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Çinde batırıılan Amerikan gemisi hadisesi 

uzveıt,Japon imparatoruna 
teessüf telgrafı çekti 

~ Ruzve1t Japon f m~ratoru 

~tned Emine Çekilen protesto meselesi 

l>rotestoya cevap 
\Terilmediği için ... 

Avni Bayer mahkemeye 
·· ~ea~t odgcoğini ~öyJüyor 

'- ~ Ynı111 12 melde 
""----------~--~~~~---~~--~ 

Kcıpcıfı1an 1o7caııfa1ara 31Pffa yapışttrı1ırken 

Pislikten dolayı 
4 lokanta kapatıldı 
~bepler: 

Ekşimiş, sinekli yemekler satmal<, 
Dolaşıkları aliar su ile değil kulla
hıla kullanıla mundarlaşmış aynı 

su ile "yıkamak ! ,, t~r. 
~ Yazısı 12 incide 

Japonya Ameırı~aya tarziye verdi, fakat 
Dngnateıreye taırznye V!erme<§Je DQzum görmüyor . 
Amerika, lngiltere ve Fransa 

Müşterek bir bahri 
nümayiş yapacaklar 

Yaşamak 
Hakkı 

Nazım 
Hikmet' in 

En güzel eseri 

HABER•de 

Amerika harbi 
göze almış _ 

Tarziyelerin kafi gelmediğinde 
Amerika ve lngiltere müttefik 

Londra; 14 (radyo) - Çin.de bir A ı mesajı ile Amerikan hükflmetinin ta
merikan harp gemisinin batmlmasr ve lebleri hariciye nazın Hull tarafmdan 
İngiliz harp gemilerine de taarruz edil- Japon bUyUk elçisi Saltoya VErilmiş
mesi h!diıeleri vahim mahiye!ini mu- tir. 

Neşredllccektir hafaza etmektedir. . Hull, .Japon büytıli elçisine, reisi-
- Pek yak1nda - Gelen haberlere göre, Amerika cum cllınburun Yangtse üzerinde Amerl • 

1 1 hurreiai Ruzvelt Japon imparatoruna 
-~~~~~~~~~ telgraf göndererek Panay Amerika gam kan gemileri ile Çinli olınıyan diğer 

eari.sle ~akalanan. 
canavar 
Alnıan 

Veni bir LandrU mll ? 
Beş defa katil Vaydman 

cinayetleri büyük bir soğuk 
J<anlıhkla aıılalıyor 

l(aiil Vaydman 

Yazısı 7 incide 

Papa Eftim 
Fener 

Patrl k hat1eslnden 

Aman dilemiş 
Patrikhane bazı 
şartlarla afarozu 
kaldıracakmış 

Kilisesini Türk ortodokslan diye 
Fener patrikhanesinden ayıran papa 
Eftimin patrikhane ile barı§mak üzere 
olduğu yolunda bazı rivayetler dolaştı
ğını jurnal Doryan gazetesi kaydetmek 

1 
tedir. 

MaH\m olduğu üzere Galatada Hıris 
tos ve Kafatiyani kiliselerini idare eden 
papa Eftim ayinleri Türk1;c yapmağa 

..-: Dc\'amı 12 incide 

botunun japon tayyarcle'ri tarafından gemilerin bombardıman edilml3 bu • 
babnlınaaı lıldiacai kar11ımda teeasüf- lunmasmdan derin surette mlltt h 
lerini biLdirimiıtir. ve mUte:heyyfç olduğu.'lu l!Öylemif w 

Ruzvelti teessüril reislcümhunın bundan Japon impara-
Vaşington, 13 (A. A.) - Ruzveltin IS- Dcnunı ıo uncuda 

"Nezaket ziyaretleri,, mi, yoksa ? 

Macar Harbiye 
Nazırı Romada · ••• 

Leh Hava kuvvetleri kumandanı 
da Berlinde temaslara başladı 

OGMAD~N 
ÔLkN 
ME.(_l-IUL 

f ANA TKKAQ'I 
" . 

YADI i~i N ... 

' 9 . .3 ô .. 1 9 . .3 .•• 

gr- Yazısı 12 incide 



2 

Vış SUJasa 

Milletler Cemiyeti 
ve Balkan paktı. 
karşısında Italya 

Yazan : Şeklp Gıindüz 1 TALYA Milletler Cemiyetin- günlerde Balkanlara kh?'Şı pek dost 
den ayrıldı. Bu ayrılışın 1taJ. ve takdirkar bir çehre göstermeye 

yan menfaatlerine ne dereceye kadar başlamrn bulunuyor. Stoyadinoviçle 
uygun olduğunu kestirmek ltalyan ga- yapılan konuşmalar etrafında Roma
zetelcrine dıişen bir vEızüedlr. Fakat da neşredilen resmi tebliğden bahse
M_usolininin nutkunda söylediğı gibi, den gaı.eteler, bilhassa Messagero 
eger İtalya, "Milletler Cemiyetinden .Balkan devletlerine su satırlarla te
ayrılmakla hakikaten iyi bir iş yaptı- mas etmektedir 
ğma,. kanaat getirmiş bulunuyorsa "A\Tuparun daima çok nazik ve 
hiç tercddüd etmeden SQyliyebiliriz ki; muğlak §artlar ar.zetrni~ lan bir paf-

"Millctler Cemiyeti de aksi W.hmin- tasında karışıklık ve intizamsızlık 
ler yapmıya müsait olan zahir,i vazı. tahrik eden manasız nilfuzların eğe
yctinc rağmen, bu ayrılıştan az çok menlikleırin ~.leti olmakla Balkan dcv
memnun olmuştur. letlcri her şeyi kaybedebilirler ve 

Zira, iglne geldiği zaman azası ol- müstakil bir siyaset takıb etmekle her 
duğunu ileriye sUren ve işine g,elmc- .§CYi kn.zanabilirler. Bu devletlerin müş 
diği zaman kar§ısındıa. cephe tutan terek menfaatleri, İtalyanın her za
hir İtalyanın Milletler Cemiyetini ne man işaret ettiği gibi karşılıklı bir iş 
zaman, hangi işlerde, ne derece felce l birliği kwınalannı amirdir. Habs
uğratmr~ olduğu herkesin maUimu- burg imparatorluğunun ı:ski iktısa.di 
dur. Binaenaleyh yıllardanberi fillen plarunı ihya ederek bir dirilıue, bir 
Milletler Cemiyetinden ayıılnıı5 olan kalkınma yapılabileceğini sanıp haya
ltalya.nm şimdiki na.zari ayrılışı ile li proacler kuranlara biz uymadık. Bu· 
vaziyeti kötüleştirmek §Öyle dursun, nunla. beraber biz bu devletlere daima 
bilakis aydınlattJğı, Cenevre muhitine Balkan yanmadıunnda devamlı ve va
bir ''vuzuh" hediye ettiği söylenebi • sıtasrz münasebetleırl olan büyük dev
lir. !etlerle iyi anlaşmalar da tavsiye et-

Milletlcr cemiyetinden Almanya da tik. İtalya ne Yugoslavya. arasında 
ayrılmıştır. Japonya da ayrıltnt~. Mart ayında. yapılan muahedelerle te
Fakat blribirinden otoriter rejimlerle es.süs eden ve hakikaten Avrupai olan 
idnrc edildikleri halde, siyasetleri bi- işbirliği nUmuneeinin bUtUn Balkan 
ribirinden sert ve harpçı olduğu bal- yarımadasında itimat ve karşılıklı 

de, bu iki devlet, Milletler cemiyetin- anlalJDla kurarak yayılması ve tedavi 
den a}TJlışlarmı kat'iyyen İtalyanın etmek vaadinde bulunduğu hastalık
ayrılışı gibi ağır hakaretlere mezcet- lardan beter bir il!ç olduklannı gös
miş değillerdir. Hatta bu yıl kısa bir tcrmf § olan betbahf f deologf e'lerden 
müddet Tokyo '·n.blnelerlnden birinde uza.kla§ılması cidden temenniye oa· 
hariciye nemretini aeruhte etmiş olan yandır.,, 
Japonyanm sabık Paris sefiri ve Mon- Herhangi bir devletin Ba'kan yan
trö konferansındaki murahhası Sato madasındald gllzel ahengi beğenme
tarnfmdan konf eransm resmi bir cel- sinden da.ha ta:bit bir ~ey olamaz. ttaı
sesinde şöyle bir ct,ip;\le sarf edildiğini yanın Yugoslavya ile olan mUn~ 
de işittiğimizi hatırlarız betle.rinde ~ikan pafrtt 3evıetıerl 
"JapQnyanın Milletler Cemiyetini paktının nıhunu ihW eden bir taraf 

tcrkctmi§ olmaktan husıısi bir azaö bulmamı§lardr. Bir Balkan paktı pren
duyduğuna. inanmak d-Oğnı olur." sipleri dışında olmıyan heır müna.se -

Bu sözler belki ibir hakikati ifade bet diğer Balkan devletleri tarafından 
etmiyorlardı; belki Japonya da İtalya benimsenebilir. Ut.kin Balkan devlet· 
gibi Milletler Cemiyetinden a}Tllara.k leri aralarmdnki gtizel münasebetin 
istediği ıgibl hareket ttmckten, hafta ve in.sant ahengin sadece kendi eser
harb hürriyeti kazanmış olmaktan lcri oldUb'U kanaatini muhafaza et
memnundu. J_,fıkin Milletler Cemiyeti- mek hususunda. pek kıskançtırlar. · 
nin manevi şahsiyetine hakaret etmek Şekio GONDUZ 
le bu manevi phsiyete inanmış bulu- ................................... _ .... , ______ ,, ... i: 
nan elliden fazla muıeu rencide et- Dog""' ru = 
mekten çekinmişti. ; 

Haydi başvekil MusoUninin iki glin 
evvel Romn.da ira.d ettiği nutukta, Mil
letler Clemiyetini tavsif eden cUmle
lerden birini burada ~l!rarla.mak aza-

Değil mi? 
iki mühim mesele 

bına katlanalım: Bir ar7rodaşınıız, bayramda ço-
"Sarsak Cenevre mabedinden hiç bir cukkınna aldığı karamcUılardan Ç1· 

esef duymadan aynlm.aktayız.,, 1,an kağıtlardiın birJoc.Jçını getirip l 
Bu cümleyi sarfetmekle, Tank bize gl)sterdi. .Şekercinin bulduğu ve 

bin Zeyy&d gibi, Musolinlnin Afrika- bıt M5ıflarda gördlığUmW: sözUmil.ı 
ya. dBnmealne imkan verecek bUtün yaba.na .. ,'6ci:.e'' Zerde. mı m0"1lm4· 
gemileri nasıl yaktığı açıkça görlllU· tıeri "to~ f•ktrtıaı,, ndan bGMet· 
yor. Ve Almanyada. lngiltere ile an- mektedir. 
laşmak ihtimalleri bUyUk bir dikkat Knramcııinnı mit.,temi küçük ço-
ve al!ka ile gözönUnde tutulurken cukla.r olduğıtna göre, §ekercibafı· 
Musolini eu cümleyi sa.rfetrnıu bulunu- ya, bıılıı.,ıarını kendine saklayıp 90-
yor: cı11:l!Jm 1talm:: ıe'l.~r aatmoaını ihtar 
"- ltalya gibi her tilrlü fedaktirl)ğı ctme1c Mzım ... 

yapmıya muktedir bir millete kar11 • o * 
Jıiçbfr şey yapılamaz. Karada, demi::- Kıtruçcşmc a11.(%1i.tt, orcıdaki kö- i 
de hava.da, çelikten siM.hlarımı:: var. nıiir d<'polarından senelerce fikd-
Bilyilk dtmıokrcısilerdmı yin:selcn ve vct ettiler, ~K'lediyeye 1Je nihayet 
yUksclece'k olan tehdit şcsleri bizi 16- ırah1mmcyc bll§vurdular, M'hhatlm· 
kayt bırakır.,, nin bo::ıı1dıığıınıı ileri ~ılrdüler. Hal-

GörülUyor ki İtalya. Milletler Cemi- bu1:i k-Omür to~ınıtn sıhhate hiç de 
yetinden ayrılmakla, f.adece Almanya nıu::ır n7macl vmı 7ocıbul et?Mk m· 
ve Japony~ya uymak. benremek niye- lıtıriııctindeyi::. Qünkü latanbulıın 
tiyle "symbolique bir jest,. yapmış ol· bü•ıu1~ ka.Blanclrindrn biri, 'bir kö-
muyor, ayni zamanda büyük demok- nıiir d.opoım yanındadır. Kömür io-
at crovletlerle konu3m~k ve anla§JllRk :m ~hhate nn(zır ola.ıydı 1uıstane 

;htimallerlnl· de ortad'ir. kat'i surette dcrırı W''ı•ıırla 7:ıırulma.z veya hcısta
knldırmııı oluyor. nc·ıin /fotınc bir de;>o tt.f18 edilme::-

Dilnya efkirı umunıiyesinde, Muscr • rli. na,ıdcırpa!jadaki emrazı intcıniyt 

l. 'nin bu hareketi ma!Uın olurken, 1ıastmıcsiııdeıı bah~ediyoru::. Daha 
ını Jb · k nuş D Stoyadinoviç ile De as un ° · ::iy:ıdc 1·crcmli haştal!!.rın bulundu-
r. parla ve Londrnda büyük bir ğıı bu Jı~tanc 1/ayddrpa§a iatqyo-

muma . A b Ro 
ehemmiyet a.tf edilmektcdır. ca :ı • tt;.ma 1ıaldm bir yerdlJ V6 iat~yo-

a Mueollnl ile konuı;muş olan Dr. mm l;öm 1r deposunun ü.ıtt yantnda 
~ıo' adinoviçin Fransa hariciye nazırı :dır. Kömiir to::u. eğer aı1'ht.ıte muıır i 
ile iemu etmesi esnasında Yugo.slav- , i sc 1uıstancnin veya J«lmür depoıu
·a a ve Balkanlara karşı nasıl bır te· ı ı mm ya11 · 11u""'ı bıt?unma.ıtın.a cc:xı.ıı 
~ y ....H.tennektedir? uerilemmı. 
mayUI l!r'" .. . • k' R ma bu : ................. , .......................... _ ... _ .. 

peşinen soylıyelim ı, o 

HABER - Ak'~am postan 

İngiltere, müstemleke meselesl.nin ilerde ı?örllsUlebileoeğini AJmanyaya bil· 
dimi - Gazetelerden -

•• . 

Almanya - Con Bul amca, kremalı Togo pasta,,ıııda.>ı bana versene .. : 
lt<ilya - Çikolatalı Tıınu.s pasta.nıula n bana ver3tmc .. 
lngillere - Uslu durursaııı::, belki t:cririm. -Fransız karıkatUril -

~ 
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i ~iri ~I ı; i ~ 2 ~ 
Tabancaları kılıfla-.... 

rına sokalım ! 
Yazan: !Vizametlin Nazif 

Gene kanfı bir hadise oldu. Genç bir di veya manevi bir zarara sokan her 
kadın kocası tarafmdan vuruldu. Hadi- hangi bir işe, kendi k.:fasına ,öre bir 
ıeyi talcfp eden arkadaşımızın ya.zısm - ceza tertip etmek hakkmı haiz değildir. 
dan enladık ki katil kurıun betbaht ka- Karın ı;eni istemiyor ınu? Bır.ık e-
dının midesini delmiş, böbreklerini fendim 1 Ayrılıverl Sen, tabancanı çekip 
par~alamağı da unutmamış, kıskanç betbaht kadını öldürüverdikten kel~~. 
kocadan aldığı vazifeyi hakkiyle baıar- asliye hukuk hakimleri ne ile uğrr.14-
mış. caklar7. 

Kim ne lderse desin; nasıl lir macera
ya son verirse versin, guurlu ve medc· 
nt insanlar bunu da buna benzeyenler 
gibi, ailkça ve dUpedil.z bir cinayl't ad
detmekte ıırar edeceklerdir. 

Medent inaanın en bariz vaı.r., ha.1 p 
sahası dıJinda bir başka insana kargı 
silah kullanmaktaki tereddüdüdür. Bu 
teredliüdün de~cesi ne kadar fazla ise 
insan o derece medenld.'r. Silfilıın ezeli 
aşinaıı oldufu halde Türkün, gene ta· 
hancıyı gösterip; 

"Bunun tetiğir\'. çekmek için on man. 
da kuvveti lazımdır.,, 

demesi batlı batına, medeni !bir ka-
rakteri 18ze wrur. 1 

Ne oluyoraun vatandat? Bu ıayzin, 
bu hiddetin eobebi ne? Niçin ıöılerirıı'. 
kan bürUmUı? Şu kadın &eninle evlen
mek mi lıtemiyor? Yahut bu kız aana 

iltifat ddiyordu da ~\.mdi vaz mı ıesti? 
Yoksa nikahlı kanmn soğuk: davran • 1 
nıağa batladığını, yan çizdiğini, ötede 
beride dotaıtığını mı duydun? Baıka 
birisine ıönlünU lcaptırdığmı mı aanı· 
yorl'UO ?. 

Hatayı evveli kend!nde are .. Evlen· 1 
mek istemeyen kadının, ecvipnekten 
vazgeçen kızın ıende bulduğu ckıik • 
1iklt ri tamamla.. Tamamlanamıyacak 
gibi ise, yani kendini ona beğendirme· 

ne ,:.-nkan yokaa vazgeç bu sevdadan ... 
Memlekette lmıdın mı yok? Niçin onun 

üzer\nde itrar ediyorsun? Belki, (hem 
belki değil, mutlaka) bir diğeri ıeni iı
teyc'"ektir. Hatta kimbfilir belki ide 
peşinde dolaşıyor. Zaten ta!rh insanın 
arkuından gelir, derler .Baş_mı d8ndUr, 
merr lcketteki büyük kadın kalabalığı.. 
na btk, bir de onunla gözgö.ze gel., 

"l'ilan kadın beni istemiyor,, de, çek 
vur: ''lilln kız evvelce beni iitiyordu, 
şimdi insana dlrs~k·çeviriyor., de, vur, 
"yok karım bana ihanet ediyor,. de vur 1 
Sı\:t ğın kurşunlardan biri de zavallı 
lılr çocuğa rastlasın ... 

lhyır .. Bu cinay~erin sonu gel
r.ı:-z. Sevginin, mes'ut olmanın, bir ka
dın (;Önlünde yer bulmanın vuıtası 

taba·1cadan ba§ka her şeydir, fakat ta
banca? Aıla ... 
· ız \:vaç .bir mukaveleden ibarettir. 

Erkfk ve kadın biribirlerine snıdık kala
caklımnr taahhüt ederler. Kanun bu 
taah1ıütlerin bekçisidir. Karısını aldıa -
tan kt•.:aya da, kocasını alcbtan kadına 
da, tıahhüde riıyctıi%1ik etti mı. cen • 

11mı verir, Bir w.tandıı. kendiıinl mad· 

Türiciyede kadınla erkek arasında 

bugün tam bir müsavat vardır. Eğer 

kıskanç erkekler giöi yarın ı<ıskanç ifa-

sa ''ırzım, mırzım elden fitti., giDi sudan 
yavelerle çeki çeki verip kocalarını temiz 
lemeğc başlarlanoa, f.mdi kafeşantan

larda, barlarda, rahat rahat kafa tUtlU· 

leyen aalanlardan bir çoğunu • hiç ılip· 
he etmeyirlz · yarm teneşirlerde ıö· 

rUrU:ı. Hani İstanbul ıderhal Pariıe dö. 
nüverir. Malum a, bize her ıeyin modaaı 

oradan ıelir. Son üç yıl içiınde Pariıte, 

bir çok kadınlar ko:alarını, itıklarını 

yere ıerdüer. Ve tıpkı lizdeki erkek-

lerin ağzını kullanarak kendilerini mil· 

dafaa ediyorlar. Burada karı katili ko· 
calar n·aıl: 

- Filan erkekle konuıtuğunu &ö:ıle· 
rimle görldilın. 

diyorlarsa orada da koca katiı: kanlar; 

-Filin kadınla konuştutunu ıöz
lcrimle gördüm. ..diyorlar •• 

• •• 
Yann mahalle aralannda kııkanç 

kadın tabancalarının "grav gravvv !,, • 

tarını işitmek &stemiyoraaruz, -erkekler, 
tabancalarınızı kılıfına 10kunu.z. 

Zavallı bir kadının hiç tc ıayri tab'.i 
olrnıyan br temayille gem vuramıyarak 

işledlli muum bir hata, bir erkefin 

böyle bir ıa::trini ve cinayetrni mazur 
addettirecek bir eebcp değildir. 

Niz•meddin NAZiF 

Kazan,ç vergisi
nin cibayeti 
Maddelerde hazı 
tatil Ult yapılıyor 

Ankarada, maliye vekili Fuat Ağ
rnlının batkanhğı altında toplanmış 

olan komisyonda l<azant ver,gisinin ci
baycti hakkında yapılacak bazı tadi • 
lat üzerinde görüşmeler yapılmı~tır. 

Bu hususta verilecek karar yakında i
lan edilecektir. 

l{omiSyonda aynca ceham ve tahvi
lat hakkında hazırlanan istatistikler 
tetkik edilmiş ve bu arada altın mc
selesile &ı m~gul olunmu§tUl'. 

Altın dün borsa haricinde 1070 te a
çılını§, 1068 de kapanmıotır. 
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L11ata daie 
Dilimize hiznıet 
B AY Siııdbad Çekiç bir n-a;:: 

gibi fransızca, Ala~aıı t>eJlci 
ala.manca, lngiliz gibi ,ingflizet, ut· 
de İtalyanlar gibi itnıyan~~-~oııUi arı 
Öyle sanıyorum ki .isteca~ı .::yi 
fransızcayı Amerikalılar, uıgı ıı.n1Jl' 
ltalyanlar, itnlyancayı .ı:ı- Al~~ 
gibi konuşmak elindedir· . ~ 
Türkler gibi konuşmaz diyecektiJXl eı
m& karşı taraf Türkleri hat.JrJJll& ~ 
dl: onlar gibi konuşur, bntt8. JJla 
konuşmasını bir nevi kcma.l .noJctaS 

aııı.. 
erdirmiştir: aözlerine frans:ı.zca., unelet 
manca, daha bilnıem nece k~ u
ka tmakla kalmaz, o dillerden l~ 
zun cümleler de kanıtıra'· sun~ 
onu - ka.I'§ı tarafta - hayran bet 
dinleyenler; nğzmdan ~öJdll:-., 
cümlenin bir nilkte oldu~ • .. 
denler çoktur. Doğrusu n arrtrf. 
damdır; hani bir Fra.llSIZ nıub lJl1b': 
Aurelicn Scholl, "les spirituel.& ~ 
ciles" demi3 ... Ama ben ba~, ~eaıi)'O" 
Çekiç için "nüktedan budala. , ~ 
ceğim; niçin ha.tırmı kı~yıııı~ ~ 
onun, nUktc ile reklnm bır edıel1 • • 
mest lazımgclmediğini fsbat 
damla.ı'da.n olduğu muhakkaktır'· yi-

ŞUpbesiz garip bul~':: 111" 
ne söyliyeyim: b:ı.na öyle geJıyo .,.sscı 
sa.nm bir yabnncı dil, ~~ti. ;ıe öt 
diller öğrenmesi ana dilin1 h Y" .. 
renmeslndcn dnlıa kolay. ~erkeO 
bancı dilde en yavan §eyleri eö~. jçlıi" 
kendinde bir üstünlük hisSediY ' 04"' 

-~"'e'lnı den: "Bak! diyor, ben Ra~ e(liYO" 
othe'nin dili ile mcra.mınıı ifad~p!Jf " 
rum." Yabancı dilleri önce .ld erin Y" 
dan; büyük. küçük m\ihnrl'11'1 

, Y"' 
zıl:ırmdan; hiç olm~ hocasın;: ııd8" 
ni ne de olsa ilmi temsil ~en ~ıyot· 
mın ağzından öğrendiğini uııu )'8Jll 
Oysa ki ana. dilini ev ha.lk~d:ı~bllli 
ne kndn.r sayo.n>a mı:~:_sın yı~it· J3ıl " 
'>lduğu kimselerden oğreıUil Jı:l"' 
nun için yabancı dile ciddiyetl&ıi jle 
başlıkla çalıştığı halde ana~ 
oynar. Oyunu ylikscltmck, P . ..ı öl 

. . ek ~ur-~~ 
tertemiz .bir hale getirlll w;ı:Ufr ~l'il<· 
~aı.ç san'atkarlara ma.ı~. . eıı yor 
kesin kelimclmi, halkın ~ılı ~.leıeııebiW 
sek, en karı3ık fikirlerın 50~ • ,~· 
ceği itikadlna - her metnle~ "' 
ruz aa.natkfı.rlarda, san'a.t d k~eıd' 
yunun asaletini anıamııt ~1J· 

A .... a gaJ\ Jıl 
teeadilf olunur... ~ 
muzdan uza.klnştık. Sin~ 

Ne diyecektim? H~! .~Y lt st>~ 
Çekiç sevmediği, hor gordUgU, !:rıc~ 

bur olmadıkça konuşmadığı .,ıcalt• 
bir ın 

dllzeltmeğe kalkınış, uzun ,,ısr.ıt· 
adoti kUçilk bir k,itaP lcalC::ya g-' 
Hemen onu mecmualarda. . ~ 
tele!'de aramağa. kalklll&.~ · ••d~ 
!başka bir dilde. :tnsaf. ~i: 'kadll' l~ 
muazzama" nm diJlenlU ata rı" 
lbilen bir adam, türkçe yasın~ 
tenezzUI eder' Biz a.kltınI.ZI ~ 
alıp d& nahvımızı latUSt ed:y slJ.ıd• 
mizi parçalarsak "o .~1 ~ 
ib&d Çekiç eder belkı tell caJd8l' lJ(1 
ğa kitaplan tUrkç~ ki ok.':;~ 
tUn dUnya.da. ve kı zenıı le?' bı.ı.e i~ 
kafalarımızı. heın edecek 
en jnce hisler ... " ,..ıctç ~-

Doğru.su bıı_Y Sind~, Y'"'-: ııab~ 
tlln haksız değildir tu.rj(~1' defi 
batı dillerinin te&ri ile, :ı bert ıı•1" 
ıecel<tlr. Hatt! Tanzinıat' .... 11 .. ıc cıuiJıl 

bir .... _. ' ~ 
11 değişmi§tir. Fakat ~ tllt 

. ti ' -•d 
seviyor ona hizmet 18 ,_,ıa - - 1....-· , dil~~ cttl· 
yas.ar, fiklırlerini kendi yaJS! ı-
Sevmlyorsa. başka dillerde ıJt. blSY • 

.. le oıın: sr.11"' 
ıUnecekae dilimiz fJOY tnıf Ut 
olmuş, ona ne? FraDSlSı 1.aııa9rY'0t"' 
harrirleri tUrkçeyi :ısla.ha. • I" 

lar mı? h t.,11'-Y 
NuruU• 



'-....__;;:;:-------
~Örüş/ er -it !Nasal 
ilDkonoycıruz '? 
\'ı11a.r 

~Ctiııde ca, .~~ırlaı•.:a altın madenleri 
lıi}'dik aç, bıılaç ve çıplak oturuyor gi 
fcıı it· Memleketin dört tarafında yeti 
ile aıb~~mctıi açaçlarm meyvelerinden 
taktak~ leri fadalanabiliyordu; ne de u
J Yorı- ıler o meyvalara ellerini uzatabi-

'<ltdı 

,, ~evy · 
14 ),f Otka, Şanghaya gitmek, m":;e-
Çok it a~şa, Malatya ya gitmekten pek 
1',ı il~ 0 aydı. Merkezden r- '.lh:tlere dog
llııı b~ııa_n demiryollanmız her r:.in vata 

it kö • • . "c bir §esını daha bıze yaklaştırıyor 
tar. taraftan da oralara nur götürü-

h. tskiden k d" . s· ı·ı·ğ· . ~ b en ısınc ıvas va ı ı ı ıh 

llj diJ~~rulan bir adam, nasıl gideceği
t~dj. ~erek cehennem azapları ı:eçi-
lt A.~1tş1rndi bir s:vas köylüsü 24 saat
tcıcbiJjaraya, İstanbula hem de rahatça 

r. 

't!a liepimizin seve seve yediğimiz me
ltııi cennet taamı denilecek kadar lez
fııt,h gıdalı bir mahsulümüz, bir Arıtep 
~~Yı ttıız vardı, ki yolsuzluğumuzdan 

l'ala anı.:ak Halep, 1skcndeı:un yoliyle 
~a gelebilir ve halis bir türk olan 

tc( b' Sul "Şam fıstığı" adına bür:ine-
ş·'r arap olurdu. 

ftr .~l?ıdiye kadar takip olunan jim:ndö 
ı.~ ıi'aseti' k • uh" d .. 
"'~ek • mer ezı m ıte ogru go-
~oııı 'k . Ye oraları uyandırmaktı; bu
lloUti~ tısadi, mali, zirai b:r kalk:nma 
~il ~U a?11z üzerinde daha yürüyoruz. 
Orı ad rünen yol, tıpkı bir külü, mtsela 
lc'ku Cdini kuvvetlendirmek için o onu 
t~· eden birleri daha canlandırmak 
lt(~;o~ ehemmiyetli, çok esaslı bir men: 

'>• 
81Yasetidir. 

<- ıra· 
~ b 1 kalkınma siyasetinden ibaret 
~ t u .• hamle, seri! sefil yerlerde ya
~( abıı mahsullerimizi ayağa kıldır-

;e 0ttları paraya tahvil etmek, köylli 
~.k dolayısiyle memleketi zenginleş
~:ten b:ışka bir şey değildir. 

'ltrj •taat ve kal etimizin sessiz sedasız 
1all~e }'Ürü.düğü, bu en esaslı it hak
a:; azırladığı programın teferrüatı
.,rend' • • U• ••• ~ ıgım zaman alınacak neticenin 
, l~UJ::.i gözlerimin önünde birden 
~ .. ıverdi . 

~<!iıı0Y1Urnüzün bir adeti Yardı: Tarla 
\~. lcndirmek l yani bir sene ekip, biç 

''tte · < ,. sı sene boş bırakmak! Halbuki 
t._ •ile b' 
~ı e\· . ır mahsul, ertesi sene bir baş-
'l'tıtı •lırse iki mahsulün tarlada kalan 

ar, biı "b' . ..b "f . . t; t ı ınne gu re vazı esını gö-
llıı arı,," d" 1 d. v >'a'l· . "'P· ın en ırmege de hacet kal 
~ ılırdi. 

