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H a taydaki intihabat iç in Milletler Cemiyeti tarafından hazırlanan proje dolayısife 

Hükômetimiz Milletler Cemiyeti 
nezdinde' protestoda bulundu 

~-~~~~~~~~~~~~~~~ Tann~atna~e ~uhtevasu, aBAkadardevDetner~en 
lb>nırnoe danmT t e m a s hal inde hazaırDaıntdloğı tııancııe, 

ayını <dleırecede al6ka<dlaır onan TlYıırknyeye 
Solf'f maDOmat lkabDDUn<dlelf\l bDDdDırDDmlş~nır 

Kat'i kuyudu ihtiraziye 
' serdediyoruz 

4
11t ri1.anın, Japon tayyareleri tarafı nclan bcıtırı1aıı "Panay" 

Japo.nyay8 karşı 
~orkak siyaset ! 

.'lijb •• şterek hareket,, fikrinden, 
ahri nümayişten vazgeçildi 

· ~ a~aki;;r;;.;e'rt;;iye 
t aarruza başladı 

~hay, 16 (A. A.) - Havai ha-j yesl jçin bulunulan Yaid mucibince 
~ 'l\.i idare etmekte olari Cont:re ami- Tokyoya çağınlnu§tır. 
~Vll.o Mitsunani, Pruıay bombardı- Mitsunaninin azledileceği söylen -
'~n mes'ul olan zabitlerin teczi- mektedir. W"' Devamı 12 incide 

_....._....... .... -.. ............. 
ODAL!KLAR 

HabAbe 
Y a zan : Nizamettin Nazif 
Şanı saraylannm Billblilü ... Mer
vanoğlu Halife Yezid'e .her şeyi 
unutturan odalık. 

CUMARTESi BAŞLIYOR .... ,.,.11.._1_..._. •• _ •• __ 

~ !!tanbullu meğer neler giyiyormuş ? 

razıa tiksiniyorsanız ar . .edid~:n:~:ı:r!"A>ırılan b Pariste yakalanan 
lJ yazıyı okumayın ! Canavarın 

