, (Racine) ölünce onun yeri. 
ne Fransrz akademisi azalığına seçlidi. 
Eu selbeple masraflarını arttırnuya mec
bur oldu: 

"Geçen sene 88 bin frank 81 santim 
s2rfetmişim .. Evvelki seneye nisbetle 
yüzde 30 fazla •. Bundan böyle masrafı
mı biraz ekn:ltmdiyim.. Kazancımdan 
fazla sarfcJ:lersem, ihtiyarlığımda ne ya_ 
parım? .. , 

Diyor .. 1855 de 232.070 frank kazan
dı ve bu para ile (Sesicourt) taki ma
likanesini büyülttü. 

Defterinde; bu sene zarfında btr 
kösk, bir ç.:Itlik, bir buğday makinesi 
satın aldığını da yazıyor. Paralarının 

bir kısmını Holanda, Amerika ve Rus. 
ya bankalarına yatırmıştı. Emlaki yılda 
150 bin fr.:nk irad getiriyordu. Opera, 
Jimnas, Opera, Komik tiyatrolarından 
da tahsisatı vardr. • 

Ömrünün sonuna doğru escrlerin=n 
eski rağbeti kaybettiğini görüne~ mü -
te:ossir olmadı: 

"Biz ihtiyarl:ıdık. Halk ve tiyatro 
müdürleri artık bizden yüz çevire.=. 
Beis yok! Biz de yerlerimizi gençlere 
terkecleriz. Ş'mdi sıra onların ... diy~ te
selli buldu. Malikanc~r.nc çekildi. Zen.. 

gindi, clüşüncesi yoktu. 20 şubat 1861 
Gle öldü .. 

Viktor Hügonun serveti 
Viktor Hügo; prensip adamı idi. 

Artistlerin, sanatkirlann da, tıpkı bir 
tüccar gibi, bütçes!, hesap defteri olma
sı taraftarı idi. Kazancım, masrafını bir 
deftere yazıyordu. 

ilk eserinden 8 yüz frank, ikincisin· 
dl"n bin frank kazanmış ve bununla C\'

lenmişti. 

Yirm.:. senelik bir çalışma!:laın sonra, 
defterine şunları yazmıştı: 

"Bu müddet içinde kazandığım 500 
bin franktan 300 bin frangını var. Bun
brı bankaya yatırdım, dokunmuyorum. 
öldükten sonra karımın, çocuklarımın 

ihtiyaç içinde kalmalarını istemem. Bu 
nun faizi ve yevmi kazandığım para be
ni ve on bir kişıden ibaret ailemi ge _ 
çindirmıyc kafidir. 

Kimseye borcum yok. Masrafım da 
o kadar çok değldir. Yirmi beş frank
lık bir palto giyiyorum. İki senede bir 
şapkamı değiştiriyorum. Kışın soğukta 

çalışıyorum. Akademiye de yürüyerek 
gi:diyorum ,, 

Bununla beraber Belçikaya iltica et
tiği zaman sefalete düşmüştü. Küçük 
bir odada oturuyordu. Eşya namına de. 
mir bir karyola, taht.-ı bir masa, iki de 
sandalyeden başka bir şey yoktu. Ayd:t 
yiiz frankla geçiniyordu. 

Fakat, (Sefiller) romanı ve iktısa!:l::.ı 
riayeti sayesinde vaziyetini pek çabuk 
düzeltmişti. (Golva) gazetesine tefrika 
olunan bir romanından 500 bin frank 
;ıJm·ştı. 

(Viktor Hügo) ela servetini ecncıbi 

banlralarına yatınyordu. Öldüğü za
man İngiltere bankasında 425.000 frank 
para ile yılda 35 frank irat getiren hisse 
senl"tler,:. bırakmıştı. 

Parasız muharrirler 
(Jrrj San) daima parasızdı. Pa:as.z· 

lrkt:;n şikayet ederdi. (İndian) adlı ro
manı vlc büyük bir ;öhret kazanmıştı. 

Eseı terini oldukça pahalıya satıyordu. 
FakN hesabını, a!:lığınr, verdiğini bil. 
ır.~yt-rdu. Tabilerden, gazete idarelerin· 
den -daima avans alryordu. Terzileri, 
şaplı acıları, para istediler mi, ellerine 
bir pusla veriyor, (Revue des Dem: 
Mon aes) idaresine gön1deriyordu. Bu 
mecmuanın muhaseb.:ci.si, veznedarı, 

(J or l San) nın alacaklılarından, borç -
l:mr ı ödemekten brkıp usanmışlardı. 

O devrin ekseri muharrirleri sefalete 
ya.:Cı, bir ömür sürüyorlard. (Alfred 
ırle \'igny) yazılarından pek az para a. 
lıyoıdu. (Th, Gautier), (Matmazel Ma
upin 1 isimli romanını 1.500 franga sat
mışt,r. 

T:\biine yazdığı bir mektuptan mali 
vaziyet.:Oin fena olduğu anlaşılır: 

"~apkalanm.ın en yenisini, yani giyi. 
lebile:ek halde olanını dün kazae·ı Sen 
nehrine düşürdiim. Size çok rica ecle -
ıim, bana biraz para görlderiniz.,. 

(1 Tonore de Balzak) lfr avukat kfit:ııi 
idi. Hesı:ba hiç aklı ermezdi. Ne aldığı
nı, ne de verdiğini bilirdi. Bir mato~ıa 

işinden yüz bin frank borçlanmıştı. Şe. 
refin( muhafaza için bu parayı, edebi 
knzancmdan yavaş yavaş ödedi. 

Her gün evinin kapısında bir süril 
alacaklı birikirdi. Melttup yazmadığır. -
dan şikayet eden Madam Hanskay.ı. pul 
(Jorj arTVbMcanSo.e .ş sh sh shr shrs 
parası olmadığını, bu sebeple m~ktup 
yazamadığını itiraf etmişti. Halbuki 
çok para kazanıyordu. Yıllık kazanq 
150 b=n frangı geç.iyorldu. 

1834 de bir dostuna gönderdiği mek
tupta: "Bir tarafa 3 7 bin farnk llOrc, 
bir tarafda da kocaman bir deste kağıt, 
bir şişe mürekke_p, iki, üç kalem koyu. 
nuz, vaziyctimi derhal anfa·sırıız. Bu
nu düzeltmek için b31la İktidar değil. 

demir gibi sağlam bir sıhhat temenni e
diniz.,, 

Rodyord Kiplingin milyonerlcrt 
Şüphesiz, İngil:.z muharrlrlerinin en 

büyüğüdür. Öldüğü zaman varislerine 
7 50 bin İngiliz lirası miras bırakmıştır. 
Bugünkü piyasaya göt'e 4 milyon 725 
bin Türk lirası. 

Eserlerinin her birisi senede en aşağı 
300 bin nüsha satılırt:lı ve elfin da sa -
tılıyor. 

(Kipling) on dokuz yaşında iken 
(Lahor) da hir matbaada çalışıyordu. 
O sırada bazı şiirlerini toplamış, küçük 
bir r.sale şeklinde bastırnuştı. Tsadü 
fen bunlardan bir tanesi Londraya gel. 
miş, münekkitlerin !dikkat nazarını 

çrkmi!iti. 
Genç şair: (Lahor) dan Londraya 

geldi. Bir evin tavan arn-sında küçük bir 
oda tuttu. 

Eline geçen gazeteler,:, kitapları oku
yordu. Biricik arzusu gazeteci olmak -
tı, risalelerden birine bir makale yaz .. 
dı. Ve büyük bir şöhret kazandı. Ame
ritcalı bir tabiin genç krziyle evlend,:. 

'lıon':lradan hoşlanmıyor, vaktini, öm 
rünü seyahatle geçiriyordu. Cenubi Af-

rikayı, Avustralyayı, Yeni Zelandayı 
baştan başa dolaştı. Yol arkadaşları, 

kansı, Şeksperin, Mopasarun, Lamarti· 
nin eserleri, lr:r de İncili idi • 

(Göl) sairine prestiş ederdi. HattQ 
parmağında taşıdığı tek bir yüzüğü'l 

halkası içine (Uimartin) in mezar ta. 
şında yazılı olan şu beyti hakkettirmiş
ti: 

"Daima ümitvarım ! .... , 
lngiliz lirası doğuranlar 

İngilterede, (Kiplig) ten sonra eser
lerind~n en çok para kazanan muharrir 
(Sir Hall Caine) dir. Öldüğo:.i zaman 
250 bin İngiliz lirası bırakmıştır. Za
bıta romanları yazmakla maruf (Edgar 
Vallac), eserlerinden bir milyon lira 
kazanmıştır. (Nöel Covard) senede 5() 

bin lira kazanır . 
Meşhur mizah muharriri (Barnad 

Şhaw) yılda 5 Obin li.ra kazanıyordu, 
H. G. Walls ilk senelerde makalelert

le 380 lira kazanmıştı. Sonralan, (Gö. 
rülmey~ adam), (Vakit geçirme !?'.a • 
kinesi) gibi eserlerinden milyonlarca 
frank kar etmiştir. (Umumi tarih) mi 
80 bin liraya satmtştır • 
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- 85 - den memnun değilsiniz. Şimdiye kadar 
Ankara, 1333115: birkaç iş değiştirdiğinizi tahrnin etmek

Krsaya yakın orta boylu bir zat. Vü
cutça şişman değil zayıf sayılırsınız. 
Gençsiniz. Karakterinizin mühim vasfı. 
başkalarına benzememek, kendinizi gös 
tcrmek ve egsantrik olmrva yakla'53n 
b~r hususiyet arzetmektir. Bu huyu~uz 
bılhassa cvYelki senelerde dahcı fazlay
ken zamanla azalmıştır. K<t.dinizi gös
termek hususunda ternaviıi!E>ıinize rağ
men, işlerin sathında ve hatict sekille
rinde kalmanız doğru değıl:!ir Tahlil, 
muhakeme ve dikkat melekel~rinizin tak 
viyesini tavsiye ederim. Bir 1e, bedenen 
itinaya muhtaç bir bünyede olduğunu
zu tahmin etmekte olduğum için buna 
da dikkatinizi yerinde bulu,;;0rum. 

-86-
/. C. K. F: 

, Hayatınızda bir işi yaptıktan sonra, 
(bunu şöyle yapsaydım, daha iyi ota. 
caktı ... ) demeye hadiseler itibariyle a
hşmrş veya bunu hatırı~ a mocbur 
kalmış bir zatsmız. Yasrnıit kendiniz 
yazdığınız için bu hususta be.nim bir 
şey ilave etmekliğime lüzum yok. Had
dizatında hi kalplisiniz. nayırhahsımz. 
Yakınlarınıza, etrafmızdakılere merbut
sunuz. Çocuğunuzun tahsili ve iı::tikba1i 
ile olan alakanızrn, sizin için en iyi bir 
istinat noktası olabileceğini. _ti?yliyebili
rim. 

-87-
197 - V. N. M: 

(5 farkla) 30 ya,ıAaa, kıs:ı boylu, tık
naz bir zat. Hassas, bedbin ve asabtsi
niz. Karakterinizin başlıca vasfı, bir 
şey beğenmemek, her şeyden şikayet et
mektir. Bedbinlik, yaradılışmızdan zi
yadt: sonraki t.m.illerin neticesidir. Ken
dinizi nikbin yapmak elini1dedır. Ve sa
adet ancak ve yalnız bundadrr . ....Paımak 
izlerinizi tekrar gönderirsemt.. diğer ba
zı tavsiyelerde bulunabilirim 

-88-
Maçka - tr. dtt.: 

·. Yaşınız 20 den fazla değüdır. Alıngan 
bı; r:ınunuz var. Herkesle ç;:bucak sa
mımı olmak ve rasgeldiğinite bütün hu
susiyetlerinizi anlatmak huylanruzdan
dır. Bundan vazgeçmenizi ehemmiyetle 
~avsiye ederim. Daha genç :,:aşta oldu
gunuz için istikbalinize en emin ve en 
sa~lam istikameti \ermek sızm ve aile. 
nizin borcudur. Hayatta m:~,·affak ola
cak bir tipte olduğunuzu tcm!n edebili
rim. 

. . B?runuz uzun değildir. f·akat yaş 
ıtıbarıyle h<.'nüz boyunm.un uzamac;ı 
mümkündür. Bir doktora rriüracaat edi
niz. Bir de D \'İtaminli rr:addelerden 
bol hol yeyiniz. D vitamin;ni ihtiva e
den huc;uc;i mü,tahzarlar da sayanı 
tavsiyedir. Bunlan doktoria! ela; öğre
nebilirsiniz. il ucu~i beden ! ıtlreketlerini 
de ihmal etmezseniz daha iyi yaparsr
nız. Yrrnck hususunda titiz dduğunuzu 
ve her şeyi Qcğenmediğinizi tahmin edi
yoıı.ım. Rundan vazgeçilme'il Jaıımgel -
diğini söylemiye lüzum var mı? 

-89-
Balat Mo. 98: 

Ya5mızı kırktan fazla tahmin ediyo
rum. Bu tahminimde tam biı isabet var 
mr. iddia cdcmircceğim. Olabılir ki, ha~ 
tac;ınız Ye yakınlarda bir hastalık geçir
diniz \'cyahut da yazı yazmayı yeni öğ. 

rendiniz. Fazla konuşmakta:ı. konu~ur
ken !azla hareketlerden hc_, ı;lanırsınıı. 

lJn:aJ görünme!{ huc:usunilaki mehareti
ni~ rağmen inatçıc;ınız. Hele gizli istih
zalara bayılır ve bunu yaptıktan sonra 
zekanıza hayran kalırc:rmz. Muvaffak ol
mamı~. muhata b taraf rndan. ant:51tm:~ 
bir istihzanın insanr çok gülünç hır 
mevkie d05lirclüğünü . dÜ"'İİt ebileccğini 
hatırdft tutmanız yerinde olur. 
Kazancınızdan ve yaşama ~raitiniz-

teyim. Aile bağınız kuvvetlidir ve bit
tabi iyidir. 

-90-

Beyoğltl V. A. Ç. 
Dikkatinizi artırmam r, i~lerinizde da

ha muntazam, daha ilinalr olmanızı tav
siye ederim. Ancak bu suretle muvaffak 
olmanız mümkündür. 

Hali hazırda ba~hca kusurlarmız bun
lardrr. Tabiaten p~k de çalışkan değilsi
niz veya fazla yorucu işlerde,ı hoşlanma
maktasınız. Bu da diğer bir kusurunuz
dur. 
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Feyzi, General {ey=i oğlu: 
Genç, iyi bünyeli, şişmanlığa müs

tait bir tip. 1yi kalplisiniz ve hassas 
bir nıhtasmız. Hayatm sertliklerine 
alışmanızı ve bugünkü muvaffakıyet 
şartlarının istediği bütün unsurları 

kendinizde toplam:ı.nızı tavsiye ede
rim. Çünkü yazınızdan henüz bu vazi
yette olma:dığmızı istihra<: ettim. Ha 
diseler önünde <;abuk kırıian cesareti
nizi, azminizi çok kuvvetlendirmek i
çin icab eden ruhi ve bedeni bütün 
sartlart haiz bulunuyors\Jluz. Temiz 
ve tevazuu seven nıhunın.; iyi hare
ketlerde daima size rehber olacaktır. 
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Ankam, A. O. K.: 
Gençsiniz. Yaşınızın 20-25 olması 

kUvvetle miihtemeldfr. Boynu uz orta -
dr.r. Şi§man değilsiniz, hatta. biraz 
Şi3IDanlamağa ihtiyacınız vardır. Ya
zmıı.dan biraz sinirli olduğunuz a.nla
~lıyor. Hadiseleri de soğukkanlılıkla 
karşılıya.mıyorsunuz. Yakınlarda. sizi 
çok müteessir eden bir hadise olduğu
nu da tahmin ediyorum. Hafızanız za
yıf görünüyor, bu itibarla zekanıman 
tam i!ltifadc edemiyorsunuz, <;ünkü 
zayıf bir hafıza, zekft.nm tam faaliyc 
tine minidir. Bir doktord:ln icab eden 
vesayayı almanızr tavsiye ederim. 
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Ş~Zi, Aoa. Z. 2: 
Mütehakkim, kendisine güvenir ve 

her şeyden evvel kendisirıi düşünür 

bir zatsmız. Birisini sev:neniz için o -
nun size bağlılığı ve ita.atı lazımdır. 

Başkalarının gururundan \'e tahak -
kümUnden sık ::;rk şikayet ettiğinizi 

tahmin ediyorum. Umwru ve bcdent 
işlerde fazla muvaffak alınanız ~üp
helidir. Tabiatiniz mütehakkim oldu
ğuna göre uysal ve ev işleriyle meşgul 
olmaktan bizatihi zevk duyacak ve 
bunu başkası için değil, :ıJıştığı ve is
tediği için yapacak bir kı1Ja evlenme

niz doğru olur. Hayatta muvaffak ol
manız için de uysal olmanız. icabında 

fikir ve kanaatlerin izden feda karlık 
yapmanız \'eya. vaziyeti ~dare etmeniz 

lazımdır. Boyunuz ortadır. Vücutça 
toplusunuz. Zekanızdan vr-- dikkati -
nizden daha fazla islifaoe yolunu a-

ramak ve bunları kuvvet!endirmek la
zımdır. Yaşınızı pek gc:ıc:: bulmadım. 

Orta yaşlı da. sayılma1.sınız. Orta yaŞ
lıdan daha gençsiniz. f ı:ıtcrS<'niz bu ya 

T.I hakkında.ki mütaleal.u mızı yaza.bi
lirsiniz. 
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Fat:lı S. Ş. Q: 

Otuzyaşlarında, kısa boylu, dolgun 

vlicutlu bir zat. Bu kada r Çok uysal 

olına:"ta liizum yoktur. iradenizi kuv

\"Ctlenrlirmeniz ve hayatt.." varlığınızı 

hissettirmenl?.i tavsiye ederim. Ha
yatta kendi arzularını kullnnmıyanlar 

başkalarının i r adelcrinirı oyuncağı o
lurlar, bunu unutmayınız. 

Yazan: Kenan Çinili - Melckznd Çinili 
(ERKEK - JHZ) No:6 - Tercüme oo iktibas hakkı malıJuz<tıır -

Kayseırncae gaırnp bir hamı 

Tanımadığım bu adamla bir 
odada nasıl geceliyecektim ? 

Bir arahk ayağa kalktı; çam yarmasmı andıraf1 
vücudiyle bana b!r adım yaklaştı ve ... 

Jlclek:xıd, mektebi bitirip de an
nesi artık erkek elbis~inin çı1..arıl
ma..<ıı lôzımgcldiğini ihtar edince a
ıle.<ıile arası açılıyor ve evden J..."O.Çl
'Vor. Kayseri yolunda, kompartı
manda ahbab olduğıı bir delikan
lı onu. Eskişehir civarındaki köyü~ 
ne davet ediyor. Köyde, güzel Çcr-
1-.r.s kızları bıt sevimli deliJ..wılıya 
lceıulilerhıi beğendirmek içiıı eğleıı

lilu tertip cdiyorwr. Mi.safir oldu
ğu evin kı:ı Şü.kTiye Bay Keıuıııa 
tutuluyor. Ve köyde 1.:almasını a
ç•kra ona teklif ediyor. 
Bittabi 1wbul ctmiye im1uln yok ... 
Ayrılıyor. Kayscride bulunan mu
allime arkadaşı, erke1c elbiscsile 
Melck:adı 30fİ1ık 'karşılıyor. 
Bay Kcno.n, meteliksizdir. Kayscri
de i.ş bulamıyor. O gece kaldığı o
telde, temiz giyinmiş bir adam o
nımla alakadar oluyor. 

• * • 
Tekrar İstanbula dönmek m~cburiyc

tindcyim, fakat param yok. Ne yapaca. 
ğum şaşınnı§ h!r vaziyetteyim. 

Bu nt emniyet verici bir t:ıvxrla: 
- Yarın ben ide İstanbula gidece

ğim; dedi. !sterseniz sizi de götüre -
yim. 

Bu adam Hızır mıydı? Benim en sıkı· 
şık bir zamarumda karşıma çı]rnuş, 

yardım teklifinde bulunuyordu. Bunu 
kabul etmemek imkanı var mıydı ?. 

- Teşekkür ederim. Size, benim için 
sarfe'deceğinizi İstanbula vanr varmaz 
ödemiye Smadeyiım .• 

- Hay ... Hay 1.. ödemeseniz bile ne 
çıkar. Böyle sizin gili gurbete düşmüş 
bir gence yardım borcumuzdur. 

tçimden: • 
- Ne iyi kalbli bir adam! dedim. 
Temiz giyinmiş zat sözünü bitfrir bi. 

tirmez otelin katibini çağırttı: 
- Bu çocuk benim akrabamdır. İs

teyeceği şeyleri veriniz. Bütün masrafı 
bana a.ıttir, ıdedi. 

Böyle açık bir bonoya pek akıl ertli
remedim. Fakat adamın bana yardım 
teklifini kendisine verdiğim ilk cevabın 
fıraklthğında buldum. İyi kalbli bir a.. 
dam nasıl da belli oluyordu. Hayırseven 
h:r insan elbette ben vaziyete 'düşmüş 
hır gence yaroun edecekti. 

Bana beklemediğim bir şekilde ve 
böyle bir açık kalblilikle yardım elini 
uza~an adama kendimi borçlu hissettim. 
Kat:p yanımızdan ayrıldığı sırada: 

._.-: !e!ekkür ederim, ıdedim. Bu iyi
lıgınızı hıç unutamryacağım.. Fakat 
beni niçin akrabanız olarak tanıttığınıza 
pcık akıl erdiremedim .. 

c:ddi bir tavırla: 
- Öyle demem icap ederdi. Size da

ha iyi muamele etmeleri için .• 
O bunları söylerken kapıya doğruL 

muştu bile~. Gi-diyor.du. Benim cevap 
vermeme meydan kalmadan, onun ka -
ptdan çıkttğını gördüm. 

O ayrıkhktan sonra katip, beni ya
nına alarak, ,:yi kalbli adam hesabına 
1carnımı doyurmak için lokantaya "Ö. 
türdü.. " 

Vakit öğleydi. Dükkandan içeriye 
giııdiğimiz sırada burasını pek kalaba- ' 
Irk bulmadık. Biri zabit olmak üzere 
an: ak dört beş kişi vardı. Biz katiple 
beraber, zal·rtin yemek yediğ i masanın 

ta:n kaışısına~ne oturduk. 
Bu zab!t genç bir jandarma z2ıbitiv -

di. Yemeğini bitirmişti Bana dikk~tle 
bakıyordu. Acaba bu zatı tanıyor muy. 
dum? Buna pek ihtimal vermec11:m. 
Çünkli yüzü gözüm:le en küçük bir aşi
nalık izi bırakmamıştı. 

Giilü msi1ıcrck içimden, ne iyi kalpli 
bir adam. - dedim -

Genç zali<t: dayanamadr. Beni mu
hakkak birine benzetmiş olacaktı ki ni
hayet sordu: 

- Affedersiniz karde~~. sizi birine 
benzettim. İsminiz nedir?. 

-Kenan .. 
- Çok mahcubum .. Ne kadar da ben-

ziyorsunuz .• Maamafih tanışmış olduk .• 
Benim de Nafiz... Nereden geliyorsu
n uz? 

- tstanbuldan .•• 
- O, çok iyi.. Ben de 1stanbulu gör-

miycli beş ay kadar var .. Yeri. mi gel
diniz?. 

- Evet.. 
Bu zaıbitlc ahbaplığı hemen ilerlet. 

tik. Ona, istanbulun hasretini çektiği 

yerlcrinı: anlattnn. Derci.den tepeden 
konuştuk. Karnımızı doyurduktan 
ssmra lokantadan beraberce çrktrk. 
Beni askeri mahfele davet etti. Biraz 
sonra geleceğimi söyledim ve ayrtldık. 

Katiple beraber otele geldiğim za • 
man iyi kalbli ha.mirr.:n ddasında, beni 
beklediğini haber verdiler. 

Demek dönüp gelmişti. 

Gö«iisc dayanan tabanca 
Beni. otelin, üst katına çıkaracak 

tahta merdivenlerine doğruldum. Ka
pıcı, hanimin odasını bana tarif etme
yi unutmamıştr. Bir merdiven çrkacak 
ve hemen sağdaki kapıya girecektim. 

Kapıya geldiğim zaman, içimde ga • 
rip bir ürperme vardı. 

içeriye girmeden şöyle h:r dinledim. 
Ses sada yoktu. Kapı aralık duruyordu. 
Gözümü aralığa uydurarak baktım. Ge
ne kimseyi göremedim. Acaba yanlı§ mı 
gelmiştim' Bu oda değil miydi? Ben 
böyle terdddüt ederken kulağıma hafif 
rr,.:min odası burasıydı. İşte kendisi de 
içerdeydi, oturuyor, cigara içiyor, ayni 

zamanda gazete okuyoıidu. 
Kapının aralanmasından doğan gı • 

cırtı Ü7:erine başını gazeteden kaldıra • 
rak kapıya baktı. Beni görünce ıöYle 
bir doğrularak: 

- Gel bakalım, küçük! dedi. 
Sonra hasır bir iskemle ıöst~r.re.~ 

ilave etti: 

- Otur ... 
Oturdum. :s.:r müddet göz göze kal

ıdık .. Ne ben ve ne de o hiç bir şey söy. 
lemiycrduk. . 