~ :ı ~ mahzur zeytin mahsuKimüz i
tcı tdır A· l d "" d"· d"" . -·~ it • gaç arı ove ove, uzcesı 

~a tlı sene işe yarayacak ~alları kıra 
~tdığ ahsu1 toplarız ve fakat o dalları 
'ııı ~1

1tn1zdan dolayı ertesi sene mah
'' .. a11ı ~il~Ja ayız. Bundan dolayı "Z·!ytin 
~t.'.ltıc~ •• bi~ sene mahsul verir, bir sene 
~~~e k .. dıye pek yanlış olarak köylü
ı ... l'a\· 01deşmiş bir itikad bile vardır. 
'l İtilt ıp edilen programa göre bu van 
ttçi~ at Ye tatbikatın önüne ge~ilir, 
~c rıı:~ 0 tarladan, o ağaçlardan h-:r 

d~tıb· su1 alınacak, ve umumi servet 
~ lır0 ıre iki misline yükselecektir. 
~ ltııtıi gramda tohum meselesine <le e
ıtı· b11 ;~t Yerildiği görülüyor; Bir mi· 
~c Ita/~miyetteki büyüklüf:•:i g3oıter 
~ ~l'lıdır: İzmirin Menemen ka~ası
t~dı; ;

0 
Ye çok buruıuk bir kavunu 

) 11•tcrı d le tath ve ayni zamanda her 
~~ bo iiaha dayanıklı olduğu için bü
~>'e}'~ k Yelk:~m:rte bilhassa İsken 
Ilı h•ıııu Seykedılırdı.; her sene ayni 
~ 11t llihn tohumu ekile ekile, ihtivarla 
~!' toh ayet kayboldu, gitti. Eğeı vak 
ı~ otaa um meselesine ehemmiyet veril 
Ilı.. tlib/'~ı Gediz nehirinin taşıdığı ta
~ ~ae Ctle yeniden canlanan Mene-

lll ttaı 81 
bu kıvmetli evladından mah

~ ~lt~r miydi? 
~ . .ııı •. t Yekaletimiz pro,,.ramında köy 
~ tJııcrı b oy hayvana tının içtiği sulan "4 ye k.. " 1 

eq~ Cde111 ıtak.~amış : köylerim"z.de cıeya 
~~ cıı_tı ~: bılırlcr ki, her kövde ınev
~ >'ıı, lcu ır llleydancrğın ortasında bir 
L, tıı Yunu ) 'il ol'lıl n yanında da (yalak d" 

>- ~y,, muş bir taş vardır. Köylü de 
tıt~1lttı>'tı ~ları da ayni suyu içerler. 
~~ta t>i aşında su içen hayvanların 1 
·t a:-ı t slcrneleri ve orada biriken, l 

' ers· 
~ ltac Ilı ne bulanan suların ıaten 

tı... tai d~t:e derinliğindeki kuyuva sü 
-·Ilı.., şunuı·· 
~ ~ııre• urse ve'diletin vcrdil.ti e-

b cı~ ' anıaş:lıverir. 

\ ~~ ~ •e fumüllü olan bu pro
~l'Uıc b· erde dokumacılık sanatları ! 

lt •. 
onemte karştlanmış . Ben 

- - - - -·--- r -·- -- ·-~----- ---- ------- -- •---

1 içtimai meseleler 1 

.... 

IJı,rad!l Hcııraarpaşa tıümune hastane stııı görllycırsunuz. Niünım~ hastaneleri ebediyycn "nilmunc" oüırak kalmamalı, tamim crWmelidir. 

Kurr11arnız ıazınıge~en 
yardını 11 ı ü9sseseleri 
1 - JI eremlilje parasız sanal or,lJom 
2 - Faizsiz, rehinsiz kredi lJapacak 

müesseseler istiqoruz ... 
" - Falan mJIJet, medeni bir mil

let midir? .. 
"- Bu "falan,. adıyla bahsettiği

miz insan yığını eğer hakikaten mil
let denilecek bir hale gelmişse mut
laka medeqt olması icap eder.,. 

"- Medeni olmıyan millet yok 
mudur?,, 

"- Yoktur tabii. Zira medeatyet 
teşekkill etmeden millet teşekkül e-

Bir insan topluluğu içinde fcrtleı 
blrlblrl<.'l'ine yardım etmek, birl
blrlcrinin yarınını düşünmek, in
~nnııt'ııcı·gününUn R)'nl .şeklide gl
<lemiycccj:,rini, hazan hastalanabi
leceğini, işsiz, parasız bakımsız 
kalnbllc<'eğini, arılamak kertesi
ne ~cl<lllcr mi, o topluluk içln<lc 
medeniyet. belirmiş <1f'mektiı'. 

demez.,, ı •·-------------"-Ne garip konuşuyorsun? Vah- ne de\·am ede r. Hapisler, tazyikler. 
şt mtllet olamaz mı? kıtlıklar, ttrnnlnr olur; fakat bir de-

"- Olur elbette. Fakat vahşet af kuruldu mu medeniyet mutlaka 
keltmesl bugiln eski manasını kay- berdeYnm olur. Medeniyet tnsanla
betmlştlr. Artık o medeniyet keli- rın muayyen bir şuura ulaşmalarına 
mesile bildirilen halin zıttını ifade verilen addır. 
etmez. Bugiln mllletler ayni zaman- - Yani ne? Muayyen bir şuur de-
da hem medeni hem de vahşi olabil- diğin nnsrl3ey? 
mekteaırıer. z:.ıra ougun bir takım - Dasit: MU~torck omniyot deni-
insan yığınlarının yan yana gelme- ı~ n ~uurdan bahsetmek istiyorum. 
sine, birlikte yaşamasına ve bazı Bir insan topluluğu içinde fertler 
işleri hep beraber görmelerine me- biribirlorine yardım etmek, btrlbir
denlyet adı Yerllmedlğl gibi; "vah- Ierinin yarınını dilşilnmek, insanın 

şet,, denildiği zaman da sadece göçe- hergünliniln ayni şeklide gidemlye
bellk eden. veya batakhkh Afrika ceğint , insanın bnzan hastalanabile
göllerinln kenarında saz kulilbeler ı ceğini, işsiz, parasız, bakımsız kala
çinde, yarı çıplak yaşıyan bir ta- bileceğini zaman zaman görilnilr gö 
lum insanların hayntı akla gelmez. rilnmez bel!lar olabileceğini anla
Eskidcn vahşt dediğimiz insan tipi- mak kertesine geldUer ml otoplu
ne şimdi geri insan demek ve böyle- luk Jc:inde medeniyet belirmiş de
lerinin yanyana gelmesinden doğan mekttr. Vo içtimai Yardım teşkilA.t
topluluğa da geri kalmış insanlar tarını kurdukları anda medeniyet 
yığını demek daha doğru olur. devresine girmiş olurlar. 

- Geri kalmış milletler dlyo de - .Anladım. "DUşmez, kalkmaz 
bir tabir var ya? bir Allahtır ... deyip ona göre hare

ket etmek. 
- Bu galat olarak kullanılıyor. 

Geri kalmış insanlar yığını demeğe - Evet ~a imaret açıp, avuca 
dtuni alıştır. sadaka veı4lp tenbelliği, miskinliği 

teşvik etmemek. Yardımı hakikaten 
- Peki. Bu senin hem medeni mubtac olana yapmak, ve vatandaş-

:~~r;;abşi diyebildiğin mllletler ban lara düştükten sonra yardım edildi
ği kadar, düşnıemclerine dikkat et-

- Çok. Anupanın bir çok milletle mek suretııe de yardım etmek. 
ri böyledir. Kendi hudutları içinde 
medentdlrler. Hudutları dışında. - Senin bahsettiğin medeniyet ne 
ise ya vahşldirler, yahut icap ettik- kadar kolay iş! 
çe ·va!lşt olmakta tereddUt etmezler. - Hayır dostum. Sandığın kadar 
GörmUyor musun, Dünyada harpler, kolay değildir. Zira bahsettiğim tarz 
gasplar, siyasi entrikalar gırla gi- da medeni olan cemiyette insan na
diyor. sıl hakikaten muhtaç olmadan yar-

- Bu milletler arasında kendi hu- dmı arnmıyacaksa, ihtiyacı bittiği 
dutları içinde de, gasp ve talana da- anda da cemiyetten gördüğU yardı
hfıt harbe, siyast tedhişlere, adalet- mı derhal inde edecek ve içinde ya
sizllklere cevaz ve lmkAn verenler ı;adIA-ı cemiyete karşı bile minnet al
de vardır. Senin tarifine kula.le as- tında kalmaktan çekinecektir. Bah
mak lAzımgellrse, bu bakımdan, bun settiğim medeniyet tcinde yardıma 
ları vahşl addetmek, doğru o muhtaç olan adam. iş hayatının mU-
laeak. temndt mUC'ndeJeslnde gellp geçİCI 

- Hayır. Bunlar olabilir. Fakat bir yara almış veya yorulmuş bir a-
hcp gı>çlci şeylerdir. Birtakım rejim damr!rr. Yahud da ha1atm mütema
de.~iı;;tlclllclerinde, intikal devrelerin ıiiyen yeni yeni cill"cler gösteren de
de ~lirülehllen bu haller nihayet üç ~lşlkliklerlnclcn , ehediyyen müca
ytl, hcş yıl sürer. Arizt şeylerdir. dele dışında knlacnk tarzda sakat
'''-fcdoniyet .. diye tarif etmek iste- lanmış olan adamdır. İlk şekilde 
diğlm esas bunlnrm mevcudiyeti es
nasında dahi blitlin şartları ile ber-
devamdır. Dahııt harp olur, fakat 1 
medeni:ret gene devam eder. rejim 
değişikliği olur, fakat medeniyet ge 

T o ını to ın 
aımcaınan 

maceırası 

yardım kısa bir zaman silrecek ve i
ade edilecektir. lklncl şekilde ise 
devam edecek ve yapılacak yardı
mın geriye dönmesi beklenmlye
cektir. Sana mlllet halinde yaşayan, 
bu medeni tekAmUl devresine var
mış bulunan insanların ne gibi yar
dım müesseseleri kurmaları lAzım
geleceğlnl de şöyle bir sıralıyayım: 

1 - Fa.kir veremliye parasız sana
toryom. 

2 - Her basta vatandaşın milra
caat edebileceği ve her müracaat e
dildiği anda yerinde bulabileceği 
doktorları temin edecek müessese
ler. · 

3 - Dol hastane. 
4 - Daima faizsiz ve icabında re

hinsiz kredi yapaca'k müesseseler. 
5 - Mektep hayatında iyi bir istJ

dat gösterip de parasızlık yüzünden 
tahsfllnl bitirememek tehllkeslne dU 
şen gençlere yardım edecek müesse
seler. 

6 - Evlenecek fakir kızlara yar
dım edecek ictlmat teşkUAt. 

7 - Çok çocuklu ailelere, hayatla
rını gizlice tetkik edip onları mah
cup etmeden ve onlara minnet yük
lemeden gizlice yardım edecek mu
esseseler. 

8 - Fakir çocukları giydirecek, 
fakir mahallelere kışın kömür, ya 
zın su temin edecek ve memurları, 
bu işleri görürken gazete fotoğraf
çilarını davet edip yardım görenler
le birlikte resim çıkarmak metine 
tutulmıyacak hayır müesseseleri. 

Bir insan topluluğunun içinde bu 
nevi milesseseler ne kadar çok bu
lunursa o cemiyetin insan tarafı o 
kadar tekemmül etmiş ve o cemiyet 
içinde yaşıyanlar o derece medeni 
addedilmiş olurlar. lçtlmat yardım 
teşkfHltları bir fantezi, bir lliks, bir 
sadaka değildir. Medeni millet olma 
nın esası ve zaruretidir. HABER 

Bir hiç 
yQzünden 

çıkan harpoer 
Truva muharebesine. 1spaırta kralı 

(Menelas) m karısı (Güzel gözlü E
len) in kaçırılması sebep olmuştur: 

Truva kralı (Perya.m) m oğlu (Pa. 
ris), (Elen) i sevdi. Gilu:l gözlerinin 
sihriyle büyülendi. ve bir gece kraliçe
yi kaçırdı. 
~açırma hidisesi. savaşı doğurdu. 

(Ağa Memnun) Yıı»anlılarm( cnyon) 
kalelerine hilcum etti. Siperlerde, is
tihkimlarda kanlı boğuşmalar oldu, 
şehrin zaptı ve yakılmasiyle mesele ka. 
pandı. 

Romalıların, Sabinlerin kızlarını ka..
çırmalan, iki komşu millet arasında 

muharebey sebep olmu§t:.ır. Fakat, Ro
malılar bu ciir•etkk tcşc.bbüslerinde 

haklıydılar. ÇilnKü, Sa.bin kızlarmı ka 
çırmak işi haya.U ve fiziyoloji.k bir ih
tiyaç yUzUnden ileri gelmişti. Romada, 
"'Kadın., olarak bir tek malılfık yoktu. 
Nesli üretmek için, muh.ıkkak böyle 
bir akın yapmak, komşu kızlarnıı ka
çırrp halka ekmek dağrtır gibi dağıt
mak limndı. 

Üçüncü Kart.aca. savaşları. görünüş.. 
te (Masinya) nm zalimane hareketleri 
ve mUstebidane idaresinden çıkmışhr. 

Fakat muharebenin hakiki sebebini 
(Katon) nun nutuklarmd& aramak 

lazmıdır. Ortada hakiki bir lüzum ve 
sebep yokken, Romad& Senato kürsü
silne çıkmış, şöyle bağmnıştr: 

- Kartacayı yılanalı ! .. 
Katonun arkadaşlan, onun her gün 

tekrarladığı bu sözleri a.rtı:k işitmemclt 
ve onu memnun etmek için, Afrikanın 
h8.§in ve ateşin kryılarmdaki, Roma
nın büyük rakibine, harp ilin etiler. 

Fransa tarihi de, böyle garip, tuhaf 
harp sebepleriyle doludur. Hıristiyan 

azizlerinden kalma şeyleri sa.klamıya 

mahsus bir kutu yüzünden (Kiyom 
Lokonkoran) İngiltereyi istila etmiştir. 

Meşhur (Yüz yıl eava..,ları), kadın. 
larm, Fransa tahtma varis olmalannı 
meneden (Salis) kanununun tatbi
kinden ileri gelmiş ve Fra.n8anm tam 
yüz yıl açlık, yoksuluk ve hara.bi için
de kalmasına sebep olmuştur. 

Fransayı hemen hemen mahvolacak 
bir raddey getirf en İtalya sa.va.,ıan • 
nm 8Cbc-bi de Fn.nsanm siya.si ve ik
tısadi hiç bir mcnf aati olmıyan işlere, 
kendilerine ait olınryan meselelere ka
n!jmasmdan ileri gelmiştir. 

On Ü çüncil Şarlm, İtalyn. yarımada. 
sı Uzerinde hak iddiası, lüzumsuz yere 
bir çok insanların ölümiyle neticele • 
nen bir takrm kanlı savaşlara sebebi. 
yet vermiştir • 

On Dördilndl Lui zamanmda. M • 

vaşlarm sebebi cidden tuhaf bir şe
kil almıştır. O vakit Fra.n.sanm. Lon. 
d.ra sefiri olan (Kont Vcstra) ile İ!!l
panya sefiri (Vanevil) in, İngiltere 
kral saraymd3. teşrif atta üstünllik me
selesinden dolııyı kavga ebnelerl, bL 
ribirlerine nezaket ve terbiye kaideleri 
drşmda söz e5ylemelerl, iki milletin 
biribirleırine girmelerine scbeb olmuş, 

------~~~~-"'.u.ı.ıu;.ıı.ı..o...D.ıd ..... ___.~ '(Lıltf en sayfayı ceviriniı) 



ır çeşme 

sula ı 
Baz hamamcılar 

Belediyeyi 
dava ettiler 

Sıhhiye vekaletinin tasvibile Kırk
çeşme sulan yarın sabahtan itibaren 
belooiye tarn.fmdan kHıilecektir. Bu 
yli.zaen camilerle bazı mUesseseler l!U· 

suz kalacaklardır. 
Bf\ZI hamamcılar bu yüzden beledi

yeyi dava etmişlerdir. M:aamafih su
lar jdarcsinin hamamc11ara tenzilatlı 
tarife tatbik etmesi suretile bu dava
ların önünü alacağı zannedilmektedir. 

Görüşler -----.. -Na.ısa 
fi« a o k o n o y c· ır lb!I :g ? 

Ba§waı s tıncUde 
küçükken giydiğim elbiseler hep o va
kit Aydin vilayetine bağlı bulunan Bol 

Öan kazası köylerinin dokumalarından
w. Bu kadar değil, kanape örtüleri, ya
tak örtüleri de o dokumalardan yapılır 

Ör. Bunlar o kadar güzel ve sağlam şey 
lerdi ki, yıkandıkça sağlamlaşır, güzel-

leşirdi: revacsızlıktan değil, o zamanki 

hükGmetin ihmalinden memleketin her 
yerindeki çeşid çeşid dokuma ve bez 
tezgahları ortadan kayboldu. 

İktrsat Vckilctinin buna benzer 
programının da yann, yabud öb:ir gün 
karşımıza dikilivercceğinden şüphe et
miyclim; çünkü tutulan yol, o yoldur. 

Hüseyin RIFAT 

On Dördüncü Lui İspanyaya harp ilan 
ctmf§tir. 

On Dördüncü Luf, Holanda ne de 
~u garip sebep yüzünden harp ctmi§· 
tir: 

Hollandanm Paris ~firi (Van Pot
kln) in, Uzerinde güneş resmi bulu. 
nan bir madalyon ta§Jd?ğmı kral Lui-
yc haber vermislerdi. Kral, altında, 
"Güneşin ilstilnde,, tabiri yazılı gil-

nc~ rcmzlııl arma olarak kullwdığt 

için, Hoalnda sefirinin böyle bir ma. 
dalyon kulaıunn.smı bUyük bir haka
ret saydı. Hemen harp ctmeğe karar 
verdi. 

Sonradan, Holanda. sefirinin böyle 
bir madalyon taşımadığı ar.laşıldı. Fa
lmt On Dördüncü Lui, buna ehem. 
miyet vermedi 

- Mademki böyle bir söz ortaya 
çıktı ,intikam almak lfı.z:m !. dedi. 

Fransızların Cezairi ~gal etme • 
leri de çok garip bir nebepten ileri 

gelmietir: Cezayir Fransız konsolosu 
(Duval), Cezayir beyinin yanında bu
lunduğu sırada, dini münakaşaya. tu. 
tu!'Jliluşlar.. Münakaşa. hararetli bir 
§ekil almış, bey lcızmış, elindeki yel
pazeyi elçinin yUzUne çarpmış .. 

Bu vak'a., Fr.uısız hükihnctlni si -
nirlend'irmcğe ve Cezayiri işgal için 
bir sebep teekil etmeğ kafi ge1mi!1. 

1864 te, Alrnruıya ve Avusturyanın 
Danimarkaya harp ilil..n etmelerinin 

sebebi de muhayyel bir rivayetten ile. 
ri gelmiştir. Danimarkalılnrm (Holş

tayn) eyaletindeki Almanlara karşı 

işkence yaptıkları ortaya atılmı~. id
dia. tahkik edilmeden, sorulmadan, 
hemen sav3.Ş3. başlanmıştır. 

1897 de Amerika ile 1spanya hUkft.. 
meti arasında münasebet çok gergin 
bir haldeydi. Bu sırnd:ı, (Güba ada
sı) nda. demirli bulunan (Men) zırh
lısında birdenbire bir infilak oldu. A. 
merika hilkumeti bunu 1spanya tara
fından hazırlanmış bir suikast sandı. 
V c derhal tspruıyaya karşı harp açtı. 
!spanya bu savaşta bütün donanması
nı, Portorikoyu, Güba ve Filipin ada. 
lnrını kaybetti. 

Sonradan, denizden çıkarılan 
(Men) in enkazı tetkik cdilir~en, . g<: 
mideki barutlnrın kendi kendıne infı-
lak ettiği anlıışıldr. . . 

Bu hakikatin anlaeılmasr üzerıne 
Amerika hlikfımcti lspanyn~a Güb~ 

Filipini geri verdi mi? Ne gezer·· 
yr, 1 
Tevekelf dememiş er: 

Veyl mağlftba! .. 
Hiısey·ıı Ril§fü TIRPAN 

ç 

1ÇERDE: 
:S. HükCımct doktorlarının göçmenlerle 

de nHikndar olmalıırına karar verilmiştir. 
• IWy ebeleri l'elişHrmek üzere acılma- . 

sına karar verilen mektepler hakkında Sıh 
. hi:rc \'ekdleUnin hazırladığı talimatname 
\'İlnyelc gelmiştir. Şehrimizde n.çılacak 0-

lnn mcklebfıı tahsil müddeti bir yıl ola· 
caktır. 

~ lstanbul vllA:reU ticaret müdürü Tah 
sinle Buyükdcre fidanlık müdürü İbrahim 
l'akındn Avnıp:ıya gideceklerdir. Müdür
ler rlrat tetkiklerde bulunacaklar, Büyfik· 
dere fidanlı~ına ait brızı n15t ve vesait a
lacaklardır. • 

:r. llnliçte Salın oc:ığındnn lurın1z1tôP: 
rak tnşıynn Yıldırım motörü, lltıllçteki A
dıılnr charındaki kaynlıkları sıyırıp ge
cerkcn dibi delinmiş ve batmı,tır. içinde 
kiler kurtarılmıştır. 

:(. İstanbul hukuk fnküllesi doktora kur 
ları dün açılmış \'e çalışmağ:ı ba~lamıştır .. 

il• lstanbuldnki nk okul çocuklarına mah 
sus olmak üzere, önümfizdckl )'tız mevsf· 
mlnde 12 kamp nçıl:ıcnktır. llu suretle 
kampa geçen yıl 450 çocuk knbul edil
mişken, lıu yıl lıln çocuğun iştiraki temin 
edilmiş olncnktır. 

ı;. Ordu ,.e Samsun ,.iliıyellerini biriblrl 
ne b:ı~layan Akç:ıy köprüsünün inşaatı 
64 bin 926 lira)'n ihale edilmiştir. 

• Horsa ve Osm:ınlı bankası kom~erl 
llısnn Hıfal, diio Ank:ıradon htanbula 
gelmiştir. 

~ lle)·oğlu lıalkevindc busiin 18 buçuk
la şair Nedim hakkında öğretmen ve mu· 
l:arrir Halit Fahri tnrafıodao bir konfe
rans ,·erileccklir. 

of. Belediye reis mun .. ·ini Ekrem bu ak· 
şamki trenle Ankaraya gidecektir. 

• Emni>·et kadın komlserlerindeDNI· 
nıct ve Fn1ırilnnlsa Kasımpaşııda çöpl!lk 
çeşme sokalıında kahve folına bakan Sür 
pik adında bir kadını suç üstünde yaka· 
lnmışlardır. Suclu mahkemeye verilmiş· 
tir. 

:s 21 şubatla lnslllcrede Birmlnsamda 
ncılacak ol:ın sana:,·! sergisine Türk tile· 
carları da davet edllmişşUr. Sergide lüks 
salon eşyası, spor malzemesi ve nAır sa· 
na:,i teşhir edllecektlr. Ticaret odası key
fiyeti alıikaılarlara btldlrmlşlir. 

lf. Birikmiş pl:lka resimlerinin tahslU 
için, şoförlere şubat bire kadar müsaade 
vcrllcccktlr. Bu mfidrlet için borçlarını 

öıJemhenlerin -plıiknları derhal söküle
cektir. 

• Jskrın teşkilatı olmıyan vi1ftyet1erde, 
vnlllcrln vazifeyi sörmeleri kararlaştınl· 
mıştır. 

• Liman idaresinin Pireden nlmaya 
karar \'erdi~i \'asıtalara ait müb:ıyaa pro
je \'C Irnrarl:ırı dfio liman işletme mOdO· 
ıü Rauf! tarnrınd:ın Ank:ıraya sötUrül· 
mnştnr. 

• Deyo!ılu ve !stanlrnl taraflarında kar
~ulnn kıırşı seçilecek yerler tesblt edilmiş 
ve kroldleıci h:ızırlanm:ığa başlamıştır. Bu 
iş bittikten sonra, biiliin geçit yerleri 
bir gilnde işaretlenecektir. 

• ünh•ersitede evvelce yapılan lisan 
dersleri muafiyet imlih:ınlarına girmiyen 
bazı tnlchelerln mazeretleri makul sörül· 
mnş, bunlar hakkınd:ı 21 biriocikônunda 
ikinci bir lmtih:ın daha yapılmasına ka
rar verilmiştir. 

"' Hukuk fakültesi son sınıf. talebesi, 
yılbaşı tatilinden istifade ed<'rek Roman· 
:raya bir seyahat tertip etmiştir. sbynhote 
30 kl:Şl iştirak edecek ve bir hafla kadar 
sürecektir. 

lı\ ldnre limlrlerinin hususi otomobllle
rlnl bizzat kuU:ınmalarını Dahiliye vekl'ı· 
leli menetmiştir. , 

"' Liman işletme idaresinde bir kütüp
hane kurulmasına başlanmıştır. Kütüp
haneye şimdilik ldurenln muhtelit kısım· 
l:ırındn hultın:ın kitaplar tasnif edılerek 
konulacaktır. 

:f. Altın <liin 1068·1070 kuruşlnn mua· 
mele görmfıştür. 

OTŞARDA: 
• Livornoda )'eni bir tıaJyan C3estroycrl 

denize indirilmiştir. 
ç lsvtçrcnin Ankara ve Kahire elçisi 

Marlcn Yarşovayn tayin edilmiştir. 
• Çek reisicumhuru Bcneş, ticaret ve 

enclüstrl n:ızırlılhna meclis reisi Mloehu ta 
)'in eylemiş ve 'Mloch sadnkot )·emini ede
rek dünden Itlb:ırcn vazifesine başlamış
tır. 

• Romnnya kralı Karol, Alman gençlik 
fcşkiltı.tı reisi n:ıtdur von Schirncha (nıcm 
lclıet mulıofızı) nişanının şeref salibi rUt 
lıeslni vermiştir. 

Fransız mehu :ın meclis!, 1938 büt
çesinin müzakeresine haşlamıştır. Meclis 
tic:ıteı nezareti bütçesini kahul etmiştir. 

• Ahclülhamlt deni nazırlarından Se-
lim l\lelhome, 86 yaşmdıı olduğu halde 
San Hemodn ölmüştür. 

ZA y1 - Kadıköy tekaüt §Ubesin
den almakta olduğum 658/s,541 numa -
:roıl zayi olan son eski maaş cüzdanımın 
yerine yet'iısini çıkaracağımdan hük
mü yoktur. (V. P. 2107) 

Güverte yü:z:baıılanndan 
HAMZA 

'HA'Bm - ~am poafast 

Eski Fransız Başvekili 

Flanden 
Berlinde 
~ 

'Berlln, 13 (A.A.) - Eski Frımsa 
başvekili Flanden, Kopenhagdan bu 
raya. gelmiştir. Kendisi, birkaç gün 
hususi surette burada kalacaktır. 

Flnnden doktor Göbelsi ziyaret e
derek kendisi ile iki saat görUşmUş 
ve ondan sonra. 6ğle yemeğini Fran 
tıız bUylik elçlllğlnde yemiştir • 

Flnndcnln Hitlerl ziyaret edeceği 
hakkındaki şayialar asılsızdır. 

Hiddetli aşık 
Ağır surette 
yaralandı 

Bostanbaşında. Cezair sokağında 
25 numaralı evde oturan Vlktorya 
ismindeki kadın sekiz scnedenbcri 
metresi olarak oturduğu Remzi ile 
dun sabah kavga. etmlş, Remzi ka
pıyı çekip gitmiştir. 

Dün akşam dokuza doğru Remzi 
eve selmiş, kapıyı çalmış, ViktoI"Yn 
pencereden başını uzatarak kapıyı 
açmıyacağınr söylemiştir. 

Sokalc ortasında kalan Remzi ka
dının bu haline fena halde kızmış, 
evin arka tnrafına giderek duvara 
tırmanıp ikinci lı:at penceresine cık
mıştır. 

Remzi bf r eliyle pencere lrnnarına 
tutunurken diğer eliyle de camı aç
mağa. tefebbUs etmiş, bu sırada cam 
kırılarak Remzi kolundan ağır su
rette yaralanmış, yere düşmUştilr. 

Remzi baygın bir halde Beyoğlu 
hastnnesino knldmlmrştır. 

ihracatı kontrol için 
Yüksek mektep mezunla na 

mahsus 
Bir kurs açılıyor 

lk tısat vekaleti, hububat, limon ve 
porhkal ihracatmI kontrol edebilecek 
elemanlar yetiştirmek maksadile, üni
versite ve yüksek iktısat mektebi me
zunlarına mahsus bir kurs açmayı ka
rarlaştmnıştır. 

Kurs önümüzdeki ayın birinde açı
lacak ve buraya devam edip de mu
vaffak olanlar 150 lira maaşla ihra -
cat kontrollUğUrte tayin edilecekler -
dir. Bu işte liyakati görülenlerin ma
aşları 250 liraya kadar çıkabilecek • 
tir4 -·- -

Pasaport 
harçları 

Talebe kafilelerl, 
ilmi tetkikte bulu

nacaklar've işçiler 
için indiriliyor 

:Ankara, 13 (Hususi) - Paşaport 
kanununda yapılacak tadil!t hakkın
da meclise verilıni§ olan layiha umu
mt heyete sevkedilmlş-Ur. LB.yihnnın 
görU.sUiecek son şekli fudur: 

''Halen alınmakta olan pasaport 
harcı miktan 25 lira.drr. Münhasıran 
tahsil için hUkü.met tarafından gön
derilenlerle, talebe oldukları ve tah • 
sil maksadiyle seyahat ettikleri mahal 
ll maarif ınüdilrleri tarafından tas -
dik olunan kimselerden yan harç alı
nır. Yabancı memleketlere gidecek o

lan amelenin pasaport harcı bir lira
dır. İlmi tetkiklerde bulunmak ve mU
sabakalara iştirak etmek, veyahut ya 
hancı bir devletin mümasil teşekkül -
lerlni ziyaret veya oular tarafından 
Tilrkiycye yapılmış ziynretleri iade ey 
temek maksadiyle yabancı memleket -
lere gidecek olan talebelere, sporcu 
Ye izcilere en az beş kişilik kafile ha
linde bulunmak ve talebelerle izcile
re muallimleri nezare".inde gitmek şar 

' tiyle altı aylık müşterek pasaport ve-

rilir. Bu takdirde mua11imleri de da
hil olmak üzere hcrbiriııden birer li
ra harç alınır. Bu hühUmden istifade 
ile yabancı memleketlere gidenler bu 
vaziyetlerini kaybettikl(:ri takdirde u

umuınl hükümlere tabi olurlar. Daimt 
surette pasaport ~ttnasmı mecburi 
kılan yabancı memlekEtlerde tahsilde 

buluna Türk talebe vo ameleye o 
memleketlerden çıkış halinde umumt 
hUkümler tatbik olunmak şa.rtiyle 
tahsil veya işinin devamı müddetince 
bir lira harç mukabifüıde daimi ve t
di pasaport verilmesi caizdir, 

= - - '!23! 

ltalyanın çekilişi 
Milletler Cemiyetini 
ko vvetlendi rm iştir 

Cenevre, 13 (AA,) - Milletler 
cemiyeti klı.tlbl umumt muavini Pl
lottl, mumnUeyhln kalemi mahsus 1 
pıUdilrU Borlo, iktisat şubesinden Ta 
nl ve tahdidi teslihat şubesinden 1 
Fieri hıtlfnlnrmı Milletler cemiyeti 
umumi kft.tlpllğlne bildirmişlerdir. 

Bir Amerikan görüşü 
Nevyork, 13 (A,A,) - Nevyork 

Tlmes gazetesi İtalyanın Milletler 
cemiyetinden çekllmeslnln kendi a
leyhine döneceğini yazdıktan sonra 
şu mutaleayı lHive eylemektedir: 

'"Bu celrlllş demokrat ve sulhper
ver devletleri Cenevredekl son faşist 
devletinin mUşkUIAt cıkarmağa ma-
tuf hnreketıerJnden kurtarmış ve 
onlara Milletler cemlyetlnl daha 
kuvyctll bir beynelmilel icrant ~le
ti haline getirmek fırsatını vermfş. 
tir. 

Mecliste 
m··zakere er 

Ankara, 13 (A. A.) -Büyük Millet 
Meclisi bugün Hilmi Uran'm reisliğin
de toplanmış, rnerakibi bahriyeden a-

lınacak rilsum hakkındaki kanuna ek 
kanun layiha.siyle tapıı ve kadastro u
mum müdürlüğü teşkilat ve vazif ele
ri hakkındaki kanuna bir muvakknt 
madde ilavesine dair kanun lfi.yjhasr
nm geri verilmesi hakkındaki başve
kft.let tezkereleri okullinuş, adliye, bUt 
çe, dahiliye, maliye, sıhhat ve içtima! 
muavenet, ziraat encümenlerinde boş 
ol8J1 lzalrklara seçi,m ve ihtiyat zabit-
leri Ye ihtiyat askeri memurları ka
nununun üçUncü maddesine bir fıkra 
ilavesine dair kanunun değiştirilmesi 
hakkındaki kanun layihasının !birinci 
milzake.-esl yapılmıştır. 

Bilyük Millet Meclisı Çarşamba gU
nU toplanacaktır. 

Encümen!ere aza seçimi 
Büyük Millet Meclisinin bugUnldi 

toplantısında, azalrklan bo§ olan, AdJr.
ye encUmenine: Necip Ali Küçüka (De
nizli) ,; Salah Yargı (Kocaell), Ali Ri
za Türel (Konya), BUt~e cneUmcnluc. 

Faik Bayul (Kayseri), Vedid Uzgören 
(Kiltahya), Muttalip Öker (Malatya), 
Rize Ertan (Mardin) Sım Day (Tı:ı.aıb
zon), Dahiliye encümenine: Orgeneral 
Ali Sait Akbaytuğan (Kocaeli}. Maliye 
encümenine: Necati Güneri (Zognul-
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Noz·ı icıvarınds 

Es i ·r ~r 
mey a 
çıkarıl 1 a• 

Geçen ilkbaharda, Karas~l ~:~a· 
sında ltaıvan arkeoloji beye J;r: • ., nıaııır, 
fmdan başlıyan ara?tır tıtıllŞ \"O 
mevsimi dolayıslle tatıl ed:R DlB il .. 
hoyetln direktörü bulunan o oo· ti "'e ,. 
nlversitcst arkeoloji doçen 

1 
tıludUril 

ma ve Latlum mUzeJcr ıın.lı;tır· 
Ciulyo Yakopl şehrimize ge ıa;d&• 

Heyetin yaptığı araştrrına tre [JlO 

bllhnssa, Nazllliden 60 kll~~odlsinS 
safede, Karaca.suda, eski nıe1 .. 
şehrinin ve Afrodlk mAbcdin~Dlıııl• 
dnna çıkarılmış olması çok e erıııer 
yetlldfr. Buradn, topraktan, ~ııtarıl• 
den yapılmış 175 güzel baş 

11 5ağ• mış olup bunlnrdan 125 1 6~\160 sn· 
lnmdır. Du bnşlar, Zcus. Ba

11 
ctınc1' 

neş, ay, Pnrls vesaireyi teIIl6 

tedlr • k urııt 
Du araştırmalar. çok bUr:pl bfr• 

değeri haizdir. Clulyo Y~:ecclt \"O 
kaç gUn sonra Romaya g de\'81]) 
flkbaharda, tekrar )llesaistne 
edecektir. 

AL KAZAR 
erdCil jÔ• 

Sineması YARIN matincl ~rnı-
baren Türkiyede ilk defa 2 go 
memiş büyük film birdeD· ..: .. ın 

. :ı.ew-
Metro Goldvin Mayer §lf , 

Süper filmlerinden 

-Ca 
eli 

• es; 

r 

. ıJatıfC 
Baş rolde: Yol Mc. CREAı 
on O'sulllvn.n Levis Stone. ~ 

. Hakiki hayat içinde her gtın bir J<J• 
· bir faciruım kudreti, mas~P.Il 11e
zın gangsterler arasında ı>"r-- . 
yPrnnll :ma.cbrclCLn 

2-G 
bas 

ce 
nı 

dak), Sıhhat ve İçtimai Muavenet en - Baş rollerde: Buek Janes. (IJ!• 
cUmeninc: Dr. Hüsamcttin Kural (Be- Misline raslanm:ımı§ debşet ,.e 
yazıt), Dr. Mustafa Cantektn (Çorum), gU7.eşt filini. ~ 
Ziraat encümenine: Tahsin Coşkun ~ 
(Kastamonu) seçilmişlerdir. ~ 
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Yazan: Nizamettin Nazif 
c~ 

~~er sUnger gibi hadiselerin Hs-
l{ıe ••• geç:11iş, her §ey unutulmuştur. 

~~beş nıetıro yüksckhğinde, dört 
~ ;, geniş ve yepyeni qurlar ile mağ 
''0llıa, Etruryaya '3arkan Golleri 1 
~ S l'tnıağı _yanında mağlfıb eden 
ı!:ı-~ ervıYilsun avdetinı beklemekte- ı 

~ u;ağıyor; don tutmuş bataklık-• 
~~ tU yavaş yavaş örtülüyor. 
~ ~ıı dallarda geceki ayazın tak-
~ salkımlar ... 
~ lı..'oahann iki ayını v~ kı§m Uç a- ı 
~nin dağlarında g1-:çiren Roma 
~. bUyük bir galebe kazanmışlar
ll:ı ~ galebe yalnız R•J'.llayı ve yal-
4l) 'lln dost!an ve mUttefikleri olan 
til, O!tıu, Sabinyomu ve Etnıryayı de 
ta.ı~denize bir çizme Ş1>.kll çizerek 
~~ YB.rımadanın t0puğundaki 1-
~01lları da sevindirmişti. Zira Gol 
~ bu~nin Apenin dağhmr.dan aşma
~ Yanmndanm is~ıl!dan k?rlu-
~ sı demektir. 
~~ l'ağınasına rağmen, babalarını, 
~ g arını ve kocalarını beş aydanbe 
e 

0l'lneınış olan genç kızlar, genç 
~ ~lı kadınlar, anala:-, sanki sırt
t ~·ak yemek için kaşınyo.rmuş 

kendilerini günde dört öğün dö
t,?u erke1clerin yolunu sa.bırsızlık
~::e~liyorlnr. 
d latınos tepesi de ayni sabırsızlık 

rı. edlr. l{oıııelya mutfnkta keçi kı
{.0r, 'l'ulliya ortalığı temizliyor. 

t~\ıc ~.ana, kocası kral Tarkinin öl
Avııı, ~ıı&_nhPri • ,eiJT.mo>}liiii ıtltanat 
i'aıı anıyesine bürUnmüş, etrafa ıı,ııl
~ıı. 11eşeu gözlerle bakıyor. 
~ harbe kralın iki damadı da iş
~ etnıiştır, Bunlardan Kassiyüs 
~ harpten sonra kolundan ağır 
~ !>'% Yaraıandığı için, bir aydanbe
~l aya dönmüş bulunmaktad~. 
'bu~ getirenler onun ve LuçiyU
~~~~. kahramanlıklsrmdan bah -
~"''-eClırler. KassiyüsU.n sol omu
~~ le~ yarası yaman ;bir çarpış
~ eQı canını gUç kurtardığına dela
~ g~l'l_a da kansı Tulliyanın dal-
~ eri onu görmüyor bile ... 
~h Yalnız Lf1çiyüstln kahra
~· ~ bahsedenleri dinlemek 
b.~ lenıer ona anlatmışlardır ki 
~ % 0hnasaydı Goller Amo ırma
~~t rahat geçerler ve Serviyüs 
~h. <>nlerine katıp hiç olm8.Z15a 
~~ kadar sürerlerdi. Eğer Roma, 
1ı,;,. ~ertYanıaçlannda tutuna.bilmişse, 
·~l><l Badece LuçiyüsUn kılıcma 
'l\. u. 
~ 'IUJ· 
'i )l~ın ilk işi bu ı:ıözlerl Roma
~~ k olnıuştu. Genç köle Ar
~ıq.i ~ "e Yaşlı kölesi bir aydanberl 
~1~1 .. ev dolaşarak lAlçiytisün kah
~~ ~~a halkı inandırmıılardı. 
~ ~l~~ıı &'an kar altında titre§erek 
1a~l !L. kaaın kümelerinde bir ağız 
~~l'\>i;_ 
lı <ıtı .. :1 '4l3ten bahsediyorsa, mut-
~ ''lan agıı LüçiyUsU konuşuyordu .• 
~?' ta ın aydınl:ını51 üzerinden ne 
~a ~~tnan geçmişti; yahut havanın 
h • ~aıtt~na daha nek:ıd::r ıa'.man var
~~~ 11otd~ oturanlar bunu öleç

~ t\ltı;:~1ladan mahrumdular. Yal
~'ll btıı kinci öğün yemrğini yedik
~~ l )a :Yorıardı. Demek ki günün J-
~~ ra~•na girmiş bulunuyor~ardı. 
~~ ı. 'l'Uıııen ~ornelya h5.la mutfak
~t·~ltı~ 

0
Ya ~se k:U:gılar~na daya -

~ııtl~rı d n n.obetçının soguktan tit
~ ~ Od ehlızdcn ikd'? bir geçiyor. 
~ha ~ll'ıi:~a kah bu odaya girerek 
~ ~ lıkle uğraşıyordu. Haki -
~1 ltoıı 1 kadın Palfıtinostaki nöbet
~~ Uyor ve Arsinylisü bekli-

~~ lt· t~ lttı oleY:f Serviyüs surlarına gön 
~e,t~ı ~inyUg, krall2 Ltıı;lyüsün 
~ ~d~~ıtda bckliyecek ve alay 

1

. 
~atar Z8Jnan Luçiyüsü alıp 

1110S'a getirecekti. Genç 

köle güzel kadının bundan nasıl bir 
maksadı oldu_ğunu farketmemişti. Tul 
llyanın onunla da seviştiğini biliyor
du: 

"- Herhalde bir an evvel görmek 
istiyor ... ., 

Diye dü§ünmüştü. Fak:ıt Tulliyanın 
maksadı başkaydı. O artık kararını 
vermişti. # 

Fırsat bu fl!rsattı. Şehrin LuçiyüsU 
bir kahraman olarak alkışlamıya ha· 
ztrlandığı bir günde indirilecek dar~ 
nin boşa gitmi)~eceğini kestirmiş bu
lunuyordu. 

Roma kralı harpten döndüğü za
man dosdoğru kapitola çıkar, Jüpiter 
mabedine girer, sonra senato tarafın
dan kabul edilirdi. İşte, Tulliya tam 
bu sırada tatbik edilec.ek bir plan ha- , 
zırlarntş ve bunu en yakın adamlarm
dan, bütiln sırlannı bilen iki köle -
sinden bite saklamıııtı. 

Arasıra mutfağa girdik~e Kornelya 
ya takılıyordu: 

- Artık keyfin yerinde. Gözlerin 