tt&inönündeki mücadele şehrin altmcı kurbam. 
~er tarafına teşmil edilmelidir Katllln itirafları 
,, t~, Ozerlne bir ceset > -ıa1ı1~önu kaymakamlığı mıntaka- Bazı Cırıncrların teftişi müteakip 
~~~ildeki lokanta, aşçı, yağcı, yine eksik ve noksan ekmek çıkar- daha bolundu 
~tıl'ec9hlAthancsl, fırın gibi halkın dıkları birkaç glin sonraki ikinci bir Fontaineblea.u, 15 (A. A.) _ Vayd-
~t~ •ı•· Şeyleri yaprp satan yerleri te!tlşte tcsbit edllmfştir. 
• ı... l\I bl 1 manın verdigıv · izaha.t li7Jerine katilin ""Qltt r surette kontrole devanı Bunun icin !ırınların bundan son-
1 '&ı"k ecıir. ra bir günde 3-4 kere kontrol edil- altıncı kurıbanı bayan Janin Kelberin 
~1\t~ bı~ç gUn evvel yapılan bir tef- meslne karar verllmlştir. Dun yine cesedi de Fontainebleau ormanında 
''" 'buıu Yenıeğin içine düşmüş, bir bazı fırınlar ansızın teftiş edilmiş, gömülü olarak bulunmuştur. 
\~ilde." ntnuştur. Bundan başka bir 315 kilo noksan ve hamur ekmek (Canavann cinayetlerine dair diğer 
~a bba.ıı .. :an ekmeğin içinden de mUsadere olunmuştur. tafsilat 9 uncu sayfad4dır.) 

..... ~fare çıkmıştır. Diğer taraftan Zlndankapı, Taş-
~ çılal', tutun gUmrUğll ve civarında J 
~6yt• v bazı hanlarla bir kısım dilkkAnlar a pon 

'9 in ya QI basılmış, buralarda gizli yağ imalllt 

f. · haneleri bulunmuştur. Matahar·ıs·ı 
'yatla rl Berber, bakkal. derici dükkft.nları 

üzerinde tesis edilen bu yerlerin üst 
~Dl du·· şu·· yor kat odalarına kazanlar yerleştirildi-
~" gı, pis madeni ve hayvanı yağların 
'>eı.)btu b "'O den s ııc, bl{blrlne karıştırılıp "halis Urfa \'0 
ııı:.~ tJ tJ Trabzon yağı! .. imal edildiği teshil 

lo yağı 65 den edilmiştir. Kazanlar vo yağlar mü-
sadere edilmiş, bunların yenemiye. 

1. '~ ~ .. 40 ka 1 ndl cek derecede fena oldukları anlaşıl 
"''" ••t ı mıştır. . · 
t '"'bı~ . 1 eytin mahsulüniln pek faz. 
'~ ı Yağlar hava ctva ile boyanıp satı-

O·· ıdu··ru· ·ıdu·· 
Japon gizil istihbarat dairesinde 

yedi sekiz senedcnberl pek bUyUlc 
hizmetler gören ve kendisine ( Ja. 
pon Mataharisl) adı verilen Yoshiko 
Monıoakl Çinliler tarafından öldilrül 
mUştUr. Bu casus kadının öldilrillü
şüne ait tafsllA.tı yarınki sayımızda 
bulacaksınız. ' 1tı.; b~tinyağı ve sabun fiyatla - ı-ıcaktır. Meydana çıkarılan imalflt-

t\a ~ll ır zamanda dlif1I1esine se- hanelerin adedi otuzdan fazladır. Bu OlobU• m eselesl 
~ tr, ıctt~r. Bundan yirmi gün evvel yağların bilhassa. bazı mahalle bak- - Tetkika t )fll f D iki 
~~·~Ct\Ytınyağının kilosu altmış beş kallnrı ile haftanın muayyen gUnle- y 
.. ~ • bugu rinde şehrin her ta.rafında kurulan müfettiş 'aellyo tıı" tUi n 40 kuruşa, sabunun pazarlarda "yemoJclik,, yağ namı al- flit r 
' ~da ~uruş iken 35 - 40 ku - tında 30-40 kuruşa ıuıtıldığı gl:Srill- Anknra, 15 (Telefonla) - İstanbul-' 'r dUınıüştür. ihracatın he- nı~tUr. Buralarda sıkı bir kontrole da günlerdir dedikodusu yapılan oto-
,~~\ı\l~rnıı bulunması ve mahsu - tabi tutulacaktır. nır yandan satışın lbüs meselesini tetkik etmek işine mUl 
t. .. ~ l:ir.d u ~rıııında bu fiyatların meni, diğer taraftan imal edilen yer ı kiye milfettişJerinden Ali Seyfi Tilrü-
'"lllt, t \iliıccc<Ti tahmin c!dilmck • Iorln seddl karşısmda pis vo fena . . . . 

'ti yağlarm yavaş yavaş tamamen orta- men. ve Abıdın Enver memur edılıruş-
dan kalkacalı ümit edilmektedir, 1 lerdır. 

Antakyada fesatçı lar karakola 
hücum etti. 2 ölü 8 yarah var 
Ankara, 15 (A. A.). - Anadolu a

ja.nsmm haber aldığına göre, millet -
ler cemiyeti taraf mdan Ha.taya gön
derilen komisyon intihaba.tın sureti 
icrası hakkmda 87 maddelik bi.İ' tali
matname hazırlamı~ ve milletler cemi 
yeti konseyi reisi tarafından tasdik e
dfldikten sonra meriyete girmek Uze
ft kltlbi umumtliğe tevdi etmi§tir • 

''Hatay'• da mandater hükumet ma
kamlarlyle daimi temas halinde bu -
lunarak hazrrlanmı~ olan bu proje 
milletler cemiyeti devairi tarafından 
gayri resntl surett.e ve ya.lnu: malfı -
mat husulil için Türkiye hiikiımetine 
bildirilmiş ve konsey reisinin tasdi -
kından sonra mandater htilmıete, tat-

~ De,"'1mt 12 inciıle ' 

Balath Don Juan · papas ı 

Gilnab çıkartırken 
gflnaha .gir e n kadın 
Çıplak oluşunu· izah ~diyor: 
" Ça~aşırlarımı söküklerini 
dikmek için çıkarmıştım ! ,, 

Diln Balatta Ayayani kilisesinin 
manastırında muhiti heyecan ve dedi
okdu içinde bırakan çirkin bir zina 
cürmümeşhudu yapılmıştır. 

Cünnümeşhudun "kahraman" ları bir 
papas ve Balıkpaza.rmd& Niğdeli za. 