Nihayet: 

- Beni çağırtmışsınız, <ledim 
Yutkunarak: 
- Evet, dedi. Sizi çağırttrm .. 
Konuşmasına bir hayli ara verdik -

ten sonra çok mühim bir şey söy1ı:ye
cekmiş gibi bir tavır takındı. 

- Sana, dedi, bu gece yatacağın ye. 
ri göstermek istiyorum. 

- Nerede yatacağım?. 1f.11ıı1 
Eliyle adadaki iki karyoladan 

göstererek de bıl 
- işte, dedi, burada.. BC1l balı tı 

karyolada yatacağım.. varın sa . 
-.ıerıı· 

fstanbula beraberce hareket cu 
- T~ekkür ederim .. Hay, baY·· 
Ben: 

ı - Hay, hay!.. • ndf§e 
Derken içimden büyük bı.r ~ta 

duyuyor.dum. Tanımadığım bir a btnit" 
bir odadıa bir gece geçirın~~· 1 birisi 
gibi gUndü.z külahlı, gece sı:a:11 ~- ı-w 
için pek te istenir bir şey de~il ., 111re• 
men kabul etmermn pek tedbirtl 

ket olduğunu kavrayınca: tsıı ta .. raııa 
- Fakat, dedim, gece sın k ıısılf 

ldebilirim. Acaba ayn ü:r oda Y" 
bu otelde?. ııoflıı& 

Bu isteğim hanimin pek te btlf'ıs ı• 
gitmcmit olacaktı. Gerçi baJl8 Jı~t" 
çıktan açığa anlatmadı azııına, 

di: . raıı•t; 
- N~in rah:z.tsız olayım? Sıt otelde 

arz olacaksınız, o başka, anıına ~ 
bundan başka da boş yatak yoıc.. ede" 
siz geceyi burada geçıi~Z ~l'~" 
eek .• Benim için biç bir endi~~ i ııkjı rl~ 
yın.. Ben rahatsız otrnaın.· Sıı ~ 
hatsız edeceğmıe pek ihtimal .,e 

rum. Sessiz uyurum. . de··' 
- Ben sizi rahatsız etmiyeyırtı 
- Ne münasebet efendim? . ·~ 
Hinimin bana ka11ı nezaketı gı 

çe artJyordu. ~ 
Bir aralrk ayağa Jcalktr. Ç~r aclııt' 

sınt andıran vücudiyle bana. aörıer'" 
yakla§tr. Sonra birdenbire gerı blyt1d• ~ 
odada ldolaşmıya başladr. POS . e giit' 
rının süslediği yuvarlak çehretdın {11öı( 

1 da frl ır t 
kaştan ve bu kaşlar a tın . ııeytıe 

d.. kar .. 1 . başka bır onen a goz eııı 
veriyordu. ~·rıiJt ıa~ 

Bu göbekli bir adamdt. Yel~~ğitıde1' 
ccbinıden çıkarak dü~C bir de ,1
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geçtikten sonra cebine gıren 
tın kordonu vardr. . arı ıct-

Hamim odada dolaşırken bit 1cağırı' 
pıya kadar da ilerledi. Ne yaP~ ~W 

. a~ t>ıT ... tı'' 
dikkat cldiyordum. .• Beninl teıkr'' 
ğmı kapıyı kapadıktan sonra 
na yaklaştı: . od"1' 

- Yoksa, dedi, benimle ~r 
yatmaktan çekiniyor musun·· 

- Niçin çekineyim?. ~ Y'~ 
- Ne bileyim ben .• ~ ya ıari·:P btt'. • 

ca.ksrn dediğim zaman sok 
vaziyet talandın da f. • 

- Size öyle gelmittir .. 

- thtiırıal.. etti: 
·ı~.,e ·ı·t 

B. d" .. d'' eonra ı a Jeb• ı , 
ır an ll!un u, arar ge il• 

- Beriden sana ne z parl b 
iyilikten başka.. İ$tC'X'Sen sana " 

b:t~ • ~~·1' vere u:run.. ·· ~ .. 
~ r' 

O bunları söylerken 1c1J1' ~'• 
. . ·kablel"ltl v 

yaklaımııtr. Bır hısın ıcatıctırıı· ·re 
duğum hasır aandalyed~n birat: geı1 
elimle de 'bu .andalyeyı 1rı 
ittim. arrna'' ~("' 
Baınn ancak bu çam Y yuıünu g ı. 

gö~üne yetiıebiliyordu. a f11CCbı.ır ;,. 
mek içı!n başımı kald.rf11UY $3ttal'I• ı:t'e• 
duğumu hatırlıyorum- sıı up?teterı ıı• 
pıyı: kapayıncaya kadar ~P da 1" 
mistim •. Fakat kapıyı kaP3 .1ı, ~ · •· t lik. reb1 
'doğru gelınce, us e • bile .,e riJ 

- istersen sana para. • sıs Jıe0,. ~«.nıttl· . _.r( 
rim! deyince iş det;•r~·ıte ı,aıcw;tiif' 
her halde bana iyi 'bir go ııbUta g r -
du. Himiliğinin, beni fst~ 00~!"' 
me vaadinin, hesabına ıc:attA p1l~8f'tı· 
mak, yatınp kaldırına.k• bi arı 
mek tekliflerinin asıl sebe ~ 
yordu , (,,_,,- .,,t. ' 



~ 
~~u=m==y=aı=a=r=ı~Yiyen 
ıosanlar diyarı! 

Qetı~urnyalar, vaktile, hap haline 
~"., ... ,.~erek hastalara yutturuluyordu 

b rengi bulma§a uOra,an me,hur ressamlar 

~t.lti b
0Yalarına mumya tozu karı,tırıyorlardı ' 

"'lISırın .. f 9 \'-irdı 
11 

nu usu -10 milyon Fakat yazık: İnsanlar, sargılnrı 
.~ce ad· .. e~ sene aşağı yukarı f.çinde yatan bu zavallı mumyalardan 
1 '" anı olUr ve bunların ceset baııka tilrlü bir istifade yolu 'buldu-

·~ o ,,a Yapanla t ı· ı ~ de\1 ra es ım o unur- lar; bu kuru ccsctler, cezacıların ha-
dı. it bııll'ırde en çok _çalı§an, işsizlik vanından, ressamların havanma geçti. 

Yen ancak ou mumyacılar- O devrin resim atölyelerinde kulla. 

~~uyuk §eh. . nıUı.n en iyi koyu boyalar, toz haline 
b kuran trlerın kenarlarında tez.. getirilen mumyaların yapılıyordu. Ha
~tok ai ~u sanatkarlar, her gün kikaten be boyalar yavaş yavaş kuru-

leli bi~~~~ .~lırl~ı. Getirilen ce. yor, ve resme b:ı.§kıı bir parlaklık ve. 
Urlu şekıllere sokarlardr. riyordu. 

~A~Cldo 01Uter mtılbağt ! .. Bu ~~heple mumyalara ~Ok l'ağbe1 
~I tat),. ıoJüJcr mutbnğı) nı çok g_osterılıyor, aranıyor, ve hın mUşkü· 
~ ~~ır eder. Son araştırmalar- latla bulunuyordu. 

lı~U t dair resimler, vesikalar da Mumya bulamayınca ! 
~ eı..~ Ur. Fransız ihtilalinde ressamlar artık 
~ •ve} ' 
t e,ıeti cesetlerin karnı yarılıyor. mumya bulamıyorlardı. Bununla be. 
"J'du. Sa hnrsakıarı, yUreği çıkarrlr- rabcr, kralların mezarları açıldığı . 
l) kıı.tı il.ta suyuna (karbonat dö tahrip olunduğu sırada meşhur rcs. 

talcl'clu, ~tırılmış bir banyoya konu- s:ml~~.dı:t (Droling), 13_ üncü Lüi, 14 
') 

11 
alnız baş ve elleri salamu- cu Luı, An Dotrfş, Marı Tcrez, Han-

~ i~n~n Ust~nde yüzüyordu. Bir iki riyetin yüreklerinin saklı bulunduğ•! 
d: t't-, l'ağ derııc.r kendi kendine soyu- kavanozlan ele geçirdi. Bunları boya 
il. lar banyonun içine su~ryor. yaptı. kullandı. Yalnız 13 üncü Lüi-

~ ~t. b nin ~~~:ğ:~i, ~8 ~~ci J.Uiyc ~-ediye etti. 
l:toı- anyodan çıkarılıyor, kuru- Butu:-ı Gtekı yurcklcr, (guneş kral) 

~İl!' lt~· sonra çam yağı ve asfalttan ının yüreği de duhil olduğu halde 
~~~p bir yağ sürülüyordu. Bas;Hı (Droling) in Luvr miizcsinde teşhir 
~ c~dıı ıı bo~Iuldarı bununla dolduru- olunan tabloları üzerindedir. 
~'lı-ıı~:Yakları papirüs kağıtla.:·r. . Bir vakitler hab halinde hastalara 
~ k r, gözlerinin yerine kıymC't şıfa veren. sonra ressamların boyala-

t ~1 · 1l'lnetsiz. taşlar konuluyordll . nna karışan mumyaların acıklı hika-
~~ bunlardan sonra, mumya ycsi bur~d~. bitiyor. 

~ltl'a Il'ıet.re uzunluğunda ens:l ıs fncı yuz yılın sonunda c~ki eser. 
\ııı sarılıyordu. lcr miitchassıslarının çıkardıkları 
~Cthlt sanatı en zi ade. 20 mumyalar da müı,elerde, camekanlar-

~'111. aıe ı...... y da vatıyor 
,.'1' tn -uııanında terakki etmişti. • · 
'ı hcı~ Utbağı), cesetteki · yağlarr. --------------

\" llıadan çıkarıyordu. :r·~ 
~ erıen mumyalar 1 

~~ "~Iların pis ko
0

ktılu, mahalle- sı· NE A 
eıı 1 lısınn inkırazına kadar' de \·c .• 
liıitJ onunla beraber battı; git- 1 1 1 
'ııi ~ar, en aşağı yirml yüı yı! 

~ bıı ~ld unıyalattılar. Nasıl oluyor 
c t:ı"'llı~r :mumyadan bugün a'lcak S l N E M A L A R : 
'";ıı baai~al~?r? 8 EY O C L U 

b .. 4 ıce yUz yıllarca ye- ..;ARAT ı Dll'-1lk "ılı;ınlıklnr 

HABER - AJc~m _00~-=stu='=================~ı:::t~B~tRfNCIKANUN - 1937 

-

Yeni neşriyat 

.. 

I 

l 

~ onda ı ~ " 
~!ı n ··· Mumyaları yemek 'lELEK ı Kocamın işi çok 

•l' ~ StrJı:ar tarafın adet edilme~ lP!:K ı Asi generalin "iOn emri Halk blJglsl haberleri 
~~'ar~ Y_anıyamlığı tavsiye cde•l iAKARYA ı Çin - Çin (Şanghayın 

Mekteplllere, Çocuk velll•P-1· 
ne, Okul Dlrektörlerıne 

~ li cgıldir. yetimi) 
l'ta ""~kiki mumyalar ~ti&IEB ı Ateş gecesi 

ı. ... gı rAN .. ı Manya Velevska ve 
~ l'Qı. 11 sonuna doğru şarkta ve Yicdıın mücadelesi 

' ı~· "ll'ı"a ı · · 1.11, ll J a I~ verış_ı pek hara- \LKAZAR ı Poslıı soyguncuları ,.e 
,~t <ıv]~~Unla. meşgul olan büyük Cim Londosun güreşi 

·b"' <lUkk:1 vardı. Eczahanelerde, flLDIZ ı Gör, işfl, söyleme 
~ e~ lı ?-11lannda hab, §Urup ve 'm • Tnrzıın kacn·or (tiirkçe) 
~· ıl:-.l~~de satılıyordu. Ölü mum jARI ı Mazurka ,.e Merahuana 
,,0 ""n "r \SRI • Bay Tekin mecbul di-
~ tlql'<l ın birçok hastalıklarını ıyi ~·nrlard:ı 

~'O.. ı. Ve yahut öyle zannolunu- ~ANOAK ı programmı blldlrmemf~tlr 
it ~ki ~FEK ı Yol kesen haydut Mo-

~ ~J b .Arabca bir Formüller hiknnların sonu 
·, ~a ~5re Undan bahsediyor. Bu mec. l S T A N B U L 

'I Ilı ~llıtı~ı llıumyular iki cinstir: Bi- FERAH Sinema: Son uçuş Te 

~ ~l'a.ı trıabetlerde bulunan haki- Yavrum. Ye tiyatro: 
l'tı .. : at· d' ~ · Dürnbüllü lsmail ,.e var· 

h-~ ,,,.,. • ıgerı de mezarlardan 
'taı.. ..~1 yele, 
~ "'11tt "" :mumyalar .. 
~~ ·•ıuın \7.AK ' Leyl:iklaı' açarken 
. 'IQ ~· ~Uııı Yalar Mısrrda yapılan.. Ye gung~lcrlcrlc karşı 
~l' 01cı\lran lll'ı? başlarını ve karmla- kar~ıy:ı 
Ilı 0~u. 

0 
Sıyah madde ~ıkanlm ınLU • Programmı blldJrmemiştır 

{atar b rta çağda Mısırda birçok ııtLAL ' Yumruk kralı Ye Çelik 
~ ~Pa Ulundu. Mısır; uzun müd- kale 

tı. Ya nı ~LEl\IDıUl t Programmı bildirıncııılstlr 
{~ Çok umya gönderdi, ve bu llALK ı • Esrarengiz adam 

... ~I llara kazandı. 
d~' -B KADIKOY 

.. ~ll'ı .. 1 • aytar); mumyaların ao ""VY" ~. l'i.i " erıne •n..ıRr, ,.. J\ilnrlnr çıılRrken 
\~ ~el( ve baş ağrılarına, EIALZ Programm1 blldlrmemf~tlr 
·I) ~ 1 

a?alelerin takaJlusuna, O S K O o A R 
, ~~r. \re

1 ~eüsırli bir ilaç olduğunu flALE Programını bildirmemiştir 
1 ~ı au''a . Çtik bir parçanın, bir ~il J ka B A K 1 R K 0 Y 

t.,,~? in ~nu ·/l§b-ılnrak almak mu- 'itLTtVADI Yıkılıın htlcle CSaııfran-
'lft. · ı::ı ı.ı: 1 ave cpiyor. 
~l JllZ y 1 ~isko) 
<, ~llın 1 da .M. Pürgon ve t.a-
~~~erel'tıı,:eı:ııkıcri kuvvetlendir. T I y A .IJ!..9 L A R : 
1ırq a kuıı erı tedavi etmek için ıw.PEBAŞI ORAM KIS.MJ 

rı~nı bu a~aları, mumyalarm . ~mm!ım~! r~tlat &butün arttırdı. jlli ; 7-12-937 Sah saat 20,30 da 