gülUycr.. Şimdi neredeyse LuçiyUs be
liriverir. 

Sonra bUyiik anasının odasına koşu 
yor ve süslenmesi bir tUrlü bitmiyen 
Tanakile yardım ediyor gibi davranı
yordu. 

Tanakil de bugün çok ne~liydi. O
danın bir köşesinde yanan odunların 
odayı dumana boğduklao:mı kat'iyyen 
farketmivor eski bir K<ır~nt tUrkUsU 
nU kapı;ınd~ nöbet be~diyenleri gül
dilrcm iğrenç bir sesle tutturmu,, bir 
~iizl:ve hırlıvordıı. 

s~rviyüsUn krallık tacı ve ltcu-lıillı 

asam fi1di!ii tahtın UzerLlde duruyoır
d u. Tulliya bunlara baktıkça gözleri 
şeh•retli bir ışıkla parlıyor, sonra 
mut faktan gelen 5akrak -v~ billur kah 
kah ılar kulaklarında çınlr.rken ken -
dini daldırıyordu. Roma krallığına ait 
alnrnctlerde bu kadını çel<en garib bir 
mıknatıs vardı. Bir aralık büyük ana
sını?. sordu: 

- Kralın kaftanı nerede? 
Tanakil şarkısını kesmiyc lüzum 

görmeden başı ile bir kenarda duran 
tahf".a sandığı işaret etti. 

- Çıkarayım mı? 
- Sen bilirsin. Çıkar, koy oraya. 

Gelince hazır bulsun, hem oda epey 
ısındı değil mi? 

- Şüphesiz, şilphesiz. .. 
- Isınamıyacağız diy~ bir hayli 

ürkmil.ştüm. Yolda üşümüş o!acaklar 
tabii. Kapitolun binalarında nasıl buz 
kesildiğini de bilirsin. Ba.ri buraya 
geldikleri zaman sıcak bir oda yüzü 
görsünler ... 

- Çok haklısın bUyük ana ..• 
Bu sözler Tulliyanın ağzından is

teksizlikle dökülüyordu. Belliydi ki 
kadım cevabsız bırakmamak için bir 
geyler söylemek ihtiyacm duyuyor ve 
hakikatte onunla hiç mi hiç meşgul 
olmuyordu. 

- Sandıkta. biri erguvani renkte biri 
kırmızı iki kaftan vardı. Bunlardan 
erguYani renklisini alarak sandığı ka
padı. Oda dumanlı olma~ılydı ve kra
liçe Tanakil, damadı ile geçireceği tat 
lı dakikaların hulyasına kendini kap
tırmamış olsaydı, kızın bu kaftanı u
Z'.ID uzun kokladığını. bir aşıkına sa
rılıyormuş gibi onu göğsüne bastığını 
görecekti. Bununla beraber, bir iki 
saniye sonra Tulliya. e:guvant kafta
nı tahtın Uzerine okşıya c>kşıya serer
ken, kimbilir nasıl oldu da Kassiyüsü 
hatırladı \'e sordu 

- Kocan nasıl? .Kralı k:ırşılyabile
cek bir halde mi? 

Genç kadın bel kemiğıne iğne batı
r. mış gibi silkinerek, ürkek, ürkek et 1 

rafına bakındı. Bu sualin. acaba ne -
den Tulliya üzerinde böyle bir tesiri 
olmuştu? :Maamafih ken::lini toparla
makta. gecikmedi: 
"- Kassiyils iyidir b!.iyük ana ... Az. 

Trakya 

Mektubu 

Her sahada 
geniş kalkınma 

hareketi var 
Edirne, (Hususi) - Balkanların en 

güzel yolu olan Edirne - !staııbul yo
lunun 1.stanbuldan Lüleburgaza ka • 
dar olan kısmının cumhuriyet bayra
mında merasimle açıldığı malumdur. 

Şimdi de bu yolun Lüleburgaz.dan 
Edirne ye kadar olan kı&mının inşaatı
na başlanmak üzeredir. Aaf alt yolun 
iki tarafı Akasya ve meyva ağa~Jari
le silslenmiştir. Yeni dikilen bu ağaç
ların hemen hepsi tutmuştur. Yolun 

üzerine yer yer çeşmeler yapılmakta 
ve bu çe§mclerden civardan getirilen 
iyi sular ak1tılmaktadır. 

Trakyada kar 

Birkaç güııdenberi §ehrimiz ve ha
valisine fırtına. ile karı§ık kar yağ
maktadır. Tra.kyanın hemen her ye
rinde kar olduğu gibi Balkanlarda da 
fazlaca miktarda kar y~aktadır. 

Yol ve köprll io,aatı 

Havza - UzunköprU arasında.ki eo
senin ve bu meyanda Zaluf köprUaü
nün in§Utı devam etmektedir. Vize • 
Kırklareli yolu Ur.erindeki ahşa.p 
köprü yerine yeniden beton olarak 
yapılmakta. olan Poyraz köpriisü in
şaatı da. bir hayli ilerlemietir. 

Konserve f abrikaıı itletilecek 

Halen kapalı bulunan konaerve fa.b
rikaamın il}letilmeet için umumi mU
f ettişliğin cmrilc tetkik:ı.ta. başlanmıı
tır. 

Trakyada ve bilhassa Edirnede her 
tilrlü ve çok lezzetli aebzeler ye~
mektedir. Fabrikanın işletilmesinde 
muvaffakıyet hasıl olduğu takdirde 
mühim miktarda bamya, patlıcan, do
mates, enginar, bezelye, fMUlye, kuş
konmaz konservelerl yapılıp iç ve dış 
pazarlara sevkedilecek ve bu yilzden 
sebze ziraati §Uphesiz bUyUk bir inkl
~a.fa mazhar olacaktır. 

Ziıraat vckfı.leti de bu önemli işe el 
koynıu.~tur. 

Umumi müfettişlik iktISa.t müşavi
ri Saffet, fabrika.ya. giderok tetkikat
ta buhınmıya başlamı§tır. 

Fidanlık kursları 

Trakya fidanlıklarından her sene 
da.ğıUmakta olan yüz binlerce kıy • 
metli meyva.sız ve meyvalı fidanlar -
dan çoğunun köylerde dikim, 8.§ı ve 
bakım işlerini kuvvetlendirmek mak
sadiyle umumi mUf ettişlik bölge vi
layetleri köY. bütçelerine, kısmen de 

ziraat vekaletinin paraca. Yardımları
na dayanarak her villyetten l5 ve 16 
yaşlarında vücutça sağlam, okur ya.
zar, köyünde ara.ziSi bulunan gençler-
den yemesi, içmeei masrallan kursa 
ait olmak Uzere onar kişiden kırk ta-
lebe alınmış ve Edirne fidanlığında 
''Aşıcılık, fidancılİk ve küçük ziraat 
68.Il'atları,. namiyle bir kurs açılmış-
tır. . 

Kursa muntazaman devam olunmak 
tadır. Talebelere ayni zamanda. tavuk
çuluk, tavf}ancıhk ve arıcılık dersleri 
de verilmektedir. 

Umumi müf cttiş General Khmı Di
rik kursa giderek talebelerin dersle -
rinde bulunmustur. 

evvel derin bir uykuya daldı. Onu, 
kral Palatinosa gelmeden uyandırmak 
istemiyorum. 

- 1yl. Fakat kral geldiği zaman 
Kassiyüs uyanmış olmalıdır. Böyle 
büyük gUnlcrde bir Romalı nekada.r 
ağır yaralı olursa olııun kralına say
gı göstermeye mecburdur. 

(Devamı var) 

incir ve üzüm satışla
rında durgunluk var 

MUstahsll elinde ·daha 14 bin ton 
DzUm ve 10 hl n ton incir bulunuyor 

lımir (hususi) - Son günlerde n
züm piyasasında durgunluk vardır. İh 
racatçılanrruz tarafından an konsiııyas 
yon olarak ihraç ed:len üıüm1crden mU 

him bir kısmı Alman ithalatçılarına sa 
tılmı§tır. Onun için Alman ithalat evle 

rinin son siparişleri. küçiik part:lere in 
hisar etmektedir. Bu fü:ümler fazla ol
madığı için yakında yeni ıiparişlerde 

lıulunaca1darı tim!d edilmektedir. 
Bu seneki üzüm rekoltesi 42bin ton 

dur. Bunun şirdiye hdar l 9865 tonu 
borsa kayıdlarına göre satılmı§tır. tkin 
citc~rin sonuna kadar limanımızdan Av 
rupa memleketlerine ihraç edilen üzüm 
mikdarı 14000 tondur. Şu hesaba göre 

insan 
kaçakçıları 

Gümrü'ıc muayene memurlan, biraz 
açık göz oldu mu, zevk için kaçakçı-

lık yapan yolcuları, aeyyahlan ~zlerlne 
bakınca anlarlar. 

Bunlar, bir paket cığara, bir çift ye 
nl kundurayı verecekleri ufak bir güm 
rUk parası için değil, malın muayene 

memurlariyle eğlenmek için ıizllce p 
çlrmek isterler. Baı:an akla gelmez hile 

lere mUrat.:ut ederler. 
Bizim burada bahsetmek iate'diği

miz "adam kaçalıcçılan"dır. 
Çinde binlerce adain açlıktan ~mı. 

yor; bir çoktan da 8lmemek lçln memle 
ketlcrinden aynlmak, baJka. diyarlara 
hicret etmekten batkı ~e bulamıyor
lar. 

Fakat, son .zamanlarda bir çolC mem 
leketler muhacirlere karır kapılarını ka
palı bulunduruyor. Kf.ndi vatandaşlan 
işsiz dururken dışandan yabancılann 

gelip onlara rakip olmasını, onlann ek 
meğini almasını istemiyor, bunun 8nil 

ne geçmiye Çalışıyor, ve muha'.:irleri ka 
bul etmiyor. 

Fakat, Çinliler buna da çare bulmuı 
lar: 

Yelken gemileri ile adam kaçakçılı 
ğr yapıyorlar. 

Şanghaydan bir ıilril adam yükleti 

yorlar. Bunlann ne ismi belli, ne pasa
portu ne de bir hUviyet k~ğıclı var. 
Yalnız yol ücretini verdiler mi, gemiye 
giriyorlar. GJvertede bir köşeye büzü-

lüyorlar, bekliyorlar. Haftalarca deniz 
üzerinde çalkalandıktan sonra nihayet 

~merika kıyılarına varıyorlar. Ukin 
he:nen çıkabilmenin imklnı yok. Gd.:eyi 
beklemek lbım ... 

Bir kere karaya ayak bastılar mı i§ 
kolay l Hemen Çinlilerin ikamet ettik
leri mahalleye kapağı atıyorlar. Orada 
her tilr)j vardımı görüyorlar. tı bulu-

yorlar, çalı;ıyorlar, Bazan da zengin olu 
yorlar. 

Fakat, karaya çıkmak! İşte bu milş 
kül. Bunun için ekserisi bir sandık içi 
ne konuluyor, gece sahile bırakılıyor. 

Bu da her zaman muvaffakiyetlc ne 
ticelenmiyor. Bir de bakıyorsunüz ki, 
ufukta bir duman peyda oluyor. Az son 
ra gümrük muhafaza memurlarının mo 
törü görünüyor, suratle yaklaşıyor. 

Gemi kaptanı bütün Çinlileri san-
dıklara tıkıyor. Gümr(ikçUler gemiye çık 
tılar mı, bir yığın sandık görilyorlar. 
Kaptan bir küfilr savuruyor, tayfalara 
emir veriyor. 

- Atınız ıu ölüleri denize! .. 
Tayfalar emre itaat ediyorlar, san

dıklardan bir kaçını tutunca denize atı 
yorlar .. , 

Gümrlik~lcr gidinceye kadar bazan 
bir düzine •.;anlı adamın denize atıldı
ğı oluyormuş. Ne çare baht i§i ! .• 

mlistahsil elinde bulunan ürllm mikdan 
14000 tondur. Tüccar elinde henüz ih 

ra.ç aclilmemiJ üzüm mikdan da 6000 
tona yakındır. 

İncir rekoltesi ise 34000 tondur. 
Bu mikdarda 9000 ton hurda da dahil-

dir. Borsa kayıdlanna göre, satılan in 
cir mikdan hurda vo iyi incir olmak il
zere l 7 5St5,S tondur. tnhlaar idaresi de 
istihsal mmtakalanndan 4000 ton incir 

satın almrıtır. Demek oluyor ki rekol 
tcden 21556,5 ton incir utıimıftır. 

İncirlerin milhim bir lamm da bor· 
saya kaydettirilmeden ttlccarlar tarafm 

dan köylerden satın almmıJttr. Bunu 
nazarı dikkate almazsak mUatahsil elin 

deki incir mikdanru 13000 ton olarak 
kabul edebiliriz. Bunun 3000 tonunun 

ı borsaya kaydedilmeden aatıldrlmı ka 

bul edersek milstahail elinde yine on 

bin ton incir bulundufu anlqılmakta
dır. Mevsim iptidasından ildndtqrinln 

sonuna kadar ihraç edilen incir mikda 
n 21500 tondur. 

• 
Yurdun 

Dilekleri 

Belediye kömtlr 
getirse kıyamet mi 

kopar? 
lmılrde odun kömürü ihlikdrı olanca 

hm11la devam ediyor. /:mir belediyesi 
nln kömür tedarik tderek maliy~t f lya 
tına halka .alacalı duyulmuştu. l·'n/..,>I, 
nı ucmk ki, ba ıaulanın omrıi . rol: kısa 

oldu ııe beledl11enln JJaptığı tetkikat ıı • 
tlceıinde /%mirde k6mür f ık danı lııılıın· 
madıiJı nttlceılnı ıılaşlı/1ı anlaşıldı. lle
ledlyenln ba va:l11et karımnda verdiği 
uegdne karar ııe aldıl!ı biricik tedbir 
ıudur: 

KömürcQ ailkkdnlarınaakl kOmürle
rln il:eriltJ! f /yatını o6ıterlr etiket koy
mak mtcburiyetl lhdaı eylemek. 

Bu tedbirin maksadı teminden coIC 
u:ak oldıtl!unrı 11öylemeilt lüzum bile 
11oktur. Cılnkil kömi1rci1 malının ilıerl
ne istediği f luatı yazıp kouacak olduk .. 
tan ~onra elikefll veya etlkel!lz ıatıı 
ara~ında nt fark var1 
Bell'diye, etiketle beraber kömilre 
narh da kouma§a kalkışıa k6ml1rcüle
rin bu defa da mallarını ıaklıyarak bir. 
buhran yaratacaklarına hiç ıüphe edil 
memelidir. Sonra narh hangi esasa da
uanılarak konabilecektir? 

Görülilyor ki, na:art tedbirlerin v~i· 
uell dıi:elfmckle hiç bir fagdosı olmı-
11ocak, haşmelltl k6mürca gene f crma
nrnı dinleteceklir. 

Biz amelt tedbir l&tluoruz. Fal:ir hal· 
kın 11ıhhatt, ha11atı ile oldkadar olan bu 
me.~elede daha ciddl ve ce:rt hareket 
edilmelidir. 

J! eseM htlcdluc mulıasebel Iıususl-
1/t, 1Illdllahmer ve tına/ birliği 'beşer 
bin lira sermaye ile bir milyon kilcı 
kömür alıp kışrn fakir Jıalka pek cü:'l 
'bir kc1rla satsalar kıyamet mi kopar? 

lzmirli ............ ,~~ 
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Cevaptan veren : ~ROFESOR SANERK 

' Grafoloji ve Gr:ıfomctri mülehassıs 
8 'OTON tafsf!Atile karo.kterlnlzf: meziyet ve kU6Urlarmızı· alzl .. A t dil u 

• .... yre e § recek 
kadar vazllı ve sarih olarak huswılyetıerinlzl; tuttuğunuz vcyıı dUşUndUğtlnUz 

1 
te 

muvaffak olup olmıyacasnuzı: nihayet be§ fıırkla ya,,ınızı atze s!!yllyeblUri B~ 
bir gazeteden, bir kitaptan veya aklmızdan yazacağınız dört satırlık m.. ana 
aylo.rdakl 1mzalannızdan Uds1nJ gönde rlnlz. yazıyı' aon 

-102-
I<adıköy, Araşan: 

Şahsınıza ait tahlillerim hakkmda 
ya7.d1kla.rmı1.1 bittabi okudum. Tahlil 
neticelerinin sizi pek tatmin etmemiıı 
olduğunu yazıyor ve buna ait b~ 
misaller de Yeriyorsunuz. Bana ayrıl
mış bulunan gazetenin pek mahdud 
kısmının tahammülü nispP.tinde sizin • 
le bir daha konu§maktan zevk duyu
yorum: 

1 - Diyorsunuz ki: Ya§ım 23 tür v: siz 30 dan fazla tahmin ettiniz. A
zız muhatabım, evvela ~unu liltf en 
kabul buyurunuz ki, yaş tahminlerin
de daima (5) fark kabul etmek 18.zım
dır. Ve bu ga?.Ctemizdc mükerreren i
lan edilmi§tir. Siz ya~ınızın 23 olduğu 
nu söylüyorsunuz. Ben ,Je otu7.dan faz
la tahmin etmişim, pek ala (23) beş 
daha ilave ederseniz 28 eder. Bu ne
vi hataalr, yazınızı tetkik ederek de -
ğil, hatta sizi biZ?.at görenler ve sizi 
görerek yaşrnrzı tahmin etmek isti -
yenler tarafından bile yapılabilir. E
ğer yaşınızı mesela 40, 50 veya. daha 
fazla tahmin etmiş olsn:vdrm, bu tak
dir<le tahmindeki hatam ddden dik
kate layık olurdu. 

Sonra şu da var: Avrupada ve bü. 
tün dünyada grafologlar yaş, boy tah 
minine kat'iyyen yanaşmıı.zlar ve gra
foloji kitaplarında da yazıdan ya.şm, 

ve boyun tahmin edilemlyeceğinl yazar 
lar. Eğer ben 'buna da teşebbUs edi -
yorsam, bunu yalnız grafolojiye de
ğil, bunun daha mütekamil şekli olan 
~afotnctriye ve bu sahadaki tecrübe
lerimin kazandırdığı bir usule güve -
rıerek yapıyorum. Elimde, şimdiye ka
dar tahlilleri yapılmış yaziıarm yüz
de yUz isabetli olduğunu bildiren bir
çok mektup, beni de, bunları okuya -
cak herkesi de f azlasiyle tatmine ka
fidir. 

2 - Bana "dolgun yapılı lbir zat,, 
denemez. UrJn boylu, iri kemikliyim 
diyorsunuz. Aziz okuyucum sire dol
gun vücutlu değil, dolgun yapılı de
dim, bu iki tabir arasındaki farkı, ta
mamen düşünerek yru>.dığımı kolaylık
la kabul edeceğini1.den eminim: benim 
dolgun yapılı dediğim şeye siz, (ben 
iri kemikliyim) diyorsunuz. Bunda da 
mutabıkız demek oluyor. 

3 - Tavsiyelerinizi pek arifane 've 
iki taraflı buldum diyorsunuz. Rica e
derim, bütün yazdıklarnn okuyunuz. .. 
Göreceksiniz ki, bunlar açık, sarih ve 
kat'i şeylerdir. Bizde şimdiye kadar 
grafoloji adına yapılan, bu ilimle hiç 
ibiT allkası-olmıyan iddialardan ba.42ka 
bir şey değildir. Ben, g&U!tecilik yap
mak için değil, memleketimizde maa
lesef tanınmamış ve hakkile anlaşıl· 
mamış bir ilmi, tanıtmağa bir vesile 
bulmak Uzero bu tahlilleri yapmağa 
muvafakat etmiş bulunuyorum. 

3 - Grafolojide hi2b:r vakit, bir 
tek mektuptan - bu mektup nekadar u
run olursa olsun - kat'i hükümler çı- ' 
karılmaz. Fakat okuy~cularnnızdan 
muhtelif zamanlara ait yazıla.r iste -
mektcki Mrluktan dolayı işi bu kadar 
dar sahada tutmıya mecbur bulunuyo
rum. Mademki siz tatmin edilmek is
tiyorsunuz, o halde muhtelif tarihler
deki yazı ve imzalarımzdan par~.alar 
göndermelisiniz. 

4 - Son söz olarak şunu da ilave 
edeyim: tahlillerime dikkat buyuru~a 
nız meziyetlerden ziyade kusurlar u -

zerinde durmaktayım. Bunun ne kadar 
güç olduğunu derhal teslime nafiz ze
kanız fazlasil~ müsaittir. Akıllısın, 
zekisin denecek bir kimsenin bunun 
aksini iddia etmesi hiç de varid defill-. o 
dır. Fakat zeki değilsin denecek bir 
kimse, hakikatte böyle de olsa, bu 
hükmü kolaylıkla kabul etmekte wr -
luk çekecektir. Şimdiye kadar muhte 
lif vesilelerle yapılmış veya halen 
muhtelif isimler altmd:ı. gazetelerde 
yapılmakta olan tahlillere bakınız: 
hepsi de birer methiyedir. Ve bunla • 
nn başka tilrlU olmasmıı imkan düşü
nülemez. 

Bu kadar konuşma. il~ bana ayrılan 
sütundan mühim bir kısmını size has
retmiş bulunuyorum. eski yazılarınız. 
dan parçaları bekliyorum. 
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Bursa, 1. H. D.: 
Görünmekten ve yaptığını göster 

mekten hoşlanan orta boylu bir zat. 
Sıhhatiniz iyidir. Bünye:ıiz iyi yapılı
dır. Asabiyete mütemayH bir karakte
riniz var. Dikatiniz pek ileri değildir. 
Bir işte muvaffak olmak için bütün 
vasıta ve melekelerini7.den istifadeye 
alışmış bulunmuyorsunuz. İhmalkarlı
ğa. da kolaylıkla kaçabiiiyorsunuz. Dü 
şündilğilnilz bir işi en kısa zamanda 
bitirmek istersiniz. Bu nal, işler~ 
de bazı eksiklik ve kusurlar tevlit ey
lemektedir. 

Teşebbüs fıkriniz, ve ka:biliyetiniz 
iyidir. Ve daha çok da inkişafa müsa
ittir. Başkalarını taklid:if\!l ziyade bir 
şeyi bizzat bulmak ve yapmağı arzu 

edersiniz. Yalnız işlerin:roe intizama 
ki.fi derecede ehemmiyet vermiyorsu
nuz, bu hal bellibaşlı kusurlarınızdan 

birini teşkil etmektedir. Elinizin şek
lini açrk yapacak yerde kapalı yap
mışsınız. 1sterseni7., bir de açık bir el 
resminizi gönderin. 
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Nişanta~ 9999 B. 
Uzunca boylu Ye zayıfsınız. Ya.şmız 

23-28 olmak gerek. Sizi ağır hareket
li ve tembelliğe müsait görüyorum. 
Kendinize güveniniz fazla değildir. Ha. 
yatta uğradığınız bazı ~nuvaffakıyet-

sizlikler bugünkü haleti ruhiyeniz ü
zerinde pek menfi şekilde tesirler yap
mıştır. İrdaneizi kuwetlendirecek ve 
sizi faaliyete sevk edecek tedbirleri a
lrrsanız, hayatınıza büyük muvaffakı
yet unsurları ilave etmiş olursunuz. 
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A~aray S. '!· Şenyöı·: 
Genç, 1.eki, faal bir 1.at. Bir işte i

şin heyeti umumiyesini ve bu arada 
bu işin teferrüatını da ihmal etmiyor
sunuz. Yalnız teferıiiatı, işin bir par
çası olarak, adeta süs olarak ya 
parsınız. Seri hareketl.'!riniz vardır. 
Fazla iddiakar ve inatçı olmaya da 
pek mütemayilsiniz. Bu huylarımızı 
tadil etmenizi ehemmiyetle tavsiye e
derim. Size diğer bir tavsiyem de: ke
tum olmanız ve ı:ahsmıza, yaptıkları
nıza ait şeyleri kat'i bir lilzum olma
dan bar;ka.larma anlatmıımanızdrr. Bu 
tavsiyemin ne kadar ye"t":ınde olduğu
nu şimdiye kadar olan hayatınızı dü
şUnerek derhal teslim edebilirsiniz. U
nutmayınız ki. bu~n d'ı~füırınız o -
lanlar yarın rakipleriniz olabilirler. 

Saaili . Ma;ırif Duvar ·. ı:~~.Yi~l~r.i . 
Ta~litı~ri~i aımaın~k için ~~k~t: . et~~)i.~r.~~~:·: · ;; 

. : . . Her turlu , dlumah, . aaat,411~~ . v.akijıte~t~· Jır,hna•ar!• ..'i 
hava de~ltlklikierl:ıi, Arabı, ~ltu • ayları~ · •. ' ınıe•ılmler, .~ 
tarihi" vakalar;- ~~rbırvıeller, ma~ller, liUfel~r.· .; hikayeleri 
havi b,u kıymetli' Takvhln taklidi çıkmıthf. · Aldanmamak için 
Saatli "Maarif . Takvimi adına ve saat resmine . dllckat etmelidir . 

. Mçrl; c.Lı ı'İ,\aaarli l{itapharwsidir. Toptaııt"ılara hUylik iskontolar yapılır . 
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Yazan: Kenan Çinili - Mclckza.d Çinili 

( ERKEK - IHZ ) No:9 - Tercüme ve iktibas hak/C1 muı~ıu.zaıır -

aa lL.eyO~ noe MecınHYllTil DO gibi.o 

Leyla, gittik~e aıevıenen 
bir aşkla bana bağlanıyor 

Ondaki bu alevin tebllkell bir şekli almamasına çalışıyoıduJIJ J 
fakat, o Adeta beni kovalıyordu; elim' eJlne 

değdiği zaman ti t r iyor du 
GEÇEN TEFRİKALARIN HüLASASI 

Taşıdığı erkek elbisesi, Bayan Me
lekzadm ailesiyle arasının açıl

ma..~ma sebeb olmuş, Erlrek - Kız 
Kayseriyc kaçmış, acı ve gülünç 
bazı maceralardan so1ıra tekrar e
vhıe dönmiqtUr. 
Ailesinden hiç kimse, artık erkek 
elbisesini çı1.xırmasında tsrar et
miyor. Bay Kenan, dilediği yer
de, dilediği gibi gezip d.ola§1yor. 
Bu sırada, bir /iJ..."ir zihnini /..."Ur· 
calıyor: as her elbUJesinüı 1-.a

dınZar i{::,erindeTci tesiri pek fazla ..• 
Bir askeri talebe ütıiforması, ha
yatındaki yeTcn.asakltğl gidcrel)ili.r 
ve ona yeni kadın dostlar temin e
debilir! ... Tasavvurunu tatbik sa
hasına km.rma1:ta gecikmiyor. 
Hakikaten, bundan "onro birçok 
l«ıdın taarruzuna uğruyor. Ve, gü
nün birinde kader, onu" kar§ı3'1na 
güzel bir 1.-ız çıkarı.yar. . . ~ 

Leyla! Ben ona bu ismi vereceğim. 

Gerçi adı bu değildir. Fakat, macera ge 
çird.lğim bütün kadınlar gibi o da !bu
gün hayattadır. Onu asıl adiyle hatıra 
tarımda yaşatmanın doğru olmryacağı

nı düşündüm. İıiın pek şairane ama, 
mazur görülsün, ilk aşk.. Tahsili dahi 
olrp.ıyan bu kıza bu pirane ismi veri
§İm. onun sıkta Leylayı gölgede brra 
kacak 'bir vaziyet gösterme~dir. Şimdi 
size, onun, becerebildiğim kadar kla 
sik bir tarifini yapayım: 
Orta boylu, kumral, ela gözlü. Ne ldol 
gun, ne de zaytf. Tuvaleti kendi~lnden: 
Pembe yanaklı.. Konuşması? Bunu tat 
lı sayabilirsini.. Daima doğruyu ister, 
yalandan hazzetmez .. Dindar, günahtan 
kaçar. Kadın olmasına rağmen biraz 
ben tabiatte, yani i.cabında, erkeklere 
ağır karşılıklar vermekten çekinmez. 
Fabrikalarda çalışmaktan mütevellit 
kendisine has: "Haydi şuraidan ulan!,, ı 
bol bir ifade tarzı vardır. 

İşte benim Leylam, Bu Lcylaydı. 
Onunla ilk tanıştığımız günden sonra 
buluşmalanrnız devam etti. Akşam, or
talık kararmağa yüz tuttuğu sıralarda 

gizli gizli buluşm.rya başladık. Konuş
tuk. Bu konuımalar kısa, az deneb:le
cek kaıdar kısa bir zamanda büyük bir 

atk doğurdu. Leylanın bana kaqı b:i
yük bir zaafı vardı. Ben kendimi daima 
çekiyor ve tehlikeli vaziyetlerden koru 
nuyordum. Gerçi o aşkı, süfli şekil.de 
bulmuyor, ilihi telakki ediyordu. Onun 
bu va7.iyeti karşısında benim Çekingen 
hareket etmemde ıı.:ç bir mana yoktu. 
Fakat içimdeki şüphe, beni dalına ihti

yatlı harekete mecmı'r ediyordu. Hisse
diyordum, bu kız bana gün geçtikçe a
levlenen, ~un bir sevgi ile bağlanı
yordu. Bundan kendimi almam Iazımdı. 

Onıdaki bu alevin tehlikeli bir şekil al
mamasına çalışmam icap ediyordu. Fa 
kat ben ondan ne kadar kaçarsam o be
ni o kadar kovalıyordu. Elim eline değ
diği zamanlarda titriyordu. En küçük 
bir lafımla gözlerinhl yaşaıı:lığmı görü
yordum. 

Bir gün ne olursa olsun, ona hakika
t: söyleyeyim, dedim. Onunla bu karar 
la buluştum. Fakat muvaffak olama
dım. 

Büsbütün kaçmayı kararlaştırdım. 

He r•iin "Ö'"i"ınmedim. Dördüncü gündü 
kapı önünde birkaç arkadaşımla görü
şu •. (..:n yanıma bir hanım yaklaştı. Bu 
kırk yaşlann:la, zayıf, esmer, uzun boy 
lu bir 'kadındı. Çok temiz, çok tatlı, çok 
nazik bir lisanla konuşuyordu Hafifçe 
kolumdan tuttu. "Ne fatiyorsunuz,, de
mek ister gibi yüzüne 'baktım. Bana : 

Cccclri geç vakte kadar Ley1amn evinde otumyor ve sonra evimd 
dönüyoraum içll' 

- Affederainiz oğlum, Kenan bey zamanda pek falerdir. Sonra ç~ e-

siz mis.:niz? dir. Aldatılmay..ı kat'iyYcn ~ylil' 
Diye sordu. demıcz •. Belki şim~~ jbunu ciddi orıut' 
- Evet .•. Benim!... yorıunuz, zamanla bıkabilir V'~rııııeııi· 
- Sizinle hususi olarak görilşmek fakirliği, işçiliği Jcendisiyle r:'I ,., 

istiyorum gelir misiniz? ze hakiki bir mani olur. tşte ~ ~ 
Bu kadınla beraberce şöyle biraz a- Leylaya yazık olur, ya~ ·bi .~'' 

qıldık. Yürüyor, fakat o da, ben ije au- mı bilirim. o sevdiğini delı gı. ~ 
su yorduk. Kadın neden sonra: 0 sevdiğinden ölür aynlına.Z· r.f 0~V 

- Sizi rahatsız ettim oğlum, dedi. böyle bir ~ey olQ.CC.k ol~ cJ!:ııa geflY 
Ta'bü benim kim olduğumu, sizinle ni- mızı br mateme boğarsnUZ· V uıe~o 
çin konu§mak istediğ?mi merak ediyor- · · B"" l dddi meseleler .ratt• 

sınız. oy e . '· bir r " 
sunuz. Sizi fazla merakta bırakmımak hemen karar vereh'Je<:e"' . d ıı 1111 
için hemen söyi:yeyim. Ben Leylanın değilsiniz. tyi dUlününüz.. Sız e 

annesiyim 1 nu rica ctderim. ~ clO 
Son 1.:ümlesini söylerken yüzüme _ Karanın kat'idir. Leyl\~~ oıııJ 

b k B b k d · · · · · t eclia'..:· •ı.ıt a mıştı. en u a ının ınsan ıçı- ayrılamam. Bana ~tıma snes 
ne tesir eden bakışı karşısında Leyla - hayata atılır atılmaz alacak .,e 

·r nın annesiyle gözgöze bulunmamın te- etmiye çalışacağım. . ;ı,uyül< b1 

siriyle titredim. Zavallı kadının gözlerınde ~rar W 
o. benden cevap beklcmiye lüzum minnet okudum. Bana tekrar t 

görmeden devam etti: şekkür ederek ayrıldı. riJıC do 
- Oğlum, açık konuşmalıyız. Efr Art k .. d __ ,.,. evle 1' .,~ıı 

ı o gun en _ ... _ •. _ µwı 

anne olduğumu ldüşünerek beni mazur Q(irünus•~ Ol 
görmelisin. Kaç gCndür dikkat ediyo- gitmeye başl~dım. Fakat ıt>lr _,, 

'benim ben Lcylarunl:11111-- "la§ ya~ 
rdum. Kızımda bir gayri tabiirk görü- bana sorunuz. Her gün . ya ıurı ~ 
yor, fakat sebebini araştırmıya lüzum .. ::1 _1 d·-· bu tehlikeli yo ·-

.. d . . 1 sur\.U\ en ıgr.m • U'.i.nde 1"" 
görmuyor um. Nihayet dün ışı cm a- nereye çıkaracağı. cndişeSl ? 

dım. Sizinle görüşliyormuş ve sizi çıldı- ıı" 
. . ranıyordum. ._..ı.... met 

rasıya sevıyormuı. Ben kızımı sevenm neeıııu«•·• ·ıı -
Onun üzülmesini istemem. Hayatta Leylanm evinde, an 1cardeJ' 
mesut olmasmı isterim. Sizinle konuştu disinden ve küçük bir koğtanı.,eyl!, fet: 
ğunu söyleyince yalnız aı1:lesinizi al- den, lbaşka kimsed. yo tU. ene bil ~~ 
dım. Köşede sorunca bana siz.:. gösterdi- riköydc oturuyorldu. ~e g ·diyor. ~ _ 
ter. Öğrenmek istiyorum oğlum .. Kızım teki fabrikalardan birıne ~ geÇ ~ıt r 

Olarak r-alışıyordu. Qeceledrı 0 
... rı.ıYo ' la ne niyetle görüşüyorsunuz? Eğer :s- e ... 

maksadınız bir eğlenceyse hemen ayn· lere kadar Leylanın eWll 
lın. Ona yazık olur. sonra evime dönüyordlJJJL LCYıA ~ 

. · gUrıdU.. ııııW Cevap veremiyordum. Şaşırmış bir Hıç unutmam, l:ılr " .. r:'le ge ., ,, 
hal.deydim. Bu hal uzun sürmedi. Nilıa- §Clm üstü fabrikadart donu~ .. pog 
yet ani, hatta sonunu düşünmeedn, sırf ti. Beni evinde bulunca se Ç le yorııl" 

rdu. o g• .. o dakikanın ağır ;~ilkünden kurtulmak ru yanıma gelerek otu -riı>ı ı~ 
. y·· ünde ı;-. iJP 
ıçin: muşa ~nziyordu. uz ~ak bir 

- Maksadım eğlenmek değil, de- r!p olduğu kadar da ac ~ 
d!m. vardı. c;ö:ı:ıeril'H' 

- O halde? 
- Onu ıben de seviyorum. Alaca _ 

,.ğrm.. Fakat .• 
- Fakat?. 
- Ben biliyorsunuz ki bugün bir 

mektep talebesiyim. Hayatta. alıp ev • 
lenmeme daha en az üç yıl var •. O za
mana kadar beklerse alırım .. 

- Çok güzel anuna oğlum, ıaileniz 
bir işçi kızını almana muvafakat ede -
cckler mi bakalım? 

- Onlar ne karışır .. Ben hayatımı 
kazan:::lıktan sonra istediğim biriyle ev. 
lt.nemez miyim? 

Kadın 6Özlermie itimlt etti. Ustelik : 
- Fakir bir kızı saadete lcıvıt§tur -

muş olacaksınız .. Size teşekkür ederim, 
dedi ve ilave etti: 

- Fakat fyi düşününüz yavrum. 
Leylfi, yalnız bir işçi kızı değil, ayni 

Elini ellerim arasına aldıJ!l. ·r 
•. 1 • d"k . • -~ \)l goz erıne ı tını · .,, ıeııv- _..1 

.. u_.:ı:- Bugurı _ .. ın " ... - Soy le, ucua... • ~ ~~ 
başkalık var .• Yoksa ıbır 
arkılch?. Jcinı'e ~ 

Odada ikiıri zden 'b3Jka 
Bana gibi~ 
- Hliç bir teY yok 1 pet 

• 
ıaltadı. ""' 

tsrar ettim: ll-··· seııd~e~ 
_ Söyle, dedim. ~. fe~j ~ 

çin saklıyorsun, sende bir ·yeceıııı 
var .• Bak, yalan söylıeY~ , 

yilzün kızarıyor. sakta& 
- Evet.. Var, l{e~· di fabriP"" 

cağım bunu senden.. şun 
ustabaşı ile çekiştim·· 

- Sebep?~ 
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Pariste yakalanan 
canavarın itirafı 

Dünkü ve bugünkü Mısır kadınlan 

lskenderiyenin 
meşhur büyücüsü ! 

aa Vedft büyülü şnşe DD sDO® 
lhler <dlerde <dleva cllYly@ır R 

CDnayetUerını büyük bir sogukkanBıDıkla 
anlatıyor: 

,_ Amerikalı dansözü Boğdum; 
'Clzcaqız bir bebek gibi yere dijştü ! 
1-(atil kimdir? Eeş insanı 
, ve nasll Öldürmüş ? 
~ undan iki gün evvel, Pariste Fakat itiraflar bununla da. kalma
~~ç bir katilin yakalanmıı oldu- mıı, bu adamın çok korkunç bir cana
~. ~lıa bir ajans telgrıı.f ı olarak var olduğu çok geçmeden anl&.1ılmı1-
~İ§tik. ~ tır. 
k gelen fransız g~telrl, in- Filhakika, muannidane bir istıcva.p-
~hfetindek.l bu korkunç cana.va- neticesinde. Vaydman, Amerikalı dil

~;Pınıe oldUL'u tüyler ürpertici cl- herden ve Löeobrdan b.wka geçen ey-
·~ tafsilatıyla doludur. I<il ayında Kufi adında.ki şoförü, ilk-
te teırin ayında Roje Löbland adındaki 

lil nasıl yakehmdı ? zengin bir genci, ve nihayet vaktiyle 
..... . Almanyada tanıdığı Frltz Frommeri 
~ bir müddet t!VVel, Pariste, öldUrdUğünU de itiraf' etmiştir. 
~ 11 Lösobr adında zengin bir tir- BüUin bu cmaye.tler. Fıansız poli -
\-lbnessm öldlirUlmUı. fakat bU- sinin hiimmah fanliyetir.e rağmen eg.. 
~ ~ınnaJara rağmen, katil bfr rannı muhafaza etmişti. J{ö~ktc ya -
t\ bulunamamıştır. Nihayet, iki pılan araştırma.larda, g i,:.el Amerika.-
~el, emniyet memurlan çok mü Jr artietin, ve Frinncırin t:e!etleri bu-
': i~. ucu ele geçim1i§ler ve ka.- tunmu§tur. 
~ arısın bir sayfiye yeri olan Sen Bu korkun~ cirlayetleri ne şehilde 
~ kCS§kte oturdı.;ğtinu tahmin Y,aptığı aualine, canavar gayet sakin 
~ ir. bir tavrrla şöyle cevab v~rmiştir: 
s;llıı Ur.erlne, iki komiser kötke .. _ Amerikalı dilberi evtme davet 
~!er ve bahçe8e bulunan, uzun etmiştim. Bir mUddet bcrnber kaldık, 

l'lkıııklı bir gence, polis olduk- sonra onu boğdum. Kız-:ağıı bir be -
"~ lrendiainden bazı eeyler eormak bek gibi yere .au~u. 

tı..:-.1ertnı eöylemi3lerdlr. . Jozek Kuffinin cebincic bir hayli pa 
'-~anlı, bunlan köeke davet et • 

Od ra glSnnUetUm. Otomobiline bindim ve 
~aya girer girmer.. cebinden çr- beni "Sen KlQ" ya götUrmetıini söy -
~i bir tabancayla Ur.erlerine at.et !edim. Tenha bir yolda, eneeeine bir 
"e "· Komiserlerden biri, omuzun- kureun ııktnn. Tabii kurtulmasına im 

b:ı.§rndan yaralanarak yere yı-
~31tıe omuzundan hafif<;e yara- kA.n yoktu. 
~ llıau ıtıgerr; ımamırı<ııurırııı: a• 0~ r JU,Jnn .. -e-ı .. ı.lr gençti. 'Bol 

masanın UstUnde duran kftçUk pa.ruı vardı. Bir gün bir tlyatru 9ıı
>ıı~lct katilin kafasına vurmue ve keti kurmak istediğine dair gazete -
~~lftır. !erde bir illnmı gördUm. Bir randevu 
~i:~avtz delikanlı dE>rhal eczane- verdim. HU!ua! otomobiHyle gezmeye 
l.ı~hniş ve orada U!< tedavisi ya çıktık. Parla haricine çıkınca, onun 
~I sonra, polis nıUdUrlUğUne da enaeeine iki kurşun sıktım. Bir tek 
b.ııltetek sorguya eçkilmi§tir. çığlık bile kopa.rm.a.dan öldU. Paraları-
lad 111111, kullandıib s~tc i!imleri nı &lıp gittim. Frltz Fnneri ise eskl-
iıı 1

ktan ısonra , nihavet hakiki i~- denberi tarunm. Evime davet ettim, 
~ \1 ll~t>ortundaki ismi olmayıp Ö- ka.faama iki kurtun sıktım. Biraz te
~b a\'drnan olduğunu ve Revmon pindi ve sonra harekets;z kaldı. Oto-

ıııı.~''. ~arasını c:nlmak için öJdUr - mobillnl bafka renge boyıyarak kul • 
IJ~ ıtıraf etmiştir. lanmıya batladnn ... 
4ııı ~anıandanbcri Paris zabıta -
ı~ltarnaktn olduğu cinayet faili, 
ler Y~kalnndıktan sonra, birçok 

~l\a.}' d""'iqtlren ve bllhas.cm zengin 
,_ at Ur<'n bövle bir katilin daha 

a " e · "ttınl'"lar iol"ml~ ol'lınıomdan şilp· 
·~ıı ~~ . f nhkikat ve İ!'tfcvab derin· 

l)\ı~tir. 

~ l\orkunç it'raflAr ! 
t.ı ıııd 

~il\~ hirJtaç ay evvel genç ve gU-
~il~ı rıkah dan!1öı: .Tan Koven bey
it ı,.~ s~rgl rnUnnscbe~tıe Parise gel 