~: ~Vaz '11ı, kusap mı ? ı:luıı [~111: BÜYÜK HALA komedi 4 
~~~t ltt" Pare); mumya istirna- lııÜu1ı11nuıW1 perde. 

• bak~~adelc açtı. Hakkı var- f:!'H.ANSIZ TİYATROSUNDA 
~ bu.ııuıu1 t Mısır mumyalan pek OPERET KISMJ 

4 l' ~k Yordu. Bunun yeripe, ec. Saat 20,30 da · 
~ ttı, itıh ende, cellatlar da toptan iNTiKAM MAÇI ,. "(ja.n l' y 

~ h.. agı satmaya b~lamış 3 perde 2 tablu 
4 ~~ ~ • ~ .y. * 
./a~ !!~;.!lda, insan eti yemek, ŞEHZADEBAŞI 
~du. unnıek adeti tamamile TURAN TİYATROSU 

Bu gece 20,30 da Sanatkar Naşid ve 

Eminönü Halkevi Dil, Tarih ve E
debiyat şubesi tarafından her &Y. çı
karılmakta olan (Ha.lk'bilgisi haberle· 
ri) adlı folklor mecmuasının 74. UncU 
sayısı intişar etmiştir. 

Yeni TUrk 
Eminönü Halkevi tarafmdan her 

ay çıkarılma.kta olan (Yeni Türk) 
mccmuasınm 60. mcı sayısı intişar et
mi§tir. Bu sayıda: Bir istatistiğin dü
ı;ündürdükleri (M. Halit Bayrı), Ya. -
carların yurd kurması (M. Namık Or 
kun), Osmanlı devletinin mali ahviu 
(~it GQkdemir), Dağla.1:' (Hikmet 
Turhan Dağhoğlu), Bizans (Naci Yün 
gül), Çocuklan kurtarIIl& yurdu (Dr. 
Kbnn Zafir), Aydan ilhamlar (Naki 
Teı,el) adlı makafoler vardır . 

Satı ilk 
motosiklet 

Standart markalı, bet beygir kuv
\•etinde çok az kullanılmı§ bir moto
siklet 350 liraya sa.tıJıktır. İstanbul
da Cağaloğlu yokU§Ulld& 44-2 numa
rada Foto Aliye mUra.caa.t. 

arkadaşları okuyucu K'tiçillc Semiha 
ve Mişel varyetesi (Siyah menekşe) 

milli komedi 4 perde. 
ERTUGRUL SADİ TEK 

'J1YATR08U 
Kadıköy (Süreyya) 

sinemasında pazar • 

tcıi günü akıarru 
UONNA1''1tlA GECESİ 

Mektep kitaplannızı almadan •••• bir /tere aiti~ 

" VAKiT ,, Kitabevine 
uğrayınız. ilk, 0Tta, Lüe, Yüluei oe Maleli. .. 1la ~ ler 
anılı için, her clilclen, her türla maaril, neıriYotUtı ~-
kolaylıkla ve cleThal eclinebilirıiniz. 

Rcutgele yeTclen almanın ıomtıitla yanılma, ~rıılmtı. 0c1o 
kit kaybetme olabilir, üzülebüinini%. 

lhmcua heT yeTcle kıymet oameli: (V AKIT. 'KlTA.BRI) 
ele mektep kitapçılığıncla ilati.a. kazaıµnqtır. .. : . 

Kitap üzerine gelecek laer aortraYa hıtıl_ıli IJerilif'. 11ı 
ADRES: latanbul. Vakıt Yurdu. ]'elefon: 21370. Telgrdf 

Yakıt - lstanbul. Posta kutusu: 46. 

20335 
GAZETEMiZE VERECEGINIZ iLANLAR VE ti.AN lŞLERlNIJ 

iÇiN BU NUMARAYA: TELEFON EDiNiZ: -

Adres: lıtanbul AnkaraCaddesi 
VAKiT Yurdu altında No: 105 

·----Telefon: 20335 •••••••••llıı•liiliii 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyngosu 

2. inci keşide 11 Birincikanun 937 deilü-. 
Büyük ikramiye 40 000 biradır. 
Bundan baıka: 15.000, 12.000, ıo.ooo lirahk bUf.Uk ikrlmir.eterlo ":(ıo,ogo 

"e 20.000) liralık iki adet mtıklfat .ardır.. · 

Şimdiye kadar binlerce kifiyl seııpcdeıı bu piyangoya iJtirak ediniz.i 

\'od,·il 3 perde. Yazan ·-------------------------,___...:;;:....._ 
Reşat Nuri Salı (Bakır-

köy) de çarşamba (Üuii
dar)da . *. 

hADIKÖY Kuşdil tiyatrosunda 
P:ııarte~i günü akşamı foçmnil Dümbüllü 
tr.ımillcri a)rıcn ,·nr) ele ve Hermine Hep-
~en. 

Kirahk odalar 
Ankara caddesinde Orhan Bey hant nda yazıhane ve muayenehane. .a.t~c 

~·apılmağa elveriıli kiralrlc odalar varaır.§ Vdl.Zetim idaresine mÜracaatı 'll -
1

-!. 

, 



Çekoslovak giireş kfübii 

Vinohardi 
Ball~anlaıcla büyük 
bir turna yapaca/1 

Ga7atasamy takımı 
İki hafta evvel §ehrimi.ze gelerek Gü

neı klübü güreşç.:Jeriyle Ferah tiyatro
sunda yaptığı iki müsabakanın birini 
3-4 kaybeden, diğerini de ayni netice 
ile kazanmış olan Çekoslovakyanın 

Vinohardi gürcı klübü sporculan İs • 
tanbuldan Mısıra gitm:.şlerdi. 

Bu haftaki lik maçları 
Ne neticeler verebilir? 

Bayram günlerinde yapılan lik maç- ~ 
larında tahmin ettiğim vd.:hile Güneşin 
Fenerbahçeyi, Galatasarayın da Vefa· 
yı -mağlup etmesi ve Beşiktaşın da 
Beykozla berabere kalması üzerine lik 
maçları cidden heyecanlr bir safhaya 
girmiı oldu. 

Galatasaray takımı bugün mevkiini 
çok sağlamlamış ve milli kümeye ayrı· 
lacak olan dört takım arasında en ba~ 
yeri tutmak muvaffakiyctini göster
miştir. 

Galatasaraym böylece birilenbire iki 
puvan farkla başa geçmesi üzerine asıl 
bJyük çekişme aynı puvanla ve omuz 
omuza giden Fenerbah~e. Beşiktaş, Gü
ne!, ve Vefa takımları arasmda cereyan 
edecektir. Milli kümeye f stanbuldan 
dört takım iştirak edd.:eği için beşinci
liğe dU§ecek takımın vay haline! .. 

Yarın Fenerbahçe, Beşiktaş, ve Gü
neş takımları nisbeten zayıf rakiplerle 
karşılaşacaklarından bunların puvan 
kaybedeceklerine ihtimal vermemek 
makul olur. 

Galatasarayla Vefaya gelince, bun
lar yarın iki zorlu rakibile karplap
cakların<lan geçirecc,:1-.:ri bu çetin im
tihanlardaki muvaffakiyet ihtimallerini 
ara§tıralnn: 

Galatasaray • Beykoz 
Bir tarafta Beşiktaıa karşı büyük 

bir muknvemet göstermiş ve beraberlik 
gibi güzel bir nctı;e kazanmıt Beykoz 
takımı .• Diğer tarafta üstün bir oyun
dan sonra dört golle Vefaya galip gel
miş Galatasaray var .. 

Bunların bu hafta Taksim stadındaki 
maçı nasıl bir netice verecek? Bu su
ale cevap vermeden evvel şunu kayd
etmeliyiz ki Galatasarayın hücum hat
tı bu sene İstanbulun en go:.izel i!liyen 
muhacim hattıdır. 

Filhaki~a topu çiğnemeden, uzun 
Cleplasmanlarla sok ahenktar bir tekil
de ilerliycn san kırmızılı akıncıların 
Vefa ve Bcıiktaş müdafaalarını ne ka
dar kolay bir ştkitde yardıklarını dÜJÜ
kabul ederiz. 
necck olursak bunun böyle olduğunu 

Yalnız Galatasarayın bu deşici hattı 
Be~ikta§ın geçemediği Beykoz defan
sını yarabilecek midir? 

Buna evet diyebilmek için Beykozun 
Galatasaraya kar§t olan ezeli oyun ka
biliyetini unutmuş olmamak lbımdrr. 

Bugün iki takımı hangi ölçüye vura
cak olursak olalnn varacagnnız netice 
Galatasaraym lehinedir. 
farkını kendi tarafmda bulun.durduğu 

Ve Galatasaray takmnnm kuvvet 
farkmt kendi tarafında bulundurduğu 

birçok maçlarda Beykozu yenemeıiiği 
görülmüıtiir. 

Şu halde Galatasaray - Beykoz maç
larında kuvvetten ziyade rol oynayan, 
bir mUeeıısir aramak lazımdır. Buna 
biz maneviyat diyoruz. 
Eğer sarı siyahlıların kapalı ve sert 

m:klaCaası önünde Galatasaray oyun
•.:uları biraz şaşalar, biraz aarsılırlaraa 
bir beraberlik haktır.. İki taktm nor
mal şeraitte kuvvetlerini ortaya lroya
bilirlcrse iki üç farkla sarı kırmızılılar 
galip gelebilirler. 

Vefa • lstanbulspor 
Şeref stadında oynanacak olan bu 

mii!.!ibaka günün ikinci mühim lcarfI
laşması olacaktır. 

fı:tarıbulspor takımı her gün biraz 
daha kuvvetlendiği için bu hafta Vefa
nın i-:ıuşısına çok tehlikeli bir rakip 

olarak çıkacaktır. 
!simlerini iki eski ilim yuvasından 

(Vtfa • İstanbul liselerinden) alan ve 
bu mekteplerden yetişen gençlerle ka~
rolarını dokluran bu iki spor ocagı 

arasında mektep sıralarrn~an ~a~!a~ış 
ki bir rekab.etin mcvcudıyetı yuzun

~:n, ye§iJ beyazlılarla - sarı siyabbla-

nn maçları daima heyd.:anlr, sert ve 
hırsın geçer .. 

Bu mevsim kadrosunda yaptığı n
lahatla cidden kuvvetli bir şekil alan 
Vefa eğer bu !;etin hasmı önünde he
yecana kapılmadan ve çok m:.istait ol
duğu sertliğe düşmeden oynayabiUrae 
kazanacağı üç puvanla mim kfimeye 
girmek imkanlarını çok kuvvetlendir
mİJ olacaktır. 

Hasma nazaran daha iri yapılı olan 
V cf alılar sinirlerine hakim olamayarak 
lüzumsuz sertliklere teşebbüs edecek 
olurlarsa hakimiyet derhal daha so
ğuk kanlr olan sarı siyahlılara geçecek 
ve böyltf.:e kaybedilecek puvanlarl:ı Ve
fa milli kümeye girmek ümitlerini kay
bet mit olacaktır. 

Topkapı - Güneş 
Taksim stadında yapıla.:ak olan bu 

ma~n galibi herhalde Güneş onbiri 
olacaktır. Eğer Topkapı oyuncu!arr 
ümidin fevkinde bir muvaf!akiyct gös
terir de sahadan beraberlik veya gali
biytle aynlırlaraa bu, mevsimin bir nu
maralı sürprizini teşkil eder. 

Fenerbahçe - Eyüp 
Bu maçta .galebenin Fener taraf rnda 

kalacağı muhakkak gibidir. Geçen haf
ta fstanbulspora b:.iyilk farkla yenilen 
Eyüplilerin F.enerbahçeden çok gol ye
memek için bütün enerjilerini sarfctme
leri lizım gelir .• 

Beşiktaş .. Süleymaniye 
Şeref stadında yapılacak olan Be

şiktaı - Süleymaniye maçının da Be· 
şiktaş lehinde neticelenmesi lizımdır .. 
Süleymaniye BeFJttaşa kaf!ı çok mu
vaff akiyctli oyunlar çıkarmış bir takım 
ise de Be§ikti§lıların harcanat.:ak pu
vanlarr pek !kalmamış olduğundan cid
di davranacaklarını ve bu maçı kaza
nacaklarını ün.it ediyoruz. 

Zira mağlubiyet, ve hatta bir bera
berlik bile Beşiktaşı milli kümeden 
dü§ürmeğe kafi gelebilir. 

M açlar hakkında 
ajan lığın tebliQi 
T. 5. K. lıt.nbul Bölgesi Futbol A

janlığından: 

12-12-1937 pazar günü yapıla -
cak resmi lik maçları: 

Taksim stadı: Saha komiseri Feridun 
Kılıç. 

Güneıt - Topkapı. Saat 13 te. Ha
kem Ahmet Adem Göğdün. 

Yan hakemleri Ahmet ve Dinçer. 
Galatasaray - Beykoz. Saat 14.45 -

Bu hafta Avrupaya dönecek olan Çc. 
koslovak gürc§Çileri 11 Birincikinun 
tarihinde Atinada Yunan pehlivanlarile 
çarpışacaklarldır. 

Vinohardi güreıçilerinin Yunanis· 
tandan sonra: Bulgaristan, Romanya ve 
Yugoslavyada da müsabakalar yap. 
maları muhteınıeldir, 

Yunanistan boks şampiyonu 

Hiristoforidis 
Fransaga gitti 

Fransada yaptığı müsabakalarla şöh
ret kaıanmıı ve aon aylarda istirahat 
etmek üzere memleketine dönmüı olan 
boksör Hri.atoforidis geçenler.1de Atina 
da Yunan §ampiyonu Vasis ile, bir 
maç yaparak Vasisi mağlQp etmişti. 
Geçen hafta bütün tafsilatını vermiı ol
duğumuz bu kaqılCl§lllada Ytmanistan 
llampiyinluğu unvarunr lhzanmı§ olan 
Hristoforidis 'Avrupa birincü.:ği. müsa. 
balarına i§tirak etmek üzere Parise tek 
rar gitmi§tir. 

Gelecek ay ıiçinde de 'Amerlkaya ha
reket edecek ve 8-10 maç yapacaktır. 

Auslria k lübü 
Yugoslav Gradigans

kigi 1 - O gendi 
Viyananrn meşhur Auatria klübü Yu

goılavyada Grandijanski takmi.yle yap
tığı maçı 1-0 bzanmııtır. 

Çok çetin ve geri geçmi§ olan bu mü. 
sabakarun neticesine üç, dört ldakika 
kala Viyarralr .futbolcular oyunun ye • 
ıane golünü atmağa muvaffak olınuı • 
Jardır. 

te. Hikem: Feıidun Kılıç. Yan hakem 
Jeri Şevki ve Faik. 

Şeref 6tadı: Saha komiseri Şazi Tez
can. 

Hilal - Feneryılmaz. Saat 11 de. 
Hakem: Bürhan Atak. 

Vefa - istanbulspor. Saat 13 te. 
Hakem: Cafer. Yan hakemleri Halit ve 
Salaliattin Özbaykal. 

Befiktaı - Süleymaniye Saat 14,45 
de. Hikem Şazi Tezcan. 

Fenerbahçe stadı: Saha komi8cri ACl· 
nan Akın. 

Beylerbeyi -Altınordu: Saat 13 te. 
Hakem: Ha.lit Galip Ezgü. Fenerbahre 

- Eyüp: Slaat 14,45 ~.Hikem 'A'dnan 
:Atan. 

Alev çenberi 

Alman ordU8U atı§ meJdeln takbekritklen biri ço'k mtl~kül blr 8por oUın 
aıev çemberinden atZama talimi yapıyor. Bu hareket Alnımı ordu.!unun 

'>a§lıoa "POl"~n biridir .•• 

· BmJ7roz takımt .... __ ... - -~ 

Kim blöf yapıyor! 
Boksör Yorgo Tagar diyor Ki: 

Bu, ben değilim, 
1 KiryakodLI~~ 

Dün tanınmış boksörlerimiz rında da önemli bir muvalalôt JSSlçt' 
den Yorgo Tagardan aşağıya ay- tur. Ve nihayet bcninıle ya.X:..e oJsllof 
nen koyduğumuz çek enteresan bir da. dördüncü ravundda, .n bl&f y•~ 
mektup aldık. Bir müddet evvel kcn, verdiği cevabda benıı:n 11~ •' . d k K" v • akli seti-deıı yine bizim gazctemız e çı an ır- gımı zanetmesı ••·. 
yakonun bir derisine ve mektubu- o kadar da tuhaf bir fikirdır• ikd1 ftll's 
na cevap tC§kil eden mektup §U· Aramızdaki vaziyet b()yle~ __..de, 

"deCCıt• ~..;.. 
dur tan sonra, omuzlarda gı bUi iJe .-r 

hazan, t.:an kurtaran oto~ • nail~ 
Haber gazetesi spor mubarri.rliği- hat eden bu boksörünkendill• -:..llfıitl 

·ce ~- · 
n!": yazısından anlaşılan netı 

l 30-11-937 tarihli nushanrzda 1'ok- blöf yaptığıdır. Jcaide .,.rdt' 
"sör Kiryalronun cvabmt okudum. Çok Her şeyde bir usul 'Ve ıayet edef' 
ıcmpatik buldwm. Yal~rz bazı nokta- ve 0 işi yapanlar bunla~: la~ ol~ 
ların aydınlatılınasx için sporu koruyan ter; aksi halde hareket o lJ ~\'t 
kiymetli gazetenizin yazımı neşri husu madığınr anlatır. ~1 orıUSS r;. 
aunda lUtfunu rica ederim. tiğim için deriyi beıııııı ~eode oyJe; 

Ben gerek memleketimde ve gerek ması gerektir. Ve netelcüıı atııl1 tıf. 
se Mısır, Yunanistan ve Fransada yap- muştu. Fakat bu defi~ o~ 
tığım maçlarda daima takdir edilmiş, da yapıldığından isafı ~-~ 
hakkında çok iyi tesirler bıraktım. Bu mrştr. Bunu geçen mektU ~~ 
memleketlerin .gazete ve mecmualann .rih etmiştim. Ben ancak ~· ~~ 
da vatandqlanmm göğsünü kabarta- yerine getirilem.iyeı: ~u d urııtd"' 
cak yazılar çıktı. tü dolayısiyle, kendısıne ~-~ 

Kiryako İstanbuldan dışarıda bir evvelki defisini kabul ettıı;· _:,.S 
maç yapını§ değildir. Buradaki maçla- tnn ...ı l"'_j 

Boksör Kiryakonun 'de~'~• 
mi yoksa mağlfıbun mu. yap edl'e) 

Yunanistan 
Filistin 

Futbol takımları 
karşılaşıyorlar 

Xunanistan ve Fili:stin milli futöol 
takımlarının ka.r§ılaşmaları için alaka.. 
dar f ederasyonlann yap tıklan temaslar 
nihayet müsbet bir netice venniJtir. 

Xunanlı futbolcular Filistine gide • 
ce'lcler ve Telavivldc ilk müsabaka 22 
nc.=ncikanunda olacaktır. RevanJ müsa
bakası ise 25 Şubatta Atinada yapıl'a: • 
taktır. 

Yunan takmunm Filistnie 
/ 
gitmeden 

evvel Mısrrda bir maç. yapması ihtimali 
de vardır. 

Vugosoavyac§Ja 
Şehirler arasında futbol 

maç lan 
Yugoslavyada şehirler muhtClitleri 

yapılmakta olan müsabakalardan Z~
rep • Belgrat b.nşık takımlan :rnaçı 

çok heyecan][ oln'lu§ ve neticede BeI
ıt:atblar Zag;r.ebi 3-0 kazannuıtaı.chr~ 

tiğini bilecek ve buna rıa~ /ı 
dar sportmen olmasJru .~ ~e~ 

Her ne hal ise kendin111 le tJlf?" Al 
yapmak fikrinde olu~una ;:~ ~ 
oldum. Ve 'bu maçı en Ja$ludirsoed' t 
mak için, gün ve adres ~ile tef'lll" 
rağmen, derhal menecen ,, 

leceğim. • 1"1'u ~ ~ 
Burada boks or~ kJta,.,,, tJ 

oiğından bahseden Kıryak<> eyd•-~et' 
da memleketimizde -?e~!de ~J 
gibi- sporun bu ~ubesUl eyin rrJ"':"~.tt 
ilgi ve yardnn :~e. her f ac:ak ~ ~ 
len yapıla'b~ece~-~~ ~
sportif scvıyelerunız; _,.;./ti. 
takdirine arzedeeektit• ~ i!P"'",.ı' 

Büyı:iklerimizin çok. ~, 
le memleketimizde itcrl~ #ylll:,,.,.,'I 
ma koruyut.:u davranan rııoı ıı~tor 
sayın gazetenizin ~ ~ .e ~ 
hususunda göstereceği~~ 
fa içten teşekkür eder, 
mın kabulünü diler~ ~t 

,.-: 

L-• ... .,. 

-------;-ba81•• .. 
11Itıp murah 

dav:eı.,;:, 
Ş'lt Ta..nr.ıre, ve (l~.) ;ııere ~il 

1 • J J- - ··ıınek --. . ..JllllC ..... 
lan hakkında göril§~k!ittci ~- j5/ 

mize bağlı birinci <1e 
1 ~ ~ 

suup lldilplerin birer ~ııil ~ P'" 
ba ı;-- C-P' • 

12-1937 ~ ğltıı'~~ t1" 
saat 17,30 da Çağalo ~ 
t"si binası~d.aki bölge 
ı~ r 

lunmalan: rica otunu • 

Kongre "'""" ıd'
Bakırkö)' ı.tiklat Jdldl" · ııti"'' 

• d --9\'Je i ııl'" 
n: Heyetin ~ . ldol~Y~' ·r. ~ fi' 

Ba .. 1'anın ıstıfasi 111 ti 
!fA • ·cap e t9" ôJ 

bın yenileıunesı 1
• 19-ıı,...... t tffl , 

teminen kongreıun ~il ,,.~ • 
rih. .. elif patırr. ~ =~ f : _.d 

ıne musa saıoı-: ..., r1t1H~.,. 
Bakırköy C. ff. p, aa~ ~fi" "' 
de olarak toplantıY3 etrifl'" 
nldığt i.lan ve azanın t 
nur. 
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\rqeutta yetişen Asırhk nakll 
buKday vasıtası 

liind· 
~ ıstan fakirleri, trpkr re-

tt~ c törduğünüz gibi, ik.: di · 

~tt~tasrna gerilmiş bir telın 
~~~c Uzanarak, gliıılerce, hiç 

~~dan orada kalırlar. .... ~ 
t6 .. n karnının ortasında 

l'\111~ .. )ile .. unuz nebat, buğday Jır. 

'lıduna srvadığı çamura e

~r b t~umıar yetişinciyc ka -
u Vaziyette kalmaktAı:lır. 

* 

& 
\ir iltsclon civarında küçük 

İspanyol kaubası olan 

S:'ct.tc'da, tamamiylc bu 

e o~· hıt· : tarafından gönül· 
'1 tak teşkil edilen ve hü· 

~ ~.~c~ knt'iyyen para alma. 
~ •· Jandarma kolu vardır. 

. il a • 
~ ... 1 uarnlar, babadan oğula, 
h. iltrnadırlar ve ü:z:erlerinde, 

~Ok d"" . tt,,. ug~cler bulunan eskı 
,'~nü . 

t ·., nıformalarmı andıran 
tlc 

~ıı . t vardır. 
llıııı Jandarma kolunun teşkili 

<ı br • 
t~tt Çok asırlardanberı ıncv 

llt 
~hi · Monserra dağlarında 

l'll haydutluk vak'aları var. 

Bir sok asrr evvelinden kal. 
ma bu garip nakliye usulü. ha· 
la, ç .:nin muhtelif mrntakala -
rında, biihassa asri mık'iye va. 
sıtalarımn gcçemiyeceği dağ· 

lık arazide kulknılmaktadır. 

Bu nakil vasıta!lının yolcular ' 
İ<İn çok rahat olJuğu söyleni
yor! 

200 Sc>nl)llk 
tuvalet 

Çaydanlrk şeklindeki bu saç 
tuvalet=, bundan iik yüz sene 
evvel, Çinde çok revaçtaydı. 

dı ve halk o zaman hususi jan 
darma l:uvvetlerl teşkili isin 
kraldan müsaade almışlardr. 

Haydutlar bir kaç sene için 

de imha edildi. Fakat bir çok 

jandarma bu gönüllü tcşkiHitı 

:dame ettirerek oğullarına mi. 

lıı.ı ~ """' . 
r ıitt.ılrra., ~ynuı!u garip ökü:z: Çestrt (fngilterooe)de tam on 

t ~ta· birıncilik mükafatr k:ıfıı ı lcazarımrştır. 
tır1ı;0/rtıde, son mükafatını ka ranclığı bir sırada siislendiğini 

3Unuz. 

Şen Fıkralar 

Meşhur adam! 
-Al .• Al .. 

bahsediyorlar~ 

Gaz ete 1 er 
benden hah -
scdiyor. 

- Ne diye 

- Bak, işte!.. Başbakanın nut 
kundan sonra ~öyle denmekte · 
dir: "Coşkun alkışlar .. , Bu şe. 
kilde alk:şlayanlardan biri de 

bendim. 

I<öpeğl sevmenin 
sırrı ••• 

MişQn - Yahu ben senin 
köpekleri bu kadar sevdiğim 

doğrusu hiç bilmiyordum. 
Saim - sevmek meselcsı 

değil bu .. 

M.işon - Şu halde ıı'e diye o. 
nu şapkanın i~inde tıışryorsun? 

Saim - Çünkü dün akşam 

beş kuruş yuttu. Anlıyorslın 

yal .. 

Hesap dersinde 
Muallim -

Farzcclin ki oğ
lum, ben terzi. 
yim, siz de be· 
nim mü~terim .• 
35 liraya elbise 

satryorum ve si:z: bana üç kat 
elbise ısmarltyorsunuz.. Bana 

kaç para vereceksiniz?. 

Talebe - Doksan lira!. 
Muallim - Ne münasebet, 

öyle hesap olur mu ?. 

Talebe - Canınız isterse 1 
Elbiseler üstünüzde kalrr !. 

Ölmedlğlol nasıl 
anlamış? 

Doktor - Bu 
kadın bdki öl
memişt:.r. Ağ. 

zına doğru bir 
ayna u:z:atsay
dınız, nef~$ alıp 

almad(ğı aynanın boğulanma -
sından anlaşılırdı • 

Polis - Ben de zaten öyle 

yaptım! .. 

Doktor - E! Ne oldµ?. 
Polis - Kadın derhal san· 

t?sın:lan dudak boyasını çıka • 
'ıp tuvaletini yapmıya başladı. 

A tletlzm 
- Ben şayanı 

hayret bir at· 
Jet tanıyorum. 

30 Y.:lometrelik 
bir koşudan son. 
ra 1.80 metre· 

lik bir man~ayı atladr. 

- Bunda şaşılacak ne var 
ki, 30 kilometreden hıı: aldık. 

tan sonra daha aşağı mr atla· 
yacaktı'. 

Liya~ath doktor 
Doktor - Size la:z:rm olan 

şey. deniz havasıdır. Eğer bol 
bol deniz havası alsaydınız, 

şimdi böyle hastalanmazıdınız .. 
Denizde veya deniz kenarında 

bol bol kalmanıza imkan yok 
mu?. 

- Olmaz olur mu, bay dok 

tor .. Ben gemi kaptanıyım 1 .... 

• 
- Ya sen büy.Udüğün za· 

man ne yapacaksın? 

- Babam gibi.. Hiç bir şey 1 

HllkAye: 

' • Korkun~ bir düşme 
Pilotlardan biri omuzlarını kal 

dı rarak homurdandı: 
- Böyle fırtınalı bir gecede 

kim uçmağa cesaret edecek. 
Herkes deht>şt içinde birbirine 

haktı. E,·et!. Böyle havada uçma. 
sa hiç kirn~e ce~aret edemtzdi 1 

- Miıdt.irün inadı tuttu .• 
-Onun inadı için kendimiıi 

üliinıc olacak değilir .. 
Bıı f1<;1Jtıları ·ahte bir öhü

ruk susturdu. Pi\ptların toplan. 
mış olcl11kları müdüriyl't oda~ına 
.!erin lıir 'iik\tnct ı;öklü .. ~lildür 
içcı iye ı.:irıni~ti.. Tan·arecilerin 
ur:ısındnn ı;ıeç<.>rck nınsanın öniin 

deki 1.:olluğuna oturdu. sert fa-
l.at in:ıtcı çehrelere haklı. 

Sonr:ı ~iil<.' hn~ladı. 

- lla' lar, biliyorsunuz ki bu 
~ece u~nhilec<.'k bir · tayyoreciye 
intlyııcım var .. Fırtınayı istihfar 
cdert•k S:ıll - 1.al;eye gidehilecck 
bir tayynreciyt' .. 

- Ormanın üzerinden .. Fakat 
unutuyorsunuz ki, bay dirl'ktör .. 

Direktör. muhal:ıl>ının öziinii 
ı.c~erek tekrar etti: 

- E\'l·l. ormanın üzerinden .. 
T:ıl yarecilerin en yaşlısı ve en 

kıclemli~i cevap verdi: 
- Orm311ın üzerinden, bu ha. 

vada uı;ınuk, ölüme atılmak de
mektir. Or:ıda şiddetli hava ccre
;)aııları vardır •. Bizi mazur gö. 
'· run .. 

- Baylar! İçinizden birisinin 
öne çıkıp: "Hen gidece~lm.,, de
mesini bekliyorum 1 

-Bunu hiç kimse size söyle. 
mcı .. 

- Salt - Uke de bir insanın haya 
lı nı kurtarmak liıımdır ! 

- Bu insanın hayatını kurtar
mak için, dl~er bir insanı ölüme 
mi ntmak istiyorsunuı:?. 
-Ba~·Jar, tilmek üzere bulunan 

ve kurtarılması IAzım gelen bu 
hetbahl bir çocuktur •• l\l:ısum bir 

çocuk, düşünün .. Eğl'r hic kimse 
ora)·a gitmezse, serom burada ka. 
lacak ve orada, bir çocuk, uk
tinde a~ı edilemiyeceği için öle. 
cektir •• Bundan da siz mesut ola. 
cak, vicdan azabı duyacaksınız •• 

Bu sözler, tayyareciler üzerin. 
de bir hayli tesir bırakmış olacak 
lı ki, herkesin çehresinde bir te
ı edrlüt ifadesi belirdi .. 

- Pekfılü .• Ben gidiyorum! .• 
- Teşekkür ederim Dan, beni 

ciddenn mütehassis ettinlr.! 
Dan çok gençti ,.e pilotl:ırın 

en yenisiydi .. Bun:ı rağmen göz
lerinde, emsalsiz bir cesaret kı
,.ılrımı p:ırlıyordu .. l\fa~ayR ~·:ık-

1.ı~tı ve elini uzatarak: 
- Yerin bana scromu, dedi. 

Bu ,;ece onu Sat _ Lakeye götilrc. 
cesim .. \':ıhut! 

Cümlesini meşum bir jestle ta. 
ınaml:ıdı Ye arkarlaşlarının, hay. 
ranlık ciolu naz:ırları arasınd:ı dı
şarıya çıkt.ı. 

... lf. • 

Tayyare hir snattenberi fırtına. 
lı semalar iı;in<le u~ıılduyordn. 
ı;cce 1lfiri l>ir zulmet içine ş;ü. 
ıuillnıüştü .. Sıcak bir nevi şis, 
ııcnç l:ıl yarcclnin nefc~ini d:ır:ıl. 
tıyordu .. 
Dan. endieli bir nazarla :ışa· 
ğıya h:ıkarak mırıldandı: 

- Yarım ~aat sonra, hedefıme 
vasıl olacağım .. 

Filhakika ormanın üzerindey. 
di .• Bu ormanı iyice gört>mhor. 

du. Fakat ı>lynh gecenin alhnda'ki 
d:ıh:ı siyah Ye daha "korkunç bir 
ıuhnctten hunun orman olduAu
nu anlıyordu .. 

- Doğrusu, buradan aş:ığıya 
<liişmek, hic de hoş bir şey de. 
ğıl. orınanılaki kaplanlar, kim bi
lir, beni havadan inmiş mükcm. 
mel k111ırın15 hazır bir keklik zan 
neılnll'r!. 

Fakat bereket, hiçbir kaıa nı. 
ku bulmnılı 'l"e Dnn, ı;:ılimen 
S:ıll - 1.:ıkeyl' Yası! olarak, dokto. 
rıın otomobiline alladı ''e kendi
si icin h:ıyatını tehlikeye atmış 
ol<luğıı h:ısı:ı ynvnıyu zi raret et
ti •• llu, yecli y:ışl:ırında, son de
ı·ecc sc,•lmli, ma' 1 gözhı, sarı snç 
lı hir ço~uktıı ve serorn onu öliim 
ılcıı kurtaracaktı .• 

Genç tayyareci, :raptıjiı bu iyi
likten memnun ,.e menıt hir hal. 
ıle, tekrar tayynrc nıeyd:ınınn 

ıli1nclü ve geriye dönmek iizere 
·lareket etli. 

Fak:ıt, hu sevinci uzun sfinne
di: Genç ve cesur pilot, geceyi 
ve korkunç ormanı tekrar nıağlCıp 
edeceAI bir sırada, müthiş bir 
fırtına ve kasırga koptu. Korkunç 
derecede şiddetli ha\'a cereyan
ları Te hava hortumları içine dal
mış olan tayyare, dönmeiıe, tak-
13k atmağa ve nlha:ret aşaRıya 
inmde başladı .. Dan, soAuk kan. 
hlıijını kaybetmeden, para~ütünü 
açan ipi çekerek bekledi.. Baş 

döndilrilcü sukutunun hafifledi. 
ğlni hissetti. Bütün vücudunun 
iirperdlfinl duydu ve kulakların
da müthiş uğultular bulunduAu 
halde biran şöyle düşündü: 

- Paraşüt iyi açılmıyor .. Mah. 
volduml 

Riran için, cesareti sayesinde 
kurtarmış oldu~ küçilk hastanın 
ı;ıırı başını 1törür Jtibi oldu ... Ynv. 
ru şimcti herhalde rahat rahat 
uyuyordu .• 

l\orlı:unuç bir çarpı~. onu J.:en
dinden geçirdi. SaJece, elAstiki 
hir ~eyin içine dalclıijını hisseder 
gibi olmuştu .. 

* ...... 
Kendisine geldiği zaman, yap. 

taklar or:ı~ından sabahın ilk ııık. 
!arını gcirdü. Güçlükle ayağA 

kalktı ve hatıralarını toplamai!a 
çalı~tı .. J\:ılın bir yaprak ve ot 
yığını içine düşmii~tü. Her tara
fı dehşetli ağrıyordu. Fakat yara 
olarak ellerindeki ve yüzündeki 
hlrçok çiziklerden başka bir şey 
yoktu .. Düşilndü Ye havaya baktı. 
l\o. kocaman bir ağnc-ın altınday
dı ''e bu aj:!açta birçok kırılmış 
ılallar gördü .. Paraşütünün bile 
takılan meşin kayı'ı bile bu dal
lardan biri!'inin üzerindeydi. O 
zaman yüzündeki ,.e ellerindeki 
çiziklerin sebebini ve sukut eder 
hn, niçin elastiki bir şeye dal
clıihnı hissetmiş olduğunu anla
dı: 

Ağacın üzerine \'C oradan da 
yere düşmüştü! 
Ayağa kalkmana muvaffak ol

duktan sonra, şöyle mırıldandı: 
- Şimdi, burod3n çıkmanııı 

çaresini bulmalı .• 
Bir hayli dolaştı, nihayet, allı

na dü~müş olduğu büyük ıı.ğaeın 

tepesine tırmanmağa karar Terdi 
'l"e o zaman hııyretle gördü ki su
kutu esnasında, bilmecburiye 
ncılmış olan paraşütü ~acın te
pesine iyice yayılmıştı. Böylelik. 
le, uçacak olan tayyarecilerin bu 
paraşütü görmemelerine imkdn 
yoktu. 

- İşte mükemmel bir tali, diye 
mırıldandı •• Böyle güzel bir işa. 
retle, beni bulmamalarına imkAn 
var mı .. Nasılsa benim bu onna
na diiştüğümil biliyorlar .. 

Filhakika, sukutundan üç sün 
sonra, bulunduğu yerin üzerinde 
bir tayyarenin uiuldadığını duy. 
du .. Derhal, taliin kendisine bah. 
ettiği bu "rasat,, yerine tırman-

dı ve burada, ellerile, ayaklarile, 
tıpkı bir maymun gibi bir sürü 
harek<.'tler yapmalJa başladı. Eso. 
sen, para~ütün naznn dikkatleri • 
ni celbclmiş olduAu tayyareciler 
onun bu işaretlerine eevap Terdi. 
!er. Attır bir cisme ~arıtarak l1ü. 
•iik bir uı.talıkln aşa~ya atılmı~ -

olan bir mektup da, Dana, nerr~·e 
düştüğünün teshil edildilJini Ye 
l.ıir kervanın derhal hareket ede. 
ceAini bildirdi. 

Dl~er taraftan, küçük paraşut. 
ler nsıtasile havadan sillh 'e 
yiyecek de atıldı .. Dan bwılar sa. 
yesinde ilç gün daha bekledi -re 
nihayet uzaktan, dost çehrelerin, 
mesut "e memnun göz: yaşları 

içinde kendisine dolra k:oJ.bıkla. 
rını gördil. 

Bereket, kaza, ormanın eıı teh. 
Jikeli yerinde vulu bulmamıştı. 

Dinaenaleyh bu bakir ormanı 7a. 
rıp geçmek fazla güç bir fş olma .. 
dı ... 

Dan tnyyare meydanına 'dön'dii 
ve, orada kendlsjnl beklil·en di· 
rektörlerle hayir cemiyetleri mn .. 
messilleri, ona merasimle bir ma .. 
dalya taktılar ve candan tcbn1' 
etliler. • • 

- Şimdi altı yaşındadır.Ben 

onu ıu 'kadarcıkken tanırdım. 

BULMACA 

• • 
• • • 
• • • 
• • • • 
Bu murabbam fçinde 16 

nokta vardır. Mesele bu lG 
noktayı kaleminizi kfığıttan 
hiç kaldınnadan çizeoe ~ 
ğfnJz altı düz çizgi ile birleş. 
tiriniz. Fakat çizeceğiniz çiz. 
gilerin ayni yerlerden gecma 
melerine· dikkat etmeniz 
şarttır. 

Çizgiler biribiri 'uzerlnden 
geçebllir, fa.kat çerçevenin 
dışına çıkamaz. 1 

Bu bilmecemizi halleden -
lerden birinciye bir konsol 
saati, ikinciye bir hokka ta• 
kımı, Uçüncilye bir albtını ~· 
iki yüz okuyucumuza. ayrıca. 

muhtelif hediyeler Terllecck
t1r. 

HABER 
ÇOCUK SA YF ASJ 

Bilmece lraponıı 
11 B1RiNClKANUN 
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10 HABER - :A:lCsam oostast 

Cin Harlu'nun mezarına 
25 bin dolar harcandı 

Çin Harou, lb>Dır nspnırtnzmaco kadon .vasıtasnoe 

melktu~ yollamış ı a Dıl re tit:e lii1 

ta
ıs t 1-

"Son lllmlnio 
mamlanmasını 
yorum; şerefi, onu 
tamamlayacak ar-

liste alt olsun ' ." 
diyormuş 

Holivuddan yazılıyor: " 

Sinema yıldızlannın en gü~eli Cin 
Harlu 9 haziranda öldü, 1imdi Kalifor 
niyada Forest Lav mezarlığında ebedi 
uykusuna dalm?J bulunuyor. 

Sanatkann türbesi için 25000 d\llar 
sarfolunmuıtur. Ortasında is; tarafı gü 
mil§ kaplı bJyilcek bir lahid vardır. Har 
lu bunun içinde ya~t!"::ıktadır. 

İki ay evvel Metro-Goldvin-Mayer 
r.ir.ema §irketi müdür muavini Lili B. 
Mayer; gizli ilimlerden bahseden bir 
mecmuanın sahibi madam Efa E. Da
nielsondan bir mektup almıştır. 

Madam Danielson bu mektubunda 

bir ispritizma tccr\ibtsi yaparken Cin 

Harlu ile konuştuğunu ve bunu M. Ma 
yere bildirm•ğc söz verdiğini yazıyor. 

İşte madam Danielsonnun Mayere 
göndC'rdiği mektup: 

. "Sayın mÖS}'Ö Ma:·er, 

Cin Harlonun bir tecrübe esnasında 

izhtır ettiği :-·; :·n s\:r:e bildirmeği bir 
vazife bilirim. 

Kocam, hemşirem ve ben uzun yıllar 
danberi her çarşamba akşamı ispritiz· 
ma vasıtasiyle ölülerle görüşür ve on 

lann arzularını, isteklerini ailelerine ve \ 
ya d 1anna bildirmeyi insani bir vazi 
!e tc. :i ederiz. 

Bu hafta yine böyle bir tecrübe ya 
parken Cin Harlunun isminin telaffuz 
olurıdı ğunu işitik. Ruhun bu ilk teza-

h:.iratına cevap vermedim. Bir kaı da. 
kika sonra Harlu yeniden söyledi: 

- Sizinle konuşmak istiyorum. 

On dakika kadar bekledim. Ve son 
ra ruha. söz söylemesi için müsaad~ ver 

dim. Bu sırada, evimizde bulunan misa 
firlcr, Harlunun sesini derhal tanıdı· 
lar. 

Kendisine verdiğim söz üzerine gil 
zel yıldızın mektubunu size bildiriyo-
rum ... " 

Cin Harlunun mektubu gudur: 
"Ben eaaıen çok ya.-yamiyacağımı 

biliyor ve bunu her zaman söylüyordum. 

Fakat, hiç kimse inanmiyor, inamak iı 
temiyordu. Doıtlanmı ölümüme alış
tırmak iıtiyordum. Bana bedbinıin di
yorlardı. 

Benim yerime &'eçen genç kız çok 
çalıtlı ve çok zahmet çekti. Muvaffaki 
yete, alkıta layik olduğunu iıpat etti. 
Hiç kim•e çalıımadan, zahmet çekme 
den birinciliği kazanamaz. 

Şeref ve zafer yolu, zannolunduğu 
gibi düz ve anzaıız değildir. Sonuna e 
nımek iç.in yokuşlan tırmanmak, (niş
leri, ihtiyatla inmek lazımdır. Ufak bir 
hata, ufak bir ayak ıürçmesi insanı u
çurumdan aşağt yuvarlar. 

Bütün ümicller mahvolur, gider. Sa J 
natkarlar tıpkı denize düıen ve akıntı· ! 
ya kapılan bir adama benzerler. O; na 
sıl sahile yaklaşmak için dalgalarla mü 
cadele ederse sanatkarların da muvaffııı 
kiyete eritmek için öylece mücadele et

meleri lazımdır. 
Ben, çoktanberi yorgunluk hiuedi 

yordum. Çalııabilmek için kuvvet veri 

Iİ iliçlar alıyordum. Tanıd. ld~m bana 
uzun bir istirahat tavsiye edıyorl11rdı. 
Fakat ben, kabul etmiyordum. Zira, pek 
ali biliyor<lum ki, ufak bir ayrılığım o.. 
zerine yerimi bir başkası alacak .. 

Fakat, nihayet mecbur oldum. Ek. 

Cin Har1u, §İmdi, gümüş icaplı bir lihd içinde yatıyor ... 

ncriyetle kendi kendime soruyordum: } 
Hayat nedir? .. itte ce\·abı: Hayat inti 

hap ettiğin ıayedir 1 Bu gayeyi, hayat 
yolunun iıter batında, ister sonunda 

ara, hepsi bir... Mücadele çetindir, 

fakat muzaffer olunca zahmete değdi
ği anlaıılır. 

Benim yerimi kimıe tutamaz, boı' 
bırakbğım o yeri kimse dolduramaz. 

Arkamda bıraktığım bo~luğu doldurmak 

iıtiyacak bir çok genç L-ızlar bulunabi· 

lir. Fakat, muvafa!c olmalarına imkan 

yoktur. Çünkü ben, bana baı olatt ıey 
leri aldım, beraber götürdüm. 

Giderken bitmemiı bir filin htrak

tnn, bunu kim tamamliyacak?? .. 

Şu söyliyec:eklerimi bir Ylli!ktcpla 

onlara, yani benim yerimi hı!w::ık isti

yenlCTe bildirmeni pek çok rica "Cderim. 

Son filmimin tamamlanmasını iıti· 

yorum... Şerefi onu tamaliyacak artiı· 

Norma Shearer 
Maire • Antoioette 
rolllnU oynayacak 
Henüz ismi gizli tutulan bir filmfo 

hazırlıklariyle uğraşılıyor.. Bu filmde 

(Norma Şercr), (Mari - Antuvanet) 
rolünü oynayacaktır. 

En büyük müşkülat, 16 mcı Luiyi 
perdede ha:kkiylc temsil edecek, yaşa • 

tacak erkek bir artist bulmakta Mi. tık 

evvel bu rolün, (Laughton) a, sonra 

(Charles Boyer), daha sonra ıda (P~r

ter Lorre) e verilmesi düşünülmüştür. 

Bir çok tecrübelerden sonra bu üç 

tanınmış sanatkarda bu role münasip 
görülmemiştir. 

Son gelen haberlere göre bu rol, 

şöhret sahibi olnuyan bir İngiliz artiste 
verihn.:ştir: Rober Marley .. 

Bu sanatkar Londra tiyatrolarında 1 
bazı piyeslerde rol almı~, fakat sinema 1 
da hi~ görülmemiştir. 

le aid olsun ... Arzumun bu olduğunu 

söyle. .. Artık yorğun değilim. fazla 

dinlenmiye de ihtiyacım kalmadı. Şiın 

di ruhumun memnuniyetini istiyorum. 

Size söylemek fırsatını verdiğiniz İ· 

çin çok teşekkür ederim ... " 

Mezardan gelen bu mektup biraz 

karııık olmakla beraber sinema ile uğ 

rapnları m:itecssir edecek, düşün<lüre 

cek fikirleri ihtiva ediyor. 

. Fakat. mösyö Mayer bu mektubu 

gazetelere vermek zahmetini ihtiyar et 

memiştir. Madam Danielsona cevap yaz 
mamı§tır. 

Bu sük\lt karşısında madam Daniel 

son her iki mektubun suretini kendi mec 

muasında neşretmiştir. 

IK tD ~ ,, .. K 
IHIAIB~~lb.~~ 

* Milli Monti adındaki genç İtalyan 
yıldızı, bir film çevirmek üzere Holivu
da davet edilmiştir. 

* Jorj Raft'la, Silviya Sidney be
raber çevirdiği son filmi bitirmiştir. Fil· 

min çok güzel olduğu Halivudda ıs;i'r 
la söylenmektedir. 

• Jorj Rigo, yakında Marlen Ditrih 
ile "gece yarısı,. adında bir film çevire
cektir. 

0 İtalyan yıldızı İza Miranda Av
rupa.dan dönerek Nevyorka gelmi, ve 

oradan da derhal Holivuda hareket et· 
m!ştir. 

"' Son zamanlarda çok beklenilen 
ve cidden il1~e bir komik olan Lfıi Al-

ı 
hemi. "Mavi sakalın sekizinci karısı., 
filminde rol almak :izere Ernest Lübiç 
tarafından angae cdilm:ştir. Ayni filmin 
baş rollerini Klodet Kolberle Geri Kın 
per yapmaktadırlar. 

• Robcr Florey i "!-esi altında çev
rilmeğe ba§lıyan ''Şımghayın şarkında,, 

filminin baş rolünü Anna Mey Vong Ü· 

zerine almıştır. 
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Doktoırun öğü1tleırn : 

Çocuk ve c;ocuk 
hastalıkları 

t "ereıı 
Çocuk; hastalık arazı sösterdl mi 

hemen bir doktor çağırmalıdır. Ilu 
araz ne kadar hafif olursa olsun 
ihmal etmcğe gelmez. Zira, tehlike· 
11 hırnt.aiıkların ço~u bidayette pek 
hafif haşlar. I•'akat, neticesi vahim 
olur. 

Sonra, bazı hastalrklar bll!kis şid 
detli ı'\raz gösterir. Beyhude telft.şn 
dllşm,.mell, korkmama!I. Doktor ge
linceye ı~adar, hastalığa karşı koya· 
cak, ilerlemenine mani olacak ııhht 
t.edulrlerde bulunmalrdır. 

Çocuk lııfzıssıhhası, çocuk haata· 
Irkları tedavisi usulleri Mn yanın 
asırda pek çok değişti, terakki etti; 
ehemmiyeti yalnız tababet Aleminde 
değil, halk arasında da takdir edil· 
mcğe başlundr. 

l•'alrnt; cbcveyn9, çocukların neş
\'ilnüınn halinde bulunduklarını, 
lıilnyclerinin h ususiyetinl. büyüklere 
tatbik olunan tedavi usullerinin on
lı\rn zarar vereceğini anlatmak Jçin 
ne kndar zahmet çekildi! Hnlkr, ne 
s\lden nesle devrolunan bin tUrlü 
bt\tıl fikirlerden. itikatlardan kur· 
tarroak, zahiren zararsız görünen 
"kocakarı tHiçları,,ndan vazgeçir· 
mek için ne kadar uğraşıldı, mUşkü
lft.t çekildi? Hakikaten bu ilAçlar, 
mini mini hastaları bazan bUyUk 
tehlikelere atıyor, ve son ümitsiz da· 
kikalarda getirilen doktorun milda· 
halesi tesirı>iz kalıyordu. Çünkil, ek
SPriyetle iş işten geçmiş bulunuyor
du. 

Anneler, çocuk tedavisinin esne 
lrnldclerini bir dereceye kadar öğ
rendller. l<ımdilerlne düşen vazifeyi 
anladılar, doktordan daha fazla bil· 
mck iddiasınr terkettiler. Şimdi ar· 
tık doktor gelinceye kadar ne yapı· 
Jacağını az çok biliyorlar. 

Çocuklarr hasta olunca hemen 
doktora koşuyorlar, doktoru çağırı· 
yorlar. nu davet faydasız bile kal· 
sa. meşum bir Akibetten daha iyi
dir. 

Yalnız. vazifelerini nazarı suret
te {iğrenen valdelerln bir çoğu, hns
t a11k vukuun<la teıa.ı;:a ·duşuiıuyorlıir, 
akıllarını bozacak hale geliyorlar: 
ne yaptıklarını, ne yapacaklarını 
şaşırıyorlar. Hususi bilgilerine, el· 
lerlnin altında bulunan kitaplara 
müracaat ederek se'\"gili yavruları· 
nın derdine derman olmak istiyor· 
lar. Onları bu mUşkUlAttan kurtar· 
mnk için bazı öğütlerde bulunaca· 
ğız. Bu sayede az çok, hastalıkları 

teşhis edebileceklerine, ve yapıla
cak iptidai tedbirleri öğrenecekleri
ne şüphe yoktur. Hastalığı teşhis et
mek onu yarı yarıya tedavi etmek 
demektir. 

Çocuk ha \'lll<'si - Adalenin birden 
bire, şiddetli, gayri muntazam ve 
gayri iradi hareketleri karşısında 
lıir (meninglte • 11Uhabr sUhaya) 
clnn Jrnrkmak pek tabltdlr. Fakat, 
irsen nsabt çocuklarda bir ifne bat· 
masının, diş çıkarmanın, baş üzeri· 
ne dUşmenln, hazımsızlık veya lnkt· 
bazın bağırsaklarda solucan bulun
masının, kulak iltihaplarının da bu 
gibi hareketler tevlit ettiği unutul
mnmnlıdır. 

Döylc bir hal '·ukuunda hastayı 
yalını bulundurmalı, yanınR. klmse
"l sokmainalr, ve bir saat kadar 38 
derece hararetll ihlamur banyosu
na. koymalı .. 
nnnıu kanamaları - "Blfiğa erme 

miş çocuklarda pek nadirdir. Dunun 
la beraber. bir nezle sonunda burun 
dahflinde husule gelen bir sıyrık, 
hnş Uzerine" dUşmek, gUneş çarpması 
kalp haslalıklarr, hilmmal U!oidl ve 
ya kızamık başlangıcı çocuklarda bu 
run kanamasını tevlit eder. Sebebi 
ne olursa olsun, burunun Uzorlne 
1slnk bir \<ompres koymalr, buzlu 
su ile burun deliklerine IA.vaj yap· 
malı. Eğer lcan, akmakta devam e· 
derse Perclorre de fer mahUıltıne ba 
tırılmış bir pamuk pomatına mUra.· 
cnat znrurtdir. Hamızlt soğuk su 1· 
çirıneli, , :rnk1a.rr da hardallı sıcak 
btr banyoya koymalı. 

ÜksUrük - Adf bir hançere iltiha· 
hından ileri gelir. Bazan grip, bron
şit, kızamık başlangıcıdır. Kızıl has
talıkları iptidasında öksUrilk dalma 
sürekli ve şlddetlldir. (Tıpkı horoz 
ötilşiine benzer) .. Hastalık neden 
sonra mı>ydana. çıkar. 

Da'l.an c;:ocuk, sıhhati yerinde ya
tar. Ye gecenin yarısında şlddotll 
iilrniirliklerlo uynnrr. Adeta bo~ula· 
1"1\k hale J.?:Plir. TPJA~a diişmemell. 
Boi!aza ıslnk ye sıcak komnrP.ı:ı koy
malr. har:ırf"tt muha!aza eden keten 
tohumu 11\pnsr daha i~idir. Yatakta 

istirahat etmeli. Göğüse raha 1' i· 
çiçek, kök ,·esaireyi karnatarıı 
çi rme li. ı1'ıar 

]{nrnından şikôyct eden çoc~1111cı· 
- Ekseriyetle adt bir karın d dS 
sıdır. Ya ishal ile başlar, ya.lı~pres 
ishal ile biter. Sancı; <Gıcıık ko er 
!erle veya dışarı çıkmakln geç 'ıtıı· 
Eğer kabız ve hararet yarsı\te11 

rın sert ve gergin ise, eğer göb~ı bit 
sağ kalça kemiğine doğru Jll;unul
hattm ortasına }larmaklıı d~ yuıur 
duğu zaman şiddetli bir acı ~emeJJ 
Sa, (npandlRlt) ten korkulur.! UnC8'" 
doktora haber vermeli ve o ge mallı 
ye kadar hastayr yatağa yatırell 1"ft 

krmıldanmamasını tavsiye etJll -va.
kısa bir perhize tabi tutınaJıdı~~retİ 
kit vakit ağzını ıslatarak ha utma 
teskine çnlışmall, takat, su~·u [.1.,1en 
masrna dikkat etmeli. J{n 8rıı, 
müshil vermemeli. Sancı oıan 'YJtoY" 
fanilaya sarılı blr buz torbası 
malr.. 'bhııt· 

Çocuklarda niihct. - çocuk sı40 '18 

te iken birdenbire zuhur ede: raret 
ya daha yüksek bir derecei 11 

1 hl!. 
bittabi bir (zatürree) fbtiill 1111~311~· 
tıra getirir. Kızamık, kızıl h::o bllt° 
ları daima sıtma nöbetleri t.fbll9 
lar. Hararet; anjin, bağırsak ilriplB'" 
farında çok yüksek, mevsiı:n g ço
rlnde ise hafif ve tehllltcsizdif~ırır
cnklnr, ekseriyetle nöbetler f;ıışPli" 
ler, korkuya mahal yoktur. ıııcıa
lazr, iltihabı sUhaya gibi bastıırece'f 
rın başlangıcında hararet de 
mutedildir. ·dfııt1 

Yatakta. istirahat. Teri ye 
1
10 çl

arttırmaı~. kolaylaştırmak i~ ysPI 
çek, kök vesaireyi lrnyııntnrı\rmell· 
lan matbuhlardnn bolca iC 

11 
}la.9" 

Hararet 39 dan yukarı çıkars rııtllİ 
tayı bir sant kadar ıslak bir 
çarşafına sarmalı. c:Jlııl -' 

:\[emedckl çocuklarılıı f ınerııJC 
Çocuk meme ne besleniyorsn tlt s11C 
olunacak bir şey yoktur. nu; ~e cJll' 
ve gayri muntazam bir suret beıı· 
zirildiğine, sUtninenin çocuğ"U:at et· 
lenmesine kn.fi derecede dil< bit teı> 
ıne~i~hıe deHUet eder. Hafif RlP8(ıf.~ 
klyed~n sonra muarfen sak b~~· 
mcmÔ ''ermeli, '\"C biraz aralı ~ 
kılmalr.. "" 

1 ı;or. 
Eğer emzik ile bes en 1 1~ 

mevsim yaz Jse, YO ishalin rfg).0ştl 
şil ise, (kundan bezi üzerin c 

0 
dil' 

lekeler bırakan ishal -ayni şc!uıcı11· 
lA.let etmez), verilen sutUn ~~eri g~ 
~undan emziğin pisliğinden 
llyor demektir. · elllılğl 

Du takdirde slitil kesı:neli. lllurl' 
kaynamış şekerli su veyı:ı. tblB al' ,·t
doldurmalr. Çocuğu sıcak tu!~mıılf" 
tel('fona sarılıp doktoru çagı :ıııı.-

ivetlO , 
Çocuk ku!'nr. a - Ekser de bOş~ 

zımsızlıktan ileri' gcJir. :Mi ıdede t>ıl' 
lmca da kesilir. şayet, nı çıl<utc' 
lunan gıdalar, hattA. suıar (Jlle· 
tan sonra bulantı kesnı:ne~':cııcJl" 

. nenjlt) ten korkulur. zıra ğrısr. ıcıı." 
jlt) Uç şeyle başlar: naş a. 
bız ve istifra.. teda~11' 

Blnaenalo'-·h yapılan ... 0rtctı .; , bll ,.. •• 
rağmen lstiframn dev.aın\orıı. lllur 
yu teyit eder. Hemen dok 

1l" can t.. C 3 rııtı
1 

Fakat, çocuğun pisliği gibi JCO" 
dan :vukarı) elma kabuğtl dl bit' 

• BU 3 t 
karsa mUsterih oıuıaJJ. ' 10ıctu ' 

I ıke ııı 
mide ekşimesidlr. Teh1 

11 
"e btlı 

Yiyeceği kesmeli. Şeker 
1 

'J'eııtcl1'; 
su, veya limonata verı:n°11nde ı;ıcıı 
yapmalı. Midenin nzer 
kompresler koymııJt. r• J{ıı~; 

X<>hct - Nasıl ını başla. ı. f]ltt>'"ı6 
mık hastalığı, gözden 'gl\~ası aıı. ş f'. 
yaş akmasfle; beyin hillll J{ısıl bf111~0r 
detıi bir nezle.ile başla~·erle ıceııd 
lığı, boğnzda bademcik ıd" 
gösterir. d\1 filtf'r bll

Çicek hastalığı: a:ı:nu rı 11eı JC"eıtı 
şiddelll ve devamlı bir a~tııırıll111 1111 • 
kulak, kulakların ön tar baş al\ıı· 
mesllo, hUmnıal tlfotdl 1 buruıı devamlı bir nöbet; lebab~şıa.r· ş~" 
namasr ve kAbusıarla uıteJ1 bf'ıcte" 

BUtUn bu hallerde ~tortl be ııtı'' 
bir şey a1mamalı V'O doi)'0rsıı :ıı~ul"' 
meli. Hararet 39 zu g~ı. }..t"'1' 6u t~ 
yr ıslak çarşafa sarın bori1Ce11

1
r 

nu, kulakları sı~nk ';~ndurııı~A;, 
le yılrnmalı, teınız bu J>oP" 
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Bir işçi gibi fabrikada çalıştım; hizmetçilik yaptım 

D=Daceırnn e~Dın<dle 
• 

Bir 
Ona, bir küçük 

o~'i yapacaktım.. 1 

merdiven 
kavgası ••• 

baş~ 

kız. fena karşılanışından si · 
~ıg1 lllobıuu bu kadar uruumileşme maşıra blJe gitti. Ne çllekAr bir kız- ~~~~!lfJ~ 
•ıııa ~eneıerdeydl. Bvfmin tam karşı dı, bey! .. tş işlemekten güzel cıa güz 

Gene 
nirlendı 

- Yorgunum, 
maktan ... 

bıktım çalış· artık btııek a:tlayan sokak başı, o zaman, lerl donuklaşmıştı. Ylizil sararmıştı. 
Olarak rabalnrmm bekleme yeri Yanaklarr çökmilştü Üz" tü k d 

011 
tayın edilmişti. · un • e er 

hırp u burada tanıuını: liiı;:imsiı, :ı:a,·alhyı öyle bir hırpalamıştı ki.. Röportajı yazan: Neritnan 
~Q 

2 
anı bir giyinişi varılı. 'l'raşlı yü- amma. gene metanetini bir lAhza bi 

lar,ayı.r \'c kansıldı. Kır düşmüş saç- le kaybetmedi. HergUn işe giderken 
tıııse:Har~a makas ylizu gormemiş, boynuma sarılırdı . - Ne yrıpayım §Cf, bizim arkada§ 

yiizihıdcn boyuna nezle oluyorum! 