~~~~rarcngiz bir şe'<ilde ortadan 
~ f U§tu. O zaman yapılıı.n tahki
~ıı. r> llçlar:nm vine hu "Sen Klu,, 

1ıı.. "'i~;lt ettiğini ~:ızan itibara alan 
01lşı:· bu nokta :i1'!rinde ısrarla 
~~ ~1 · ve katil. bu genç kızı da 

Katil kimdir ? 

Cinayet tarihine. asrın en korkunc: 
canilerinden biri olarak ;Mıi geçecek 
olan Öjen Vaydma.n, uzun boylu, za
yıf. çok yakı§ıklı, eemer bir delikan
lıdır. Otuz iki yaşlarındwır. Aslen Al
mandır. İkna kuvveti ve itimat telkin 
etmek hususundaki kabiliyeti son de
rece bilyUktUr. Bundan dolayı, aley
hinde şüpheler uyanması adeti imkan J. 
sızdır. 

Tahkikat neticeeide b ında.n birkaç 
sene evvel, Hamburgda, büyük bir si· 
gorta §irketinin ikinci ,,,~idürlüğü gi
bi çok milhim bir vazif e:!e bulunduğu 
ve bu şirketten mUhim paralar c;aldık 
tan sonra. sahte bir isimle Prağa 
kat.;tığı anlaşılmıştır. 

niçin 

<, ~a dlirdUğtinU itiraf etmekten 
1't bulamnmıştı:-. Canauarm öliirdii1•1cri: Kufi. LübU.m,, 

Kahtre µıUzcsindckl değerli eser- ı 
ter nrasında blrcok (PaptrUs)ler var 
dır. Bunlar; Fr&Jısrz Alimlerin • 
den (Mnspcro) tarafından yapılan 

araştırmalarda bulunmuştur. 
(l\laspero); Mısırlılara cidden bil 

yüz hizmet cüniştir. Bu (P&.pirUs) 
Jcr sayesinde :Mrnırın Firaunlar dev
rine ait birçok şeyler l>ğrenilmlştlr. 
llattA., Feminizmin ilk zaferin! dört 
bin sene ev,·el Mısırda kazandığı an
laşılmıştır. 

· O devirdeki Flraun kanunlarında 
erkekle kadın arasında hiçbir fark 
yoktu. l\liras mlitesav1yen taksim o
lnnuvordu . Erkek c;:ocuk ne alırsa 
kız <İa onu alıyordu. Kızlar kocaya 
rnrclıl<larr. daha doğrusu kocalarını 
seçtikleri zaman evin haklkt ~miri 
oluvorlardı. l\:oca, bir misnflr, !aknt 
ımÜynzlı bir misafir sayılıyordu. 

Karlın; hu lcUmat ve kanuni Ya
zlretinden gururlanıyor, fakat gene 
erkek kadar calışıyordu. Sabahları 
erkenrleıı kalkıyor, ateş yakıyor, ko 
en.sının kahvaltısını hazırlıyor. hny
,·anlnrı otlamaya gönderiyordu. Bu
nunla bcrnber, şimdiki kadınlardan 
daha az meraklı Ye geveze değildi. 
Her şeyi öğrenmek ister. her şeye 
burnunu sokar, tok söyler ve <:ok 
gevezelik ederdi. Su almak bahane
sfle Nll kenarına veya teşme başına 
gitti mi saatlerce gelmez; orada gör 
dilğU kndmlnrla çene atmaktan, dedi 
koclu yapmaktan kendini alamazdı. 

Eve dönUnce ekmek yapardı. Bu 
oldukça zahmetli bir işti. Evvell u· 
nu yoğurur, hamur yapar, sonra u
rn.k parcalara ayırır, fırına atardı. 

Elonekler pişerken boş durmazdı. 

Ya elbise söküklerini diker, yırtıklan 
yamar, ya iplik ibUker, öı-gü örer, ku
m.q dokur, yahut da dokuduğu ku -
maşları, bezleri, ~tf§t.irdfği kUmes 
hayvanlarını satmak için çarşıya gi
derdi. 

Öğle yem.eğinden sonra evin temiz. 
liği ile meşgul olur. Sonra sUslenir, ko 
casıru beklerdi. 

BugUnkUnden dah~ bllr ve 
· şerbets 
Mısır kadniları, "dört 'bili sene evvel~ 

bugUnkUnden daha çok~ ve liilı'
dü. Günün herhangi bir Matinde, ko
casına sormadan so'kağn. çıkar, istedi
ği yere giderdi. YüzU de nc:ıktı. Halbu
ki o devirlerde ya.'.;!ıyan ba.,ka .nı.illet
lerin kadınları peçeli geıcrlerdi. 

Halk tabakasına men.şup kadınla -
rm kıyafetleri sade, fa.leh 7..ariftf. A
rnşt.ırmalıı.rda ele geçen binlerce yıl
lık resimler ve heykeldkler, Mısırlı 
kadmlarm kıyafetlerini gösterir. 

Bunlar; vücudu saran, topuklara ka
rlaır inen beyaz keten bir rob giyerler
d i. Bunun bir parçası omuzlardan ar
kaya. doğru ntılrrdı. Gövdenin Ust kıs
mı tamamiyle açıktı. Dudakları, ya -
nakla.n daima kırmızı boyalıydı. Son 
senelerde görülen boyalı dudaklar, 
dört ibin sene evvel Mısırda modaydı. 

Renklerin modası ibe§ !<!nede bir de 
ğişirdi. lılısır kadınlarının en çok sev
dikleri, mavi ve ona beru:er renklerdi. 
Saçlar omm:lara kadar dökülür, nadi
ren bele kadar uzanırdı. 

Mısır kadınları falcılara , büyüciilere 
inanırlar; rüya UıblrL"l~ çok ehemmi
yet verirlerdi. 

Şimdi bile, bir Arab çarşısına girdi
niz mi, yalru.z: ipekli kumaşlar, işleme
li blüzlar satan dükkancılar değn. ge
ce rüyanıza giren üç kanbur filin, si
yah leyleğin neye alamet olduğunu 

söyliyen rüya tabircilerini, gözünüzün 
eeyirmesinin, başmızm ağınnıunnm ne 

Bir gün, pasaportu hakkında §Üp -
heler uyandığı için biır kabarede tev
kif edilmek lııtenmiş, fak at zabıtanın 
elinden kurtulmuştur. Nihayet yakayı 

den ileri geldiğini bildi.ren ve bunun 
Fronı.cr ııc Lö.<ıobr kat'i ilacını tavsiye edan doktorlar 

ele vermi§ ve Uç ay hapishanede yat
tıktan BOnra, Çekoslovakya haricine ~ı 
karılarak Alman polisine teslim edil
miıştir. Mahkeme, kendisini dört sene 
hapse mahkum etmiş ve cani işte bu 

ma.hbusiyeti esnasında, kurbanları a -
rasmda adı ~en siyasi mahküm Fro
merle tanıtmı3tır. 

Caninin son kurbanı olan Lösobnın 
cesedi, üzeride caninin yanlışlıkla bı
raktığı Şut adında birisinin kart viz.i
tl bulunmuştu. Şut, Fromerin amcasıy 
dı ve polisin mUracaati üzerine, yeğe
ninin kendisine Sen - Klüda mevzu -
ba.hs k<>§kte oturan garib ve esraren
giz bir gençten baheetmi§ olduğunu 
söyleml§tir. 

da görürsUnUz. 
lskende.riyenln ~ .. ellik 

enıtitllsll 

işte katilin yanlışlıkla., unutmUj ol

duğu bu kart vi.zit saytısindedir ki • 
korkunç ve tUyler ürpeı tici hakikat 
meydana çıkmıştır. 

hkenderiY,enin en mt!f)hur falcısı 
vl büyUcUsU (Ayaya Nine) adlı bir 
ihtiyar kadındır. Deniz kenarında. kU 

Sattlık 

motosiklet 

çille bir barakada oturur. (Ayaya ni
ne) nln bu pis, mUtea!!in barakası 

lskcnderiyenin bir (gilz~lıik enstittı,
sU) dür. 

Yüzlerindeki ç~leri, sivilceleri, 
fazla kılları izale etmek; !:ehrelerine 
pembelik, giliıellik vermek iatiyen Mı· 

Standart markalı, beş beygir kuv- sırlı kadınlar, hattl kışın Mısıra gi -
vetinde çok az kullanılmı§ bir moto-j den Fransızlar, Amerlk:ılılar. İngiliz 
siklet :mo liraya satılıktır. İstanbul- madamlan, misleri .de (Ayaya nine) 
da Cağaloğlu yoku§unda 44-2 numa· ye müracaattan çekinmezler. 
rada Foto Aliye mUracaat. / (Ayaya nine) nin hususi mUstah-

zaratı vardır. Bin derde deva (yed! 
bUyülU şişe) si pek meşhurdur. Bağ-

daddan Fasa kadar bunun şöhretini 
bilmiyen yoktur. Hemen her gün, her 
yaşta kız ve kadnilar gelirler, kapı • 
nm önünde sıralarmı beklerler. (Aya.
ya nine) nin yanma girince usulcacıli 
kulağına fısıldarlar: 

- Ayaya nine, kocam beni aldatı -
yor! 

- Ayaya nine, nlşanlnn beni bı • 
rakmak istiyot! 

- Ayaya nine, nişanlımın eski sev
gisi kalmadıl 

- Ayaya mne, babam çok cimri, ba· 
!113. para vermiyor! 

Daha buna benzer blrço'K şlkfi.yet • 
ler. (Ayayn nine) nin şişeleri h~ 
ten bin bir derde deva.dır. 

(Ayaya nine) yi, kend!slne mUraca .. 
at edenlerin beden! ve ruht hastalık· 
larını yalnız bu §işelerin muhteviyatı 
ile tedavi ediyor sanmayınız. Onun l:iı.1 
değ"rli C !) sudan bir iki damla vc.r-ı 
~i de merasime tabidir. 

Baza.n anıa.,ılınaz şeyler mmldamr, 
dualar okur. Bazan da. mı sözleri söy..ı 
ler: "Bunu gözkapaklaırına. stirece • 
ğin erkek senden ba.5knsma bakmnli· 
ta devam ederse, lfi.net ona.! ... ., 

Veyahut: "gözlerin parlasın, klm.e 
bakarsan erisin! ... ,, 

Bu şişelere (büytilU) denilmeslnlıı 
de lbir hikayesi var gCıya dk.l bin yıl 
evvel bir bilyücU, kocalı bir kadına 
gönUl vermiş. Kadından mukabele gör 
meyince. intfüa.m almak lstemlş ve 
bu bUyUlil §lŞeleri hediye etmiş. Ka• 
dm, biltiln eırkeklere kenöfni sevdir ..ı 
mek sevdasına dUşm.Uş, muvaffak da. 
olmuş. Nihayet kocası işin farkına. 

varmış, kadını öldUrmü.ş! .. 
Bugün Kahire UniversltesJnde, yütr

sek mektepler..nde ôkuyan talebenin 
çoğu kızdır. Spor sahasında, hasta.ne
lerde, Iaböratuvarlaroa. birçok kızlar. 
kadmlaır görillür. 

Kızlardan, kadınlardan avukatlılt, 

eczacılık ve doktorluk, mUheııdislilt 

yapan, edebiyatla, giİ.Z('l sanatlarla: 
meşgul olan çoktur. Devlet müessese
lerinde çalışan kadınların sayısı da. 
günden gilne artmaktadır. ' 

Mısırlı kadınlar cana pek yakmnır. 
Konuşmaları tatlıdır. Mektep mra.l:ı. • 
rmda çok çalışkan. danslı çaylarda. 
çok zarif tir. Bazan çekingen, fakat 
dalına cUretk!r ve cesurdur. Mısrr ka. 
dmları iyi bir revce, şefkatli bir ıınn· 
dır ... 

Almanyada ordunun yenileştirilme
si için hiçbır şey es irgenmiyor; her 
şeyden, her fırsattan istifade olunu
yor. 

Orkestıralar, yine eskisi gibi askeri 
marşlar çalıyor. Askeri resmigeçitsiz 
bir şenlik yok. Panayırcılar bile as • 
kerden, askerlikten ve ordudan ~ka 
bir §eY dllşUnmUyor. Misal: Berlin 
Noel panayırı... Çocuklar; eskiden 
panayırlarda küciik tüfeklerle ni§8.ll 
atarlardı. Şimdi bu tuf ekler kaldırıl· 
Dll§, yerlerine son sistem mibıı.lyoz • 
l8ıl' konulmuş. Bunlarla ni§8.D. atılmıya. 
ba§lamış. Atlı karıncalara. da, bildiği
miz tahtadan beygirler, ara.balar ye • 
rine tanklar uılmış ... 

Yukardaki resimlerden birisi mitral 
yozla nişan atan birini, altındaki de 
tankla dönen blr s;ocuğu gösteri.Y.OT• 

• 



Arada bir 

Tel örgü arkasından 
fut bol temaşası !.. 

Dünynnın her yerinde_ her türlU , ı - Da,eUycsl olan davetliler. 
spor meydanlaı·ın<la ,.c cglenco yer• 2 - Su katılmamış anaforcular. 
lcrinde dıwetlrcst olanlar veya da· Bfrlncl grupa dahil bulunanlar da 
,·etliler o mahallin en mutena en te· şunlardır: 
mJz ve konforlu yerlerine alınırlar, A - Gazetcctler 
kcn.~lJerlne izaz ve lk;ram edilir. Bu B - Spor "te~klldtı mensup ve er-
bfr ort \ 'C ınlsatirpcr\'erlik işidir. kfinı , 

Arnl hal bazı memleketlerdeki c - :unn sporcular, hakemler, 
fcrtlcrc irsen bazrlarına da görenek D - Zabrta, 
ten gelmiş ve takılıp kalmıştır. E - o gün maç yapan çocuklar. 

Bizde ise: Atalanmızın miras o dan bir kısmının aileleri. 
Ja.rak brrnktığı iyi lıuylarımız<lan Dtrfnci gnıpa mensup bulunanlar 
müstesna bir meziyettir. Bütün <lün: hiçbir zaman turnike başlarına ezi
yacln. '.l~rkün mlsafirperverliltt ta· Jerek bllztilcrek ~oknlmaz, bllAkls 
nınmış le anılmıştır. Vaziyet böyle ken<lilerfne bu tabii haktan ı:ıerbest· 
olmalda beraber son günlerde bazı çc f!;titade e<lcr, ya da,·ctiyeslni uza. 
spor sah:ı.larımrzdn alelticalp yenilik tır Tcya hlivlrcttnl göstererek geçer. 
lor ele dikknt nnzarlarnnızdan kaç Halhnkl Jkind gruptakiler b()yle 
mnmnktadır. mi ya! •• Hiç de böyle det-il. Onlar 

Bn bususu okuyuculanma izalı dayctlycsl olnnlann geçtlj;rf tumlkc-
etmcdcn cn•el stad sahlplerile ef· den ~cçn·cj:',rf kendileri için tehlikeli 
kArıumumlyeye maç davetlileri hak ~ayarlar '\"C çcldnlrler. Onlar için 
kında btrazcık olsun - bllcllı:tJm ka· yapıla~ak iş ba~kafhr. 
darını - anlatıp onları tenvir otmck Paralı biletle girenlerin arkasın· 
fsterlm: dan turnikenin harıl harıl çalıştıj;',rı 

Sahalarımıza ötcdcnbcrl ~asız, blrandn. kaş göz &?asında sessizce 
elini kolunu sallayarak giren Ud içeriye smŞ"Jvcrmcktlrt Bir kere dU. 
zilmre ıne,·cottur. şUnlin, o turnikelerin başıncla dim· 

Kır koşusu 
Beyoğlu halkevlnden: 
1 - MeYsimtn ilk kır koşusu bil

tun klUplere açık olarak evimiz ta
rafındnn tertip edilecektir. 

2 - MUsabakaya iştirak edecekler 
16-12- 937 cuma akşamına kadar 
spor kolumuza atletlerin listesini 
vermiş olmalıdırlar. 

3 - Müsabaka Şişli tramvay de
posunda n - Hilrrlyetlebediye tuğla 
harmanları arasında beş kilometre 
olarak yapılacaktır. 

4 - Hor takım Uç koşucudan teş 
kll edilecek en az sayı alan takım 
blrlnct olacaktır. ı::. 

5 - Tertip edeceğimiz d~rt kır 
koşusundan en iyi sayı alan takıma 
madalya, ferd ftlbarlle birinci gelen 
atlete kupa verilecektir. 

6 - Atletler saat 9 da tramvay de 
posu 6nUnde toplanmış olacaklardır. 

7 - Yüzbnşı Hüsameddin, Zeki, 
Cehdi, Naili, Vuzan, Naim, !stefan, 
M. Nuri hakem olarak seçilecekle
rinden muayyen saatte Şişlide bulun 
maları rica o1unur. 

A«;olk: g~zDükt:& 
şampnyon 

Gazetenin idare mUdürü, muhasebe
nin tahsilat işlerinde çalıp.n memurlar 
dan birinin vazifesine tasarruf dolayı
aiyle, nihayet vermiye. karar vcnı:itti. 
Kurbanlık seçtiği memuru yanına çağı
rarak karan bildirdi ve ilave etti: 

-M üesscsemiz ite alakanız kalma
dığını tabii ilan etmemiz lazım. Yazdı
ğımız şu ilanı tasvip eder misiniz? 

Adamcağız ilanı okudu, itiraz ede
ceği bir nokta bulamadı ve: 

- Muhakkak lüzum görüyorsanız 
dedi, bunu neşredebilirsiniz. 

İdare ıhY:idürü bunun Uzerine memu 
run hesabını çıkardı: 

- Bizden on beş lira alacağınız var 
Bunu aldığınıza dair imza verin. Mü
kemmel... Buyrun on iki liranızı .. Üç 
~ira çin makbuzu da Jimdi veriycrum. 

- Ne makbuzu? 
- Neşredeceğim:z ilanı paraSiz mı 

koyacağ1m1zı sanıyorsunuz? 

elik bekllycn izbandnt gibi insanla
rın elinden gilnırüksftz kurtulmak 
herhalde gfüiindUJ;rU kadar kolay bir 
Jş dc~l<llr sanır.µn. İşte bu su katıl· 
mamı": nnaforcularm hücumundan 
ıııtıtdlıın kurtarmak için son zamnn· 
Jartla Şeref stadında yeni tedbirler 
Jhdaa edilmiştir. 

Deşil.."1aştald Şeref stadına giden 
okuyucularım bllhassa Fener • GU· 
neş maçını seyredenler bu yeni ted
bhi yakrncn görmUşlerdlr. Buraya 
davctltıer cehennem azabı içinde Sı
rat köprUstlmlen geçercesine ayrı bir 
turnike delll'.,rfndcn girerek Rahanrn 
Çrrağan tnrafmdakl kaleı:.Jnfn gerl
efndc movcnt tel örgttlerinin arkasm 
da JJd çlmentoJu basamakla fıaatler· 
cc bekkmc~c mahl<flm ct1Ilmekte Tc 
ayakta yağmnr altında maçı göreme 
dikleri glhl bin türlü lAnetle ~nha· 
•lan aynJmaktıuhr. 

Hele mühJm bir maç oynandıbrı 
zaman o daTctUlerln halini görse· 
nlz siz de acırsmız. Kimi, tel örgü· 
nUn arkasında ayakta zatürree tch· 
Jlkcslnc karşı bu kış kıyamette ttrtlr 
tıtrer, kimi o tel ör~nUn kapısında 
niibet beklfyen eski saray harcına· 
ğasına yah·ararak pl~t.cn çıkar TO 
pist tistUndc futholcnlarla ali;ız a~ı
za RcblJhn.ne bar<ln!,rı gibi, iskemle 
lmlahilcn veya ~atın al~l>llcn otu-
rur. Dlğnlerl <le ym·c ~mrnr bir eı:ıt 
, .c ccrn fı;indc fnthol maçı ~cyredcr. 
\"e ~onrn fla o maçı hu canım istlra· 
hat ile; kimi yazar, t<:nkit c<ler, 
Jdml •le içini çekerek dert yanar. 

1 şto hangi zihniyetle ayn1'11ğını 
llllmccli!,rfmiz hu tefrik "slrklcrdcld 
knfc lcrc de ınüşahlhtir. 