Ben getırıyorum, ablam getiriyor. 
Evde gene hiç bir şeyler yok.. Arada 
ne oluyorsa bize oluyor. Babam aylık 
kazan:mı, bütün kusuruna rağmen an • 
neme verh. Onunla bir ay idare etsin 
cL=ye. Fak-.ıt nerede o talih! Daha ayın 
on beşi olmadan paralar suyunu çeker. 
Anne:nin müsrfiliğine diyecek yoktur. 
Sabahleyin çaydanlığın başına oturur .. 
öğleye kadar gelene çay, gidene çay. 
Hemen her cigarasiyle kahve içer .. iyi 
hoş amma, fazlası biz.=. harap ediyor. 

Kenarda eski örtülerle !döşenmiş bir 
kerevet bulunuyordu. Yerde, sofra be
zinin üzerine bir hamur tahta,:;ı koy • lUııı bl·llde, kulak arkalarında bük· - Sık dlı;:ılni, derdi, sık dişini blr 

~ard UkJUm uzamıştı. Belki otuzun muşlardı. Bu tahtanın başına üç ki§i 
gesmi~ yemek yemekle meşguldü. ~ar,' · 1''akat, bu halile, kırktan yu· az .. 1''ena. geçen gilnlerin elbet iyi 

A.r Cösteriyordu. günleri de gelecek .. ~anOuş annam uş ı 
~lrcıtb~sı. 3ze batacak kadar es· Yorgunluğumu onun dizleri dibin· 
'rııuk· '\ana kayıkılan tekerleklerin de unutnrdum . bey.. Dört uzun yıl 

Dolan::Imcıhktan maznun adamın a_ 

v11katı, mü§terisini beraet ettrnneğe 

muvaffak olmuştu. Başka bir şehir
de buluna'l müekkiline müjdeyi telgraf
la yetiştirdi: 

Bu manzara, Hacerin merdiven ba -
şmda bozulan sininini bir kat daha ber -
bat etti sanki .. Birdenbire haykırdı: sı,ab kırnır l ooyalurı dökülmüştü. böyle geçti. 

l~lllı kôruk. yeryer çatlamış ve ak- Tali artık bize do gülmeğe basla-
'•ı<1 Ştı. lrı boylu doru atları tımar · 
~llkı1 ' beslsizdl. Yerlere değen kuy- mıştı . KazanC'ım günbegün artryor-

- Patlal:lınız mı? Beş dak::ka daha 
bekleseydiniz ne olurud? Ben sizin ar. 
tıklarmızı mı yiyeceğim .. Yarumda artıK 

kimseyf ge.tiremez oldum. Ne eşim kal· 
dı, ~ dostum! Bıktım bu halinizden .•• 
Ne akşam beklersiniz, ne öğle .. Sabah -

leyin bir fincan çay içemiyorum. Peynir 
ekmek yemekten canım çıkıyor. Usan • 
dım, artık sizden de, çalışmaktan Ha ... 

lerıı arı, gôğUslerlne inen uzun yele- Ju. Geçinmemiz halayola girmişti. 
le11 e ihttyar görünüyorlardı. Sahip- Bir ufak doğramacı dükk{ı.nı açabll· 

Clbl 

"Namuskarltk hak kazandı.,. 
Beraet eden aı:lam ~u telgrafı gönder. 

di: 
Hacer aile yuvalarının bütün esrarını 

böylece lana açmış oluyordu. Bu sıra
da da eve gelmiş bulunuyorduk. 

Ilır · mek için para bile biriktlriyorduk. 
lııırd akşamdı. Serin btr yaz akşa- Raşh başına bir dükkAn sahibi olma 
bıııu:j Yıldızlı gökte koşuşan kara mı en çok karım istiyordu. DükkAn

''Sür'atle temyiz edin t ... 

•aı:ıd ar, durup durup yağmur bo· 
llııır ~ıYordu. Yerden. rlrk bir yağ· 

"- Okusu kalkıyordu. 
bab,llllızın hastalanan uzak ' bir ah· 
l'ftıı 11 ziyaretine gidecektim. 'Gözle 
l:ıa \ 81Yah körUğU ak ve çatlak, ya· 
l'ı dö~YkıJan tekerleklerinin boyala-

() Uk faytonu aradı. 
baş,~:er Yakltki gibi sokağın en 
.\rab a ve yapayalnız duruyordu. 
~a 11 acı rneydanda yoktu. Bir dakl-

...... 
0tıra, koşarak geldi: 

tı <la Artet bey .. TUtünilm kalmamış 
~eınj'• tabakamı doldurtuvereyim 

!Jtlrn d bu e ... 
11ıı<le ~t;Un konuşu;vordu. Hareketle
l:ıı,,. • ldktrdı edişinde ktlığına uy
'lııııiııı garip bir gevezelik, bir se-

"-t IIc vardı. 
~.1(1 1\rını haydadı. Terbiyeleri tart 
~\ı~tbacınr şaklattı. Evet ... Sadec~ 
~Q ttı. Yerlere değen kuyrukları, 
•e )'illerine inen yelelerlle lhtlyar 
t1bı:~1gun görünen atlarına acıyor 
t . 

>'cı!~ ben açtım. O, anlatmak fhtl-
' aydı. · 

~'~1 ~en arabacı değlldlm, diye baş-
'>.'. enıın asıl işim bu değildi, 

açılrr açılmaz, işlerimiz arasında ku 
tu gibi bir ewik de yaıJacaktık. 

IJlr giin karım kan kustu, bey .. 
Gene bir giln - hem do doğramacı 
dUkk~nmı n~tığınıızın ertesinde -
onu kımdl elimle hastaneye yatır
dım. Gureba hastanesinin soğuk ko
ğuşunda, arkaüstü uzatıldığı karyo
lasında bile metanetini knybetmc-
ııılştl. 

- Üzülrue, dlrordu, bir şey yok .. 
Ufak bir hastalık olacak .. Sabahle-
yin doktor muayene etti .. "Belki bir 
bronşit!., dedi.. Korkulacak bir ı:ey 
mi bu? 

Münasip bir yerde bir arsacık sa-
tın alrp, dlişündüğUmüz ufak evi :ı.·ap 
mağa şimdiden başlamamı da isti
yordu .. 

Kolunun yenlerini, yaşlr gözleri
nin Uzerlnden geçirdi. Elini arka ce
bine göturdU. Dana bir tabaka uzat
tı~ 

- LU l!fr. IA.f tutun tabakasını a-
çar .. bey, yap bir cigara! .. 

dedi. Ronra, iç geçirdi: 

- Yapma yavrum, ayıptır! Pannak
lıırını neden burnuna sokuyorsun?. 

- Ne yapayım Ü§Üyor, eldiven.:m 
de yok! 

eaUok ağofi'i)an 
tarD1FD 

Küçü!< Kenan, Boğaziçinde balıkçı

ları büyiık bir merakla seyretti. Hay -
reti, ba!r'ı<çılar denizden ağı çekip çt. 
karttıkları zaman büsbütün arttı. 

Eve dö:ıdükleri vakit, onlarla bera
ber olmıyan büyük annesine anlatma -
ğa ba§ladı: 

- Biiyük anne, bahk nasıl yakalaıu. 
yor, biı:yor musun? Küçük küçük de -
liklcri dört tarafından iple bağlayıp de
nize atıv·ırlar, öyle yakalıyorlar! .. 

O, hiç durmadan anlatırken, b('Z ev
lerinin önüne gelmiştik. Hatta sözleri. 
nin bir kısmım kapıya yaklaşmadan 

durarak ayak üstü bitirmişti. 
l~vleri, pencerelerinin bazısı yarım 

kafıcsV, bazısı sıvalı, küçük ahşap bir 
evdi. Teneke kaplı kapısı, iki tc<"re çal
dıktan sonra açıldı. 

Yarısı toprak, yarısı taş döşeli ger.~~ 
çe bir yerden dar bir merdivenle yu'~an. 
ya çrkılıyordu. Zeminin toprak çuk,ır· 

Jannda çamaşır, ve bulaşık suyunu an -
dıran birikintilerin yanında kirli yemek 
sahMlarr, tencereler, iki üç boş gar. te. 
nekesi duruyordu. 

(•lO) numara hissini veren tcı.hta bB· 
lümlin üzredindeki çivilerd~ lı=r tava 
ile t lek asılı duruyordu. 

Gtnç, ince ve hırçın bir ses: 
- . Kız ne oluyorsun? fü~ln öyle ka

pıyı çalıp duruyorsun, açıyoruz, işte, 

dedi. 
B•ı, merdivenin başında bizi karşıla. 

yan zayıfça bir kızdı .• 
Hacer cevap verdi: 

Sofrada oturanlardan sanşm zayıf 

bir kız, ince, hırçın sen:Yle istihza eder 
gibi: 

- Vallahi bu kız çıldımuş! ded.~, 
Kız! Ne diye mütemadiyen lbize kafa 
tutup duruyorsun?. 

Başrnl:Ia tura bağlı, 45 yaşlannda 
gene zayıf bir kadın dönerek sözüne 
devam etti: 

- Bu kız muhakkak ~.r koca buldu, 
kendine •• Baksana ettiklerine.. Artık 

bizi !beğenmiyor.. Çalışmak ta istemi • 
yor .. 

Gene Hacerc döndü: 

- Kız! Eğer böyle bir i} varsa söy
le de tizden güzellikle ayrıl. Sonunda 
mahalleliye rezil olma .• Bu sıemtlere a
dnn ataırtazsm .. 

Başı tuğralı kal:Im anneleri olacaktı: 

- Bir lolana ekmek rahat gitmiyor 
boğaznndan,dedi. Gençliğimde size eli.. 

b,11 • Uttk da olsa, bir marangoz 
toı{,,llabiblydlm. Bir giln, bu 'maran - Karım ac-ele ,·eremmfş .. Kurtul-
... ""'ile ı madı .. Ona. maon tahtadan bir ta-

- f şten geliyoruz, bilmiyor musu· 
nuz~ •. Yorgunum, brktmı, artık bu ça· 
lışnvlktan .. 

- · A ! A ! Delinin zoruna bak! Ben 
çalı§mıyormuyu·n ktzl A. sersem kafalı! 

mi küre-k, saçımı süpürge ettim. Baba· 
stz büyüttüm sizi. Şimdi bana odcceğ.=. • 

niz bu muydu? Haram olsun 6izıe verdi.. 
ğim sütler. Sıfat banrmm kızlarına ba
kıyorum da imreniyorum doğrusu .. An
nelerine karşı hallerine, biribirlerine 
muhabbetlerine ld.~ecek yok. 

.. ııı 
11 

Y dağıttım. Marangozhane-
~le be\'rJnden ellme geçen parayla but ynptrm! .. 
,1 U l> Ilnzuk k:ıldmnılarda sürüklenen B•t merdiven ... a51 kavgasını Hacerfo 

sük{'tu kesti. Kızın alt dudağı aşağıya 
sark'Tlıştr. Kaşlarının arasında çizgiler 
bcliımişti.. O ufacık kız, bir an içinde 
sinirli, asabi bir kadın oluverrniştr .. Ağ. 
zınd'\ siğner gibi bir kaç kelime mırıl
danc'ı. Ne söyleldiğini anlamadım. 

<lııtı aytonu, doru . atları satın 

tı~aıı · Bana marangozhaneyi dağıt
~ tıeıtno nıiydi? •Rızkımı arabacılık
'a. ıtıııen tnl aradım? Başın ağrımaz 

"-lt ııtnyım bey... · 
>a ~ı:· Yedi yrl kadar evvel.. Yaşrm 
>o(tll illi iki, ya yirmi Uçtu. Kimsem 
>aıı1h. 1Hr baba dostu doğramacının 
>tı~lllı~ı~ tıraktım .. Karnımı güç do
)aıı 

1 
•Yordum. Yattığım yer btr.ta-

ı... 'r 
~11e~ hasıydı .. Gönül ferman dlnle-
1(1 • (! 

l.tı, ~! Y ••• GUnlin bl rinde bl r kız sev 
~tı Uhtarın kUçUk kızıydı bu .. 

\'t 
O~lar1 ~k Sokumuna inen ebrulf 
ıı~. ~ 'ardr. EH\ gözlerine bltiyor

~1l'or~· e\·lşUk. A rtrk <lalia çok çalt-

ilbı ~~t'· HttşA. huzurundan. katır 
il1>tırır~Şıyordum. Aşk insana neler 
.'\ . ? 

ııı J l:ır 
1 llhıll geçti. KüçUk kızını istedim 
b~ba,ı;dnn bir gUo... . Şaşırdı; bir 

1 1~<1ııllbŞtı,, Sonra. krzar gibi oldu 
~l)~ı d!j lre ... Sakalı oynuyordu. Göz 
·•ı rılllu t li e., 1 ş U. Kızrnı "Allabrn em-
b:,~ırn ıı~eınck de yUzsilzlük müydü? 

l\lUrrı. unda knbabatlm ne! Boyun 
' . 

tqlll 4.nnlll 
1, 'ı ho ~·ok: bab~ıu yok .. Kusu· 
~1 l·ıı~. ş gör, efendi peder .. Kafası-
1 t.ır;;• <ilkti. Pnrmaklarlle sakalı

'· 'i t 
1 ,~tııl"cc~<' biyoJ düşünelim! 
q,., 11tac1r ~Udu. Günlerce ses sada 
tıı toılı~ • •Uhtar, beni gördüğü yer
~ 1 ııırt, u de~lştlrlyordu .Karşrlaştık 
,.,l· nı "e ·ı ı ı1 • ~l • ' r yordu. Uzatmıyahm. 
" rıı .. ;~htar hana kızını lft.yık gör
ıll. tt7\\l \l ı,., kendi başına bıraksan. 
'ıht 1 cu ··~ <ır b Yuya, 'ya zurnacıya varır. 
'• r {\Yıl lı 'h<Jn efendinin doğramacı 

~'tıı r iti~ n. <lnmadı olamaz! .. mış ... 
~ rı hı~,nşaın. kaçırdım ve nlkAbla

lııad'··· İhtiyar az daha öfkesin-
'! ~araguından ôlUp sldlyordu ... 
it I:- e~· tlllrUk tnranarında iki oda
,1 1e Oğ 1ıtmuştuk. Günün birinde 
, 1 :ııt, '!l"~~rnuı oldu. tık yıllar çok 
~ll~'\'orıt lk. Ben. ~Unde yirmi saat 
~, ~1"11l'o'1 ' 11 • Knrım . komşulara 

• ~ocuğtdu. işsiz kaldığım aylar-
u kucağında tahtaya ve ça 

eski tPk<'rleklc• rln akisleri çatal çı · 

• kıyordu. Y~. karanlık ISl'llZ caddeyi 
<loldurnn. sade bu sesti. 

Dertli arabacı. yeniden terbiye· 
leri tarttt. Kırbacını şaklattı. Ernt .. 

• 
' On bir, on iki yaşlarında görüne'"n:' 

bir erkek çocuğu, bu gürültülü konuş .. 
malan duymuyordu bile .. Başını iki ta· 

rafa sallıyarak boyuna ortadaki sahana 
elindeki kocaman ekmek lokmasını dal· 
dırıyor, üç parmağı ile ağzına götürü. 

Sadece şaklattı. Yerlere değen kuy
ruklan, göğüslerine inen uzun yele
lerlle ihtiyar ve yorgun görünen at
larına arıyor gibiydi .. 

Re?t ENiS 
- Bilmem birdenbire 11e oldu koca

cığım, öyle iişiimcğe ba§Zadım ki •• 

Ü~ merdiven ktvrımr döndük. Her 
dönrmcçte bir oda kapısı vardı. üçüncü 
kata çıktık. Burası küçücük, sofamsı 
b:r yerdi. 

yordu. · 
(Devamı var) 

TI1ıbcrin deni.:; 1•e macera romam 20 

Yazan: Ali Rıza Seyfi. 

ğunu bilseydim, yüzünü görmekten iso birkaç bin 
llra feda etmeğe razı. olurdum ! 

Dizim maksadımız, Bilak denilen adamı, 
açık denizde ve Amerikada köşkü ile arazisinin 
bulunduğu Hudson nehri luyılarında aramak 
idi. 

LA.kin Londradan yata binmek için Plymouth 
limanına hareket edec~ğimiz gün pek mühim bir 
vaka oldu: Akşam oturduğum otele geldiğim va-
kit odamı brrnktığım gibi kilitli, içerisi ise kar
ma karışık buldum. Bütün eşyam, btitün kft.ğıtla
rım nlstüst olmuştu! llk önco odaya adt bir otel 
hrrsızı girmiş sandımsa da kıymetli saat Ye el
maslı boyun bağı iğnesi gibi bir takım şeylerin 
alınmamış olması beni taaccüpt<' bıraktr. En 
~ok karıştırılmış şey kl\ğıtlarrm idi. 

Bunları tetkik edince, odama. giren adamın 
içerisine hatrralarımı yazmrş olrlu~um defteri
min ve Martin Hallfn bana btrakttğı kttibtlar 
içinde bulunan gemi ve adam rcı:ıimleri ile polis 
memurlarr, hafiyeler Ye casusların isim Ye adres
leri bulunan listenin nlınmrş olduğunu gllrdtlm. 
Yalnız mektup çamaşırlarımın arasına sıkışmış 
kalmış olduğundan. hırsız bunu bulamamıştı. 
Odanın ortasında epeyce şaşkın bir halde dur
dum: 

Bu ne demekti? Bu işi yapmakta kimin fay
dası vardı? Martin Hallin bana bıraktığı bu kA.
~ıtlart çalmak veya çaldırmaktan fayda görebi
IN~ek actnm. peşine düşmek Uzere bulunduğum 
adamdan başkasr olabillr mi idi? Halbuki: nu 
adam beni nasıl biliyordu? Martin Han llo aram 

da neler geçtiğini nasıl anlamıştı? Demek Bllak 
denilen bu korkunç şahsiyet daha işin başından 
her şeyi pek iyi öğrenmişti .. Acaba milyonlarile, 
gemilerile, etrafına topladığı kanlı kalil serseri
lerle, Martın Hallin ölümünden anlaşıldığı gibi, 
hiçbir işten yılmayan ~üretile, asla başa çıkamn
yacağım bir dlişman karşısında. mı buulunuyor
dum? Alnımdan soğuk bir ter akıyordu .. 

Ben bu halde iken arkadaşım Ali geldi. Va
ziyeti kendisine anlattım ,.e onun işten benim 
kadar milteessir olmadığını görerek biraz taac
cUp ettim. O şu sözleri söylemişti: 

- Şahin; arkasına düşmek üzere bulunduğu 
muz bu adamdan daha pek çok şeyler bekleme
Ilyiz. Biz bu hadiseden bir fayda gördilk ki: Du 
da Bilakın bizi tanımakta, onun da bizi kolla
makta bulunmasıdır. Bu vaziyete karşı kız kar. 
deşim İncinin de bizimle birlikte yola çıkmak 
inadını göstermesini çok uygunsuz bulmağa baş. 
ladım; l!kln geniş Atlan tik denizinde bir fenalık 
olması ihtimali pek azdır. Amerlkaya geçip Nev
:vorka gelince de kendisini emniyetli vaziyetlerde 
bulundurmağa. dikaat ederiz~ 

Ertesi gUnii Plymouth limanında yeni yatın 
güvertesine çıktığımız vakit Tufan kaptan bizi 
ıumbar ağzında gülerek karşıladr. Tufan kaptan 
bu yedi yüz tonluk ve tskone donanmalı yeni 
gemisini pek beğenmişti. 

Bfr saat sonra (İkinc·i Kartal) yatr demir 
alarak yola ~tkmış bulunuyordu. 

• • • • • v v ~ ~ ~ 

fnglltere kryılarmı arkada bırakarak u~suz 
bucaksız dış denir.in dal~nları altında yuvar1nn
maya ba-,layalr iki gün olmuştu. Gecenin karan. 
lt~r mavi suları da karartmrştr.. Biz arkada"ım 
Ali ile güvertenin kıe tarafına ~ekflmh; konuşu
yorduk. VA.rdlyada yeni aldığımız İtalyan !klncl 
Paulo vardı. 

Alt diyordu ki: 
- f ~ter misin ki: :Amerika lôyılarını g<Srmc·dcn 

- kaptan Bilak dedfiimtz heriften bazı haberler 
alalrm! 

- Ben Doğan kaptana, Transatlantik vapur. 
larmın geçliği yoldan ayrılmamasını söyledim.~ 
Ölmüş do~tumuz Martin Hallin yazdıklarına ba
kılınca kaptan Bilak ile adsız gemisinin iş göre .. 
ceği mıntaka bu olmak H\zım gelir. 

- Doğrusunu söyJiyeyim mi Şahin; bnzan 
düşünüyorum da aklıma durgunluk geliyor .. Bu 
devirde böyle bir iş tasavvur olunabilir mi? Bu
na kim inanır. Elimde olsaydı bu kaptan Bilnkın 
hayati hiki\yesini dinleyebilmek için binlerce li
ra verirdim. Du adam ldmdir? Acaba bir mecnun 
mudur? DugUn bir adamın çıkıp da bütün dünya
nın kalabalık caddesi haline gelmiş atlantik dış 
doniztnde korsanlrk etmesi imkft.nı ~ar mıdır? 
Böyle bir şeyden Avrupa devletleri haberdar olur 
olmaz herifin gerufslnl bir iki günde yakalamaz. 
lar mı? 

- Doğru slSyliyorsun Ali, Eğer fş böyle 1se 
kaptan Bilak, dUnyanın yeUştirdi~i en orijinal 
ve eşsiz bir cantdtr, görillmemtş dererede kor· 
kunç bir adamdır. 

Biraz daha konuşulduktan sonra A11 yataca. 
~ını s<Syllyerek aşağı indi. yarım saat kadar son
ra ben de inmek üzere idim kf: Bir şey dikkatimi 
celbederek bent bulunduğum karanlık köşede 
durdurdu: 

!kinci kaptan Paulo J?emiyc geldiği vakit 
bana çok sert Ye suratsız bir adam görünmUştU. 

IlattA. Doğan kaptan onun gemicili~ini mct
h'etmeklc beraber gemi<'ilere çok sert hulundu
ğundan l>ana bile şiklısct etmişti. Sim<1i ise gU
vertede yalnız vardiyada bulunan Paolonun n
te~çilerinden htrlle, yeni aldr~ımız Jngiliz geml
clslne nek teklifsiz, önceMn tanışan nrkadn"l? r 
fmt~ gibi sözlor s8vlemC1kte ve hP.ps!nln r.iilliı:;
meJde olduğunu ,:?;Örl:'rek taaC'C'Un "ttım. tr1mdP 
bu ttalyana karst flk önce dnY<lu~um mühhC'nt 
ho~lanmamazltk blrcfonbtr" slllndl.Asa~ı hım<'l>: 
tP.n vaze:ec:erek oli'luılum yerel~ sessl7. YC' görlin
mez bir halde knl<lım . Paoloyu vnr<llyas111da11 ~· 
kmcaya kadar gözetlemek knrnrmı '\'f'rınlştim. 