JUr da,·ctlyeniz movcnf!"a diğer 
bir nrknfln';',nızı salında kaybettiği· 
:ntz J(\lntliir. QUnktt arknda'iımz .stn• 
chn trllıününclc kurulur. Siz de .sta· 
ıhn ~öplli!:,rflnde tUncr tcpinirsinJz.: 

nu hlrka<; satın yazdıkt.an sonra 
ncsikt ııc;ı kHihU idıtı·rcll<>rlnclcn istc
dlğtmh:, bıt tefrik işini ka 
hul cttikl<'rlne ~iirc clant111eri rahat 
cttJ~ec«'k bir yer hnhnalHhr. 

ÇünkU oraya giren ı.u kntılmrunıı:ı 
annforculnr asıl paralı :vcrlcrtn Ustu 
kftpnlı kısmındadır. Onİan buradan 
nra?"nk l'C bulmak IAzımdır. 

l ok"n davetlileri eza ve cefa için· 
«le knTandırmak de~IJ ! .. 

Ahmet Meıut 

Bulgar gazetesinin hezeyanları karşısında 

Tekirdağlı Hüseyin 
Bütün Bulgar pehlivanlarına meydan okuf 
Bir Bulgar gazetesinin ba,tan ba

ta hezeyan dolu yazısında, Türkiye 
bat pehlivanı Tekirdağlı Hüıeyini 

B•.ılgnr pehlivanlarına nasıl mağlup 

ettirdiğini ( 1) yazmıthk. Bu netri-

yahmızı memleketinde bulunduğu 
bir sırada okuyan Tekirdağh Hüae· 
yin, oradaki muhabirimize vaziyeti 
anlatmıtbr. itte muhabirimizin bize 
yolladığı mektup: 

Türkiye baş pehlivanı Tekirdağlı 
Hiiseyini muhayyel bir Bulgar phli
vanına yendircn CDineVl.lik) adlı Bul
gar gnzetc~inin hezeyanlarla dolu 
asılsız yazılarını okuyan Tekirdağlı 
Hüseyin bana dedi ki: 

"- Ankaradaki Tiirkiye baş peh
livanlık müsabakalarından galip o
larak çıktıktan sonra Bandırmaya 

gitmiştim. Bandırmadan Dinarlı 

Mehmedin kumpanyasını dağıtmak 
Uzere Konyaya gittiğim zaman Di- İl 
mibıi lstopçefi orada da kıstırdım ve 

Tekirdag"7ı Hüseyin 

beş dakikada sırtını yere getirdim., 
D. lstopçefin arkadaşı (:Yorgi).yi de 

Güreşçi Deglan 
Amerikalı rakibini güç

lükle yene bildi 

Strange Lufs rakWini bayıltan 

Pariste Pale de Spor salonunda her 
hafta yapılmakta olan serbest güreı 

müsabakalannın en ehemmiyetlilerin -
den biri geçen akşam Fransız şampiyo
nu Hanri Deglan ile Boğucu lakabiyle 
Maruf Amerikalı Strange Luis araısında 
yapılmıştır. 

Ü~ devre üzerine yapılan bu karşılaş· 
ma fevkalade heyecanlı ve sert geçmİ§ 
neticede Fransız pehlivanı Deglan 
kaybettiği bir devreye mukahil diğer 

ikisinide galip gelcrıck maçı kazanını§ -
tır. 

Boğucu peht.=:van ismi verilen ~me· 
rikalının en mütbit oywıu; sol eliyle 
rakibinin boğazını yakaladıktan eonra 
derhal üzerine çullanması ve lbir anda 
sağ koliyle hasmının kafasını demir bir 

"l;ravat oyunu" nu böyle yapar ( 

kıskaç içine alması ve sıkıriağ'a başla - · 
masrdır. 

Luisin bu sıkı~ı o kadar fecidir ki 
karırsmdaki pehlivanın yüzü evvela 
morarmakta, daha sonra sararmakta 
ve nihayd bembeyaz olmkatcidır. 

Amcriklı pehlivan rakibini bu suretle 
bayıltarak yenmeği adet etmiş bulun -
maktadır. 

Bu müthiş adamla Değlarun karşılaş. 
mast hakkında Fransız gazeteleri ıu 
malumatı vermektedirler: 

Uç devre olarak yapılan Değtan 
Luls karşrla~ması şu şekilde CCTeyan 
etti: 

Konyada yedi dakikada ,.U 
Bulgar pehlivanları 
bir güreşi kazanmamışlardır • !..Ht-

Bu hakikatleri ya~~
kanlık ve hayali zaferlerle ~ 
lerini sanıyorlarsa boşuna zırf 
lar. ~ 

Dimitri İstopçef, beşinci ..... 
deki pehlivanlardan ~!~~ ,.. 
mede bile her yerde O 
rede kaldı ki benimle ~., 
Bulgar Jrazetesi bilmelidir ki pj .. 
Dankalof olduğu lha.lde bOtflll ~ 
gar pehlivanlariyle istedfklll'I JJ/l' 
her zaman güreşmete h__... 
er meydanı!,, ~ 

Yirmi güne kadar Parittt ft OJI 
ya giderek dünyanın ıaJl)J1JllJt ;Jt' 
lQ pehlivanlariyle ~~ 
Tekirdağlı Hüseyin burab · ~ 
Janna devam etmektedir· ~ 
lı Hüseyinin ilkbahard• JdilA 
gitmesi de ta.kar-:rür et:miftll'* 

M. H. yaczt~ 

Dcg'lcın - LUiz ka:r~ 
gü.:;cl bir~ • 

makaslara ve kili'\ -:re ı>eiJAıı ~ ~ 
mel .oyunlarla rnuım1bele eUDC 
vaffak olmuştur • ~ 41' 

Amerikalı bir çok nuıD& _.til~ 
sir yapma!tlığını gördükçe .,ot9 )a 
ve bu devrenin ortal~ 
kimiyeti rakibine bı~- 4fl"". 

Müsabaka bittiği zaJnll11• oJaıl ~ 
de daha fazla hamle ya~:ı..ı ,. 
s~z pehlivanı Dcğllin galip ~ 
tır • 

Japon yada pehlivanlar 

Birinci devre: Denemeler ve müte
ac:l:iit kafa, kollarda başhyan bu kısmın 
Uezerlerinde Değlan, Luisin kolunu 
kaparak Amerikalıyı çok fena vaziyete 
dü§ürmüş ve birinci devreyi galbp ola. 
rak bitirmiştir. 

Yul0tırda Mr1.-açınt11 re·.nıılnl gö.rdiığii nllz ~~P?: ~hlivan1arı, hakilrotcn çok aari1>il§şc7~l fnsan'lcırdır. Hcpsl. iri 
' arı ve §i§nı.an okııı Japon pchlıvanla rı. §Cl'.ık!~ .. vu~ıt'la!1ı:dan ifolayı as7ccri hiznıcto ele alı11ma111al~tad11·ıar. Buna 
J . "k lnUJ.malarıdır. Ga rıp bır ~ değil mı1 ••. 
da sebeb hıç çevı 0 

ikinci devre: Çok şiddetli hücum • 
larla başlamıştır. Makaslar, Jcafa kilit.. 
leri. biribirini takip ederken Luis me§ 
bur oyununu tatbilta muvaffak olmuı -
tur. 

"Luisin kravatı,, ismi verilen bu O

yun Dcğlanr mahvetw.ştir. Fransız 

şampiyonu da sarar:mı~ morarmıı, göz
leri yerinl:!en f ırlanuş ve nihayet bay -
gın bir halde yere serihr.iştir. 

Amerikalı, ringe yüzü, koyun od.üşen 
raokibini kolayca çevirerek mükemmel 
bir tüf yapmış ve birinci bsmı kazan
mıştır. 

'Uçüncü devre: İki dakika :istrxahat
ten sonra üçüncü devreye başlandığı za
anan her iki güreşçi de vah§İce hücum. 
lara geçınitleı', bu arada L~ ya.P,tıi;ı 

• • 
' ' 
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a.c, ağ7.e<fen .!OtlM gf,yflccc1c şık bir robdur. Kadife düğamlü <Z30rli garni-
. türü vardır. ll!at'i renktedir. 

l<ış mevsnmnuıHdle nasın maky aJ 
~ yapmalı'? 
~ nın.kiy~j .yaptığım~ zaman ha- ş:ı.Jdık verecek, ki1çilk damarlarda ka 
hı._-...... lcsırlerıru nazarı dıkkate alma- nın kolayca cereyanını temin edecek 
~ Zira, rüzgar cildinizi .kızartır. §eyler kullanınız. 
- b· U için her zamanki makiyajmı- Yüzünüzün çok kızardıpm ven, 
~değiştiriniz. Derinize yuınu- morla.ştığını gördUnüz mü şu kremi 

'/1 kullanınız 
~Ydalı bilgiler oksid dö r.enJc lOgr. 

1 gr. 
15 gr. 
5 gr. 

10 gr. 

t) Asetat nötr dö plomb 
lJ d ak b 0 ya J a r1 1 Liniman oleo-Kalker 

Cu Lanolin 
~~da.~ellik verir diye kullandığınız Vazelin nötır 
tlldu., boyalarmın birçok mazarratı 

'tlıGunu biliyor musunuz? 
t~tlı::~ Sabah ~alktığınız zaman ağ
llılrıu~ n ctrafın1 ha fi fçe şişmiş görilr
'orıra· budnklarmız acıyor. Daha 
ba~ıa; Şiş bUyUyor, deri çatlamaya 

'tl · Sonra soyulur ... 
>arı1~tıa boya, - daha doğrusu bo
t'in t havı olduğu kimyevi maddele-

'l'a eıtahğı - sebebtfr. 
)'ı t~~VIRI: İlk evvel ruj kullanma
lı:ıllşat etınell. Sonra dudaklara yu
Cla. 13 ıcı Poınadlar sUrmeU. Biraz 
~aabır]r olmalı. ÇünkU hastnhğırı 
~ ı11:!111e geı;mesi için en az iki haf-

r. 

Si 
Rl\ra kiillcrin<len diş tozu 

Ci 
to~u gara kii11erinıdciı mükemmel bir diş 
~İt. Yapılabiloccğini biliyor musunuz? 
hl'tJıta kUJJerini temiz bir kapta topla.. 
ltaı,: İçerisine az miktarda manyezi 

ınc k 
);% • arıştırınız, bir kaç damla nane 

.. ııc kok .. "4a u verınız. 
~ttcg· l'lyczi Ralsineyi eczanelerden re

iz alab·1· · • ı ırsınız. 

~Ski halılardan istifade 
tc.,_. 

t •ıı;ırn • 
aı •ık ış Yiln halıları atmayınız. Bi.. 
~~ ıcı da ol .. l . • .,"_.. "- El tQ sa yun crını sıu~unıu. -
)ıı. tccğin· 
h ~Yırıı ız Yünleri amonyaklı suda 
~ılatı z. :Bunlarla ya eski ve yırtılmı'} 

~lltı· l\ızı ta . ed . . 
ııcıc .. rnır crsınız ve yahut 

~~cııtsa b~yül:lcrden kafi miktarda 
llız. bır başkasını vücuda getirir-

~e'ıt llp 
Zarrtnrım kapamak ivin 

hi •tclttup 
b t. •ur zarflarının açılmaz ; açılamaz 

it Cttc J.: 
'-ı.:ıL ~re: iapanmasını temin için en 
&~· liu arfı yumurta akı ile kapa-
ıı..~ buhta •urctıe kapatılmış zarflar, 
"""lla n·n .. t ~ 1 . l\ t t. lfatt"' u.u rr.amak yol.yle açıla 
ltt 11\\aıa ~ bu zarfların su buharına 

it, tı,. k:ıpanm3 kuvvetlerini art.. 

RUzgarlı ve soğuk havalarda Rimel 
kullanmak iyi değildir. Havanın tesi
riyle gözler nz veya çok wlanır, 8.de
ta yaş akar. Rimeller erir, yüze akar, 
gözlerin içersine de girer, daha ziya
de yaşarmasına sebeb olur. 
Şu halde Rimeli yalnız gii7.el ha

valarda kullanınız. Kışın, ~ehirde, dağ 
larda bunun yerine yağ:ı kalem sür
meler daha iyidir. 

Suvnrelerc gitmek için hmhalde bir 
suvarc ı·obu ister. Bu Ja çok masrafı 
mucip olur. Her keseye cl~rmez; 

lşte bunun için, okuyucularımıza 

hem suvarcdc, hem de ziya.ıetlerde gı
yileb!l2ock bir rob modeli ve:iyoruz: 
Kollarını, arka taraftaki dantelayı çı
kardınız mı, güzel, dekolte bir suva
re robu olur. 

Bu rob için 90 santimetro eninde 
bir kadifeden 3 metroluk bir p:ıırçn i
le SO santimctro genişliğinde dante
ladan 1,50 santimetro kafidir. 

B ir mllyon yedi yüz bin liraya satın allnan elmas 

' . '' ''Tanrının ·gözü 
Elmas kraliçesi elmas 
kralını nasıl atlatmış? 

Elmas kraDlçesı; f a k a t b i r züma ~ 
... ırüt broştan başka bir şey tak
moyoır. Sebebini soıraınDaıra şöy
le cevap veriyor: Kendimi sey
y a r blır kuyumcu camak&ınına 

benzetmek istemiyorum 
Evvel! şunu tasrih edelim ki dtin 

yada yalnız bir elmas kraliçesi var
dır. Fakat, elmas piyasasını idare 
eden beş altı kişi daha vardır ki bun 
lar, taclarınr hlcblr nesle, hiçbir par 
Iamentonun kararına borçlu değil
lerdir. Böyle bir hak da taleb et
mezler. Başlarındaki taclar, çalış
malarının semeresidir. 

Bunlar; cidden bambaşka, em
salsiz adamlardır. Diinya servetinin 
beşte biri bunların elindedir. Muay
yen bir ikametgdhları yoktur. Zira, 
ömUrlerl bir diyardan bir diyara git 
mekle gecer. Bazan Okyanuslarda, 
bazan Amsterdamda, Kapda, yahud 
da Nevyorkta görülürler, klA.s neti
cesi bir mahfazadan çıkarılarak, 
fhtllA.l sebebile hakiki bir tacdan 
düşen değerli bir taş onları blriblrle
rlne dtışUrUr, blrlblrlerlne harp UA.
nına eevkeder. 

Madam Holt - Levls, bir elmas 
krallçcstdir. Fakat rahat ve huzur 
görmlyen bir kraliçe ... 

Bfrlclk gayesi, elmas piyasasını 
ellnde tutmaktır. Bu, pek de kolay 
bir iş değildir. Elmas kraliçe ve 
kralları ve daima milnasebette bu
lunurlar, fakat bu, btriblrlerlne o
yun etmelerine, blriblrlerinl aldat
mafarına mani değildir. Yalnız, pi
yasanın sarsılması ihtimaline karşı 
birleşirler, bunu muhafaza için çe
likten bir kale vücuda getirirler. 

Elmas kraliçesinin bayatı 

Pek tabiidir ki bir elmas krallçe
slnln hayatı, alel!de bir fantnln ha 
yatma hiç benzemez. 

.Acaba bu yüksek ,kadın nasıl ya-
ı:ıar? Pırlantalarla slislU, azametll 
kibar bir kadın mı? .. 

Hayır! .. Elmas satan bu kadın 
kat'lyyen elmas taşımaz. Madam 
(Holt l.1evls), kısa boylu ve şişman
ca bir kadındır, seYlmll bir siması 
vardır. Gayet sade giyinir. lnsan so
kakta görse kibar bir evde çalışan 
fam dö şambrlardan biri zanneder. 
üzerinde küçilk bir zlimrUt broştan 
başka bir şey taşımaz. Bunun da de
ğeri pok azdır. 

Bir glın, onun bu sadeliğine hay
ret eden bfrfsl, koleksiyonun en gü
zel PA.rçalarındnn blrin·ı niçin tak
madığını sormuş. Elmas kraliçesi 
cevabı vermiş: 

- Kendimi seyyar bir kuyumcu 
cnmckAnma döncıurmcmck için .. Fa 
knt, şunu daısöyllyeyim ki pırlanta
lar hıuıa yalnşmı:ror KıyınetH bir 
şey tnkdım mı herkes hunu yalancı 
zannccllyor 

Madam (Holt - Levls) hemen ce
vap verdi, iki gün sonra geleceğini 
bHdlrdl. Ve ;·ola çıktı. Tıpkı bir kra
llte gibi merasimle karşılandı. Ak
şam yemel;inden sonra prens, sat
mak lstodl ğ"i olması gösterdi. Bu, 
cidden fevkalA.de bir şeydi. Ve şu 
sözleri söyledi: 

- Bu taşın ismi "Tanrının gözU,, 
dUr. Şimdiye kfıdar kimseye felA.ket, 
musibet getirmemiştir. Bu akşam 
dUşUnUnUz, yarın pazarlığı yaparız .• 

Madam (Hoıt - Lev1s) taşı görün. 
ce aklı başından gitmişti. Hemen işl 
bitirmek istiyordu. "Yarına kalan 
dona kalır .. ,, sözll hatırına gelmişti. 
Belki prens, yarma kadar cayıverlr
dt. Belki, kendisinin Efganlstana 
niçin geldiğini anlayan raklpJerln
den biri çıkıp gellverirdi. Fakat, 
düşUndü, işi tacil etmeyi de muvafık 
bulmadı. Prensin fazla para ısteme
sJ fhtlmnıt vardı. 

- Pekt, dedi, "e odasına çekildi. 
Taşın parlaklrğı gözUnUn önünden 
gitmiyordu. Bütun gece gözüne uyku 
girmedi. 

' Sabahleyin erkenden kalktı; oda
sını .havalandırmak itin pencereyi 
açınca yağmur serpildiğini gördU, 
rengi attı. 

Garip bir itikat 

Madam (Holt - Le\'is) fn bir zaafı 
vardı: Yağmur yağarken kat'lyyen 
elmas satın almazdı! Alım ve satım 
işlerinde dalma bavanm açık olup 
olmadı~ma dikkat ederdi: 

- Yağmurlu havalarda bir şey 
satın aldım m1 nıutlaka başıma bir 
:felfıket gellr .. 

Derdi. KahYaltıdan sonra prensin 
ynnrna. gittiği zaman onu biraz dU 
şUncelf buldu. Salonda birçok nedim 
ler, hizmetçiler vardı. Prens, ken-
disini yanındaki koltuğa oturttu. 
'Bir aralık kulağına doğru eğildi, 
yavaşça şu sözleri söyledi: 

- lln işi bugün bltiriverellm. Zira 
knrım, taşın satılması aleyhinde. Bil 
tUn gece başımın etini yedi, durdu .. 

Mnclnm (Ilolt - Levls) gözlerini 
pencereye çevirdi. Yağmur bardak
tan boşanır gibi yağıyordu. Başlle 
cevap Terdi: 

- Acelesi yok, prensim ... Yarma 
bırakalım .. 

Etganlstanda yağmur başladı mı 
birknç gtin devam eder. Madam 
(Holt - Levls) ertesi giln yağmurun 
dinmediğini görünce bir hastalık 

bahane etti. Odasından çıkmadı. Deş 
gün geçti. Yağmur hAlA. yatıyordu. 
Ve nihayet hakikati prense söyleme-

duymu~. Veklllnl yola cıkarmış bir 
iki.güne kadar buraya gelecekmls!,, 

Elmas kralı 

Ma.dam (Holt - Levts)' tltremele 
başlamıştı. Demek en mUthlt rakibi 
Openhaymer veklUnl yolluyordu. Şu 
halde iş bozulacaktı. 

Sör Openhaymer; elmas kralları
nın kralıdır. Meşhur Jonker elması
nı 70.000 lngllhı lirasına satın alan 
odur. Bu taş 726 krat ağırlığında
dır. Ve bUtnn dnnyaca malQmdur. 

Madam (Holt - Levts), onun vekl-
11 gelmeden işi bitlrmezse kaybede· 
ceği muhakkaktı. , 

Halbuki yağmur hA.ll devam edl..ı 
yordu. Kendi kendine: "Ne yapma .. 
Iı? •. diye söyleniyor, bir çare dUştı
nUyord u. 

Nihayet, hileye mUracaate karar 
verdt. Şu mealde bir mektup yazdı. 
hlzmetçlslle Openhaymerln vekiline 
gönderdi: 

"Tanrının göztl elması ben satın 
aldım. Fakat, muhafaza etmek lt!lte
mlyorum. Arzu ederseniz beni Bom 
bayda bekleyintı, sizinle bir iş yapa· 
Irm. Derhal cevap veriniz .. ,, 

Bu manevra muvatfaklyetle neti
celendi. Vekil şu cevabı verdi: 

"Pekdl~ .. Bombaya dönUyorum, 
orada strl bekliyeceğfm ... ,, 

Artık mUsterlhtl. Ertesi gUn de 
yağmur kestımlşU. Uzun pazarlıklar 
dan sonra elması bir milyon yedi 
yilz bin franga satın aldı. 

Efganfstandan ayrrldl. Fakat 
Bombaya uğramadı. Doğru Nevyor

.ka gitti. Madam (Holt - Le~ls) bun
dan b!lhscderken daima şu şözlerl 
söyler: 

"- Eğer Sör Openhaymer bizzat 
Bombaya gelmiş olsaydı, hiç ştıphe
elz kendisini atlatamıyacaktım. Her. 
ihtimale karşı Efganlstnna kadar 

· gelmekten çeklnmlyecektl. Ve ben 
de bu işten bir milyon kazanamıya
caktım ... ,, 

Madam (Uolt Levis) en kibar, en 
yüksek adamlarla tanı$ır '"• bunun
la iftlhnr eder Daima krallarla. kra
litJnlerle, prenslerle, milyonerlerle 
mel.:tııplnşrr Hlndfstnna gitti mi, 
mlhracAler onun şerefine kaplan av
lnrr, ziyafetler tertip ederler, en gU
zel mıerlnl C'mrine verirler 

ğe mecbur oldu. Prens gülerek: 1 
- Şu halde, dedi. Yağmurun kesil 

mesl için hocalara <ı}ua ettirmek .--------------• 
~1\:ı:ım •• Fakat, masrafı, size alt. 

Gecen sene Efganlstanda pek 
garip bir muameleye maruz kalmış
tı Mndam Holt - ı .. evfs, bu defa ora
ya elmas satmak için değil, satın 
almak için gitmişti. Prenslerin bi
rinde, meşhur (KUht Nur) elması 
kadar gtizel ,.e lsanrn doğuşundan 
yüz sene e\·veline alt değerli bir taş 
Yardı. Paraca s1krntıya dUşen prens 
hunu sntmnğn karar verml!';ti, l\ln
dnm (Holt - Lc\•is) in (L~hur) da 
htı' ·ıc::ı~ ııııu hnhor alınca ı;izllce 
kendisini davet etmişti. 

l\lndnm (Holt - Levfs), kabul et
ti. On hocaya onar dolar Yerdi. Ho
calar parayı aldılar, duaya başladı
lar. Fakat, bulutlar blr tUrlU dağıl
mıyor, yağmur kesilmiyordu. Krali
çenin canı sıkılmağa başlamıştı. Sa
rayda, aray halkında bir başkalık 
görUr gibi oluyordu. Prens de artık 
acele etmiyordu. Herhalde bir şey 
vard1. Hlfmetçllerlnden birini bu 
de_ğlşlkllğin sebebini anlamağa me
mur l'ttl. Hlzmetçlnln, ertesi gUn 
eline sıkıştırdığı bir kdğıt parçasın-
da şunlar yazılı idi:"Openhaymer işi 

Yaşamak 
Hakkı 
Nazım 

Hikmeti n 
En gllzel eseri 

HABER' d e 
Neşredileeektir 

- Pek yakında -

1 

: 
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Dr' Ba§tarab l lnc!de 

torunun haberdar edilmesini istediği 
ni ilave eylemiştir. 

Ingiltereye tarziye verilmedi 
Tokyo, 14 (A. A.) - Amerika sc· 

firi, har~.:iye nazın Hirotayı ziyaret et
mittir. Görüşmenin mevzuu, Panay ve 
Amerikan petrol gemileri meselesi ol
muştur. 

Japon gazeteleri bu hadiselerden 
behsetmemektedirler. 

Hirota Amerika sefirini ziyaret ede 
rek Panay meselesi münasebetiyle Ja 
pon hi.ik\ımetinin tarziyelerini bildirm!ş 
tir. 

liyetini dıkl:r.tıc takib etmektedir. 
DUrt \\:yçunn adası civarında, dört 
Japon nakliye gemisi ıle bir Japon top 
çekeri götülmüştür. İki Japon kruva
zörü, iki torpito muhribi ve miltead
did deniz tayyareleri de, Amoyun 
ka?'§ısmda kain Genay adasından , 
Hongkongun şarkında Bias körfezine 
kadar bir keşif gezisi y:,.pmıltır. 

Kuru tarziyeler kAfi değil 
Londra, 13 (A,A,) - Diplomatik 

mahaflllnlleki kanaate göre, Uzak 
şarkta tek taraflı bir hareket, tar
ziye ve valllerden başka bir neUce 
verınlyccektir. Bunun içindir ki bu
günkü vaziyette eğer esash bir ha-
reket lüzumlu teH\kki edillyorsa, 

şekkül edecek ve hükfimet, sabık iki 
Çin relsicllıiıhunından sabrk üç Çin 
başvekilinden, sa.bık boş maliye nazı
rından ve sabık dört devlet erkanm -
dan terekküb eyllyecektir. 

Muvakkat hU1dlınet, bir beyanname 
neşrederek Na.nkin bUkfunetinin mill-

ga. olduğunu ilin edecek ve Çinin ken
disi ile dostane mUnuebetler idame 
ettirecek devletler ile muahede ve an
laşmalarına sadık kalacağını bildire
cektir. 

I 
Nanktn dtıştn 

Şangha.y, 13 (A. A.) - Güneş ba
tarken Nan.kinin tamamile işgal edil-İyi malfimat almakta dan mahafil, 

Japonya hariciye nazırının Amerika se 
firine tarziye vehmiş, fakat ingiliz ~efiri 
ne yalnız teessUrlerini beyan ile iktira 
etmiş olduğuna nazarı dikkati celbet
mektedirler. Çünkü İngiliz gemilerine 
ancak bomba parçaları isabet etmiş ve 
İngiliz gambotunun mukabelede bulun· 
muş olduğunu beyan etmektedirler. 

hôylc bir hareket ancak Çind:> haya
ti menfaatleri olan blitUn yabancı 

devletler nrasrnda bir anlaşma neti
cesind~ yapılmalıdır. 

diği Matsuinin umumi kararglhmdan 
bildirilmektedir. -------------------------------------------------------

~"" b i~1m~en;nk nııırı1111ıı11ıınnıı111ıuıı1ıtııııııınuıııııuıııııııı1-"'ıtını1ımıınnı 

Japon mallarına 

Japon gazeteleri, İngiliz gambotu 
hadisesihakkında da bir ıey yazmamak 
ta dırlar. 

Amerlkada heyecan 
Vaşington, 14 (A. A.) - Riyasıeti

cürnhur dairesi, dUn Ruzveltin uzak 
şarka k&r§ı dahilt riyaset mUlahazala
rmı nazarı itibara almıyarak mUnha
sıran milli menfaatle• den mtilhem o-

~ lan bir siyaset takip t.deceğini bildir
miştir. 

Bu hn.ttı hareket Ruzveıtln uzak 
şark meselesin(. kanunu esasinin ken

rlisine bahşetıni§ olduğu bUtün otorite 
ile karşılaşmağa amı.etmi5 olduğunun 
delili suretinde tefsir edilmektedir. 
· laama.fih reisicumhurun hareket ser 
bestisini ne dcrı>ceye kadar istimal e
deceği halthında bir ~ söylemenin 
henüz ıamam değildir. 

Amerika efkarı umumlyesi uzak 
şarktaki vaziyetin tehlikesi karşısn • 
da. hassn:;\yet gösteırmeğe başlamıştır 
ve bitaraflık kanununu kabul etmiş o
lan ayan ve mebusandan birçok ze
vat, eimdi akilane hareket edip etme
miş oldukln.rmı suale gayan görmek
tedirler. Bu kanun, bilhassa Amerika 
nm Avrupa işlerine herh:ıngi bir mU
dalıalcde bulunmnsınm önüne ~İne
ği istihdaf ediyordu. 

boykot yapınız! 
Novyork, 14 (A. A.) - .Amerikalı 

filozof (bUyUk rıya:ı.iyeci) Albert 
Aynştayn, (meflhur F'rarunz muharri
ri) Roma:in Rolland ve Bcrtrand Rus
sel Çin - Japon ihtiliı.fı hakkında bir 
beyanname neşrcdere!.< blitiln milletle
rin kendiliklerinden Japon mallarını 
boykot etmelerini ve Çine tamam.ile 
muzaheret etmekle Japonya ile taar
ruz siyasetine yarıyacak şekilde teş
riki mesai etmemelerini istemişler -
dlr. Beyannamede Japon kıt'alan Çi
ni tamamile tahliye edinceye ve Ja
ponya. istilft. siyasetinden vaZı,~çincc
ye kadar bu suretle hareket edilmesi 
tnvsiyt> edilmektedir. 

Son dakika 

Ing~ltete şiddetli 
tedbirlere hazır 

Londra, 14 (A. A.) - Daily Expres 
gazetesi, İngiltere hükfunetinin Ame
rika. ve Fransanın teşriki rnesaisin -
den emin olabildiği takdirde uzak 
§a.Tkta hacliselerin tekerrürüne m8.ni 
olmak için §iddetle harekete geçme
ye amade olduğunu yazmaktadır. 

Şimdiki vaziyet, Japonların Ameri
kan gemilerinin Yangtse nehrinin ne
resinde bulunduklarını bilmekte ol -
duklarmı resmen !·ıı.bul ve teslim et
miş olmaları dolayısiyle vahamet pey 
da etmiştir. 

Amerikanın müşterek bir harekete 
muvafakat etmesi takdirinde devletle 
rin bahri bir nUmayiş yapmaları der
piş edilecektir. 
~,..__. ................ 

MUzakereler baştadı 

Ruzveltin doğrudan dc,;ruya Japon 
imparatoruna bir teeesUf mesajı gön
dermek sure.tindeki r.üretltlrane te -
şcbbüsU dikkate pya'n gOrlllmekte
dir. Bu hal Amerika tarihinde misli 
rnesbuk olmıyan bir hadisedir. 

150 k1şlden 4.'i t kurtuldu 
Londra, 13 (A. A.) - Bahriye ma

kama.tının bildirdiğine göre, beş İngi
liz topçekeri, Panay ile diğer üç Ame
rikan gemisinde bulunan 150 kişiden 
sağ kalan 45 kielyi kurtarmıştır. 

Edenin beyanatı 
Londra.13 (A. A.) -Avam kama

rasında Yangtse nehri Uy.erinde İngi
liz barb gemilerine ka11ı yapılan hU
cumlar hakkında F.Aen aşağıdaki be

yanatta bulunmu§tur 
"- Bu hfıdiscnin ciddiyeti U7.erindc ay 
rıca ısrara lUzum yoktur. Meselenin 
muhtemel vahim netaylci dolayısile bu 
gün avam kamnrasmm benden daha 
mufassal beyanatta bulunmayı taleb 
etmiycceğini ümit etmek isterim.,. 

Eden, bu mesele hnlı:kında sorulan 
blı"suale: "Amerika ile de temas ha
lindeyiz,. cevabını venııiştir. 

Ateş edilecek 
Şanghay, 13 (A. ~) . - İngiliz 

hazıb gemilerine, kendılerıne taarruz 
edecek olan tayyarelere karşı derhal 
at;cş açmalan için emirler ftrilmiş -

tir. Cenubt Çin sulonndn... . . 
Hong • Kong, 13 (A. A.) - !ngıh~ 

afT Japon gemilerinin cenubı 
mah ı ı, da o-ittikçe fazlalaşan faa
Çin suların .o· 

Londra. 13 (A . .A.) - Röyter ajan-
sı blldirlyor: İngiliz ve Amerikan 
hUkO.metlerl, uzak şark vaziyeti 
hnkkmrla, ynlmz I..ondra ve Vaşlng
tonda değil, fakat Şnnghay ve Tok
yoda da. temas halinde bulunmakta
dır. tkl memleket gemllorlnin hU· 
cuma uğraması Uzerine, bu iş blr
llğlnln şimdi daha ziyade sıkılaşaca
ğı pok muhtemeldir. 

İngiliz mahafill, dört Amerikan 
gemisinin batırılması karşısında A· 
morlkan cfkttrı umumlyesinin aksU-: 
l!mellnl bUyUk bir al!ka ile bekle
mektedir. 
Yanlışlık mevzuubabs olamaz 

Vaşington, 13 (A,A,) - Bahriye 
mahaflll, bntan bUtUn Amerikan ge
milerinin Amerikan bayrağını çek
miş bulunduklarını ve ayrıca gi}.ver· 
te Uzorlno de Amerikan bayraklarını 
sermiş olduklarını btldtrmektedlr. 
Japon tayyareleri, hucum esnasında 
Pnnay topcekerlnin üzerinde 150 
metreye kadar inmişlerdir. Bu vazi
yette Amerikan bayrağını göreme
miş olmaları oldukça ga.yrivaritU. 
Katliamın filmlerini milsadere 

ettiler 
Şe.nghay, 14 (f..,A,) - Paramount 

:Nevs sinema firmasrndan Amerikalı 
Arthur Menken Nanklnln emniyet 
mıntakasında Japon asker! makam
ları tarafından tevkif edilmiş ve Nan 
kitıin muhasarası esnasında çekmt• 
oldukları filmler mUsadere edilmiş. 
Ur. 

Sabıklardan mllteşekkjl 
bir hilkQmet 

Tokyo, 13 (A. A.) - Domei ajan
sı Pekinden istihbar ediyOI': 

.. Çin cumhuriyeti muvakkat hllldi
meti., ismini alacak ·olan yeni Çin 
hüklımeti, Pekinde yarm saat 10 da te 

Japonlar §ehrin şimalinde çtn kıt
ala.rmm bakıyelerinl muhasara e~
lerdir. 

60.000 kişiden ibaret olan Nankln

deki Çin ordusu, Japc.rı kuvvetleri ta-. . 
rafmdnn ta.mamile lh:tta edilmiş o -
lup iki ırktan birini mtihab etmeleri 
zaruridir. Teslim veyahut mahvol
mak ... 

Filistinde 
ı·ethiş devam 

ediyor 
Kudils, 13 (A. A.) - Şimali Filis

tlnde asker, polis ve Arab tedhişçile
ri arasında kanlı müsademeler vuku • 
bulmµş olduğu söylenmektedir. 

Askerden birçok telefat olduğu ri
vayet edilmektedir. 

Hedera yakininde bir çukurda tU
!enk atcsile öldürülmil:a bir Arabm 
eesedi bul~U§ttır. 

Kadiköy 
cin·ayeti 

Kadın 61dU, k a tll 
tevkif edildi 

Akayın Boıtarl.:ı iskelesir&:ın memu 
ru Rüat pa.zar günü karısı Behiceyi 
kurt unla yaralamııtıı. Kadın ka !dml
dığı hastahanede ölniittür. Rifat da 
dün tJsküdar müddeiumumiliğince tev 
kif edilmiıtir. 

Aldığımız malfunata göre, cinayet 
esnasında Behiccnin yanında tanıdığı 
bir genç değil, ablası ve eniıtesi bulu

nuyormuı. Vapurdan çıkıp Acıbademe 
gitmek üzere Gazhane tramvayına bi
nerlerken Rifat ateı etmiıtir. 

Behice iki ay evvel mahkeme bra
rlyle kocasından ayrılmıttır. Rifat bun 
dan mUteenir olarak: kadını vurmu§· 
tur. 

·son altı aylık 
Devlet geliri· 
142.252.583 
lirayı buldu 

Ankara, 13 (HUSW'i) - Başvekil 
Celil Bayar'm, nutkunda da. söylediği 
veçhile maliyenin ilk aitı ayında dev
let tahsilatının miktarı 142.252.583 
lirayı bulmuştur. 

• • 
Bu mikt.a.rm 132.540.192 liraaı hali-

ye, 9. 712.391 lirası ise sabık& tahsll!
tıdrr. 1936 scn~lnin aynl aylarmda 
bu rakam 12.44l5.481 lira noksandı. 

Bu tahsll!tm varidat nevilerile 
miktarları gunlardrr: 

Hayvanlardan alma.a rüsum 13 mil 
yon 344.086, kazanç vergisi 13 mil
Yon 188.704, gUmrU.k 23.285.999, mu
amele 13.683.195, istiklak 10,649.388 
damga ve harçlar 5961143, inl)jsarla.r 
20.432.798, buhran ve muvazene, hava 
kuvvetlerine yardım ve tayyare 27 
milyon 835.4 71, buğd>ıyı koruma 3 
milyon 821.191, sair 'aridat 10 mil • 
Y.On 51208 liradir~ 

müsabakası 
Ve Okuyucularına kolaylıkları~ 

HABER bugUn 6 y&1mı doldurmUf, yediaine basmış bulunuyor. Gs:" bU" 
§imdiye kadar eırf okuyucularmdan gördUğU allka ve sevgiye mukabel ura>" 
!una.bilmek endipiyle za.n~an zaman zengin hediyeli ve kıymetleri l~ ıaylllı· 
aşkın mUsabakalar tertip etti, deniz eğlenceleri yaptı, okuyucularına 0 

lar gösterdi. ırııil 'ol' 
HABER, 71nci yılına balarken nqriyatında yepyeni ve daha mUtekd .,n· 

k1 b · anlar • / • program takip etmefe karar verme e eraber gayrı muayyen zam ·p ettı• 
tığı müsabakalarını da bir esasa bağlamak kararındadır. Şimdiye kadar tcrtı . 
ğimi.z mUsabakalardan edindiğimiz kanaat şudur: eiJebili 

Neşredilen kuponlan toplayan herke~ ~ü~abaka!a kol~ylıkl~ iştir:~uyord~ 
yor ve bundan Haberin esaslı okuyucuları ı!iın ıstenmıyen hır netıce d g ıcuY'1 
HABER'in yedinci yılında tertip ettiğimiz müsabakalara yalnız esaslı 0 

cularımız girebileceklerdir. 

Müsalbakamo~on pırogframo ıl~ 
Gazetemiz, 7 inci yıh için~e her ~ybit milsabaka yaP.acaktır. Her ayın e ~t 

gıJ.nil Gazeten: 2in bir köşesi.nde ya birsual, ya bir resi~ ve yahut bi~~;c ı 5 IU" 
yetini haiz ber bcitigi bir ~ey l:iulunacakv•1 bunun hal mud.dcti her ay ıç 

olacaktır. .. . . her ~ 
Okuyucularımız aylık müsabakalnnmıza. bugundcn ıtıbaren . ırtcrô''' 

ne~redilecek kuponlardan 30 tanesini toplamak suretiyle iştirak edebılece işdr'tc 
Gazetemizin her gUn neşredeceği bu kuponları toplıyanlar, müsabakay; ğ!ştirte• , 
ettikleri etmiyenler de istedikleri 1ama nlarda daimi birer kuponla e 3'a>'det· 
cekler :e idarehanemizde mevcut {daimi okuyucular defteri) ne adlarını 
tird.:eklerdir. üerine at'· 

Aylık müsabakalardan ba~ka a~nelil< mUsabakalanmızdan ve kend ıııtl bıl 
~ıda göstereceğimiz kolaylıklardan istifade etmek istiyen okuyucularını 
defterde iıim1erinin mevcut bulut'ması,arttır. 

Müsabakalarımı~ usa"'· 
.. h d" . .. J'radır Bu ııı _....ıf 

ı - Her ay yapılacak musabakalanmızın e ıyesı yuzer ı · ucutarı--

kaya ister bir ayda ister üç veya dört ayda 30 kupon toplamış okuY Uir. . 
iştirak edebilirler .;e kendilerine bu kuponlara mukabil bir daimi kar~ ve;an 69 tır' 

100 lira her ay birinciye 15, ikinciye 10, Uçüncüye 6 lira ve ~erı ka e 
da birer buçuk lira hesabiyle 46 okuyucumuza nakden ödenecektır. ede bit d~ 

ı 1 ay bu şekilde devam edecek aylık müsabakalannuzdan so.nr~ sen edebilırıe., 
büyük bir müsabaka tertip edilecektir. Fakat bu m'.isabakaya ıştıra~ rı e.,-.e'" 
için geçen 11 ay i!jinde asgari 7 aylık kupon toplamış olmak ve bun ~Azııııdır· 
idareh•nemize milr•cut ederek daimt kuponla değiştirmiş bulunmak cLI' 
Kuponlaramızm daimi okuyu ar 
lar1mıza temin edeceği fayd~! rot· 

~d v • • k la d ' ' k 1 a temin edeC ol Her gün neıre ecegımız upon nn aımı o uyucu arımız hakları 

da yalnıs mUaabakamıza iıtirak ha~kını verdikten baıka ayrıca şu 
temin eder: 

80 kupon topllayaınoaır r1 \'C ııir• 
1 - Satmak veya satın almak iıtedikleri şeylerin, kiraya verc~~~a topla~; 

ile tutmak için aradıktan ev ilinlarını velhasıl küçük irnn adı ak ifanl• 
her çeıit ve 4 aatın geçmiy«'.:ek ve ticari mahiyette bulunmryaca 
HABER'de param olarak iki defa neşrettirebilirler. . .. riitıer. 

2 - İcra ve mahkeme ilinları üzerinden yüzde 10 tenzılfit go 

90 kupon tcpoayaınıoar 
111

,. 

3 - KUçUk ilanlan S defa parasız neşredilir. n:ı:Uat y~P dcıs 
4 - lcra ve mahkeme illnlannın tutarı üzerinden yüzde 20 ;e rı u:ı:erııı 
5 - HABER neşriyatından olan kita;>ları veya formaları, fiyat a 

yüzde 
10 t1z2Öe1k.~::n tcpOayanoar 

ı - Küçük ilanları 10 defa parasız neşredilir. ritld°' 
2 - Maakeme ve icra ilanları yüzde 30 tenzilata tfi.bi tutu~ur·tıarı uıe 
3 - HABER ne§riyatından olan kita?lan veya formaları, fıya 

yizde 20 tenzilatla elde ederler. r 
210 kupon tcpoavana 

1 - KüçUk ilinlan 15 defa parasız neıredilir. . . ~' 
2 - Mahkeme ve icra ilinlan da yüzde 50 tenzilatla neşredı~ırde 50 e 
3 - HABER neşriyatından olan kitapları veya formalan y\i:ı: ıfteıl' 

~· tı; -ili alırlar. . edet'ı>1 tc1P' 
4 - Senelik büyük müsabakalara girme, ve HABER'in tertıp bil~ıııı:e r 

~etere parasız ittirak etme hakkını kazanırlar. Bunlardan baıka bu1unııt11 ' 
edilmesi dütünülen faydalardan istifade etme hakkını kazanmış 



~NUN-1937 

Bir işçi gibi fa~rikada çaJışhm; hizmetçilik yaphm f (22J 

Röportajı yapan: Neriman 

Eskici 
f~eri kuyu gibi karanlık, du- ı 
' ın esmer tuğlaları dökilk Bi
hırka donıuz ahırları önünden "A. 
~~IYa,, bir yol inerdi; kışın c.:a
Crk k ' Yazın tozdan gesilmiyen vı-

, ayP"a .. ber 
~ C)U-41, bat bir yol.. Etrafın • 

ilerideki kemeraltınr geçmek lazımdır. 
- Sultanahmede çıkmak r.çin bu yo. 

lu tutmak gerek .. Biraz tozlu, biraz da 
bozuk, amma .. Düzgününü ner-cden bul
malı?!.. 

Fabrika çarklarına 
kaptırılan kollar 

Hala bekçisinin ko u da bu 
fabrikanın makinelerinde 

"İrtıı ısrrganı:ırın, yabani otların küflü 
~lt\ııellk kokusiyle karışan kavruk 
ldt arı, geniz tıkayan bir ağırlıkta 

~e~ Yer taş; beton binaların yüksel
~~ : girintili, çıkıntılı yangınbğın ,,lt Ucağında, toprak yığınları al -
'aııı açan ve her bir kcvLığunda in. 
far ar barınan yarı karanlık bodrum-

\>atd T ~ 1. eMke yamah tahta perde-

ti .. 1Çe:isini yabancı gözden gizledi. 
~;eraltı siperlerine benziyen - bu 

"~ i" mağaralara, sab:ıhın en erken 
bıı;latıarnın en geç saatl~rinde, kam • 
l'\\ !lı çıkararak, omuzlarını kısa-

o;:kubn o:-k~klere r~nthmırdı: 
~ 1~Iarına ht,.an g"zleri: ensele
~; 't kulak arkalarında kıvrılan saç. 
~ 1l'aşr uzamış çökük, san avurt
~ı;tiÇelirnsiz gövdeleri, çıı paçul elbi -
~le; yorgun, bitik e:-keklere .• 

~i ta perdelerin bltibirine denk 
~lt~en paslı tenekeleri arasından, 
~· Pelerin!Prinin uçlarını arkaları-

' etek ~. it lerini basma donlarına sarkıt-
~ııı Ulakları karanfilli, soluk yUzlil, 

~·ı ar görUlüyordu .. .._._. rıı 

~altı· Sabunlu bir suyun dalla.nıp 
~ ~~dığı çarpık toprakta: yamalı 
tltı'e başına çömelmiş, çamaşır 
~kadınlar ... 
~ l'eı.,. ~rdald satrcılaıra çorap, 

bjbi ~k orcn kııdmlar. • 
~~e kara, kambur bir tencerenin 
~~fa.suıye RYJklaynn kadınlar ... 

. tekneden sızan kirli ıuyu 
~ n· , \ld 1 8 \'Uçlarfyle açbklan ~ukuda. 
~~tarak eğlenen küçUk:Jer göze 
~ . 
~ ~tı çıplak, bacakları çıpJalc. bat
~ ; karakuru, §iş kannlı ço-
b .. 

tıl q.. t 
;:ı:dı: oııu yol az ileride bir düzlüğe 
b"IClifi "?1avut kaldırımlanrun dö • 
ht ... t3ta. talih unutulmuş, bozuk düzen 

~"'-t ~bu1 sokağı.. K<>şt.nin batında 
~\ ~ Puk bir minare.. Dibinde bir 

lcııiıı dık, hayır, ıandık de~!. ma • 
~'i Cskicilikle geçinen gedikli bir 
.'lf "av:ı ,•ıı tn 1

: Bu, onun dükkaniydi. 
tt tlııı 01 dondurucu soğuklarında; yağ 
~ ttn ta Uklardan tıaştığı, şiddetli rüz-