"'>evamı var) 
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·çin - Japon harbi 
Ş~nghay 9 (A.A.) - Hankeudan 

bildirildiğine göre iki Çin fırkası an· 
sızın Yangeu nehrini geçerek Nankin 
ile Şanghay arasında Japonların mu
vasala haltını kesmi§tir. • Şimal cephesinde seyar Çin müfre-
zeleri şarki Şanghaydan birkaç §ehri 
Japonlardan geri almışlardır. 

Ullimatom 

Tokyo, 10 (A. A.) - Son alman 
haberlere göre Japonlar. eark sf.ı.run
daki Taiping ve Chungsham kapıları
nı, cenubu şarki sfırundaki Hung'\'U 
kapısını, ccnub surundaki Tungchi ve 
Chupan kapılarını ve cenubu garbi su
rundaki Tungchi ve Chupan kapıları
m ve cenubu garbf sorundaki Suchsi 
kapısını zaptettiklerini bildirmekte -
dirler. Şanhay 9 (A.A.) - Japon kuvvet

leri kumandam Matsui Nankin cephesi 
kumandanına verdiği bir emirde, Çin 
müdafileri kumandam general Tançen
ciye yarın sabah saat 10 a kadar tes
lim olmasını milzakereciler gönderme
sini teklif edilmesini bildirmi~tir. 

Nankinde sokak muharebeleri 
Changhai. 10 (A. A.) - Röyter a

jansı muhabirinden: 

lÇEHDE: 
• Pnnsallı \'e Dolıı1Hlcrcdc kanalizasyon 

inşaatına ynkıııdıı başlanaeat>tır. 
lı\ Üsküdar - lıınit yoluna beynclınllel 

Nankindeki Japon menbalarından 

gelen haberlere göre, Nanl:inin dahili 
süru arkasında sokak muharebeleri 
cereyan etmektedir. 

Bir Japon müfrezesi harici s<trda a
çılmış olan bir gctlikter. geçmeğe mu
vaffak olmuş ve Taiping kapısını ber
hava ederek d:ıhili §ehire bir methal 
aç.mı§br. Diğer Japon intaatı, harici 
surda gedikler açmışlardır ve dahili 
şehire girmeğe uğr~maktadırlar. 

Gece hulul ettiği sırada sokak mu
harebeleri devam etmekte ve Japonlar 
ilerlemekteydi. 

·yol işaretleri konulacaktır. 
"' Şehrimizde ilç çimento fabrikası, 

Türk Han Kurumıınn iki biner lira tebcr
rilde bulunmuşlnrdır. 
~ nirknc güne kndnr Hoınnııyndan 950 

söt"men gelecektir. Uunlar Silh·ri ,.c Çatal 
ca kazaların köylerine iskun cclilccektir. 

il- Yaptırılmnsı knrnrlaştırıl:ın "Serer 
sütun,,u için incelemelere b:ışlnnmış, be
ledi.) e Üniversite ile temasa seçmiştir. Sü 
tuna fen ,.c edebiyat sııhnlannda mc:ıhur 

Üniversitelilere 
yardım 

Çalışkaolara 150 şer 
J ira verilecek 

ol:ınl:ırın :ıdları ym:.ılııc:ıktır. 

* Si\·crek trahom hn'itnncı;I mütehas
sıslığına Cl'rrnhpn~:ı ha tanesi söı n~ls
tam Kcmnl 'foloıı tnyin edilmişllr. 

• tıkmekleplcruc ynzma koicll'lerinin 
yeni miıfrcdnt proğr:ıınının imla tedrisa
tına uygun bir şekilde öğretilmesini kolay 
laşlırm~k iı;ln hir bro,nr hazırlanmıştır. 

Broşürde bütün imlA kııldelcri, nol\toln
İnnk işaretleri gösterilmiş ve M:ınrir ve
killiğine günt!erllıııiştlr. 

* llaft:111ın dört giinfinde him:ıye heyet 
lcri tarnrındnıı doyurulan flkmektcp tale
belerinin, haftanın öteki iki günfinde de 
doyunılmnsınn knrnr ,·erHmiştir. bunun 
idn himaye heyetlerinin bütçelerine yeni 
t:ıhsisnl konac.ıklır. 

• Son l'apılnn hilyük traımay nrab:ılann 
dan )enlden beş tane d ha )'Dpılmnsınn 

karar verilmiştir • 
• Bir müddellenberi lstanl.mlda yapıl

ma'kta ol:ın motörlü tnyyare1crden bir kıs
mının inşaatı lnnınmlanınıştır. Yerli l:ıy
yarcler Anknrnyn ı;ondcrilıniştlr. 

• Bir müchkt C\'\'l'l clcrı<lcrini iyi rap. 
tığı halde, kendisine g:ırın: olılıı~ıı ltalı:ıne 
.sile Sultıınahııırl sıınııl okulu lı;ış öğret· 
men mııavinı llı-;:ın vı· ikind 1111ıa,·iıı Sır
rıyı bıçııkhı ~ .ır:ılıyoıı okul l:ılrlıc~inılrıı 
Sedadın mıılınkcınl''\lne ıhirı lı:ı~l:ın ın ısıır. 
Sednt on he ):ı ındıırı küçiık olclı•~ıı i~·lıı 
duruşmn gızli )npılnııstıl'. 

• Matbu:ıt Jıcncl ıııucluı ıi ~.u· i. ılıiıı 1-1 
tanbul m:ııtm.ıl ıncııııırlıığuıııl.ı lı:ı11 it I · 
kiklerde lmhııım:ıo;. 'ı• .ı!,"i 1111!.i l~C'nlc 
Anknrnya sltnıislır. 

• Hük<ıınclhııi7. tarnrınctnıı s:ılııı :ılınnn 
İstinye dok '5İrl\cti ıırııuınl lıc~cti dün ek
seriyet olın:ıdığı itin toplanamamış, fcv
kalAde toplantı ayın yirmi yedisine bırn· 
kılm15tır. 

• Si\':ıstn lnşıısınn knrnr Ycrllcıı çimen-
to fabrjknsının leıncl atmn töreni dün 
yııpılmıştır. 

• Knınyon ,.e nrabnlnrııı yiiklcycC'cklc
ri eşynlıırın yerden itibaren 3,70 '\'e sc
nlşliklerl 2,30 metre~ i geçmeme i knrerlaş 
tırılmıştır. 

• ı:kmek \'C frnncclnl11r111 'kı'ığıllııra sa
rılarak sıılılnı:ı ı hnkkındnkl kıırnrın tat
biki nllı oy daha lehir edilmiştir. 

• Diln akşam Sullanh:ıınaınıııdn Jsmni
Jin lrihotaj fııbriknsınd:ı, bir yangın çık
mış, J.tcnişlemeden söndürillıııüşıür. 

* Yeni Jın:ı:ırlıınnn evkaf leşkilulı k:ınıı
nıı, l\IC'cfüin bu dc,·resindc çıkarılııcııktır. 
Yeni kanunl.ı, e\·k:ır işlerini idnre toplu
hıklarla hlrleştirmek ''e muntazam hlr şe
kilde yilrütülmek üzere, umuınt müfettiş· 
liklere lıircr C\ knr nınşnvlri tayin <'dile· 
cektir. 

:t· ''Ti1rk liy:ıtro :saııalkiırt:ırı lıirli~I .. 
:ıcllı lıir cemi) el tcşekkiil etmiştir. ·Cemi
) el, hiilün liyııtro snnatkiırl:ırı içine olo· 
rak, nz:ılnrın:ı ihtiya("lnrı :znmı\nıntla ynr· 
ılıınl:ırrlıı bııl ınnc:ıklır. Birlik ny lıa~ınd:ın 
ilib:ıren fıınfı~ctc gctccekllr. 

DIS•\RDA: 
~ Ar:ılıırındn bir kndın lir 'lörı cocııRıı 

lııılunnn dokuz ki~I Arnrrlkad:ı Tenncsse' 
de çıkan bir ~·ongındo telef olmuşlnr~lır. 
Su boruları donmıış oldııitunıltın itfoi:re 
rfrorlı. ~on~ının öniinr sürntle ~l'çıncğr 
filli\ nrrnk oJnnınmışlnrılır. 
~ Frnnsn ile Slvnm nrn:ıoıııılakl ~ ~ni tl

rnı c•I mu:ıJıC'ılrsi rHin nnnpkokıln lmznlnn· 

mı fır. • r fç-re fedcr:ıJ ,oııscyi, 1938 ı;cnc!lf 

Üniversite talebesine muhtelif 
şekillerde :rardımlnrda bulunmak 
üzere, incetemelera başlanmıştır. 
Hcktôrlük bu maksatla blr talebeye 
yardım talimatnamesi hazırlamıştır. 

Tattmatnamede talebeye yapıla
cak yardımın ana hatları şu şekilde 
tcsbit edilmiştir.: 

ı - .Pevkaltıde zamanlarda bir 
defaya mahsus olmak Uzero yardım
lar yapmak. 

2 - Kampta beslemek. 
3 - Kadırga talebe yurdunda ba

rındırmak. 
4 - Kitnp vermek. 
5 - Snnatoryomlarda ve provan~ 

toryomda tedavi ettlrmek. 
6 - Çahşkanlnrn 150 şer liralık 

"Brus,,vcrme usulUnU tatbik etmek. 
Diln ictima eden malt komisyonla 

rekt6r ve dekanlardan mUrekkep U
nivcrsito heyeti talimatnameyi ka· 
bul etmiştir. Talimatname kısa bir 
zaman içinde Bakanlığa g()nderile
C<'ktir. 

iş ~PZOSI 
Büyül:dereclc Kibrit fabrikasm1a a. 

ınck 16 yaşırc.!a Aliye diin çalışırken 

sağ clir,: makineye kaptırmış, parmak -
lan kesilmiştir. Aliye t c•:hvi altıha alın
mıştır. 

Çöpçültır· aç n bina 
J{adıköyiindc, beledi ·c temizlik n • 

m ·!~'erinin ya:ması için yapılmakta. 

olan binanın iı '.:aatı tamarnl~nmı~tır. 

Bura:ln ayrıca hayvanlar için de bir 
yer hazırlaıunı§tır. Çöpçüler için ban
yo yerleri do yapılmıştır. Amelelere 
burada ders <le verilecek ve şehrin di· 
ğer yerlerinde de peyderpey ayni §C • 

kilde binalar yapılacaktır. 
Hazirandan itibaren çöpçüledn ma

a.5larma zam yapılması ua düşünül -
mcktedir. 

l'on, mnsnrff tc 54 l milyon ls,·lçre fran· 
sına lı:ıliil bulunmaktadır. 

"" Çek reisicumhuru Bene~ dün Fransız 
scncrnllerl l\littelhnuscr ve Feguantı kn
hul etmi~llr. 

ır. Belçika üynn meclisi Hnl hilkünıctc 
19 muhalife ,.e 3 nıüstenkİfe karşı 122 
reyle ilimnt lıe:rnn ctmi$tlr. 

lı\ Nasırndn hlr otobüsün tecaYÜte uğ
radıRı yerde bulunan bir arap evi lnslliz 
askerleri tnrnhn«lıın t:ıhrip olunmuştur. 

• Kmp fııhrikalıırı, Arjantlnrle Snltada 
hlr mühlınnı:ıt folıriknsı kurulacııiıı hok· 
kıııclııki hııhcrlcrl tekıip etmektedir. 

it- Fr:ımmııın 1933 Mltçc!d mebu:ı;an mec 
füinre kahııl cılilmiştir. Bu bütçe beş mil 
ynr 25 milyon rranklır. 

lı\ l:rol:ınd:ı iı:r:ın meclisi milli müdnfan 
h!it("eslni hükiımctin teklif ctıiı!i şekilde 
<lc~iştirnıeyi !) muhalife knrşı 36 reyle 
knbul etmiştir. 

l/o Yenhlen 29 Almnn, valnndnşlık huku· 
kuntlıın lsknt olunmuştur. 
~ tnRlliz işçi lideri !.ıınshury ılün nk

şnm Prn.ııtı '·:ıo;ıl olmuştur. nlrknç ıdin o· 
rncln knlncnldır. 

1(. l\or:Rt-nernl Cnvnllero şarki Afrikn t. 
tnlron lrnvvctlcri kumıındnnlı~ına tııyin 

olunmuştur. 

• Amcriknc!nn Frnnsnyn J'Cniılrıı tıc'j 
ınil3·on dolarlık nllın süııclcrllmiştir. 

Meserret otelinde 

Otel sahibine 
taarruz 

Hurşlt isminde biri 
yaralandı 

Dün gece Ankara ı.:addesinde Me
serret otelinde bir vaka olmuştur 

Bir haftadanbcri Meserret otelinin 
bir odaıında yatan ve maden işleri ite 
uğra§an rnUtekait Hurşid dün gece 
saat yirmi dörtte sarhoş olarak otele 

gelmiştir. 
Bu sırada otelin sahibi Ali kaptan 

karşısına çıkınca henüz mechul olan 
bir aebep yüzünden Hurşid tabancasını 
çekmiş, Ali kaptanın •:.izerine doğnı üç 

el ateş etmiştir. 
Ali kaptan kendisini yere atarak 

kurşunlardan kurtarmış, sonra Hurşi
din üzerine atılmıştır. İkisi ara~ında 
geçen boğuşma arasında Hurşid ayağı 
kayarak düşmüş, başı masaya rastge
lerek yaralanmıştır. Silah seslerine za
bıta memurları yetişmişler. Hurşid le 
Ali kaptanı merkeze götürmü~lerdir. 
Hurşidin yarası ehemmiyetli değil~ir. 
Kendisi cürmil meşhut mahkemesmc 

verilmiştir. 

Kızından 
çocuğu olan 

canavar 
Zavallıyı doğurlurkerı, 

çocuğunu da boğarak öldilrdü 
Bulgaristanda. Şumnuda, Yanko 

Çobanof adında bir Bulgaı·, 16 ya§m~ 
da.ki kıı.ma tecavüz ederek, berbad 
etmiştir. Kız babasındm gebe kal

mı3tır. Tasallutun duyulmasından 
korkan Yn.nko, çocuğunu kendisi do
ğurtmak ist.cmi§, bu işle bizzat kendi 
me..'.}gul olarak ebelik yapmıştır. Fa
kat, bu işi ba§nrmıya sava§trken, yap 
tığı yanlış bir ameliye yüzünden kı
zının ölümüne scbeb olmuştur. Yan
ko doğan çocuğu da. boğmak suretile 
öldi.irfuü§tür. Mahkeme, Yanko Çoba
nof\l idama. mahkum etmiştir. 

Tekirdağ da 
Serbest güreşler 
Tekirdağ, 9 (.A,A,) - Diln gece 

halkevl temsil salonunda bUyük bir 

alft.ka 110 karşılanan ve üç sa.at sü
ren serbest pehlivan gUreşleri yapıl
mıştır. Koyill Hasan - Tekirdağlı 
Nuriyi, Kayılı Hasan da. Decikli Mus 
ta.fayı, Teklrdağlr Mustafa Tekirdağ 
Jı Nuriyi yenmişlerdir. Bilhassa te
mayüz eden pehlivanlardan DUzcell 
tsmall ile Tekirdağ vil!yet başpeh
livanı Malkaralı tsmatlin yaptıkları 
iddialı gilreş bir sa.at silrdüğü halde 
berabere katmışlardır. Başpchlivn
nımız Tekirdağlı Hüseyinle Muratlı
lı Ahmet de gUreş oyunları yapmış
tır. Bando ulusal 11arçalnrı çalmış
tır. 

Prens Seyfeddlnln 
oaşı g6türftlüyor 
Bir müddet evvel vefat eden Mısırlı 

Prens Seyfeddinin cesedi evvelce tah -
nit edilmişti. Ceset dün üniversite 
morfoloji enstitUsüne götürülmüş, ora • 
lda fenni bir surette ambalajı yapılmış
tır. 

Cenaze iki güne kadar Romanya va -
puriyle Mısıra gönderilecektir. 

14 yaşında bir kıza 
tecavüz 

Ycniköyde oturan Aziz oğlu lbrahim 
Emine adlı 14 yatında bir Jazı zorla 
kaçırarak tecavüzde bulunmu§tur. tb
rahim Yeniköy sulh ceza hakim~~ğinin 
verdiği kararla tevkif edilerek müddei
umumiliğe gönderilmiştir. Suçlunun 
dosyası ikinci sorgu hfil-:mliğine veril • 
miştir. 

Bir şoför arkudaşını 
bıc;ak ladı 

Beşiktaşta Hasfırm caddesinde otu
ran Etem ile Beşiktaş taksilerinde şo

förlük yapan Tevfik kavga etmişlerdir. 

Tevfik bıçakla Etemi üç yerinden 

yaralamış , yakatanmı§tır. Yaralı Bey • 
oğlu hastanesine kaldırılmıştır. 

Yugoslavya Başvek. 
linin Roma seyahat•~ 

~ B&§t&ra.tı l incide 1 
beri Bükre§te bulunuyor. Pazar günü 
de Belgradı ziyaret ed~rek başvekil 

doktor Stoyadinoviç ile baş başa ve
recek, konu§acak. Lehistandaki te
masları ile dUnyanın her tarafında 
bir dikkat ve merak uyandıran Fran
sız nazırı acaba Bükreşte neler ko
nuşmuş, nasıl bir dil kullanmış bulu
nuyor; ve Bclgradda nder konuşabi
leceğini tahmin etmektedir? 
Fransız hariciye nazırının ziyareti ari
f esinde Dr. Stoyadinoviçin Romayı 
ziyaret etrni§ bulunmasını manidar 
bulanlar var. Bu ziyaretle, Dr. Stoya
dinoviçin: 

''- Biz dünya sulhünU isteriz. Ama 
böyle bir sulh yapılabileceğine inana
cağımız gün~ kadar komşularımızla 
aramızda ''husust bir sulh" kurup 
bunu devam ettirmeye daha fazla e
hemmiyet \'ereceğiz . ., 

Demek i!tediği söyleniyor. Eğer bu 
rivayet doğruysa İtalyanın da Dr. 
Stoyadinoviç gibi dilşündüğü anlaşılı
yor. 

İtalyan gazeteleri, Yugoslav başve
kilinin Romayı ziyareti münase~tile, 
"bir zamanlar iki Adriyatik devletini 
biribirinc düşman eden kuvvetin 
Fransa olduğunu., kaydederek diyor
lar ki; 

"Fransa hükftmeti yıllardanbcrl bi
zim anlaşamamamız için elinden ge
len her entrikayı çevirmiştir. Fakat 
bugün bu dostluğu bozmak artık 
Fransnnm elinde değildir.,, 
Fransız gazeteleri buna şöyle ce

vap veriyorlar: 
"- İtalyada hakikatleri tahrif edi

yorlar. Fransa, hiçbir zaman 1talya. 
ile Yugoslavyarun arasını açmıya. ça
lışmamıştır. Umumi harbden sonra İ
talyanın, Yugoslav birliğini bozmak, 
Yugoslavyayı: parçalamak için göster 
diği ısrarlı çalışma unutulmamıştır. 
ltalya. Hırvatl:ırı, Slovenleri, Make
donyalıları durmadan tahrik etmiş -
tir. Yugoslavya, Balkanların harita· 
sım "değiştirmek istediğini bildiği için 
Romaya düşmnn olmuştu. 

Bu devrede. İtalyanlar bilha.M& 
Datmaçyaya göz koymuş bulunuyor

lardı. 
Belgrad anlo.şması ile başhyan bu 

gilnkü 1talyan - Yugoslav münase
betlerinin sebebi malCı..rndur. Adriya· 
tik sahillerini müdafaa ~tmek güç iş
tir. Tabiat bu sahillerde bulunan dev
letlerin milli müdafaa işlerini çok 
zorlaştırmı§tır. Eskideı1 Balkanları 
elde etmek için uğra~an İtalya, §im

di yeni bir işe girişmiş bulunuyor. 
Yani milstemlekeler zaptetmek ve im 
paratorluk kurmak hevesine tutul
muştur. Böyle bir teşebbüste Adriya
tik kıyılarında bir düşman bulwıdur
mak İtalyan anavatanı için çok tehli
kelidir. İtalyan - Yugoslav dostluğu: 
bu bakımdan Alman - İtalyan dostlu
ğunu andırır. talya, kendine Avnıpa
da bir emniyet kurmak ve Afrika. ile 
Akdenizde rahat rahat çalışabilmek i
çin nasıl r.~rlin. - Roma mihverinden 
istüadc ediyorsa, Yugoslavya dostlu
ğundan da ayni surette istifade et -
mck arzusunda bulunuyor. 

Doktor Stoyadinoviçin Musotini ite 
yaptığı mülakattan !Onra neırediten 

resmi tebliğ şudur: 
Roma, 9 ( A.A.) - Aşağıdaki res. 

mi te-bllğ · neıredilmİ§tİr: 
Yugoılavya Batvekil ve hariciye 

nazın Milan Stoyndinoviçin Roma. 
da Duçe ve ltalya Hariciye nazırı 
Kont Ciano ile yapbğı görü,mete .. 
csn:ısında, iki. devleti :ılakadar eden 
hususi ve umumi meselelerin tetkiki, 
ftnlya ve Yugoılavya münasebetleri. 
nin naaıl 25 mart tarihli Belcrad 
anlatmaları ile tam ahenk halinde 
inkişaf etmekte olduğunu ıarih su • 
rette tebarüz etlirmiıtir. 

iki komıu ve dost devletin siyasi 
faaliyetinin, bu anlaşmalarda teyit 
cdilmi! bulunan ve müteaddit müı • 
terek menfaatlerin mevcudiyeti Ü· 

zerine ibtina ctmit olan dostane ve 
itimatlr it birliği azmine tam suret. 
te t~tabuk ettiği ve Belgrad anlaı -
malannın ıimdiyc kadar nasıl fiili 

İyi neticel~ vermiş bulu ......... • 

mütahede olunmuı.tu~~.B.unıı.:.,....
ceıi olarak, bu i! bırlıgının 1. .. 
Yugoalav müıterek menfaatilll .,r 
sulh ve nizamın taı•!İnİ he ...... ...._.. ............ 
sahada daima d~~ s~ t'i _,,_ 
arkı bir hale getırılmclll ka 

teyit edilmiıtir. i9' 
Yugoslavya antikoınllP 

cepheye girmiyc~~ _. 
Roma,~ (A.A.) - Sallh~!' )11JIO• 

hafilde tasrih olunduğuna gore da yr 
lini Stoyadinovi_ç kon~ş:11ala~lrta Dti
goslavyanın anıtkomunıst r-.;..ııo 
hakı müzakere şöyle dursun 
bahis b:le edilmemittir. 

• • ~ $ ,,,,_.. 

tıln hakikati, her hald~, ?e ~ ,
ne§rcdilcn tebliğ, ne de bır iki~,.,,._, 
ra Belgradda Fransız - Yu~~ ile ,. ' 
Iakatmı kapatacak olan tebl&J """""'~· 
latılamıyacaktır. Fakat biı; -~s-ıoti. iJt 
yanın müttcf iki olmak hayaa~ 
dost ve kardc~ milletin ~ ft 
Romada da, daha evvelce .,lfıCC 
Pariste yaptığı mülakatlar gibi ~ 
sulh ile ve dünyada umumi 'Tt ~ 
bir ahenk kurmak emeliyle 
görmekteyiz. ,.... 

Yug0$lavya, d:ğer .Bal~~, 
devletleri gibi, komıulanyle iyi .... 
mek, karşılıklı menfaatlere ,.yır.""" 

e1'ut termek ve Balkanları ın ~ 
sulh havasının dilnyaya ya ~ 
temin etmek pe§indedir. Za~- il' 
larda hakim olan bu iyi d~ c11 
Yugoslavya yakında :Maca ,,..ıo -. 
b:.r anlaşma yapmak karanııda 
nuyor. . _...Jllfl' 

Binaenaleyh, Roma m~ 
fa.da gilrültülU bir netice ~·· 
manasız olur • HA8~ 

koıllP Fransadakl 
suçluları b~ 

Parla, !> (A.A.) - !stlntak ~ 
c. s. A. R. suikast teşkUA.tl~ f/Jtf'_ 
dar olmak Uzere muvakk• ... 1~ 
kut tutulan general na , .... 
Henrl Delonele, tayya~8,.io" 
Cheron diğer Uç arabın 

· yetlerinl blr ay uza.tınıştırbllt~ 
Parlamentoda adliye » ce~ 

mUzakeresl esnasında. 88te1'~.'!: 
mensup bazı mebuslar bu aclJI'-. 
rln aleyhinde bulunmuşıar,k il~ 
nazrrı bunlara. ceYaP ·vercre1 ıcr- ~ 
lcr üzerinde kendisinin tel r 
demiyeceğinl ı:ıövieıniştir. 