tılj ttı k" 
~ li i.;" oşe başında anaforlar çe • 
~ Çi ~illerde barakasına çekilir, es
~ • d ~o taştan bozma mangalı ba
t.ı~İtc 1" lklarının arasında cigarası, 
-~ • ıabi 
t1ıı.. tıı ark re çalışırdı. Arada, buğulu 
~~ltıi a.~1ndan sokağa bakardı. ö • 
~ le~~: l:~zle~nde ne bir korku, ne 
tı t-~l'tln °kagı sellere boğan taşkın 
~~del\ • barıakasıru sürükleyemeye -
~~~ ~;a~naforlar çeviren şiddetı: rüz
~ıı >'itrıı asını yerden yere vurup par 

ı. '>'acağ 
ıcı' ınıdan ne kadar da emin. 

~lııt 
\~ t ç

0

11c!~neş)i havalarda (banko) 
\ Cltıı ba 1

• Onun, yerden yapma 
~ ~~tırı1 ~ında iki kat olup, minimini 

ı. ~ile . 0hlıyarak çekiç sallayışlan, 
ft tı h t' "ıa1 k er kesi katıldırdı. 

ı' ~~ı" op~.k minarenin kalın göl-
), t r . ., cı .... _ k. . . 
~t 'aı'!tna -"'l: es ıcıye en serın, en 
~c~o~'Yan Yerini hazırlardı. Pek u
·"~ıtit~İğj Çeşıneden sık sık suyunu 
~ ~ l>ar nıastclyada (iç/nde eski 
~tt~ ha., ç~alarını yumuşattığı bu çin. 
~~tt trı a\>~ ~anağr ismini vermişti 1) 
"l~rı lıha,; arının hararetini dindir-
~~ a. tilıdu§r:. &ene, görenleri kahka-

~1. tc turdu. 
l~~ takic: 
~(11 l'1>J 

0 
.. ı.. Yolunu şaşıran yaban • 

, ' "'Oster b' tL oııı.ı en ır kla·'Uzdu da. ... 
'tt • Çap 
. c Çı'-a taılama yolların insanı 
, ot tab· 

ıleceğini o pekala bi
t şıı 

l'ı b Yol h' 
lllı.ır ıç sapıtmadan "Ka:iır-

~~lrf l' .. 
11 tıı lt tfttrhakani mi' Doğru 

'lh... - tstirınc ... 
ı\ ... ~.. yoldur .. Bir cigara 

b,l'lt 
•pı. 

ıskclesine int:cekııen, az 
" 

Bankosu başında, katokiıle sıkı}tıra

rak, ufak dizlerinde büsbütün inleşen 
hantal bir kundurayı çivilemekle uğ _ 
raştığı sıcak bir yaz günü, yanına iki 
kalantur efend.' yaklaşmııtı. Ellerinde, 
gebe bir kedi karnı gibi sarkan şişkin 
çantalar vardı. Cüce; cigarasını banko
nun kenarına yerleştirerek ağzındn bi
riken zifiri tükUrmüı, kirli elinin tersi • 
le dudaklarını kurulamıştı; Her hangi 
bir yol tarifine hazırlanmıştı. 

İki kalantor efendi, belediye memu
ruydu. Bloknottan üzerinde çi
ziktiriverdikleri rakamlarla, yarısı ko 
puk mi.narenin dibine sığınan, sanl:lığa 
benzer bu ufacık dükkanının bir yıldır 
verilmeyen belediye vergilerini hesap.. 
lamışlardı. 

Zavallı cüce gık bile diyemeden.kara 
avuçlarını kapayarak, omuzlarını kısıp 
boynunu çarpıtarak, düşünmüş kalmış
tı. Ev. bark.. Çoluk, çocuk sahiliydi.. 

Bu parayı nasıl verecekti? Ekmek 
parasını bile doğrultamıyordu!. 

* • • 
Yansı kopuk minarenin dibine sığı. 

nan sandığa benzer. Barakayı bir sabah 
bombot buldular .• 

Mahallenin ~ellikle geçinen ge -
dikli cücesini bir daha gören olmadı .. 

Reıat ENiS 

Bır nokkabaz, 
avaaını 

kestirirken 
armonik çalıyor ı 

Panayırlarda kılıç yutmak, ateı par 
çalan yemek suretiyle maharet göste
ren ve halla hayrette bırakan Kanadalı 
Fred adlı bir hokkabaz, akla sığciya
cak bir aoğukkanlılık ve cesaret göster 
miştir; ayağı kesilirken armonik çal
mıı. operatörleri eğlendirmiıttir. 

Frad panayıra giderken bir otomobil 
kazası geçirmiş ve ayağından ağırca ya 
ralanmıştır. Derhal Nev York has~aha
nesine naklolunan hokkabazın sol aya 
ğının hemen kesilmesi lazım gelmiştir. 

Ameliyata ba~lanacağı sıra.da Fred 
katiyen uyutulmamasını, yalnız kendisi 
ne bir armonik bulunmasını rica etmiş. 

Doktorların israrına rağmen klor
form almamış, ameliyatı devam ettiği iki 
saat müddeti, armonikle şen havalar çal 
makta geçirmiştir. · 

Yazan: Ali Rıza Seyfi. 

J 

J. .ı.:..fu.IJELL1K 

- Başını arkaya çevirdiğin zaman 
saate bakar munn 1 

Dmda<dl 
Otomobildeydiler, kadır.ın aksi bir 

cevabı üzerine müthiş hiddetlenerek 
sevgilisine bir tokat attı. Kadıncağız 
derhal feryada başladı: 

- İmdad! lmdad ! 
Aşık müdahale etti: 
- Dur yahu? Ne diye korkup im

dad istiyorsun? Ben yanında. değil 
miyim? 

OsttadDı~on şaıno 
Dehasının veya .. (kalemimizin ucu

na gelen kelimeyi kullanmiyoruz, çün
kü teşhisimizin yerinde olup olmadığını 
tayin etmek Mahzar Osmana aid bir it 
tir.) şöhreti Ankara caddesinin dışına 
bile yayılmış bir üstad, halk için tarih 
llY.isahabeleri yazan bir muharririn ma
kalesini okumuştu. Yazıyı belki de be
ğenmişti, fakat bunu açıkça bildirmek 
üstadlık pnına yakışrruyat.:ağı için ban 
nasihat ve tavsiyelerde bulunmak JUzu 
munu hissetti: 

- Yazın pek fena değil ... Fakat ta
rih yazılarında hep eskiden bahsediyor
sun, günlük tarih yazıları versene 1 

Kelepır 
- Şimdi ne iş yapıyorsunuz? 
-Elde .. düşme kelepir otomobiller 

satıyorum. 

- İyi ama burası münasip bir yer 
değil, neden garajını böyle dim dik bir 
yokugun yukaraında yaptırdın?? 

- Muvaffakiyetimin asıl ıeb:bi o • ya ... Müşteriler otomobili alıp yokut 
apğı kolayca gidiyorlar ve bir daha yu 
karıya bana ıelemiyorlar. 

Kamyon şoförü (arl.adaşına) -
Demin önUmilzdc bir mikrop vardı, tıe 
reye kayboldu 1 

yün!ere karışmış ! 
- Bu, bobinler yok mu? dedi. Kaç 

genç kızı parmaksız etti. Daha geçen. 
<le on beş günlük lohusa bir kaldının da 
parmağı koptu .. 

- Bu kadının ismi neydi? dedim. 
Cevap vermedi .. Anlatıyordu: 
- Kaç ki~.\ sakatlandı bu fabrikada, 

Helanın bekçisi o kolsuz adamın kolu 
bu fabrikanın makinelerinde yünlere 
karıştı .• 

••• 
Gecenin bu on ilci paydosunda genç bir 
erkek işçi ile konU§mClk fırsatını !bul
dum: 

- Nerede çalı§ıyorsun, ıne alıyorsun? 
dedim. 

- Tutkaldayım.. Saat hesabiyle ça
lış1yorum.. Gündeli!7-m 80 kuruş de -
di. Ve ben 11ormadan devam etti: 

- Yalnız bundan sonraki vaziyeti • 
miz kötüle§Ccck, götürii üzerine para 
alacağız .• Bu bizim i~in çok fena, lde
di .• 

Çalııma saatlerinin azalmasiyle işçi
den azami randunan elde etmek için iş 
verenlerin hesabına böyle geliyor! Bu 
vaziyette de işçi zararda. Onlar (11) 
uat hesabırlda da azami derecede çalIJr
yorlar. 

Sordum: 
- Dün bir İ§Çi~ kovmuflar, suçu 

neymiş?. 

-Ne olacak haylazlık ~yorlarldr, 

iş zamanı oyun oynuyorlardı. Bir kiti 
değil, dört kiti birden kovuldu. 

Bu genç itçi kovulan arkadaşlamu 

suçlu buluyordu. Onlan kovan usta 
baklanda da bir ~ aöylemi~rdu. 
tu da farketmemiştitn.. Evvel! aldaııdi
ğmu sandım .• Muhtelif vesileler ihazır
layarak konugtum. Hep aldığun cevap.. 
lar lda "aiz,, kullandılar .. 

Birdenbire bfa ''dank!., etti. 'Aca
ba?! .. Acaba beni fabrikaya girerken ta
nıyan eski mektep arkadaşrm, benim 
bunlara kim olduğumu söylemiş bulun
masın .. 

Ben bu gençle konuşurken, fabrika
da ilk işe başladığım sıralarda bana ak
rabasından bir genci peşkeş çeken kız 
bir.denbire aramıza girdi ve bana hiç 
bir mana ifade etmiyen bir şeyler söy
lemeğe başladı. Ben güldüm. Galiba 
gençle gizli bir şey konuştuğuma %ahip 
olmuştu. Kız maksadında muvaffak 
olmadı değil, o söze başlayına genç er· 
kek uzaklaşıp gitti. 

Kumral bir kızla fabrika içinde do
laşıyoruz. Bana çalıştığı yeri gösteri
yor ve on beş ıgünlü.k: yeni bir i§çi ol
duğunu söylüyordu. Bu kızı, dün ağlar 
bir vaziyette görmil§tüm. Ağlar bir va
ziyette değil, hakikaken ağlıyordu. Göı: 
lerinin yaşını silerek yarundakileri
ne dertli dertli bir ıeyler an!atıp duru· 
ruyordu. Genç kızın bu hali bana !de
ta merak olmuştu ... Srrf bunu öğrenmek 
kastiyle Ha•.:erden bana bu kızı tanıttır
masını istem.iftim. 

Hacer: 
- Tanıtmak da neymiı karde§im. 

dedi. Git konU§. Burada kimse kimseye 
tanıştmlmaz ... 

Ben de o vakit dediğini yerine ge
tirdim. Bir puntunu bularak laza ıo
kuldum ve hemen ahbaplığa ba1ladmı. 

Beni hiç yadırgamadı. Sen kimsin? bile 
demedi. Bilakis güler yüz gösterdi. 
Beraberce yüıı:irken koluma dahi girdi. 

İçimden: 

- Sırası.dır, dedim. Şimdi sorayım. 
Sonra ona: 

- Dün neden ağlıyordun, dedim. 
- Beni kovuyortardı da ondan, di-

ye cevap verdi. Gece çalıpıu§tml. Us
tam ıgündüz de kalif.:aksm diye tuttur· 
du. Ben dinlemedim, çok yorgundum e
ve gittim, uyudum. 

Ertesi gün il geldiğim zaman 'Oan.a: 
- Senin artık fabrikada i~in yok, 

dedi. Onun bu hareketi doğrusu pek 
gücüme gitti. Ben inaan değil miydim? 
Ben uyumaz mıydım 1 Bir gün bir ge
ce çalıpn bir ad&mm elbette istirahate 
ihtiyacı olacaktı. Bunun iÇn inaan ko
vulur muydu. Ağlamıya bqladım. Doğ 
ru ıefe gittim. Ebik olmasın beni din
ledi, diğer tarafı da dinledi. Sonra da 
hak verdi: 

- Böyle fCY olmu. Haydi, git acn 
ifine ba§la blllme r... dedi. 

Ama timdi bana ustam bayağı g1ru 

bağladı. Çok sıkıyor, göz açtırmıyor. 
Bu kız vargelde çalıJrYordu. Ken

disi saat hesabiyle i1.:ret ahyonnuı. Sa
ati (7) kuruı. yani ben.den tam bir ku
ruş fazla. 

Paydos sonuna erdi. Uyumamak için 
işe başlamazdan evvel tekrar yüzümU 
yıkamıya gitim. Bununla tam üç olu
yordu. Dönüşte fabrikanın büyük oca
ğına kömür atan ateıçiyle karıılaştnn. 
Bana: 

kA.rJıklarla. hayalinde bulduğu hA.disclerden bi
rini geniş denizin üzerinde yaşamaktaydım .. 

kaçacaksınız? Hem bu rica size değil, gemimizhı 
direğinde uçan şanlı TUrk sancağınadır. Bu ri
cayı reddetmeğe ve sancağımızın şerefini lekele 
meğe hakkınız yoktur. AH.kamız olmıyan bir iş
ten neden korkalım? Neden korkaklar gibi kaça· 
hm? 

Yanımdaki Aliye yavaşça, adsız zırhlının 
kaptan yerinde duran adamın kim olduğunu fı
sıldadım. O dedi ki: 

- Şahin, artık lftıradan uzaklaşmak, vak
tidir. Bu bUyUk posta gemisi, zırhlının mermile
rile denizin dibine gidince sıra bize gelecektir. 

Yüreğim daralarak, kan beynime çıkarak 

tnclnln bilyUk bir ateşle söylediği bu sözle-
re ikimiz de cevap veremedik. O sözleri duyan 

doldurmuş yolcuların yükselttiği korku çığlığını 
da duyduk. 

cevap verdim: 
- Ne diyorsun, Ali: ben ne olursa olsun he

rJfln bu kadar korkunç bir iş yapabileceğine ina
namıyorum ve blltün tehlikeyi göze alarak bura
da kalmak istiyorum. Belki bir yardımımız olur. 

Doğan kaptan bfle coştu: 
-Aşkolsun kUçUk hanım. Siz bizden yiğit.si· 

nlz! 
Zırhlının işaret sereni altında bir takım a

damlar görünerek denizde her millet gemilerinin 
anladığı "uınumt lşnret., usullle bir takım fllA.
malar kaldırmağa başladılar. pen Doğan kapta
na seslendim: 

Kaptan, zırhlı işaret çekiyor, şunu anlama
ğa çalış! 

Hll.dlseyf dUrbilnlle gözlemekte olan kapta
nımız hPmım ce\·ap verdi: 

- Posta vapuruna "durunuz ve gönderece
ğimiz Randalı bekleyiniz!., diyor; demek zırblt
dan vapura biri girecek. 

Şimdi iki gemi de yollarını kesmiştilor, ar
tık provalarından köpüklü çağlayanlar dökUI
mUyordu. Zırhlının güvertesinde yeni bir faaliyet 
vardr, iskele tarafındaki mataforadan denize bir 
sandal atıldı ve içine on iki kişi kadar adam gir
di. Biz ise iki gemiye iyice yaklaşmıştık; lA.kin 
onlar blrlblrlerile o kadar ıneşgul idiler ki: O a· 
na kadar bizi görmedlkl~rlne inanıyordum. Ben 
bu sırada dUrbünUmU gene köprü üzerinde dola
cı:ın tek adama çevirdim ve onu artık iyice tanı
dım! 

0. Parlı:ıtc Martin Hall fle hulundu~nm gece 
~ördU,.,ilm ve fn,..ll!z dostumun kaptan Bilrık adı
nı verrll~f adamdı! 

Artık her IR nntaşrlmıştı .. İngiliz dostumun 
sövlr>rlll!I. ~·:17.r't~r lnırnılmı\z dere<'ede korkıınç 
~Pyl~rln hep doğru olduğu meydanda idi. Ben 
şimdi, dostumun uzun dilşUnceler ve bUyUk feda-

- Bütün bunlar saçma sözler, Şahin! BJz 
ne yardımda bulunal.ıllfriz? Onun tek bir maki
neli topu bizi delik deşik edip batırabilir. Bun
dan başka İncinin de bizimi~ olduğunu unutma! 

All bunu söylerken tncl güverteye çıkmış 
bulunuyordu. Güzel ve cesur kız, yUzU sararmış 
olarak ilerideki lkl gemiye dikkatle bakıyordu. 

Zırhlıdan ayrılan sandal da, artık adının (0-
ştn. King) yani Okyanus kralı oldu/;unu okudu
ğumuz posta vapuruna yanaşmıştı. Bu aralık bt 
zlm geminin de gerek zırhlıdan ve gerek posta 
vapurundan görUldU~U anlaşıldı, lktslnden de Us
tumUze birçok dürbünler çevrildi. Biran sonra 
posta vanuru bir takım fı,aretlcr kaldırmağa ba~ 
l:ı.ymca Do~:ı.n kaptan bize döndü: 

- !n~llh: postası kaptanı gemisinde parş. 
oldu~nnu ve ne nh1r ne olmaz yanından ayrıl
mamamızı rka ediyor. 

AH ile ben biriblrlmlzln yUr;Une baktık .. ln
cl ortamıza atıldı: 

- Bana bakınız, demin konuştuklarınızı 
duydum, burada durup ~u postadakllere yardım 
etmek varken beni korumak için çekilip gitmek 
f!'itlyorsunuz. EvelA., ben bunu kat'iyyen kabul 
Ptmh·ecc~im. tktncl olarak şimdi bir ccnebf kap 
tanı binlerce yolcunun hayatı namına sizden yar 
dım, yoldaşlık istiyor. Buna karşı bırakıp nasıl 

Diye mırıldandı. Bunun üzerine ne olursa 
olsun hA.disenin neticesini beklemeğe ka.rar ver
dik. LA.kin hA.dlse umduğumuzdan bUsbUtün baş
ka tUrlll bitil. Zırhlının sandalı posta vapuruna. 
yanaşmış bulunuyordu. Başında duran ve dflrbU 
nümle "gök gUrültUsU Con,, olduğunu tanıdığım 
bir adam, postanın kaptanlle şiddetli el lşaret
lerllP. konuşuyordu. Birdenbire zırhlıdan acı acı 
Uç dUdilk işitildi. Bunun Uzcrine sandal hemen 
posta.dan ayrıldı; gemiciler küreklere asıldılar, 
bc!-1 dakika geçmeden sandal tekrar zırhlının bor 
da~ına dönmilş, hemen hazır bulunan Matafora 
palangalarına takılarak gilrUltUsUzce yerine çe
kilmişti. Bu ı~ bltlnce birdenbire zırhlının gü
vertesinde tek bir adam blle görUnmez oldu ve 
güzel, bilyUk tekne o esrarlı kuvvetle dalgaları 
yararak yüriime~e başladı. O, gene o gördUğilm 
korkunç slirntile ve bUtUn hışmlle gidiyordu, bi
zim yanımızdan geclp uzaklaşırken kendi kendi· 
me: 

-Acaba nede>n tı;ıl yarım bıraktı da gidiyor! 
Diye sormakta tdlm. Bu sırada biraz ileride 

ikinci kaptanımız İtalyan Paoloyu gördüm, o 
gUndoğuşu tarafına doğru bUyUk bir dikkatle 
bakıyordu. Benim kendisini gözetledlğlmi görün 
ce irkilir gibi oldu, sonra kendini topladı, par· 
mağile gUndoğuşu ufkunu gösterdi. Onun göste
diği yerde çok bUyUk, uzun bir tekne görUnUyor· 
du. Paolo: 

- Amertkalılarl .(Dev.na nr~ 
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Tan gazetesi tarnfınj.w ortaya atı- 1 
lan 'otobüs meselsi., dü'l mezk\ır ga
zete sahibi Ahmet Emine ~ekilen ve 
bir nüshası da lstanhulun en büyük 
mülkiye amiri oln.n va1i ·.c belediye re
isine gönderilen bir prob.•sto ile yepye
ni bir safhaya intikal etmıştir. 

Malüm o!duğu ti.zere Tan 
gazetesi sahibi gazetesind'e yaz. 

dığı birkaç başmakale ile otobüs 
işletmesinin birkaç şahss inhisar et
tiğini, bu işte gayritabiilik bu
lunduğunu, otobUs ruhı;:ıtiyesi işinde 
hayli para d~ndüğünü, hu işi Sahur 
Sıı.minin idare cttiğinı otobüsçülere 
atfen yazmıştı. 

Vali ve belediye reisi Muhiddin 'Os
til.ndağ bu yazılar üzerine Tan gnre
tesiyle diğer bütün ga.~etelere birer 
mektup göndermiş, yaz:!arın istinat 
ettiği malümatın tamamile asılsız ve 
hilafı hakikat olduğunu, işin tahkiki 
için dahiliye vekaletine mUrncaat et
tiğini bildirmişti. Ahmet Emin Yal -
man bu tekzibi gazetPsine koyduğu 
gün Muhiddin ü~tündağm Ta-
nın bir muharrirıne "Ahmet 
Emin bu yazıları yazrmık ?çin kaç pa· 
ra aldı,, diye bir sorgu~a bulunduğu
mı, o giin ve ertesi gün yi
ne otobüs meselesi hakkı:ıda yazılar 
yazmıştı. 

lş bu safhadayken d;k Tepebaşın
da muaycnehnncsi bulunan Di§
tabibi Avni Bayer, İstanbul 
altıncı notro liği ve.s:tasi;ı.•le·Tan gaze
tesi başmuharriri Alırr.et Emin Yal
man& bir protesto çekmiştir. Bu pro
testonun bir nüshasının kendisine, di
ğer bir nüshasının Ahmet Emin Yal
mana, UçüncU nUshasmm da !stanbu
lun en btiyUk JI1Ulkiye Itır.!ri olan va
liye tebliğ edilmesini !3~cmiştir. Bu 
protestolar noterlikçe istt!rıcn ldmsele
rc derhal tebliğ edilmiştir. Valiye 
gönderilen protesto görUldilkten son • 
ra derhal müddeiumumilik haberdax 
edilmiş, protesto oraya gönderilmiş -
tir. 

Protestoda ~öyle denmektedir: 
"Vali, Tan'ın bir muharririne ne

reden para aldığını sormuş. Buna ben 
ccvab vereyim. Ahmet Emin benden 
para aldı. Miktarı da JfJOO lira. Ben 
otomobil amalörüyi.im. ~:m zamanlar
da otoblls i. lctmck isb~hm. Yeni bir 
otobüs nth"atiyesi alabileceğini söy
liyen Ahmet Emine bin lira \'Crdun. 

Ruhsatiycyi alamadığından kendi • 
sinden bin lirnmm yirmi dl'rt saat 1.nr 
fından öd~nmcsini ist!'rim ... 

Bir muharririmiz. dün al;r;"m Avni 
Bı:ı.yeri muayenehanesinde bulara!t 
protesto mc-c' i hal:kmda ne diye
ceğini sornrn.tur. 

Avni Bayer ~dyle demiştir 
"Ahmet Emine böyle bir protesto 

çektim. Bir nüshasını da valiye gön
derdim. Protestoda yazdığım gibi Tan 
gazetesi başmtiharrirl Ahmet Emin 
benden bin lira aldı. 

Ben otobUs işletmek istedim. Ah
met Emin otobüsU kendilerinden al -
mak şa.rt.iyle işletme ruhsatiyesini de 
bin lira mukabilinde temin edeceğini 
söyledi. Şahitler huzurunda parayı 
kendisine verdim. Bunların isimlerini 
tabii söyliycmem. İş mahkemeye inti
kal edince adlarını vereceğim ..• 

Bin lirayı verdikten sonra günler 
geçti, bizim ruhsatiyeden haber çık
madı. Şüphelendim. Belediye reis mu
avini Ekrem ve diğer zevata birkaç 
kere uğradım. Benim namıma. veya 
Ahmet Emin namına otobüs ruhsatiye 
si verilip verilmediğini sordum. Ha • 
berdar olmadıklannı söylediler. Son-
a Ahınct Emine gittim. lşin ne oldu-

r · · ı d ğunu sordum. Ruhsattyeyı a ama ım. 
Fakat bu mesele etrafında neşriyata 
ba,şlıyorum. Senin ve &enin gibi~er ruh 

t 'yelerini bundan sonra alabılecek-
sa ı nA b' 
lerdir, dedi. Neşriyat yaptı. ,LX;n ın 
lirnmı başka işte kullanır ve pa~a k~
zanabilirdlın. Çektiğim protesto ıle bın 
liranın yinni dört saat zarfında ve • 

rilmesini istedim.,, 
Valinin sözleri 

Diğer taraftan bu mesele etrafın.da 
vali ve belediye reisini arndık. Bızc 
ltısnca 17un1arı söyledi: 

l.fuktezasının ifası zımnında müddei -
umumiliğe tevdi ettim.,, 

Ahmet Emin ne diyor ? 
Dün gece, geç vakit Ahmet Emin 

Yalınanı ancak evinde bulabildik. Te
lef onla bu hadise hakkında kendisi
nin malumatını rica ettik. Bize aynen 
§unları söyledi: 
"-Dişçi Avni Bay~r adındaki zat. 

tan mevzubahs ettiğıniz protestona· 
meyi aldım. Fakat şurıu peşinen söy
lemeliyim ki bu zatı ömrümde görmüş 
ve tanımı~ değilimdir. Ben, Kaynak 
gazetesini çıkarmakla matbuat saha
sına yeniden atıldığım zamana kadar 

• ki 936 senesidir - Lıe§gul olduğum 
ticaretle alakamı tamamiyle kesmiş 

bulunnıaktayım. 

Otobüs neşriyatını sırf bir gazete
cilik vazüesi olarak yaptım, ve buna. 
teşebbUs ettiğim zaman bir takım 

menf aatlcre de dok~&cağmı ve belki 
de, menfaati haleldar olanlardan mu
kabele göreceğimi de bilmiyor değil

dim. 
Bugün bir komplo karşısında bu

lunduğumu görtiyorwn. Mahkemede 
hakikat bütün ç1plaklığı ile ortaya ÇI· 

lrncnktır. 

\ . 

' 

Avni Bayer 
Yrotestoya cevap verilmemiş 
Ahmet Emin Yalman, diş tabibi Avni 

Bnyeri hiç tarumadığını söylemekted.=.r. 
Bu sab11h telefonla Avni Bayerlc gö· 
rüştiik, bize şunları &Ö} le<li: 

·•- t.hmet Bmin bir protesto üzeri· 
ne t b'i beni tanımı:ı:lığını söyliyecek • 
tir. Parayı verirken hazır bulun:ın şa· 
h;'tlcrin isimleri mahkemede meydana 
'çtkacaktır. 

Diln sabah dokuzda çektiğim prctes· 
to yirmi dört saatlikti. Bu sabah doku· 
za kadar cevap vermcm'ş olduğundan 
bu~Un mahkemeye müracaat cclccc· 
gim.,. 

• • • 
1kl tarafı böylece dlnlediltten son 

ra hO.dtse hakkında. bu sözlerden 
bir mana. çıkarm:ı.ya. çalışırsak hA.dl-
se hadtll zatındn- ki mevcutsa - bir 
hukuk meselesinden ibaret görUnUr. 
Ahmet Emin Yalmanın bugUnkU ga
zetesinde yazdığı gibi rilşvet mese
lesi mevzuubahs olamaz. Şunun lçtn 
kt Avni Daycr, kendisine - iddia et· 
tiği gibi - böyle blr para vermişse 
bunu "Ahmet Eminin otobUs ruhsn.
tiycsl için sarfedeceğl emeğe muka
bil vermiş olur. Sonra rüşvetin yal
nız memurlara. verilebileceğini de 
unutmamak lft.zımdır. Hft.dlsenln e
hemmiyeti, Ahmet Emin Yalmanın 
bir gazeteci olarak ve bOyle gazete
ctltk dışında bir iş için para almak 
lddlasilo karşılaşmasıdır. 

Du da Abmôt Eminle, bu iddiada 
bulunanlar arasında. bnşlıyacak o· 
lan muhakemede olanca çıplaklığile 
nnlaşıln.cai{ınn göre bize dtişen tş. 
hcklemektir. 

IlUtiln bu hftdtse l!;lnde mUsbet O· 
lnrak gttze çarpan bir nokta vardır. 
Bu noktanın, Ahmet Eminin ''ali a
leyhine açması beklenilen davada 
ttstUndağ lehinde bUyUk bir rol oy
nnmağ'a mUstait bulunduğudur. 

Avni Bayerln muharrir arkadaşı
mıza söylediği sözler, gözden geçlrl
l!rse. valf UstUndağın, bu protcsto
dnn önce, Avni Bnyerln Ahmet Emi
ni otobUs ruhsatlyesi almak lc;:ln va
sıta kıldığı 1ddlasından haberdar 
olduğu zann~nın uyanması ve: "Ah
met Emin Yhlman bu yazıları ynz
mnlc için nereden para aldı? .. dediği 
zaman hangi mal\İmata daynnmnktn 
olduğu hakkında bir fikir husıl ol-

Macar Harbiye 
Nazırı 

eçinı yakla --------ata y da G o ıı 
a a tarı en mübiJJl 
vaz·ıe ere · ildi 

TlYıırD< ©I@s~Oa1ro nşDlfil«2leın çon<aıırnBo'1°' 

Delbosa suikast ciirm..ii ile tcvl:if 
edilen tcthi.şçi Kaıoman B1ulai 

Berlin; 13 (A. A.) - Leh hava or
dusu kumandanı general Payski, gene 
ral Goering'in daveti Uzerine bu ı5abah 

" gelmiştir. 
Leh generalı harbiye nazın mare

şal von Blomber,gi, hava işleri nazırı ge 
neral Goeringi ve hava müste§an gene
ral Milchi ziyaret etmi§tir. 

General Payaki, müteakiben harp 
maktulleri abidesine bir çelenk koymuş 
tur. 

Macar Harbiye Nazırı 
Roma; 13 (A. A.) -Mat;arharbiye 

nazın general Röder, İtalyayı resmen 
ziyaret etmek üzere dün buraya g~lmi2 
tir. 

General Röder bugün öğle lizerl 
kral tarafından kabul edilmiştir. 
Mısırda lngiliz manevraları 

Kahire; 13 (A. A.) - İngiliz krtala 
n bu sabah, Süven kanalı mrntakHın· 
da ilk defa olarak mühim manevralar 
yapmıtlardır. Bu maı1evralann ıefi, Sü
veYJ kanalını Mııırr cihetinden .gelen bil 
cumlara karıı müdaafa te§kil etmekte 
idi. İsmailiye mıntakasmda tnanevrala
nn devamı müdde

1

tince, kanal Uzcrinde 
her türlU münakale tamamiyle m~nedil 
mİJ bulunuyordu. 

KUcük antant erkAnı 
harbiyeleri toplantısı 

Prag, 13 (A. A.) - Yugoslavya 
BUyük Erkiı.nıharbiye Reisi Genc.r:ıJ 
Nediç ile Romanya Büyük Erkft.nıhar
biye ikinci reisi general Junescu kU· 
çUk antant crkB.nıhnrbiyeleri görUş
melerinde bulunmak Uzere buraya gel
mişlerdir. 

Fransız Hariciye Nazırının 
seyahati 

Belgrad; 14 (A.A.) - Delbo6 ile 
Yuğoslavya ticaret nazırı bugün saat 
12,30da ticaret nezaretinde Fraosız-Yu 
g011lav O.:aret muahedesini imza etmiı· 
lerdi. 

Debloa saat 22,50 de Prağa hareket 
etmiştir. 

Stoyadinoviç-Delbos görüşmeleri 
ç:ok umumi mahiyette gösterilmiştir.Ma 

maafih ıurası kaydolunabilir ki, St-ı> 

yadinoviç, siyasetinin realist mah!veti 
Uzerinde israr etmiş, ve kornıulariyle 
iyi münasebetler idamesi lüzumunu bil· 
dirmiştir. Ekonomik noktai nazardan 
Yugoslavya, Roma ve Berline ka'lr bu 
mlivazene siyasetinden avantajlar elde 
etmektedir. Bunun haricinde bu drrece 
heyecanlı bir surette taabür eden halk 
duyğusu ve Fransa ile Yugoslavyayı 
biribirine bağltyan silAh arkadaşlığının 
orduda bu derece canlı hatırası, rnem· 
leketin derin hissiyatının ne tarafa mü 
tevtt.::cih olduğunu iyice göstermekte
dir. 

Kraliyet niyabet meclisi azasından 
Stankovitch, dün Delbosu kabul etmiş 
tir. 

Delbos Belgraddaki ikameti mlinane 
betiyle maliye nazırı Letiza ile har!ciye 
nazırı muavini Andritche lejion donör 
nışanını tevdi etm"ştir. Diğer bir çok 
zevatada bir çok nışanlar verilmiştir. 

mnsıdır. 
ı\}·nl Bayer sözleri arasında Ah

met Eminden, ruhsatlyeyi alnmayın 
ca şUphe1endiğlnl ve belediyeye mn
racaat ederek belediye reis muavi
nine baş ,·urC\uğunu, Ahmet Emin na. 
mına. ruhsatiye verl11p verllmccl!ğlnl 
sorduğunu s6ylemcktodlr. Valinin, 

İskenderun, 13 (Hu.c;usi) - Hatay
da yeni rejimin ilanı dclayısiyle mem
nuniyet izhar eden ve 'l'ürklerin lehin
de olduğunu milteaddid misallerle gös
terıni[l olan Rum Katolik camiasın -
dan Sampat, Garonun emriyle işinden 
çıkarılmıştır. 

Garonun emrile yeni tayinler 
Antakya, 13 (Hususn - Delege Ga

ronun emriyle Antakya kaymakamlı
ğına Kırıkhan lmymıkamı Salahad -
din, Kırıkhan kaym!l.kamlığma Rey. 
haniye nahiye müdürü ZUhtU, Reyhn
niyeye de Hacılar nahiye mUdüıil Hü
sameddin tayin edilmislerdir. 

Bn tayinlerin, Türkler aleyhine vu
kubulan tertibatı daha iyi ( !) bir şe
kild<ı idare etmek maksadiyle yapıldı
ğı su götürmez bir haiıikattir. Zira 
ismi geçen memurlar şimdiye kadar 

Türk düşmanlığıyla ~tihar etmigler -
dir. Milletler cemiyeti tarafından 
gönderilen murahhasla.n da bu me-

murlar iğfale çalışmı§!a.rdı· tıetl 
İntihabat yaklaşırken, suinlY~aııı· 

her ~esile ile ortaya dökii~en bU;, ge' 
larırı en mUhim vazlfel~:ın bıı§ ekilde 
çirilmeleri, seçimi istE>.cıklcri § i gel ' 
ida.N etmek istemelerinden ucr 
mek+.edlr. !en& 

Y ~ni tayinler halk arasınd~ 
bir 1 esir brrakmıştır. 

Af karan imzalandı aa 29 
Haleb, (Husus!) - ııat~%e btl" 

lklnclteşrinde beklendiği h
1 

n ola~ şf• 
gUne kadar ua.n edllemoın ş aff8" 
kararı imzalanmıştır. Adlb"1~ı:ııattl•, dileceklorln listesini hazır 
meşguldür. 

Şamda heyecan. rkt:re.,,.. 
Halep, 13 (husust) - rr; a,ıılıtŞ" 

Suriye nrasmdakl komşulu n urşıı• 
maeının feshi Şamda. heyec~tıren •' 
dırmıştır. Halk bunu ıca.P e ~uur" 
beblerin Vatant kabinesinin uerl 
suz hareketinden doğduğun~ı:ııezıı1'·1 sllrerek Vatantıerl, vatans0' 
le itham etmektedirler. 

4 
Pislikten 
lo adla 

dolayı 
. kapaflldı .. 
3- Manastır lold.ıntası - J>ıl 10~ 

ta ekef.miş yemek satmıştır. ··rtea ıc.ı· 
Eminönü kaymahmlığı ımntakasın

da on beı gün evvel sekiz lokanta pi> 
\!.k, tarifeden fazla para almak yüzün • 
den üçer gün müddetle kapatılmıştı. Bu 
sabah ta gene Eminönü m:ıntakar.;mda 
yedi dükkan kapatılmıgtır. 

Uç ay evvel yaprlan bir teftit esna
arnda bu sabah kapatılan yerlerde bir 
çok noksan ve kusurlar bulunmuş, eJS.
kadar memurlar önünde za:brt tutulmu~
tur. Bu :zabıtlara •dükkin &ahipleri tara
fından itira-lar yapılmış, zabıtlar ktıy • 
makamlık idare heyetine havale cdil
miştfr. tdarc heyeti, bu yerlerin vazi • 
yelleri. ile zabıtlar esaslı bir tetkikten 
geçirdikten sonra hepsi hakkındb. üçer 
günlük kapanma karan vermiştir. 

Heyetin karan Eminönü kaym<ıkam· 
lığına l::ildirilmi,, kaymakamlık ta dün 
belediye znbrta6l memurları va.sıtasiyle 
haklannfda scd karan verilen yerlere 
dükkanlarının üçer gün müddetle kapa· 
tılacağıru, yarın (bugün) aaibahtan iti· 
baren yemek pişirmemelerini te'lılf ğ et· 
mişlerdir. 

Bu sabah onda Eminönü belediye ko
miserlerinden Mümtaz yanında üç za· 
bıta monıuru olduğu halde haklarında 
sed karan verilen yerleri dola§illclt ka
pılarını, mühürlen:i.ş, kapanma ~ebep
lerini gösteren k;ğıtları camekan veya 
kepenkler üzerine yapıştırmıştır. 

Yalnız bunlardan Bahçe:~apıda Htl· 
dadat lokantası sahibi kepenklerini in· 
dirip evine gittiğinden civardaki dük • 
kanlardan çağırılan şahitler milvaeehe· 
sinde bir zabıt tutularak kağıt kepen -
ğin üzerine }13plŞtınlmıştır . Kapanan 
lokanta ve dükkanların isimleri ile ka· 
panma sebepleri söyledir: 

ı - Bahçekapıda Hüdadat lokantası 
- yemek tencerelerinin bulunduğu ye· 
rin tavanı aralık olduğundan yemekle· 
rin üzerine toz ,toprak düşmektedir. 
Bundan baıka bulaşık yıkamaya mah • 
sus su değiştirilmediğinden üzeri kalın 
h:r yağ tabakası bağlayan bu su ile ta
bak ve tencereler yık'anmaktı:klır. Lo
kantanm kaplan akar su ile yıkanma -
dığı tesbit edilmiştir. 

2 - Sirkecide Yeni Merkez lokan • 
tası - Dükkanında adam yatırdığı, 

mutfağının pis olduğu, komposto içinde 
sinclc çıktığı görlilmüştür. 

işinl taldp ıcın, reis mu.avinlne Ah
met Emlno böyle bir para verdiğini 
söylemiş bulunması thtımaUnl dU
şUnemez miyiz? 

4 - Uzunçar§ı baınıda kö 
05

teri1etl 
mil - Hekim tarafından ~ ,# 
noksanları gidermediği'., caıııe ıcos ,..rf4 
bulunlduğu, dükkanında IJ'er ı}:IJ1'cıl' 
bulunmaclığı gibi kap~ını Ytüt· 
ıu dahi ibulunmaclığı görUlın~Ş ,ôl>: -

5 E . .. .. d zahireciler Ji1• - mınonun e ,,_, sP 

ğmda kahveci Mirza MelııJJCot etı # 
teaddit ihtarlara ve cezaya ra~otı # 
k5.rurun önüne sandalye a~ ~oyd"~ 
cadde üzeıinc 16 sanl:ialye 
görülmilştUr. }dıafle so1'1' 

6 - Balrkpazannda Balı dn saııo.al-• 
~gında kahveci Habip - Bu . 

. tit'· ' 
ye atarak yolu işgal etınl§ e tilttlS1 

7 - Köprü altında ınanav :aııaıı ge' 
cü Mazının - Küfe koyarak dJUl duıc' 
lip geçme11ine ~ni olduğtın. 
kanı kapatılmıştır. • !z:rnir JO" 

Bunlardan başka Sirkecıde .,eriıııı!~ 
kantası hakkında da sed kararı --"'ibi 1 

otan SD>" • ·ııe 
fakat bundan haberdar ıca bir1'1• 

gün içinde lokantayı :':!on~.:;; 
d-evrettiğinden karar tatb uııt tv>. 
tir. Bununla beraber kail 11<'1' 
durmamıştır. ığtnıtl JıJ ( 

Eminönü kayınakaIJÜ atini a1a.l't~il 
midesini dolayısiyle. 5~~ ıcoptrol~~ 
eden yemekler Uzer~n. kontroıterin • 
takdi.r ederiz. Bu gıbi ·s, fetıa ~l _ 

bnlka pı trO 
sık yapılınası.nı v~ kabilse lc0f1 ı;at"" 
mekler yedirenlenn b" :z;atnıl11 __ ,ı. kısa ır ·ı: 
den sonra geçeccr- ıdilerı • 

1 aıarınx 
fmda ceralandın ın ., rJ'1 

Papa Ef!~ 1.cıa•, •. 
Baştııra. ·ı.11arıe 

ı:;:J"" . ·ne patrı..,.· diğitıe 
başlamış. bunun fiz;er~ . 5öyıen trnc-
rafından af aroz edilrnı§tıÜnıerde ~;eoitf 
göre papa Eftim so~. ~r ..,e af dı aıcıcıı' 
haneye baş vurarak ~z ,.eııdisi lt ~ 

. h nenın " Jıı . 
takdirde patrık a sorrn"şt\J.l'· J<;ftt" 
da ne yapacağını bebi paP' • .;e 

.. b nun se 11aP' Doryana gore ıt cede " 
inin etrafında kafi der~., ,,111· 

asıu> • s1l ,. 
cemaat toplayamam . in afar0 l>"rıııJJ 

Fener patrikbanes~ fakat ·f ,eıer
dırmağa taraftar o~dugl ~ttiği 1'11

\J.;a1'-
Ef · in ışgn rı tıl O 

için papa ~ı~ papasJıktıı ~\J ,ı;yıe 
den çekilmesını ~e. art ~t\Jı:. 
katcn vazgeçmesını şarı: ~-.. ~ 

mektedir. _ ------~ 
··~~~~~~, 1.11 fi~ 

,\,·nl Baycrln hu mtirecaatlnl Bay 'ı 
Ekrcmdcü öğrendiğin! Ye doktorun 

Valinin Ahmet Emin için earretU
ğl cümlenin manasını da böylece, 
Ahmet Eminin rUşvet aldığı değil, 
iş takibi için para aldığı mahiyetin
de s\Jylcdlğl anlaşılmaz mı?ı .,_ Böyle blr ı>rotestoname aldım. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...:......~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----
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'----. ......... ~ '11.A... .... ,. ...... ~""------------:an: Monmatr ve Sen Deni kapılc.rın

aki karakollann takviyesini isteriz. 
- Çok doğru. Birimiz Monmartr ka

Pısına yerle§riz. 

l:> - Mükemmel. Diğerimiz de Sen -
eni kapısında bekler. 

- Çok güzel, küçük Raskasım. Ağ. 
~ını öpevim. Demek birimizden birimiz, 

liai yakalıyacak. 
., - Ve tabii, derhal, diğerine haber ı 
, erecek, değil mi? Ben Monmartr kapı-
8 ında yer alırım ve herif oradan gcçcr-
d c, .•i.zt: en seri bir vaaıtayla haber gön· 
.,:~rı~ Böylece, her birimiz, Tranka-
1. lin bır kulağından yapııarak, Kardina 
ın huzuruna çıkanz. 

le - Peki ıu halde, ben de Sen - Deni 
ç apııında yer alırım ve e~er oradan ge· 
erse, bana itimat edeb:lirsiniz l 

l'f \": Korinyan, uzun zamanlardan be· 
.. ~apınadığı bir ıey yaptı. Yani paktını 
tll~l.arrııaştırmak için, geniı ve kem 'kJi 

1 ~askasa uzattı. 
~askas hayretler çinde dilt'Jndü: 
- Acaba samimi mi? 

'-e 1~ e elini, dahi bin kocaman eli içi· 
ııtOydu. 

le,~orfnyanun ağzı, garip b:r tebessüm
dü . Ulal::Jarına kadar açıldı ve ,<iyle 

ıundu: 

~· - Şirndi, deminki kafa darbesini 
•Yccekain ı 

Sonra yüksek sesle ilave etli: 
ttı - Dost eli sıkmak ne kadar d.a gil· 
~aı:luy~, (Aman ayl) Ah 1 sevgili 
t'efi ascıgım, nihayet elinizi sıkmak §C• 

ttıi ~c nail oluyorum 1 (Yahu kemikJeri
taa ırıyorsunuz!) Hayır, hayır, Raa
ttıa~~ırn, dost eı:ni geri çekme <Par
d01t rınıı kopardın yahu 1) demek c.rtık 
ifad ı.ııı: ve bu dostluğumuzu el sıkışiylc 
ttr1~ 1)diyoruı. (Rahip brak yokSl ısı· 

!ll !~~rinyan son bir defa, ci.:.ı.:cnin eli
~tı etıe sıktı. Ve Raskas, nih<tvet, 
~rı.eıunu, ve mosmor kesilmi~ elini 

l'lbldi. 
leorı 11Yan kendi kendine: 

1

. - En aşağı ıekiı: gün u.r&IYla ge-
zer! dedi. 

Raskas da ıstırabından, gözlerini ıs
latmış olan göz yaılannı güç)ilkle zabte 
derek, gayet tabii bir tavur takındı ve 
şöyle dedi: 

- TeıekkUr ederim, dostum, bütün 
dostluğunuzu hissettim ve bunu hiç bir 
zaman unutamiyacağıma emin olabilir· 
siniz ... 

V c bahçeye çıkarlarken her ikisi de 
şöyle düşünüyorlardı. 

- Hele dur sefil, para ile ıerefi ae· 
ninle nasıl paylaşacağımı görürsün Tran 

kavelin randevusu öğle üzerldir. Sabah 
leyin eve gider onu gözctlerim. Takip 
e<lerim ve onu kapıların her hangi biri 
sinde yakaliyarak, kardinala yalnız gö 
Kirürüml 

Bet dakika sonra, iki ı.:asua, duva- ' 
rın üzerinden atlrayarak, gecenin karan
lığı içinde kaybolmuşlardı. · 

XVII 
AŞKTAN HİYANETE 

Şövalye dö Luvinyinin Sent Krua
da olduğu yerde ayakta durduğunu söy 
Jemiştik. Uz:ıın mUddct bö}!ecc hareket 
siz durarak kont dö Şal,.nin aapmıı ddu 
ğu aoka~a dogru baktı. Müthig bir tstt
rap içindeydi. Nihayet yürümeğe baıla
dr. Fakat evine dönmek Uzere değil. ge 
lişi güzel yürüyordu. 

Seviyordu. Ve düşes dö Şevröze kar 
~ı olan aşkı, genç kadın, rakiplerden 
hangis'ni tercih ettiğini hsaı etmediği 
m:iddetçe. kalbinin en derin bir köıe· 
sinde gizliydi. 

Şimdi artık, düşesin kont dö Şaleyi 
sevdiğ'ne tamamiyle kanaat getirmiıti. 
Bunun üzerine ıt§kr feveran etti ve kıs 
kançlık o ana kadar al).;enap ve zehir
lenmemiş olan düıüncelerini alt üst et 
ti. Şaleye iıkence yapmağı dilıündü. 

Duyduğu ıstırabı düıe!ie de hisset 
tirmeği tahayyül etti. Ahlak kaideleri, 
hakkaniyet ve ıeref hisleri birdenbire 
çöktü. Dil!ÜndüğU ıeylerin korkur.ç ol 

- Haydi canım, dedi, ıiz kaf anız:ı 
kaybediyorsunuz, Şövalye f 

Luvinyi ditlerini gt;ırdattı: 
- Kafanı sen benden evvel kaybe-

1iecekıin l 
Ve yüksek ıesle ilave etti: 
- Demek, dövilşmekten ictinap e

ciyonunuz l Dikkat edin, kont!. 
- Ben ictinap etmiyorum. Sadece 

jıime gelen bir saati tayin etmek istiyo-
rum. 

- Pek lll, ıu halde yarın 1 
Kont, hep ayni sakin tavırla •.:evap 

verdi: 
- Ne yarın, ne de öbürgün Per

ıembe sabahı siıi Sen • Lazardaki say
fiyemde beklerim, saat ıekizde orada bu 
lunacağım. Beni bekletmemeğe gayret 
edin, akıl takdirde, ben ıizi arayıp 
bulmak mecburiyetinde kalacağım. Şim 
di gidin Şövalye ve 11iıi doıtlanmızm 
ve ... kadm doıtlarımızın nazarında dü
ıürebilecek bu garip hallerden va7.ge -
sin! 

Bu söz:ler iizerine, kont dö Şale 

ael!rııhyarak çekildi. Luvinyi, stnirli. 
bir titremi} e tutulmuş. ge•.:enin zulmeti 
içinde yumruğunu uzattı ve bir hrçkı· 
rık göğsiinil şişirdi.... Ve bulunı:!uğu 
yerde hareketsiz kaldı. Bu andan itiba
ren bu iki rakip arasında, ancak kanın 
temlzliyebileeeği bir kin ve nefret kaim 
olmuıtu. 

!.uvlnyinin böyle ıstırap i~inde in
lediği ve hıçkınğt Şalenin, aşkını düşlliı 
dilğil bu saatte, düşes dö Şevröz de, 
hizmetçisinin yardımiyle soyunuyordu. 
Hizmetçi ıöyle diyordu: 

- Bu gece madam li dil§esde ne 
var bilmiyorum ama, kendisini hiç bir 
.zaman bu derece gilzcl görmedim. 

Ve Mari dö §evröz, güzel başını 

ve yan çıplak göğsünü aksettiren ayna 
ya g':ilümsiyerek bakarken, §U l..:evabt 
veriyordu: 

- Evet... Öyle zannediyorum ki, 
bu tebessUmlerden biri için bir hayli 
§ey feda edilebilir .... 

KIZ 

- Ah 1 Ma.dam, hayat feda edilebi· 
lir deyin! 

~ • • • • 1 

Annaiı dö Leapar, Katr • Fis ıoka .. 
ğına açılan küçük kapıdan çıkar~ 
dört tövalyesinin refakatinde, siiratlo 
evine doğru yUrümüştü. Katr - Fis so
kağından Kurto sokağına, ancak üç dört 
dakikalık bir mesafe vardı. Bu yolu 

bir tek kelime söylemeden katettiler. E 
vinin kapısına gelince, Annais dört er· 
keğe doğru dön ol ve onlara şöyle dedi: 

- Mösyöler, öbür .gün sabah saat 
sekizde burada bulunabilir misiniz? 

Fontray arkada§lan namına cevap, 
verdi: 

- Bura.da bulunacağız. Siı:in emri
nize amadeyiz ve size !hizmetten biz:i an 
~lr: ölüm alkoyabilir. 

Annais Urperdi. Fakat derhal ken• 
diaini topladı. 

- Te§ekkür ederim, dedi. Gidin vo 
tann sizi muhafaza etsin! ... 

Dördü birden hürmetle eğilı:liler. 
Sonra, genç kız eve girince, Fontray aı: 
kada§larına: 

- Henı:iz geç değil r dedi ve diğeı:· 
teri korkunç bir tavırla bağırdılar: 

- Koşalım! 
Bir an aonra Katr - Fis sokağına var. 

dılar ve Burgonyin, küçük kapının 6"" 
nllnde durduğunu gördUler. 

Liverdan ihtiyar uşağa sordu: 
- Bizden sonra kim çıktı? 
Kont dö Butvil, Marki dö Bövronı 

m"syö dö Şale ve dö Luvinyi. zanne~ 
yorum ki, artık kapıyabilirim. 

Şever cevap verdi: 

- Bekleyin, bir kişi daha var .... 
Tam bu anc1a Büsi bağırdı: 
- İşte geliyor! Şimdi .girin, aziz:i11ıı 

kapryı kapayın ve endişe etmeyin. 
Trankavel kapıdan çıktı. İhtiyar U• 

ıak itaat etti ve kapıyı kapıyarak mırıl· 
dandı~ 

- Galiba sokakta esrarengiz: hadi· 
ıeler cereyan edecek .. Dinliyeliml 

• 
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1 lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Kom syooundao : iş arıyor 
'--:-:~~':'.""'-~~--~~;._~--------_;:_ ____ _. Türkçe, almaca ve frdnsızca k0l1 

Askeri lise ve Orta Okullar ıçin kanuni vesikalariyle beraber teklü mak ve yazmasını biliyorum. T 
77996 metre pijamalık bez 21. 12. 9y7 mektupla.mu: ihale saafuden bir saat da gidebilirim. 
Salı günü sa.at 15 de Tophanede 1st. evvel komisyona vermeleri. Müracaat: TalimkanP, Recep 
Levazım. amirliği Satmalnıa Komisy<>.- (322) (8337) caddesi Tan arxırt. No. 1 ('! 
nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapı - Harp akade_m.ı.s_ı-ıç-in-1000 kilo no- 4159!) 
lacaktı:r. Tahmin bedeli 17159 lira 12 hut 11500 kilo kuru fasulya 12000 Roger Lynauri 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma kuruş ilk teminatı 1286 lira 93 kuruş- kilo bulgur 20-12-937 pazartesi günil '-----------~ 
tur. Şartname ve nilmunesi Komis • . saat 15,30 da Tophanede l.stanbul le- 1 

yonda görülebilir l.steklilerin kanuni vazım amirliği satmalma komisyo - ...... 8'11İ ............... _. ... 
ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında · .Unda 3 · ka,e ahnabmr 
belgeleriyle teklif mektuplarmı ihale nunda. aç.ık eksiltme ile alınacaktır. 
saatinden bir saat evveline kadar Ko- Tahmin bedeli 3920 lira ilk teminatı 
misyona vermeleri. (303} (8097) 294 liradır. Şa,rtname ve nümunele~i 

Kahraman kız 
tefrikamız isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

komisyonda görülebilir. 1.steklilerin 
Ordu Hastaneleri için 134200 met. kanuni belgaleriyle belli saatte ko-

re patiska 21. 12. 937 Salı günil saat misyona gelmeleri. (323) (8'338) 

lstaobul Defterdarlığından : 
15,30 da Tophanede İstanbul Levazım 
amirliği Satınalma Komisyonunda. ka- l.stanbul Levazım eşya ve teçhizat 
palı zarfla eksiltmesi yapdacaktrr. anbarı için 35000 metre kanaviçaya 

12 birincikanun tarihli niish 
çıkan "Kahraman kız', tefri.kSJJl~ f 
nıa. 'halinde tertip edilirken bir 
lışlık olmuş, daha sonraya konnıabI 
zmıgelen bir kısım, kendisinden e 
konacak ya.zılaırm arasına. karlşnıJŞ 
Okuyucula.rmıuxlan özUr diliyerk 
ladrklan formalar ii7.erinde, şu · 
ta göre, işaretler koyarak eseri 
zeltmelerini rica ediyoruz: 

Tahmin bedeli 48312 lira ilk temina- teklif edilen fı'at pahalı g·o'rüld'u'gun"" • Senelik icarı 
Lira 

Bilyükdere: Tepebaşr sok'ı.ğmda 17 sayılı ev 12 
Kadıkö .. d Os • . 

tı 3623 lira 40 kuruştur. Şartname ve den pazarlığı 20-12-937 pza.rtesi gü-
nüm.un.esi Komisyonda görülebilir. ts- nü saat 15 de Tophanede l.stanbul !e
teklilerin kanunt belgeleriyle teklif vazım. amirliği satmalına komisyo • 
mektuplarım ihale saatinden bir saat nunda yapılacaktır. Mult.ımmen bede
evveline kadar Komisyona vermeleri. li 5650 lira, ilk teminatı 420 liradır. 

yun e . man aga n:a.hallesmin Haydarpaşa rıhtım elyevm Ra-
sımpaşa sokagmd.a eski 7 yeni 9 sayılı ev 96 

(305 (8099) Şartname ve nümunesi komisyonda 
görülebilir. !steklilerin. kımun.i belge

Yukarda yazılı malların bir senelik icarı 21-12-937 salı günü saat 14 de i
hale oluna~tır. Senelik icar dört müsavi taksitte ve taksitler peşinen tahsil 
ol~~· .. :-:lıpleırin yüzde 7,5 pey akçelerini yatırarak defterdarlık milli emlak 
mudurlugunde müteşekkH satış komisyonuna müracaatlan. F (8335} 

Deniz · Levazım Satınaıma 
- Komisyonu ilanları 

1 - Tahmin edilen bedeli 5275 lira olan 15 kalem muhtelif cins ve miktarda 
yaş sebze, 15 Birincikanun 937 tarihine rastlryan çarşamba günü saat 14 de ka
palı zarf usuliyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - işbu 15 kalem yaş sezbenin muvakkat teminatı 395 lira 63 kuru~ olup 
ıartnamesi komisyondan her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri ka
palı teklif mektuplarını en cgeç belli gtün ve aaatten bir saat evveline kadar Ka
aımpaşada bulunan Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde Vermeleri. 

(8071) 

l.stanbul L. V. Amirliğine bağlı mü
essesat hayvanatı için 300 ton Yulaf 
16-12-1937 Perşembe günü saat 15 
de !stanbulda Tophanede L. V. amir· 
!iği satmalnıa. Ko. da. kapalı zarfla a.
lmacaktrr. Tahmin bedeli 15.000 lira1 
ilk teminatı 1125 liradır. Şartname ve 
nümunesi Ko. da görülebilir. Yulaf 
çuvalları müteahhide iade edilecektir, 
isteklilerin kanuni belgeleriyle tele -
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Ko. na vermele-

leriyle beraber belli saattP komisyona 
gelmeleri. (324) (8339) 

Be-ı.Joğlu 4 ncii. sulh hukuk mahke
nıesinden: 

Beyoğlunda Şehit Muhtar caddesin
de Mimoza apartı:manmın 3 No. lu da
iresinde oturmakta. iken 30-11-937 ta~ 
ribinde ölen ve terekesine mahkemece 
elkonulan Yervant Tatvosyan (eski 
soy a.dı Partamyan) m St'Jyoğlu 3 üncü 
noterliğinden tanzim kılınmış ve em
val ve nukudundan mu:ıyyen şeyleri 
üveyi validesi Serope T~tyosyan.a ve 
Ermeni hastanesine ve Ermeni kız -
lar eyta.mbanesine bıraktığına dair 
vasiyetnamesi noter taraf mdan açık o
larak m.ab.kemeye tevdi eö.ilmiştir. 

78 Jnci sayfanın ilk kolonunun 
inci satın olan "biır şey mi söY~ 
ni.z?,, sa.tmndan sonra oraya bU: . 
ret koyarak 79 uncu sayfanın 
kolonunun •exorfnya.n mağrur bir 
ile. •. ,, di~ 1! başlıyan on beşinci sa.. 
na a.tlayip okum.ağa devam euneli 
Böylece 80 inci sayfa.nm ikinci ~ 
nunun 25 inci y.µıi: "Mösyö Tr 
vel ı..u diye biten satırına gelince 
malı ve 78 inci sayfanın ilk kololl 
daki 39 uncu sattra g~erek aradB
lanılmış olan kınım (yani sayfa 18 
trr 39 dan sayfa. 79 ikinci kol0 

14 üncü satırına kadar) olruJllJlBl 
bunu müteakip 80 inci sayfa.tıJil 1 

ci kolonunun 26 mcı sa'bnna ~il 
eser takib edilmelidir. Bu ciltleri 
lıyan okuyucularımrza, kitapl 
bir karışıklık olriıamasmı tenıiJl 
sa.diyle formalar tamamla.ndııctsJl 
ra karışık krsım. aynca. ve bit 

ri. (293) (8024) 

1 - Tahmin edilen bedeli 125 lira olan bir adet Romorkör telmesi 15 Bi
rincikanun 937 tarihine raslıyan Çarşamba günü saat 11 de pazarlıkla. satıla
caktır. 

!da.releri İ.stanbul levu.mı amirliği
ne !bağlı ınüeseesat için 58700 kilo 
yoğurt 29-12-937 çarşamba günü saat 
15 de Tophanede levazım 8..mirliği sa..: 
tınalına. komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılaca.kt?r. Hepsinin tah
min bedeli 10272 buçuk lira ilk temi
natı 770 lira 44 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İşbu yoğurt 
hepsine bir teklif alma.cağı gibi ayn 
a.Y,n da teklif alınabilir. !lsteJdilerin 

İşbu vasiyetnameye herhangi bir 
suretle itirazı olanların ilan ta.rilıin -
den itibaren bir ay ve alacak verecek 
ve · sair suretle alakadarların da keza 
bir ay ve mirasçıların 3 ay içinde mü
racaat etmeleri müddetinde müracaat 
etmiyen alacaklılar hakkında. kanunu 
medeninin 561 ve 569 uncu maddeleri 

2 - Bu romorkör, Kasımpaşada Deniz Yollama Memurluğunda her gün 
görülebilir. 

3 - 1.steklilerin % 7,5 hesabiyle 938 kuruş tutan pey akçelerini İstanbul 
Defterdarlığı muhasebe müdürlüğüne yatırarak mukabilinde alacakları mak· 
buz veya banka mektubu ile birlikte ve ~ıu ı}ln. _ve saatte Xasmıpaşa.da. :bulu-

basılarak verilecektir. 

nan komiB,Y.ona. 'm.Uracaatlan. .(8317) f - .. - ... _. -- - - ~--· --- ... -

ah.k8.mı tatbik edileceği gene 1cııJl. 
medeninin J37 ve 561 inci madde! 
ne ,tevfikan ilan olunur. ,,,-

86 X:KH'ICKMAN xrz 

Dört silah~r kılıçlarını çekmi~lerdi. 
Trankavelin üzerine yürüdüler. Tran
kavel, Annais'in miida'halesi esnasında, 
krlıt..;mr - daha doğrusu Raskasm kılı
cım - atmıştı. Kamasından - Korln
yamn kamasından - başka bir şey yok
tu. 

- Ne istiyor sunuz, mösyöler? 
Diye sordu. Fontray cevap verdi: 
- Sizi öld:ürmek istiyoruz. 
Trankavel, nakabili ictinap ölilmiln 

yaklaşmasiyle açılan gözlerle zulmetleri 
aradı ve dört kılıcın tehditkar bir ııekil 
de parladığını gördü. Bu bir saniye için
de, kin içinde titriyen karşısındaki dört 
gölgeyi tetkik ederek, tereddüt ettikle
rini anladı ... Anladı ki, tıpkı bir vahşi 
hayvanlar gibi, kurbanlannm bir tek 
hareket yapmasını bekliyorlardı ve bu 
bir tek hareketi üzerine derhal saldı
np, kendisini öldüreceklerdi. 

Bunun üzerine, Trankavel bir hey
kel gibi hareketsiz durdu ve sinirlerine 
hakim olarak, çok sakin bir sesle şöyle 

dedi: 
- Haydutlarla mı, yoksa asil erkek 

lerle mi karşı karşıya bulunuyorum? .. 
Sizi tanıyorum. Dikkat edin, kim .:>ldu
ğunuzu tanıyorum. Her birinize karşı 
döğüştüm. Binaenaleyh bana bir kılıç 
ve.rin ve sonra üzerine atılın. Aksi tak
dirde, bir kişiye karşı dört kişi dahi dö 
ğüşemiyecek kadar korkak olduğunuzu 
ve bana hı:.icuma cesaret •etmek için, si 
lahsız bir zamanımı beklediğinizi 1an
nedeceğim. Belki beni öldürürsünüz. 
Fakat o zaman, eğer asalet Unvanınızı 
topuklarınız.dan başka ~ir yerde taşıyor
sanız, son nefesinize kadar şunu batır
hyat..:aksmrz ki, ölürken sizleri alçak 
ve bayağı kelimeleriyle tokatlarım. 

Bu sözleri duydular mı? Buna pek 
de ihtimal verilemez. Onlar, oraya, dö
ğüşmek için değil, ölclürmek için_ gel
mişlerdi. Bu sözleri duydulars~ bıl~. ~ 
lamamışlardı. Bu, korkunç hır dakı
kaydı. Onu öldürmek istiyorlardı. On
ları tereddüt ettiren yegane şey Tranka 

velin bir heykel gibi hareketsiz durma
sıydt. Trankavel bunu biliyordu. Artık 

hiç bir şey söylemiyordu. Bu yaziyet, 
b:.itün bir insan bayatı müddetince unu· 
tulımyan, uzun bir dakika devam etti. 
Nihayet Liverdan homurdandı ve kolu
nu uzattı. Bu hareket kS.fi geldi ve dör· 
dii birden, bir insanın, insani hislerini 
kaybederek vahşi bir hayvan kesildiği 
anda çıkardığı seslerle saldırdılar.~ 
Trankavel düştü. 

Onların kahkahaları bir göğürmeyi 
andırdı ... 

- Öldü! - Herifi tamamlıyalnnl • 
Ne yapalım, kendisi istedi! ... 

Dört kılıç, yerde yatan adama vur· 
mak: üzere havaya kalktı ... 

Trankavel bir sıçrayışta ayağa kal
karak üç adım öteye atladJ.: ölmemişti. 
Yaralanmamıştı ve düşmemişti. Sadece 
yüzü koyun yere uzanmıştı. 

Dört silahşör, tekrar saldırarak, O• 

nu binanın duvarına sıkıştırdılar. 
Trankavel bağırdı: 
- Bir kılıç l Bir kılıç f 
- Şimdi dört kılıç yiyeceksin ı ... 
Trankavel tekrar eti: 
- Yarabb;m bir kılıç! .. 
Bir ses gı:.irledi: 
- işte bir kılıç! 
Liverdanla Şaver sola, Fontrayla 

Büsyer sağa yuvarlandılar. Trankavel 
eline uzun ve sağlam bir kılıç sıkıştı
rıldığını hissetti, bir sevinç nidası ko
pardı. Ve ileriye atıldı. Yanında ilci a
dam yer almışlardı. İçlerin.den biri sa
kin bir sesle: 

- Size söylemiştim ya, azizim, bir 
gün başmızt betaya sokacaksınız. 

Diğer adam da bağırdı: 
- Üstad, bu vuruşu bana siz og

rcttiniz, heriflerin ikisi sağa, ikisi sola 
yuvarlandılar ..• 

Trankavel çılgın br sevinçle bağır
dı: 

- Molüs ! Montaryol l İleri 1 
Üçü birden hi:.•;um ettiler. 

Büsyer dehşet içinde• 

; 

KAHRAMAN Kt!t 
_______________________________________________ .._,,_,__...,, 
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Diye bağırdı ve kaçtı. Liverdan 
kaçtı. Şever , kaçtı. Fontray kaçtı. 

Üç adıpı ötede durdular. Büsyer, 
kılıcını dizi üzerinde kırarak şöyle de
di: 

- Dört kişi, silahsız bir kişiye sal
dırdık: Şerefimiz payiınal oldu. 

Şeverle Liverdan tasdik ettiler: 
. - Eveti 

Fontray da : 
- Doğru, dedi. Bunun iç!n, hiç bi

rimizin kılıcını kırmağa hakkı yoktur. 
Çünkıli, şimdi, dünyada bir insan vardır 
ki, şerefsizliğimi.zin canlı timsahcir. 
'.Mösyöler, elinizi uzatm. 

Üçü eUerni birlbirlerine uzattılar. 
Fontray da kendi elini onların elleri ü
zerine koydu ve durdu. Birden ürperdi
ler, çünkü mücadeleye rağmen, koşma 
larma rağmen, hmum.aya rağmen, bu 
d .. ·t el, bir buz parçası kesilmişti. 
k ;:- · plerinde ı.:ehennem vardı. 

Fontray devam etti: 
- Yemin edelim 1 Yemin edeli.n ki, 

'b·• :lndan itibaren, bütün düellolan, bli
tü 1 mücadeleleri, bütün tehlikeleri red
<lc ..iiyoruz .... Hatta Annais dö Lespar 
için!. .. Ta, bu canlı şerefsizliğimizi öl
.dürünceye kadar ... 

Ve dördü birden bir ağızdan: 
- Yemin ediyorum! dediler. 
Blisyer de: 

- Şimdiye kadar rakiptik, dedi. 
birimiziin muvaffak olması için, diğer ü
çümüzün mahvolması Iazımdı. Yemin 
edelim, yemin edelim ki, artık dostuz .. 
Ve namusumuzu temizlediğimiz ana ka
dar dost kalacağız. 

Ve gene hep beraber tekrarladılar: 
- Yemin ediyorum. .• 
• s- • • • 

Trankavel, G:.z'in büyük salonu.rıdan 
ayrıldıktan sonra, ı.:esim masamn halısı 
altında bazı hareketler oldu, gözleri hay 
ret ve deh~etlerinden fırlamış iki kafa 
gözüktü, sonra iki mahluk yerde sürün
miye başladı ve nihayet ayağa kalktı. 

Raskaa, etrafına güpheli nazarlar at· 
{ederek sordu: 

- Acaba hepsi çxlap gittiler mi der" 
siniz? 

- Gittikleri muhakkaktır. Fakat btı 
adamlar kimdi? Ve burada ne işleri 
vardı? 

- Onun pek ehemmiyeti yok. Fa· 
kat, gelip bu masanın yanında oturan 
ve Trankavelle konuşan kadın kiı:ndir1 

- Onun ehemmiyeti yokl Asıl ~
hemmiyetli olan şey onun söyle@letl" 
dir ve bunlan da, ben duydum l · 

- Ben sağır değilim ya .... Ben de 
duydum ... Hem Trankavelin cevapt:ırın' 
da duydum. 

1 ..ye 
- Demek siz de duydunuz, 0 • 

mi? Halbuki ben, sizin yumruğun yerı· 
ni oğuşturmakla meşgul olduğunu.ı:ıı 
zannediyordum. it 

İki rakip, yekdiğerine tehdittcar ~ 
nazar atfettilerlkisi de kavga etD' al 
ve bu suretle, duyduklan şeyleri Y .. 

· · orl•'" nız başlarına haber vermek ıstıy " 
dı. Fakat şüphesiz, biribirlerir:ıi Y::ı. 
seremiyeccklerini ve binnetice ar.ı:ul .. 

_t,. b\l•• 
na vasıl olamıyat..;aklarmı anlıyanı."'aıı t• 
dan vazgeçtiler ve işi kard~e h e 
meğe karar verdiler. 

• at" 
- Dostum, 'bana öyle geliyor k•· 

tık bu defa Trankaveli yakaladık. ıcııt 
- Evet dostum, artık eliıniıdert Fllt" 

tulamaz. Onu beraber ya.kalayı~. 1i1'" 
betluya beraber götürecek·ve b0Y~eıat" 
le, şeytan sen Priyala beraberce .. t 
mış olacağız! ı re" 

- İnşallah ve şerefi berabt 
paylaF}.:ağız l 1 

- Parayı da beraber payla~caı~:ııı-
- Tabii ı Binaenaleyh anla~eıı .. 

Öbür gün, öğle Uzeri. Trankavel ı;ı': 
Larazdaki evin arkasında b4lunacal< dS" 
Sonra, Parise, ya Monmartr kapıSl'\,e
ve yahut da Sen - Deni kapısından g 
cektir. Bir plinını.z var mı? . bil' 

- Evet, evvela, Kardinale JııÇ l<ı' 
şey söylemeden ve ona sadece 'J'raıı 0ıı· 
veli ya.kalıyit:ağımızı vaadederelcı 
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BEYOGLU 
• Bü) ük ı,:ılııınlıklar 
a Kocamın işi çok 
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ı A"i gcnercılln ~on enıri 

'e ı.ondra poslası 

Çin - Çin <S::ınRhtı)'ın 

Oattıc 
t.\~ 1 
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~·etimi) · 
Ateş gecesi 

''ıc 
:'>lonyu \'elnskıı Ye \•ic· 
don mücadelesi 
Poslo soyguncuları \'C 

~~ 
·~ "8ıu 

!.inı 1.ondo-;un ııürt>şl 

ı~ör. işil, 4'Öylrmc 
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~it 

ı Niçcva \'e Tayfun 
ı: Programını bıldlrmemlşUr 

ı Bay Tekin meçhul dl. 
yarlarda 
Pompeinin son günleri 
ve Cana,·arJar \'adisi 
Yılmıır. kaptan Ye :ılohı 

kanların sonu 
lSTANBUL 

' 
Son uçuş ve Yurum 

LeylAklar atarken 
ve gangsterlerle karşı 

karşıya 

1 
. ı Programını blldlrmemiıtUr 

Yumruk kralı ve ÇeUk 
kale 

• Aşk terzihanesi 
ı Proaı-amnu btldJrmemffUr 

KADIKOY 
• Kltarlar çalnrken 
• Progra.mım bOdlnnemlıtfr 

0SKUDAR 
• Çölde bir Türk ıencl 

' (Türkçe). 
~ltnı8 A K 1 R K O Y 

~ I Yıkılan belde (Sanfran• 
)' A afsko) . 
"'J°ROLAR: 
~>EBAş1 DRAM- IOSMJ 

~ 
saat 20,30 da 
ru RANOOT 

H Masnı ts perde. 

1 Yazan Karlo Gozzt 
TUrkçesi: Salt All. 

~sız TiYATROSUNDA 
~ OPERET KISMI 
90ntatil 

r.· günüdür 
·RTlJ<';HUL SADi TEK 

rt\'ATROSU 

~ıı gece Bakırköy (Mil
. ivadi) sinemasında 

DONANMA GECESİ 
Vodvil 3 perde. Yazan ı 
ReBad Nuri. Yarın gece l 

HABER - Aksam oostaa1 

40 usta namzedi 
yetiştirilecek 

• 

Malatya Bez ve iplik fabrikası Türk 
Anonln1 Şirketi Müdürlüğünden: 

1 - Kurulmakta olan Malatya Bez ve iplik fabrikamız: için Sümer Bank 
Kayaeri Bez fabrikaıındaki kurıda usta namzetleri yetiıtirileceiinden ._ 
J•i1da yazılı Jeraiti haiz olanlann mürncaatJan 

•) Sanat mektepleri mez:unu olmak. 
. b) Askerlik vazifeıini ifa etmiı olmak. 
c) llel ve maruıdan .. liın olmak. 
d) Sinni otuz beti aeçmemiı bulunmak. 
e) Muteber kefil gösterebilmek . 

2 - Kurıdaki tahsil ve staj dewesi sekiz ay devam edecek ve bu devre zar· 
fında namzetlere ia~ ve ibate m111raflan kendilerine ait olmak üzere 
yüz elli kurut yevmiye verilecektir. Kursu muvaffakıyetle jkma} eden
ler muvaffakıyetlerine ve iıde gösterecekleri iktidara 8'Öre yevmiye iki 
liradan az olmamak prtiyle gündelik veya aylıkla tirketimiz: fabrikala -
nnda iıtihdam olunacakbr. 

3 - Müracatlar, 15 Birincikanun 1937 tarihine kadar Ankarada ıirbt 
merkezine tahriren yapılmalı, miiracaat mektuplarına •f8iıdaki vesaik 
lef edilmeli ve gösterilecek kefilin isim, meslek ve muvazz:ah adresi İ§4-
ret edilmelidir. 

a) Hüviyet cüzdanı veya sureti. 
b) Askerlik terhis tezkeresi. 
c) Sıhhat raporu. 
d) Hüsnühal varakatı 
c) Mektep ıehadetnameıi 
f) Çabtbğı yerlerden aldı it vesika suretleri. 
g) Dört vesika fotoğrafı. 

ilan 
Beyoğlu DUrdOnell sulh hukuk mahke

mesinden: 
Karadeniz ga.lp yolcularma. ait olup ma.hkernece vaziyet edilen lstan.bul 

Sirkecide gllmrükler satt§ müdüriyetin in anbarmd& bulunan geılonk, yatak ve 
aa.lre etYalar açık arttırma. !uretlle 17- 12·937 tarihine müsa.dif cuma günü 
sa.at 13,30 da. eatılacaktır. İsteklilerin yevmi mezkUrda yukarda gösterilen sa
atte mahallinde hazır bulunmalan Han olunur. 

OskUdar (Hale) sinema
amda. 

• • • 
ŞEHZADEBAŞl 

TURAN TİYATROSU 
Bu gece 20,30 da Sa
rıa tklr Naşid ve a.r
'mda.şlan Küçilk Se -
miha ve Mişel varye-
~si. 

Kayseri Gülleri 
Vodvil 3 perde 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her glln u.bahlan aekiz buçuğa 

akıamlan 17 den 20 ye kadar Lale 
U tayyare apartmanlan ikinci daire 

17 numarada haatalannı kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız, Kurlfu. Ha 

ber okuyuculamu dakupon muka

bilinde muayene eder. Telef: 23953 

~ADEM i i KT i o A R~-·I 
"e GEVŞEKLDGftlNJlE KARŞD 

~ HOR.MOBiN 
~ T•blallerı • Ker ecz•n•d• areyınııı:. • "oeta kutueu 1255 Hormobln ı -•' 

\ ~ "~afıa Vekaletinden: · 1 

'~~ıda cetvelde parti miktarları yazılı olan cem'an 273393 adet normal ve 140 takımlık 5460 adet basit makaslık 1 

l~ lr.a'Versi dokuz parti ve 24 Birincikanun 937 Cuma günü saat 15,30 dan itibaren ayrı ayrı eksiltmesi yapılacak 
tıtaıı apah zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

).f .. ~t- ıılırıe. Ankarada VekAlet Malum e Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 
~itte '.U'lıye ait ekslltmd şartnameı;i ve teferrilatı cetvelde hizalarında. yazılı bedel mukabilinde Ankarada vekalet 

~ - -- ·-··-~-~-..:.~ 

15 

Üsküdar-Kadıköy ve havalisi 
halk tramvayları Türk anonim 

şirketinden : 
Bugünkü hilet ücret Uırifelerimiz.e bağlı huswıt hükümlerin 6 nıcı 

maddesi mucibince tramvay eebekelerimizde tam Ucretll yolculara ait bi
let Ucret tarlfesile seyahat etmGkte olan resmt elbiseli subaylar, 15-12-
937 gilnüriden itibaren, bir mmtakalık ücretle iki mmtakaya ve iki mın
takahk ücretle ilçUncU, dördUncU ve beşinci mmtakalara seyn.hat ede
bileceklerdir. 

Şirketi Hayriyeden: 
SATILIK LCKS 

MOTOR 
• f Motorda güzel kamaralar ve ayrıı.:a yatak ve banyo 

dairesi ve 1':ile vardxr. 

Boyu 24 1/2 metre 
Süratl 11 mil 
Beygir kuvveti 100 
Bir saatteki mazot ve yağ masrafı 2 liradır. Motör GalataCia Şirketi 

Hayriye binası önündedir. Her zaman görüp gezilebilir. 
Kapalı mektupla satılığa çıkarılmıştır. Almak istiyenlerin teklif mek

tuplarile beraber maktu olarak 750 lira tem:ıtat akçesi veya hu miktar 
banka kefalet mektubunu 20 Birincikanun 937 salı günü saat 10 a kadar 
Şirketi Hayriye idaresine mübayaat müdüriyetine tevdi eylemeleri şarttır. 

Mektuplar, teklif sahipleri huzurile aynı günde saat 10 1 / 2 de içtima 
edecek meclisi idarece a~ıl~;ak ve verilen fiyat muvafık gör:ildüğü takdir
de kati ihale icra kıhnat.:aktır. 

-

~ ~tekli~IU~ürlUğUnden alınabilir. . . . .. . 
~? tıat Veerın _her parti için ayrı ayrı ~ anzim cdeceklerı teklif me~tupla.r:m~ ~ ~e tveld~ hı~larn:d~ gosterıle~ ı:rıu~a~kat 

1 tı..' ~ın t.alımatnamesine göre Vekaletten alınmış malzeme milteahhıtlıgı vesıkası ıle bırlıkte 24 Bırıncıkanun 
"21iı~ a gUnü saat 14,30 a kadar Ank arada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

Miktan Muhammen Muvakkat Şartname Traverslerin kesileceği devlet orman-

Askeri Fabrlkalar Salınalma Komisyonundan : 1 
Bir adet buhar lokomotifi alınacak 1'\ormal Basit makas- bedeli teminatı bedeli ları. 

adet .lık adet Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 
30835 70920.50 4796.03 3.55 Kocaeli vilayeti Hendek kazasındaki 

Çamdağı - Atbaşı ormanından. 

24003 55206.90 4010.35 2.76 Kocaeli vilayeti Karasu kazasındaki 
Molla Hasan pınarı ormanından. 

41524 V5505.20 6025.26 4.78 Kocaeli vilaye>ti Hendek kazasındaki 
Kerem Ali Hara!dı üstü ormanından. 

61901 216653.50 12082.63 10.83 Bolu vilayeti Düzce kazasındaki Giriş-
kuzu ormanından. 

20622 69083.70 4704.19 3.45 Bolu vilayeti Dtizce kazasındaki Kel-
kahya ormanından. 

4iH66.60 J687.50 2.46 Bolu vilayeti Dü1.ce kazasındaki Kaba-
lak koyunağılı ormanından. 

9289 ~7~67.00 2090.03 1.39 Ho!u vilayeti Düzce kazasındaki Kokur-
dan ormanından. 

552G5 1751.90.05 10009.50 8.76 Bolu vilayeti Akçakoca kazasındaki Or-
tl{ handağı ormanından. 

~ooo G460 67730.00 4636.50 3.39 Bolu vilayeti Düzce kazasındaki Keçi-

~'il~ dere DikmenaltJ ormanından. 
eler h 

(8195) e Ususi orman sahiplerıde girebilirler. 

Tahmin edilen bedeli "35,000" lira olan yukarda yazılı bir adet buhar ı~ 
komotifi Ankarada askeri fabrikalar Umum müdürliiğü satma.tına komisy~ 
nunca 28-1-1938 Cuma gürıü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartna
me "1" lira "75" kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvak -
kat teminat olan "2625'' )ırayı havi teklif mektuplarını mezkfır glinde saat 14 
e kadar komisyona verme!eri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikte mezkür gün ve saatte komisyona mür-.;.caatlan 

(8193) 

Sa.hası Bir metrosunun lik 
M. murabbaı kıymetı teminatı 

Aksaray yangın yerinde Ça.kırağa ma-
hallesinde Tekke sokağında 43 üncü a-
dada 27 3 4,05 
Aksaray yangın yerinde Mesihpaşa. A- • 
zimkar sokağında. 42 inci ada.da. __ ,_ 26,27 2 4,01 

Yukarda semti ve bir metrosunun muhammen kıymeti yazılı bulunan ar
salar satılmak ür,ere ayn ayn açık arttınnaya konulmuştur. Şa"!.tnameleri le
vazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterile11 ilk teminat 
makbuz veya mektubile beı·aber 15-12-931 çarşamba günü saat 14 de Daimt 
encümende bulunmalıdırlar. (B) (8138) 
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Yeni Turan Helvası 

Sayın mUşterllerlne, piyasada en ziyade aranmakta olan: 
No. 11 So 116 ve buna mUmaedl OVUN IKA.Gll'TILA~O'ndan 

Yeni stokun hazırlanmış olduğunu ve istenilen miktarın :••--l!m-- depodan alınablleceğlni llAn eder. -·----_. 
.. s· anbuı .Har.icı Asker 
· . kıta · tı. ilanıarı _ .. Sankam•ıtaki Tümen ih6yac. ;ıin ı ~ 
30.000 kilo sadeyağı kapalı zarfla sa-

Arada püyük fark var ~ 
Pertev Çocuk Pudrası: ıJlındiye kadar hiçbir benzeri tarafma.ın tak

lid edilememiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cilcl

leri için bazırlarunıa olması ve terkibinde tahriıJ edici hiçbir madde bu. 
lunmamasıdır. 

tın alınacaktır. Saıdeyağmm muhammen 

bedeli 24,000 liradır. İlk teminatı 1,800 
liradır. Şartnamesi Tümen satınalma 

Ko. da görülebilir. İhale 18-12-937 
cuma günü saat 11 de satınalma Ko .• 
da yapılacaktır. Zarflar bir saat evve-

line kadar kabul edilecektir. İsteklile -
rin belli gün ve saatte teminat mektup 
ve makbuzlariyle kanuni vesaikJe bir. 
Jikte Ko. na gelmeleri. (623) (8023) 

Kırkağaç Garnizonundaki kıtaat için 
inşa edilecek iki paviron ile bir ahır ve 
bir çatı altında hamam etil çamaşırha-

1 ne ve mutfak kapalı zarfla münakasaya 
konulmu~tur. Münakasası 23-12-937 per 

§Clllbe günü saat 16 dadır. Tahmin be
deli 23900 liradır. Keşifleri pJAn ve 
şartnamesi her gün Tilmcn satınalma 
komi!-.)'onunda görülebilir. İstekliler ka- ! 
nunun, 2, 6 ncü maddelerinde yazılı ve
saiki haiz olması. Talip olanlar ilk te
minat ve teklif mektuplarını münaka
sanın icra kılmacağr gün ve saatten bir 
saat ewel Manisada Tümen satınalma 
komisyonuna vermiı; olmalan lmmdır. 

(&15) (8225) 
ı 

Bir tanesine biçilen ederi 7 5 .kuı uş o 1 
lan 95,000 adet çıplak aleminyom mat- i 
ra kapalı zarfla eksiltmeye konu!ınuş! 1 
tur. İhalesi 20. 12. 937 Pazartesi günü 
saat 11 de dir. İlk teminatı 4812 lira 
SO kuruştur. 

Şartname bedeli 357 kuru~ nıuka
bilnde satınalmadan alınır. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun ? ve 
3 üncü maddelerinde gösterilen vesaiklc 
teminat ve teklif mektuplariyle birlikte 
ilıale saatinden en az bir saat evvel An

karada M. M. V. Satınatma Komisyo-
nuna gelmeleri. rc-7) (80iS) 

22564 adet ~1arsilya taklidi kiremit 
ve 860 adet mahyalık kiremit taliple
rin veidiı:-ı fiat pahalr görüJmüştür. 
Tekrar pazarlığı 16-12-9~7 perşembe 
gllnU saat 10 da Çannkkalede mUstah-

kem mevki satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

1stekliJerln belli gün Vf' saatte ko -
misyona gelmeleri. {653) (8340) 

il An 
Beyoğlu 4 Ucnu sulh 

hukuk mahkemesinden : 
Terekesine mahkemece el konulan 

ölü Fatma Aliye terekı><>inde Taksim

de Şehit Muhtar caddesinde oturan 
varis Übeyde Nimet T.:>puza ikanıet
gii.hı meçhul olduğu mU~aşirin meşru-

PERTEv ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman, vficutlu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. Vilcudün iltL 

valarmda ve koltuk altlarının pişiklerine kar§t bundan daha müessir bir 
pudra henüz keşf edilmemi3tir. 

ONU DlGER AD! (TALK PUDRA) ları ile karıştırmaymız. 

. IJi$ AG.RILARINI 

, NEllROZİNÇABv" 

Nezre 
Baş 

- Grip 

- Diş 
Romatizma ve bütün sancııar: 
şayan• hayret bir surette derh• 

geçirir. Eczanelerden ısrarla 
s E F A L i N 1 isteyiniz. 

En . 
Diş ağrılarını Nevrozin çabuk keser VILBAŞI hediye~ 
Akay işletmesi müdürlüğünden; Kü~ükçoc::n~~:~~es::ı:;ı:;:.ıkola 

ldaremiz Vapurlannın Raspa ve Sülyenle boyanma ve kazan tuzlarının krnl- A K • F • D E S 
ma işi açık eksiltme suretile bir müt~ahhide ihale cdild.:ektir. İhale işi 15. Birincikıi- • 1 1 kaiJ· 
nun. 1937 Çarıanba günü saat 15,00 de İdare merkezin.de Şefler encümeninde ya- ~ Beyoğlu, Tutiklal caddesi Kallavi (eski GalvanY) IO 
pdacaktır. nm köşesinde. Telefon: 41429 . • iz 

Şartname her gün iıletme Şefliğinde görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte Alameti farika Resimli kataloğumuzu posta ile ıstcylll 
(100) lira pey akçeleriyle Encümene gelmeleri. (8282) :::::=-----

-::::=-~--~--~~~~~~~~~~~-"'.:--~~~~~~~-:-~~~-----

Türkiye Cumhuriyeti sayın doktor ve halkına 
r ... mı am O: PlllJımntılll J mıııııu~ 

Göz haıtalıklan için öte-, 
ve gÖJ: doktorlan tarafın- da fevkalade tesiri sabit 
dan ehemmiyetle tavsiye olan pastil 

olunan 

T-'8----~, f Zafiyeti umumiye, verem 
ve kansızlık ve kemik haa
tahklannda ıitai teairleri 
bütün doktorlarca tasdik 

---------
sh il ili.çlannın en ~ 
ve bilhassa tadı :-di 

mı pmpanya kadar 1 

olan 

denberi kullanılmakta olan i Okıürük ve boğaz ağrılann-

K~t1: ~~~~NLı N i Midat 1..Esnıı<411..sıN Pürgolin 
L=:.....J L----' .~~~_c · ----

olunan 

~=:.: ::ı::ı1:.ak~~ı::~ı:ı:!.:~.- eni sahibi Cel ı UN tarafmdan 
karar verilmiş olm.iı.kla .m!rasçı Nimet imal olunarak eczanelere tevzi olunnuya ba§landığı bugüne kadar Celil Erıun Laboratuvarının mullahzarabnı emniyetle ve seve 

Bütün bu tıbbi müstahzarlar 9 Birinci Kanun 937 tarihinden itibaren CELAL ERGUN tıbbi müstahzarlar liboratuvarmda 

Top:ızun muhakeme günil olan 3-1- aeve kullanan sayın TORKIYE COMHURlYETı halkına ilan olunur. 
938 tarihine müsadif pwı.rtesi günü Toptan satuş yeri : 
saat 10 da Beyoğlu 4 ncU sulh hukuk htanbul Poıtane •rkuı Basiret hanı 26 - 30 numarada CELAL ERGUN 

mıı.hkemesındc hazır buıunması, aıaıı Tıbbt MQstahzarlar Latt»cratınvera 
takdirde gıyabında görüleceği ilan olu İİl••••ll!l••••••••••~--~~;.;~;~;;~~~-.;;~~~;~;..;..;~~---•!111•---...-.-
nur. 