TUrk - Yugosl•' 
afyon aolaş1118:!,ı*' 

TUrk vo Yugoslav tnbı::~u.: 
legelerl 937 senesi kA.nun1,ıaabol 
birinci haftası zarfında. salll flJ~ 
içtima. ederek gUnIUk ıne94eıa itd __. 
koro etmişler vo bu vesll 1ı.ar, 9ff 
do ederek· afyon ctnsfnin 

1 ıtıeflol ,,,
dart bir balo konnıası o1oa11tı 
mUşterek a.ryon satışı bürıeı•r4f'• .r 
liyeUnl de gözden geçfrDl rıJl ---,,. ... 

Neticede her iki inbf5a ~cif. Of 
sfllerl bu görüşmeler esin gtbl 1JJ ttl 
gUnkü mes:ıilertnde oldu dakl 11o•b•" 
takbel mesatıcrl hakk;:1 blf ro"~ı•t 
nazarlarında da mutla cıtt tttJJ 
katta olduklarını nıuı;:ahc 
dlr. ( A .A). ------ ... ,, 
Altın ftyotıarı dı 

meğe ba.şta i904-~ 
Altın fiyatları, son b·.r a~: ... ~ 

·· terıuilt ~ 
telif temevvUçler g.os ~· 
ehemmiyetli bir şckıldc., y ~..-Aefl 
Bu yük~elme dün düşmes:,eeeı~ 
Fakat, bugünkü sab~ g 19 9C::,... 
iki!!inin yazdıkları gib· ne _., 9 ft• 

,_, ., "J GflCa- "1'r. 
ı S kuru~ birden ıuegı ' . arııt • • 
d · .. ·· Y"kseınıenıll 1" Uşmuııtur. u . ,, . .,c .A • 

· eJdıgı t:l-lerden ilerı g arcJJOI .,r 
zı sara.Harın yükselmeye 'I ib~ 

}tınUl 
leri anla~ıldığından, a ·cJcU 

• • baZI cı 
6ıtası olmaması 1~:n . ·r 

·1rnıştı • alınmasına karar verı ..- ,,. 

~etd 
Kuodurocın•0 10,ı _, 

UAç böyle 0~ 
Y ·ık·· de oturan p.yşe ._t!MJll"' 

e§ı oy . den~~ 
kadın kunduracı Bekır 11.....,-..:..:.. sanc 
yutmu~, biraz sonra p.1"_. 

Z h . 1 ..:ı .·~·ı anıac:ıtan e ır en1.:;.b :J t r 
hastanesine kat:dırılrnı~ 1 

• ı ··ı ~v · ınsvip ctmistir. Y:ıriclnt, 520 mil 
ııı çcsını ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--""" 



KAHRAMAN T\TZ 

1 rcnses dö IConde de teyit ettı. 
- Şüphesiz! 

tı.Otnano ürperdi ve prensese yaklaş-

kı Şaıeyle Luvinji içlerinde kıskançhk 
d.:'11cıınlan parlayan gözlerle Dü~es 
n° Şc\'röze baktılar. Vandom, Burbon, 

UtviJ Bıt k' d' • ıt . • ve uvron gayet sa ın ıler. 

Carı dö Şcvröı hafif bir kahkaha attı. 
li ayet zarif bir tavırla şapkasını dUzelt-

Vc devam etti: 

ı· - Mari dö Monpansye Fransa kraÇe • 81 <>lamaz !. 
Ci~u bir yıldırım darbesi teıiri yaptı. 
ıc:ın bily•lk salonu üzerinden bir deh
Ur dalgası geçti. Sadece An d'Otriş 
aq tıcrıncdi. On üçüı1!Ü Lüinin kardeşi 
dc~~~tı kesilmişti, kekeliyerek şöyle 

~ .. -;- Fakat, Kardinalrn arıu etti~i gibi, 
btı lllazel dö Monpanıycyle evlensem 

c, o, nasıl kraliçe oiur •• Ma.dem ki .• 
lı "'; Madem ki siz, henüz Fransa kra
ltlo e~ilsiniz, öyle mi? Sabırlı olunuz 

• llıcnyör 1 • 

l"ııc~licrıuı Fransa kralı defilıiniı ı .. de
l~ha· Gastonun, kardeşi LUi yerin: bi
t>y1 re ~tal olması • takarrür etmiıti. 
~on c ını? .• Bu defa, Prenıeı dö Konde 
§c.,.~tnuştu. Görünüşte, Düşes dö 
~lt k tden daha sakin olmakla beraber, 
\tar~ etlerinde daha fazla maiyeti de 
\tirı .. 1" 'Ve, bu defa da, Ornanodan Lu· 
<ld;1»c varıncaya kadar, bütUn bu silah 
lilrı lllla.~ı, bu yüksek ıergüze§t at:am· 
ilrıı~ tnuthiş ıeylcrden bahsedileceğini 

l' ıtııııardı .. 
littcra?k~vcl, perdesinin arkas;rıdan 
Oldu ~Ştı: Gözleri Anna "sc. dikilmiş 

gu halde mırıldandı· -o . 
'rıld nu bu korkunç kargaşalığın ara

an k" • ., • ıın kurtaracak? Benden başka 

Oıı•· 
1 

C. !Jayali.Dde parlatılan tacın 

~ hl Prartn• ..,.ıtnd~n hayr~n kıl
~lt ~ r vaziyette, koııdiıini .soluvarak 
tlcrı ~ a atnııştı. Bu andan itibaren, zih-

ardeş katili oldu. Zavallı beyninde 

u~uldayaıı, debdebe ve cinayet hayalle· 
r!ni, yalnı7. korkusu,. bir mtiddet için 
bertaraf edeb:lirdi. 
Düşes dö Şevröz devam etti: 
- Mösyöler ve siz, monsenyör, beni 

dinleyin: Kardinal Rişliyönün güttü
ğü gaye, hep:nit•;e malCımdur. Kati 
hükümranlık, ve efsanevi bir şan ve 
ıeref içinde kati hakimiyet, unvandan 
ziyade. hük·;.imranhk istiyor. Hatta, 
bazı kimselerin iddialarına rağmen, §U• 

nu zannediyorum ki, onun, bir gün tah
ta oturmağa, hiç de niyeti yok. Ha
yır. Onun klzıl mantosu kendisine ka
fi geliyor ve bu kızıl manto ona kra
lın şagalı Uniformasından daha güzel 

görünüyor. Fakat, bu ihtirasını azalt
maktan ziyade artırıyor, bir müddet 
sonra, on üçüncü Llii sadece kralın 

hayaletinden başka bir şey olmayacak, 
hakiki hükUmdarın ismi ise Ri§liyö ola
caktır. 

Mari dö Şevröz suıtu. Suikastçilcr 
soluyarak nefes alıyorlardı ve hareket
siz duran gözleri içlerindeki kin ve 
nefreti aksettiriyordu. 

Düşes tekrar söylcmeğc başladı: 
- Onun elindeki silahlar. on birinci 

Lüiye, Katerin dö Mediçiye yarayan 
ve bir milleti ezmeği düşünen herkesin 
işine yarayacak olan sillhlar mevı.:ut
tur. Halka: "Seni ezen asilleri öldür· 

mekte bana yardım et . ., diyor. Asille
re: "Sana karşı isyan etmek istiyen hal
kı bağlamağa bana yardım et.,, diyor. 
Krala: "Senin tahtında gö;,:.i olan asil
lerle, seni telin eden halkı ezmek için 

bana yardım et.,. diyor. Vaitlcri ye
m!nleri istihkar ediyor. Kralı muhafaza 
bahanesile, casus orduları teşkil edi· 

yor. Mösyöler, eğer biz onu mahvet• 
enek o bizi mahvedecek. 
'Prenses dö Kon de: 

- Bi1 onu mahvedeceğiz 1 
Dedi ve erkekler de boğuk bir seı· 

le bağırdılar: 
ı- Rişliyö mahvolacaktır! 

-

KAHRAMAN KIZ ,; rl -~ 
----------------------------------------------------------~----Butvil devam etti: 

- Marki, benden hakikaten nefret 
ettiğiniz doğru mudur? 

- Çok doğrudur azizim Xont: nite 
kim siz de benden nefret ediyorsunuz 
değil mi? 

- Tabii 1 ancak bu işi bitireceğimiz 
ane kadar müsalaha akdettiğimiz de doğ 
rudur. 

- Tabii 1 tabii 1 bu işi bitirdikten son 
ra da, birimizden birimiz ölc•.:eğiz 1 

Butvil güldü: 

- Eğer o zamana kadar yaşarsak .. 
Şimdi gelelim bahsa, azizim Marki. Bin 
altına bahse girerim ki, sizinle Ruayal 
meydanında döğüşecek ve sizi Rişliyö' 
nün gözü önünde öldüreceğim. 

- Bu g(iıel İ§tC 1 cidden güzel bir 
bulu§ azizim Kont Rişliyönün pence
resi altında döviJ§eceğiz ve ben de sizi 
onun gözü önünde öldüreceğim... Bin 
altınlık bahsinizi kabul ediyorum. 

- Çok güzel. Yarin müsyü D'Orna 
noya biner altın veririz. Bu iki bin altın 
sağ kalana verilecek ve bununla bir şam 
panya ziyafeti tertip edilecek. 

İki rakip kahkahalarla güldüler ve 
yekdiğerlerinin elini sıkarak paktı im
zaladılar. Soğuk bir rüzgar esti. Derin 
bir sükun geçti. Bu bir esrar ru~ariy
di. Ve Ezrail bahsi defterine geçirdi. Bu 
iki genç erkek muhkumiyetlerini kahka 
ha ile karşılamışlar<lr. 

Trankavel mırıldandı: 
- Akademimin en iyi iki talebesi, 

Bövronun görüşleri iyidir, çelikten bir 
eli, yorulmaz bir bileği var. Fakat But
vil ondan hiç de geri kalmaz. Ve söylen

diğine göre, ona, mösyö dö Kapestan 
tarafından öğretilen bir vuruş vardır. 
Her ne pahasına olursa olsun, düelllo 
da hazır bulunup bi iki harikulade dö
vüşçüyü banştmnağa çalışmalıyım. 

Bu sırada Büsyer şöyle dedi: 
- Mösyöler, arkadaşlanm namına 

ı!ze bir teklifte bulunmakla kesbi şeref 
eylerim; Mösyö dö Rişliyö, aramızdan 

birinin evinde yemeğe davet edilecek, 
tabii tercihen §ehir cıvarında. 

Şövalye dö Luvinyi, düşes dö Şev
röze bakarak: 

- Şatudaki ikametg5.hrmda olabi-
lir. 

D:.işcs de ona gülümsedi ve Luvinyi 
bu tebessümün verdiği saadet içinde 
sarardı. 

Kont dö Şale bu tebessümü gördü 
ve o da kısaca şöyle dedi: 

- Benim Sen La.zardaki evimde o-
labilir. 

Düşes bu defa ona da, tıpkı Luvin, 
yiye olduğu gibi gülümsedi. Luvinyi de 
hiddetle dudaklarını ısırdı. Şale de kal 
binin eridiğini hisetti. 

Birisi Düşesin sağında diğeri de so
lunda duruyordu ve yekdiğerinin en 
küçük bakışlarının bile gözden kaçınnı: 
yorlardr. Bu iki şiddetli ve samimi aşk 
arasında, güzel düşes şayanı hayret ma. 
nevralar yapıyordu. Bu iki güzel ve 
genç başın onun nazarında kiyİneti ne 
idi?. 

- İşte §Övalyc ile kont tekrar mü
cadele yap.mak fırsatını buldular. 

Dedi ve bakışı şövalyeyi sarhoş et 
ti, Luvinyi de ondan bir tebessüm ala 
rak sevindi. 

Şövalye dö Luvinyi kulağına fwl· 
dadı: 

- Size perestiş ediyorum. 
Kont dö Şale de ateşin bir sesle nu 

nldandı: 

- Sizin için ölüyorum 1 
Bu kelime, bu aşk kelimesi garip 

bir şekilde mırıldanılmıştı. 
Düşes ürperdi ve sarardı ve Şaleye 

baktı. Ve bütiin aşıkların duciaklarrnda 
duyulan bu basit kelime kontun dudak 
lannda öyle meşum bir aşkın ifadesini 
aldr ki, genç kadın ölü göl'!.İr gibi 

olmuştu ..• 
Cellad onun önünde, bir insan bap 

tutyordu. Bu, Şalenin başı idi!.. Düşes 
dö Şevröz hafif bir çığlık kopardı ve 
bu çığlık korkunç hayali uzaklaştırdı. 
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HABER'in bir senelik 

HABER - :A.lCeam l)Ostast 
!LAN 

Kadrköy lkinci Sulh Hukuk Hakim
liğine: 1 lstanbul Levazım Amirliği 

'11 BtRtNCiKANUN - ~ 

Satın alma Komisyonundan~ J 
yonda görülebilir. İsteklilerin ıcaı:_el· 

· ona e 
belgeleriyle belli saatte konııaY 

096
) 

müsabakası 
Ve Okuyucularına kolagLıkları: 

. ~ER bugün 6 yaşını doldurmuş, yedisine basmış bulunuyor. Gazetemiz 
§ımdı~e kadar ~ırf _okuyucularından gördüğü alaka ve sevgiye mukabelede bu
lunabıln:ek endı§esıyle ~a~ z.am~n ı.engin hediyeli ve kıymetleri .1500 lirayı 
aşkı~. müsabakalar tertıp etti, denız eğlenceleri yaptı, okuyucularma kolaylık· 

Kadıköyünde lkbaliye mahallesinde 
lkbaliye sokağında 12 numaralı hanede 
mukim iken halen ikametgihı meçhul 
Halile: 

Kanmz tarafından sulh teşebbüsün
de bulunulduğundan ve ikamctgahını
zın meçhuliyeti hasebiyle ilanen teb
liğat il.:rasına karar verilmi§ ve tebliğ 
varakası mahketne divanhanesine asıl
mıı olduğundan 27-12-937 pazarte
si günü saat 10 da Sulh Hakimliği oda
sında hazır bulunmanız; tebliğ makamı

na kaim olmak üzere ilan olunur. 

Okullar için 68000 metre tela 15-

12-937 çarşamba günü saat 15 de 
Tophanede İstanbul levazım amirliği 
satınalma komisyonunda kapalı zarfla 

alınacaktır. Tahmin bedeli 17000 lira ilk 
teminatı 127 S liradır. Şartname ve nü • 

munesi komisyonda görülebilir. istekli.. 
lerin kanuni belgeleriyle teklif mektup· 
tarın ihale saatinden bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri. 

meleri. (302) ( 8 

•*• "1 arnirlij·· 
İdareleri İstanbul levazım U ahbit . . ıxı te 

ne bağlı müesseseler ıçın .. ük Jcıl 
nam ve hesabına 300 adet buY · ..;ı. 

7 zartell r 
yem torbası 20-12· 19 3 pa 

1 
a JcO" 

nü saat 14 te Tophanede satın a
1
rnacat" 

·1 a ırı 
misyonunda açık eksiltme 1 e rnin•· 
tır. Tahmin bedeli 300 lira ilk te "f111S"' 

ve nu 
lar gosterdi. · 

• $ • 

(291) (7957) 
tı 22 buçuk liradır. Şartn~~e l teklilC-

HABER, 7inci yılma basarken ne§riyatmda yepyeni ve daha mütekamil bir 
prog~~ takip etmeğe ~arar vermekle beraber gayri muayyen zamanlarda yap· 
tı~ı muııabakalannı da bır esasa bağlamak karanndadır. Şimdiye kadar tertip etti
ğımiz müsabakalardan edindiğimiz kanaat §udur: 

(10301) 
Müteahl:.i.t nam ve hesabına Fen 

nesi komisyon.da görülebıJır. 5 

1 
ri 

elrne e ' 
rin belli saatte komisyona g 

0
g8) 

(304) (8 

Ne§redilen kupo~larr toplayan herkeı müsabakaya kolaylıkla iştirak edebili 
yor ve b.~ndan !f a~erın esaslı okuyuculan için iıtenmiyen bir netice doğuyordu. 
;HABER ın yedıncı yılında tertip ettiğimiz müsabakalara yalnız esaslı okuyu
cularımız girebileceklerdir. 

Müsaıbaıkamızın pırogıramo 

.......... :ı-·-n:····--····---·······-.-. .. &
·-·· .... •• ......................................... . 
. Meccant muayene i~ 

Pe11embe gtınlert eaat 2 den O e kadar S~ 
Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 !! 

• numarada Doktor Mümtaz Gürsoy :

1
: 

fakirleri parasız muayene eder. i r 
waı•ımıı:anmar:-=a .... =:::mm 

Tatbikat Okulu ocaklarının tcımiri 

16-12-937 perşembe günü saat 14 te 

Tophanede İstanbul levazım amirliği 
satınalma komisyonunda açık eksiltme 

ile yaptırılacaktır. Tahmin .bedeli 224 
lira 21 kuruştur. İlk teminatı 16 lira 
82 kuruştur. Şartname ve keşfi komiı-

$ • * Jrtl" 
• • • 225 ton S 

Harp Akademesı ıçın .. .. gaat l 
ru ot 17. 12. 937 Cuma gunu jısıif" 
de Tophanede İstanbul Lcvazırn k•pal' 
liği aatınalma komisyonunda Tahırıit' 
zafla eksiltmesi yapılaca~ır. so6 lif' 
bedeli 67 SO lira, ilk temınatr • yanda 
25 kuruıtur. Şartname korlll:eıge
göriilebilir. İsteklilerin kanuni saatW 
lerile teklif mektuplannı ihale rnisYO" 
den bir saat evveline kadar kc~ıoı> 

.... Gazetemiz, 7 inci yılı içinde her aybir müsabaka yapacaktır. Her ayın 11 inci 
\~.ırı_u. Ga~etemizin bi: kö}esinde ya birsual, ya bir resim ve yahut bilmece mahi 
yetını haız her hangı bir şey bulunacakve bunun hal müddeti her ay için ıs gün 
olacaktır. 

da yalnrz müsabakamıza iştirak hakkrnr verdikten başka aynca şu hakları da 
temin eder: 

Okuyucularımız aylık müsabakaları mıza. bugünden itibaren her gün 
ne§redilecek kuponlardan 30 tanesini toplamak ıuretiyle iştirak edebilecek!erdir. 
Gazetemizin her gün nep-edeceği bu kuponları toplıyanlar, müsabakaya iştirak 
ettikleri, etmiyenler de istedikleri zamanlarda daimt birer kuponla değ!~tirte· 
cekler ve idarehanemizde mevcut (daimi okuyucular defteri) ne adlarını kaydet
tirct.:eklerdir. 

1 - Satmak veya satın almak istedikleri şeylerin, kiraya verecekleri ve kira 
ile tutmak için aradıkları ev ilanlarını velhasıl küçük ilan adı altında toplanan 
her çeıit ve 4 satın geçmiyct.:ek ve ticari.mahiyette bulunmıyacak ilanlarını 
HABER'de parasız olarak iki defa ne~rettirebilirler. 

na. vermeleri (307) ~ 
&;;:Jtl;;+.™.:.1" 

HABER. 
2 - İcra ve mahkeme ilanları üzerinden yüz.de 10 tenzilat görürler. 

90 kup@n tc~Oayaırooaır 
3 - Küçük ilinlan 5 defa parasız neşredilir. 

ilan tarifeS! ({t 

nın sayf alarmda santiıJll ~ ,, Aylık mUsabakalardan ba1ka ıeneli1' müaabakalanmızdan ve kendilerine aşa
ğıda göıtereceğimiz kolaylıklardan istifade etmek istiyen okuyucularımızın bu 
defterde isimlerinin mevcut bulunmasışarttır. 

Müsabakalarınıız 

4 - İcra ve mahkeme ilanlarının tutarı üzerinden yüzde 20 tenzilat yapılır. 
5 - HABER neşriyatından olan kita ;>lan veya formaları, fiyatları üzerinden 

Resmt U!nlar ıoO ,, 
DördUncU sayfada 2oO ,, 
Oç ve ikinci sayf aJard& 

400 
,, yüzde 10 tenzilatla elde edebilirler. 

1120 kupcını t©>1PDayaınıDaır 
1 - Küçük ilanları 10 defa parasız neşredilir. 

Birinci sayfada (500 ,, 
Başlık Ui.nlar ııv# 

2 - Mahkeme ve icra ilanlan yüzde 30 tenzilata tabi tutulur. 

1 - Her ay yapılacak müaabalcalanmızın hediyesi yüzer liradır. Bu müsaba
kaya ister bir ayda ister üç veya dört ayda 30 kupon toplamış okuyuculanmrz 
iftirak edebilirler ve kendilerine bu kuponlara mukabil bir daimi kart verilir. 

100 lira her ay birinciye ıs, ikinı.:iye 10, üçüncüye 6 lira ve geri kalan 69 lira 
da birer buçuk lira hesabiyle 46 okuyucumuza nakden ödenecektir. 

3 - HABER neşriyatından olan kita;:ılan veya formaları, fiyatlan üzerinden 
v-üzde 20 tenzilatla elde ~erler. 

Ticari mahiyeti halı. 0 ·d,,_ 
kUçük lllnlar 20 keliınelık t>e' aıO
f ıuıı 120 kuruştur. F,skide~rnlPO 
kavelesf olan mnşterfle~~Jı ... 
mukaveleleri 'llilddeti.Dce devaınU 
tınmaz. Uzun müddet lD ver
lllnlar tenzilata tAbidir· ıı UJ1b"' 

211 o kupoırı tcpDavaınaır 1 ı ay bu ıekilde devam edecek aylık müaa.bakalanmızdan aonra senede bir de 
büyük bir müsabaka tertip edilecektir. Fakat bu müsabakaya iştirak edebilmek 
için geçen 11 ay içinde asgari 7 aylrk kupon toplamıJ olmak ve bunlan evvel•.:e 
idarehanemize müracaat ederek daimi kuponla deği1tinni1 bulunmak Uzımdır. 

1 - Küçük il!nlan 15 defa paıasız neşredilir. 
2 - Mahkeme ve icra il!nlan da yüzde 50 tenzilatla neşredilir. 

Kuponlarımızın daimi okuyucu-
3 - HABER neıriyatından olan kitaplan veya formalan y\izde 50 eksiğine 

dırlar. 

'4 - Senelik büyük müsabakalara girme, ve HABER'in tertip edeceği ~ğlen
.:elere parasrz iıtirak etme hakkını kazanırlar. Bunlardan başka bilihare temin 
edilmesi düşünülen faydalardan istifade etme hakkını kazanmış bulunurlar. 

mek hususunda yalnız "~tııı~ 
sıran V AKIT VURDU ~--_ _,_ 
Kemalettin tren UA.D bOJ'O"~ 

1 arımıza temin edeceği faydalar mUracaa.t edilmelidir. ~ 

Her ıün neıredeceğimiz kuP.Qnlatın .d.aiJ:?i okuY.,u~ulaı.:ımıza temin edeceği far.· -· uuuzı •• ·uu~•11t11f1U11111tımıuıu1111ıııııııııu1~ IJlll&lıııııııuu 11111ııııııı"ııuuuııtmııuu1111111ııı1111t• ~elefon: ıstanJ>uL 

7~ KAH'RA:'MAN KIZ 

Genç kadın Şalenin kulağına iğilerek 
mırıldandı: 

- Ah yarabbim! Ne kadar da kork
tum. Yarın ikametgahına gelin. 

Şale kuvvetli bir sevinç ve saadet 
nidasını güçlükle zabtetti.. Düşes dü
§Ünceli bir şekilde gülümaiyerek, heye 
•.:an içinde nefes alarak,baJinı önüne iği 
yordu: ~anlı hayal, onun içintle, üç ae 
nelik aşkın yapamadığı tesiri tamamla
mıştı... Luvinyi kıskançlıktan mosmor 
kesilmişti ve §Öyle düşünüyordu: 

- Bu adamı öldürmem lizım t. 

xıv 

SUiKAST 

Bu sırada Sezar dö Van.clom söyle 
dedi: 

- Eh! Madem ki, harekat içb iki 
ev teklif ediliyor, kura çekelim. 

Ve soğuk bir istihza ile ilave etti: 
- Böylelikle araya kıskançlık girme 

miş olur. · 
Prenses dö Konde karnesinden iki 

yaprak kopardı. Birisine: Şotu, diğeri
ne de: Sen Llzar isimlerini yazdı. Son
ra, bu iki kağıdı büktü. Liverdan yak
laştı. İki kağıt, onun şapkası içine kon
du. Liverdan, Annaisin önünde di,. çö
kerek. şapkayı ona dolru uzattı. 

Prenses dö Konde de şöyle tıağır· 

dı: 
- Evet, evet, kazanan tarafı sizin 

güzel eliniz tayin etmelidir, güzelim! 
Annais dö Lespar başını !.alladı? İs

temiyordu. Livcrdan ayağa kalktı. Dük 
d'Anju <la ilerliyerek: 

- Şu halde ben çekeceğim, dedi, 
ben korkmıyorum ! 

Kağıtlardan birisini aldı. açtı ve 

okudu: 
- Sen . Lazar ı 
J{ont dö Şilte kazanmıştı! Saa.dctin

!en aı: daha çıldıracaktı. Luviny: de 
iıiddetlnden kud~ruyordu. İki ı;e~ç er· 
kek, sevgililer nın ean batı üzerınden 

yekdiğerine bir nazar atfettiler. Bu 
birer ölüm bakışı, birer korkunç teh· 
dit miydi. 

Sezar dö Van.dom devam etti: 
- Şu halde harekat, Şalenin evinde 

yapılacaktır. 

Kardeşi Aleksandr da •.:evap verdi: 
- Eğer Kardinal oraya gitmeğe razı 

olursa. 
Şale, kendisin.den emin bir tavırla: 
- Geleceğini taahhüt ediyorum. 
O zaman, herkes, deh~et içinde bir

birine baktı. Mevzubahs edilen hareki
tın ne olacağını karar vermek zamanı 
gelmişti. Kardinal kaçırılacak mıydı? 

Bir yere mi kapanacaktı? Vandomla
rrn teklif ettikleri gibi, ondan, tahriri 
vaitler mi alınacaktı? Yoksa Oruanonun 
teklifi veçhile, biray mahpus bulundu
rulup, ve bu müddet zarfında kral yo
la mı getirilecekti? Hakikatte herkesin 
d:işünt.:esi aynıydı. Öldürmek 1 

Fakat hiç kimse, bunu açıkça söyle
mef e cesaret edemiyordu. Dük <l'An
ju, sapsan kesilmiş, dehşet içinde çe
kilmişti - görünmiyordu. Annais dö 
Lespar, henüz bir tek kelime söyleme
mişti. Nihayet ayağa kalktı. Suikastçi
lcr ona baktılar ve uzun bir ürperiş 
içinde titrediler. 

- Mösyöler, dedi, ben, kardinal dö 
Rişliyöyü öldüreceğim!. 

Annais dö Lespar ayaktaydı. Şap
kası alnını gölgeliyordu. Vücudu ve• 
kar içinde, dimdikti. Solgun çehresin
de, siyah gözleri kara bir ateş fışkırı
yordu. Ve saçlarının sarı kümesi altın
dan, şayanı hayret güzelliği, bu muha
rip enerjisile garip bir tezad teşkil edi
yordu. Tamamile samimi olduğu bes
"'llirdi. Bu toplantı da hazır bulunan
lar içinde, yalnız o. tıpkı bir elmas gibi, 
bir yangının alevler:ni istihfaf edip 
kararmayan, hisleri kalbinde ta~yor-
d u. / 

Trankavel ellerini göğsünde kavu~

turmuş dehşet içinde soluyordu. 
Genç kız, mutantan dekorlu salonun 

KAHRAMAN KIZ ~ 
-------------------------------------------------korkunç s:iklıtu içinde devam etti: 

- Mösyöler, işte yapılması icap eden 
şey: Mösyö dö Şale Kardinalın Sen -
Llzara ne zaman geleceğini bana bil
dirir. Ben orada, yalnız - dört dostum 
Mösyö dö Fontray, dö Büsyer, dö 
Liverdan ve dö Şeverle yalnız buluna· 

' tığım. 
Şale bağırdı: 

- Buna imkan yok 1 Kader beni ta
yin etti ve .. 

Düşes dö Şevröz ona bakarak: 
-Kader yalnız sizin e\llİnizi tayin 

etti, dedi. 
• Ve Şale sustu .. Düşesin bir bakışı 

onu susturmuştu. Hazır bulunanların 
hepsi Annaisin düşüncesini beğendi. 
Madem ki yalnız; başına, yani onlar 
karışmadan muvaffak olacaktı.. Bun
dan daha iyi bir şey olur mu? 

Annais dö Lespar devam etti: 
- Dört dostum, ancak, Kardinale 

refakat edecek adamları bertaraf ede
t · :lcrdir. Bundan başka vazifeleri yok
t .ır. Kardinale bir kılıç verilecektir. 
ı: nim de bir kılıcım olacak. Ondan 
sonra kararını tanrı verecek! 

Genç kız başını kaldırdı. Arkasında, 
kati kararlarını vermiş olan dört şöval
ye sıralanmıştı. 

Annais kısa bir süküttan sonra: 
- Eğer Kardinalı öldürürsem, ne 

tanrıdan ne de insanlardan, fazla bir 
şey isterim. Ölürsem .. 

Dört silahşor bir ağrıdan bağırdı
lar: 

- İntikamınızı alırız 1 
Bu küç:ik grupta, korkunç bir hal 

vardL Suikastçiler birbirlerine baktı-

lar ve herbirisi, diğerinin gözündf' kı
vıJı.:ımların parladığını gördü. Rişliyö 

mahkum edilmişti. Onu hiçb!:: kuvvet 
~urtaramazdı .. 

Annais gülümsedi ve herkes • onu, 
coşkun tezahüratı gölgede bırakan uzun 
bakışlarla seHlmladı. 

Gaston ne§eyle bağırdı: 

- Mösyö dö Ri§liyöye ölmüı nazari· 
le bakabiliriz! 

Fakat derhal ilave etti: .. hal· 
- Mükemmel 1 Her şey guzelce 

ledildi ! . . "Be· 
Cümleyi tamamlamadı. Ya~ı • edİ· 

nim için bir tehlike yok 1,, dıyeıxı,..: ..... 
b" ~oka .. -Fakat herkes bunu anladı ve ır::s dil· 

seler, göz ucile ona bakarak şöyle rtar· 
şündüler: ''Bu adam, kellesini kU 
mak için bizi ele verebilir!,, .. Afı• 

Kraliçe ayağa kalkmıştı. J)og~ 
. . ld' .. le dedı· naısın yanına ge ı ve şoy dlıl1• 

- Eğer Fransa kraliçesi ol~Y 
Annais dö Lespar olmak isterıtn· eeaıı 

. . 'ddetli beY Suıkastçıler arasına şı • devaPl 
dolu bir sükut çöktü. An .d'Otr•ı 
etti: .... fn• 

.. verdıgı 
- Kral tovalye unvanını rnaııı· 

S. b' . kahra sanlan kı.4.:aklar. :z ı~t°?' • c~·ur, 
mrz, bizim §Övalyemızsı~1:· ]craliçe• 
mert ve sadıksınız. Bunun ıçi.11 
nin kucaklamasını kabul ediniz· .•• et· 

bt ..... 
Herkes müthiş bir ürpenııe . 5011· 

.. • geçtı. 
ti. Bir kahramanlık ruzgarı kr•· 
ra bir haykırış duyuldu ve FranSllftcatle 
liçesi, Annaisin iki yanağını ~a bif 
öperken, bu haykırma bir k~~e yUk• 
fırtına, bir gök gürültüsü şeklı 

ld' · e se ı. ıcrıJıÇ 

Nihayet bu g:irültü durdu, yüıUn' 
yerine gecerek, peçesini tekrar. de ıce· 
kapadı; Annaisle dört şövaJyesı · 

nera çekildiler. ı·· 
• 5es ... • 

Dü§eı dö Şevröz sakin bır ,tiyetl 
- Şimdi, d~i. KardinaJın :,enrOr 

tavazzuh ettiğine göre, ıxıo rifı et• 
tını ta) 

d'Anjunun da mukaddera 

mek lazım dı: 
Gaston endi!eyle mırıldan ını? 
- Benim mukadderatıtnl .. etle ,e
Dü~~s. hiç çekinmeden. c\lf 

vap .,:e~u!: klı yJtf" 
- Evet monsenyor. On se ;;.1nc1J" 

l ıne ça,, _ti• 
nız var Binaenaleyh ev en ·ı;ıi ~ 
sınız. Bu. bütün Fransız asiller• 

kadar eder. 
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Havalar soğudu •a '•-..,..A DEM i iKTiDAR 

Dikkat ediniz 
llfak bir kırıklık hisseder etmez 

derhal bir kaşe 

Nezle - Gr;p - Diş - Baş 
~ornatizma ve bütün ağrıları 

t derhal geçi r i r 

ı,~~aneıerden 1 lik ve 12 lik am ~a
~lt\ &rını ısrarla arayınız. Takllt:ıe-

~n sakınını•z•.•••••••••• 
·~t;)~,, iz : Levazım Satı na ı ma 

· •. K o in i s v on u il a n 1 a r ı : 1
· · 

Ussu Bahri Sahnalma Komisyonundan: 

~ 

Kilo 
ıoo,ooo 

50,000 

Tahmini Fi. 
KRŞ. SA. 
4 25 

1 25 

İlk Teminatı 

Lira. KRŞ. Eksiltme gün ve Stıati 

365 63 18. Kanunuevvel. 937 11 

llı.:ı 
-.a ~nlık kuruluşundaki kara birliklerinde mevcut hayvanatın ihtiyacı için 

} ~ctıt,ns ve mıktan yazıla iki kPltrn \em maddeleri kapalı zar! usulil.: satın 
~kr. l::ksiltmesi 18. Kanunuevvel. 1937 Cumartesi günü saat 11 de lzmitte 

İ( l<.oap~sındaki Komisyon binasında yapılaı.:aktır. Bu işe ait şartname b:delsiz 
Jıa~~ısyondan ,ımajilir. İsteklilerin ilk teminatlarile birlikde kanuni \"csika
b rı teklif mektuplarım ayrı ayrı fidt teklif etmel: şartile muayyen g:in ve 

~evveline 1rndar Komisyona vermeleri. (8126) 

j 11 bır:ikleri için çorbalık ve pilavlık pirinç miktarları a~ağıya yazıl
... ıe 28-12-93i Sah gUnü saat 15 de Çatalcad:ı Tüm bina~ında kapalı 

t ,\
1ttnesi yapılacaktrr. Şartnamesi komisyonda parasız görülebilir. İs

e k t~minat makbuzları ile teklif mektuplarını belli saatten en aşağı 
\\el Çatalcada Tilm Satınalma komisyonunn vermclcrı. 

Miktarı 

kilo 
20.000 

•• 21.200 
(J~bı.ı. 
~ıle tg<lZd-ı mevcut gaı e..jın nok- ı 

)' 
8
U tetisntı kapalı 7.arfln mü-

~ 1~ konulmuştur. Jlk pey para-
1:.le~ra olup ş:ı.rtnamcsini görmek 

. ıılı..ı:ıd9orJuda l\or &:.tmalma Ko
~ler. ~?37 kuruş mukabilinde a- I 

ı ~. • Una kasası 27-12-937 Pa
~~h..ırıu saat 16 da Çorluda Kor 

"'l<lı ._.ıMa yapılacaktır. İsteklileri 
~'lıtı~ sa.-ttcn bir saat evci zarfla
~ 1 ls~·ona vermiş olmaları la-

~ le llleklilt:r kanunun 2 ve 3 üncU 
ılll \'~deki belgelerle birlikte bel
~oll\i 8aatt.e Çorludn I<or satınal-

8Y0nunn mürac.ıntları. 
~iti <610) <8288) 

1 tda." -----'ll t i;lnda 'f umen kıtaatı ihtiya-

~Ooo ~°: , .• Kırklareli kıfalan 
... ~i cem·an 2000 ton buğ-

M. Bedeli 
Lira 

4100 
4028 

(650) (8289) 
llk teminatı 

Lira Ku. 
330 
~02 10 

<.l:lyın Tckir<l~ğında teslim edilmek ü

zere kapalı zarfla mUn:::ı.kasaya konul

muştur. 27-12-937 Pazartesi günü sa

at 11 de Tekirdağmrn saat 15 de 
Kırklarellnin ihaleleri ~·apılacaktır. 

Talip olanların muhammen bedel olan 
6 buçuk kuruş tizerinden ilk teminat-

larıyla beraber ihale sa:ıtinden bir sa

at evvel komısyona mUracaatları. 

(651) (82901 

Satılık p•yano 
Alman mark:ıh az kullanılmış mü

kemmel bir piyano içi clemir, telleri 
çapraz. ucuz satılıktır. ~üracaat: Be

yoğlu Aynalrçer;me Emin cami apartı

manmda 6313. Saat 1 den akşaıruı ka-
dar. (V. P. 1996) 

1 

ve 

HORMOBiN 
.-

r • 
. 

=---•-b_ıe_ı_ı_e_r_t -.::=-_H_•_r_e_c_z_a_n_e_d_e_a_r_a..:y:...ı_n_ı z_. __ ' _P_'3.::_s_ı_a_k_:u.::...t~usu 1255 H o r mob in ı -· 
lstanbul KomutJnlıgı 

Satınalrna Komısyonu ilanları 

İstanbul kon!utanlığınn bağlı olan 
ve olmıynn birlikler namına binek, ko
şum ve mckkari hayvanı pazarlıkla 

sntına.lmacn ktır. Hayvnn sahiplerinin 
hayvanları ile Fındıklıda komutanlık 
satın:ılma komisyonuna mUracaatla -
n. (8287) 

33. Tilmcn bir1fltlcrl hnyvanatr için r 
350.500 kilo yulaf vermeyi taahhüt e- ] 
den üstenci nn.m ve hesabına 88500 ki
lo yulaf paw rlıkln satmaiınacaktır. 1-
halesi 14 Birincikfınun U37 Salı günil 
saat lil de yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 508S lire 75 kuruştur. !Ik temi
natı 382 liradır. İhale.}'İ müteakip kat'i 
tf"min:ıtı alınacaktır. :J:l rtnamesi hC'r
gün öğleden evvel komi:;yonda görü
lebilir. 1stcklilcrinin ilk teminat mak
buz veya mektupları ile beraber 2490 
sayıh kanunun 2 ve 3 cü maddelerin
de yazılı vesikaları ile Fındıklıda ko· 
mutanlık sntm:ı.lmn komisyonuna gel-
meleri. <S251) 1 

33. Tümen birlikleri hr!yvanatı için 
350.500 kilo yulaf vermeyi taahhüt e
den üstenci nam ve hesabına 262.000 

1 kilo yulaf açılt eksiltmeyle satınahna

caktır. Muhammen tutarı 15065 lira
dır. İlk teminatı 1130 liradır. Şartna
mesi her gün öğleden evvel komisyon
da görülebilir. İsteklileıinin ilk temi
nat makbuz veya mektupları ile bera
ber 2490 sa.yılı kanunu'l 2 ve 3 neli 
maddelerinde yazılı vesikaları ile Fın
dıklıda komutanlık satmalma komis -
yonuna ihnle günii \'akti muayycnin-
de gelmeleri. (S238) ----·-1hnle günü talibi çıkmıyan Gümüş-
suyu 1hast:ınesinin 1128 kilo 65'0 gram 
Tereyağmrn ihalesi bir ay zarfında 

pazarlıkla 17 1. ci k:i.nun 937 pazar
tesi günü saat 15,30 <la yapılacaktır. 

.................... ~ ....................... ı.ı 

Buruşukluklardan kurtulmağı ve daha genç ve güz.el 
görilnmeği seversiniz değil mi? Açık beyaz taze ve 
bir genç kız tenine malik olmak istersiniz değil 

mi? Evet dersiniz, bu basit güullik tedbirini tec.. 
rübe ediniz. Her akpm, yatma.Ulan evvel pembe 
reııgindeki TOKALON kremini kullanınız. Bu kre. 
min terkibinde Vıyana Ünivenitc Profesöril Dr. Ste. 
jskalin cazib kesfi olan ve bUyµk bir itina ile inti. 
hap edilmiş gene hayvanlardan istihsal ve ''BİO
CEL" tabir edlleu mUceyrelerf canlandıran yeni cev_ 
her, mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, cildlniıl 

besler ve gençlestirir. nk tatbfkmdan itibaren erte
si sa.bah. cildinWn ne kadar tazeleemiş ve gençleş. 
miş olduğunu göreceksiniz. 
Hastanelerde 60 - 70 ya.slnrmdaki kadınlara yapı
lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde buruşuklukla... 
rın tamamen zail olduğu göriilmti§für. 
Gündüz isin (ys.a«Tsız) beyaz rengindeki TOKALON 
kremini kullanınız. Terkibinde taze krema ve tasfL 
ye edilmiş zeytinyağı mevcut olup bu unsurlarla, 
mesamata nüfuz ile derinliklerde gizlenmiş ve hiç 
bir sabunun ihraç edemediği ga)Ti sılf maddeleri 
harice atarlar. Siyah benler hemen kaybolurlar. 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıymet. 

li unsurlar ise, ,açık mesamatı kapatır \'e üç gün zarfında en çirkin ve 
en sert bir cildi beyazlatıp yumuşatır. 45 - 50 yaşlarındaki kadınlara 

bile bir genç kizın tazeliğini ve yumuşakhğmı verdiği teminatlıdır. He
me:ı. bu gUnden bir tUb veya bir vazo TOKALON kremi alınız ve tarif 
edildiği veçhile kullanınız. Neticesinden son derece memnun kalacaksınız 

Muhammen tutarı 1128 ıira 65 kunış- Dr. Su phl Şen ses 
tur. Şartnamesi her gün öğleden ev- , 1 
\•el komisyond:ı görülebilir. 1steklile - ld rnryolları hastahklan rniltehaasısı 
rinin 85 lirahk ilk teminat makbuz ve Beyoğlu Yıldız sln.Cınnsı kal'§ısı Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

ya mektupları ile beraber ihale günU ---•• Cumartcei fakirlere pa?"Mız Tel. 43924 
vakti muayyeninde Fındıklıda Satı - -
nalma komisyonunn gelmeleri. 

(8286) 

ZAYi - 17-p-936 tarih ve 23793 
numaralı beyannameye ait 325.16 ku
ruşluk gümrük makbuzu zayi oldu. 
Yenisini çıkaracağımızdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

K aramiirsel M eıısucaf 
T.A. Ş. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
Kıymeti Pey paruı 
Lira Rr. I..ılrıı Kuruş 

112 12 8 30 
Çembcrlitııeta. Molln Jt.,cnnrt mahn.llcsindc Vezir han alt katta 22 No : Iu oda 

arsası satılmak Uzcırc 15 gün rnUddetle nçık art.tırmaytı. konulnıu tur. !halesi 
27-12-937 Paz:ırtcsl gUnU :ıat 115 de yapılacaktır. lateklllerln Mablfılat kale-
mine gelmeleri. (8279) 

Nafıa Veka1etin·den: 
A§ağlda cetvelde parti miktarları ya.zıh olan ccm"an 273393 adet normal v e 140 takımlık 5460 adet basit makaslık 

kayın traversi dokuz parti ve 24 B irincikanun l.!37 Cuma günü saat 15,30 dan itibaren ayrı ayrı eksiltmesi yapılacak 
5urettc kapalı zarf usulU ile eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme Ankarada Vekalet Malı.eme Eksiltme Koınisyonunda yapılacaktır. 
Her partiye uit eksiltme şartnamesi ve teferninlı cetvelde hi7..illarında vazı it bedel mukabilinde Ankarada vekalet 

Mal:r.emc .Müdürlüğünden alınabilir. · 
lsteklilt'rin her parti için ayrı ayn tanzim ed.!cekleri teklif mektuplarını cetvelde hizalarında gösterilen muvakkat 

teminat ve talimatnamesine göre Veka letteıı almmı5 malzeme müteahhitliği vesllrnsı ile birliltte 24 Birincikanun 
H3'i Cuma günü saat 14.30 a kadar Ank aradn Yeld'ılet Mal7.cme Müdürlüğüne "ermeleri lr.zımdır. 
Partiler Miktarı ~Iuhammen Muvakkat Şartname Traverslerin kesiletc.fri devlet oıman-

Normal Basit makas- bedeli teminatı bedeli larr. 
adet lık adet Lira Kr. Lira H:r. Lira Kr. 

l 30835 70920.50 4796.03 3.55 Kocaelı viluyeti Hendek kazasındaki 
Çaındağı - Atba.şı ormanından. 

lI 24003 55206.90 4010.35 2.76 Kocaeli vilfıyeti Karasu kazasındaki 

Molla Hasan pman ormanından. 

lll 41524 H5505.20 6025.26 4.78 Koca.eli vilayeti Hendek kazasındaki 

Kerem Ali Haraklı üstü ormanından. 

I\ ' 61901 21'3653.50 12082.63 10.83 Bolu \"ilaycti Di.izcc kaznsındaki Giriş-
kuzu onnanınaan. 

v 206:2 69083.70 4704.19 3.45 Bolu vilayeti Dilzce kazasındaki Kel-
kahya ormanından. 

vr 1Gfl54 ı.19166.60 ;)687.50 2.46 Bolu vilayeti Düzce kazasındaki Kaba-
lak koyunağılı ormanından. 

VH 92 9 l:l78G7.00 2090.03 1.39. Bolu vilayeti Dilzce kazasındaki Kokur-
dan ormanından. 

VIII 552G5 175190.05 10009.50 8.76 Bolu vilayeti Akça.koca kazasındaki Or-
bandağı ormanından. 

IX 13000 5460 67i30.00 4636.50 3.39 Bolu vilayeti Düzce kazasındaki Keçi: 
dere Dikmenaltı ormanından. 

Eksiltmelere hususi orman sahiplenrle girebilirler. (8196). 



12 Ay Veresiye s Beyğlo Isllk1Al 
caddesi No. 302 

Ankara - Adana - Adapazarı - Anta Jya -Anteb - Balıkesir - Bandırma - Buna - Diyatbekir - Edime - Elhi.% - Ereğli - Es.ki§ehir - !spar ta - tzı:mr -
Kayseri - Konya - LUlebugraz - Malatya - Menin - Samsun - Srvu 

-Uykusuz geçen gece 

1 
Ne beyhude yere ıstrrab çekiyor. Bir tek kaşe NEVROZlı~ bu taham· 

mül edilmez nğnyı dindirnıeğc kafi idi. -------- . 
-tl NEVHOZIN: En şiddetli baş ve 
diş ağrılarım keser. 

""f:l NEVROZlN : Soğuk algınlığın
dan mütevcllid · bütün ağrı, sızı, ve 
sanNhırı ~eçirir. 

--tı NEVROZlN: Gripe, baş nezlesine 
ve diğer nez.lelere karşı çok mi.iessir· 
dir. * NEVROZİN: Bel, sinir, romatiz· 
ma ağnlannda hararetle tavsiye e
dilmektedir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri 
yormaz 

lcabmda günde :1 kaşe alınabilir. 

Birinei sınıf Operatör -
Dr.CAFER TAYYAR 

Umum! oerraht w sinir, dima.I 
Estetik cerrahisi mütehasaısı 

Paris Tıp Fakültesi S. Aai•nı 
Erkek kadm ameliyatlan, dimağ 
estetik - "YUz, meme, karm bu· 
nıf\lkluklan,. Nisa.iye ve dofum 

müteıwısısı ı 

Muayene: Sabahları M e· c 1 c n e n 
S ten 8 e kadar D 

öğleden eonra tlc:retlldir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Ban 

No. 1 Telefon: «086 

- Dr. Ihsan Sami 

'ı ~~!~?i~Wl~J!.ı 1 
pek testrii ~·e taze aşıdr.'. Dlvanyo-
lu Sultan Mahmut türbesi. No. 113. 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahlan ıckiz buçuğa 

ak§amlan 17 den 20 ye kadar Lile 
li tayyare apartmanlan ikinci daire 

17 nurnuada haıtalannı kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye b 
dar hastalannı paraStZ, Kurun, Hı 

ber okuyucularım dakupoo muka

bilinde muayene eder. Telef: 23953 

HA B E ·R ' 
AKŞAM POSTASı\ 

• t ._, • 
I DAR E I! V I :"' 

lstanbul Ankara Caddesi 
' l'Mt11 lı.utuau ı lıtaot>ot 214 
Telgraf adresi, ıstanbul HABE~ 
• Vazı ışıerı teıeronui 2887Z 

idare, ııan ,. ' !4870 

f ABONE]' $ARTLARlj 
•• TOrt/f• ECM61 

SeoeUk 1.400 Kr. 2.700 Kr. 

t6 eyhk 730 f, . ' t.460 ı·ı 
8 aylık 400 \ . 800 • 
& •1tık 160 • a°' • 

~~ 
" Uzun k1' geeel ~ 1"~ ,r. 

Uş Tuyu rahat uyJcıl '1" . 
. şilte ve Yo~ ~ ,a~~ 

iyi bir d06tumuzdur. Memur, işçi herkes yalnız 1 ıira ile bit ıaııbısJd' ~ 
. Sahibi ve Neşriyat• Mi.dürü: ne bilir ve ~rgun dimağını dinlendirir. Fabrika vı depasu ~:7_ s-tJf 

Hasan Rasim Us makçılar Sandalyeciler ıokak Ömer Balioğlu, T. L. zs 
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