hire tüccarr H. S. in 38 yaşındaki ka
ırıaı Elenidir. Eteni koca.siyla. 20 se
nelik evlidir ve dört çocuğu vardır. 

Bunlardan biri 22 ya.,mda erkek, di
ğeri 20 yaşında kızdır. 

• • .y. 

Papas Dositeos K.Iatis Mısır tabii· 
yetindedir. Mısırda.ki Turusina ma
nastırı ruhani meclisi tarafından Ba-

Belediye el arabaları tipini bir metro 

Nizıuni nakliyat. .. 
,,,-

lata tayin edilmiş, nltı sene evvel ls. 
tanbula. gelerek işe b~lnmıştır. Fa
kat bu işleri bep ruhani m:ı.hiyette 
kalmamı§, bilha.ssa papaslara yasak 
olan dünyevi faaliyete de girişmiştir. 
Kendisi elli yaşlarında, sarışın ve ya. 
kışrklı ibir :adamdır. "Günah çıkar. 
mak,, işlerinde epey ihtisası vardır 
ve ~~e madam Eleniyi de lbu vesilo 
ile tanım15 ve onun her gün "güna
hını çıkarmıya,, !başlamıştır. Fakat 
bu ka.dn'?" fazla gnyrct ta:bii etrafın. 
dikkatini çekmekten geri kalmamış, 
:rezalet manastırın Uı.bi bulunduğu 

Tunısina 'kilisesine kc.da.r aksetmiR
tir. Devamı l 2 fnrl a 

uzunlukta kabul etti - Gazct lct ...... 



!Jış Siflasa ' 

Mavi boncuk kimde 
Yazan: Şekip Gündih 

K lK kime diipın, kim kime 
dost? 

Diplomasi Alemindeki faaliyetlere 
ba.kıp böyle bir ıuale cevap venneye 
imkan yoktur. 

Sual bir parça. daha vu.ıuhia. sorul· 
sa, yani "kim" ledn yerine birtakım 
devletlerin adları konsa ve faraz.a: 

"Yugoslavya İtalyaya mı, yoksa 
Fransaya mı dosttur?,, 

Dense yine açık bir cen.b ile muka
bele görmek imklmnzhjı ile kartılaıı
rız. 

glbf. bunların zahiri surette deYam e
dişlerini, yapılnu§ olan taahhütleri 
icabında ifa edileceğine bir delil ~la: 
rak kabul ~tmek de mihnktin de'ğildir. 

Bugün bir muahedeye imzaJarlbı 
koyanla.rm ancak o anda, o mevzu et-
1'8.fında birleştiklerini kabul etmek 
l&znndır. BU gUn sonra bu muahede 
belki bir paçavradan farksızdır. 

Bu karml'kar1şıt vaziyet içinde 
devletlerin ne dostluklarına, ne d~· 1 
manlıklanna inanılabilir. Her devlet, 1 
beliren )'elli yeni hldiseler karlı.tm· 
da yeni yeni cepheler kurmakla meş
guldür. Diplomasinin bütiln fU,Jiyeti, 
hizmet ettiği memleketin sıyast bUn -
YEWlne ist.endiğl anda. istenilen ma· 

Cerrahpa,a 1ırı&tantlai BG§hekiml Rrıti ç.-nrn ..tnlwrs tziltlltN kata. 
nesi Bcı~1ıe1dmlfğfoc tayin edildiğini eooe'C! yaznn~tık. Herkese iyilik et
mesini istiyen ve herlccs tarofından da ayni ıekilde BBt.'Üen kı~ dok
toraımt(Z tlata vıuri/eri bafına 1t4'remt e tmiftir. YukardaTd n.rim ketldtakC 
teftli ed.enWr araatflda g68ter~1ctedi r. 

Zira hadiseler, eskiden, siyasete bir 
ilim ve diplomaaiye bir fen olmak im· 
kAnmı bahfedecek derecede makul 
~lar içinde belirirler ve evvelden .., 
zilebilecek gekillerde fnki§af ederler
di. Bu vasiyette bir devlet gemisini i
dare etmek igtn bir parça havadan an
lamak, bir parça havayı koklamak 
tazyik derece&inl göz.önünde bulun: 
durmak, bir kayaya veya ppa o\ur
mamak için az çok haritadan anlar 

nevrayı yapabllecek çevikliği verme- -~----..--~-----------------

, 
sulan tanır usta. ve tecrübeli bir kı
lavuz kullanmak kafiydi. Halbuki 
§imdi hldiseler hiç umulmadık bir 
§ekilde patlak veriyorlar ve her tah
mlnbı ch§mda bir seyir takib ediyor
lar. 

Dil ınyasa !ıidlselerf, eskiden, bir
takım lhttrulan tatmin etmek lçhı 
ça.1131D bul etrret ze1rllarm eserleri 
olurdu; ve lnkfpflan da az ıçok yine 
bun\~ iradelerine tlbi gazrurtırdU. 
Şimdiyle bir diplomat fgln, bilhuea 
bir ktlçtı:k ve sulhflever devlet "diplo
matı için, her hldise mutlaka bir aUr-
prımır. . 

Ya§IY8.!l nesiller, uzun asırlar de
vam etm1e bir yorucu ça.lıvma eonun
da ellerine gegen bl1ttln bilgilerin bu 
gUnktl myua denlzlne uymadı~ı 
görmoktedlrler. Dlinyanm 1çlndıe bu
lunduğu şartıv, diplomattan 'ft de'v· 
Jet adamlarmt, a.det1, meçhul bir de
nime Hfndi&tana. yol aramıya ~lf 
on beşinci asır Portekiz gemicilerine 
döndürmU§tUr. Onlar, nasıl yalnız 
meçhuller içinde Docalıyaiü haftalar 
ve aylarca Okyanusta dolaşmışlarsa 
buıalv da öyle<"ıe mcçhulclen meçhule 
boealamakt&c'l .. lar. 

Avrupa devletıerinhı bugünkU kap. 
tanlan on beflncl urm eergtızeştçi ge
micileri kadar talili olabilecekler mi? 
Tali onların kafalanm bir eervet 
kaynağı olan Amerikaya çarpmlftı; 
lılzmet ettikleri devletleri ihya etmL3-
Jerdi. Acaba bugUnkU ka.ptanlarm el· 
terindeki çl1rlik devl~ teknelerini na
mı bir tali bekliyor? 

Bunu khue kestiremiyor. ffte bu
mm içindir ki kulaldanmım her ta
raftan dolltluk Bellleri, tatlı bwıeler, 
ban.retli ilk Delktelerl geliyor. 

Avrupa kaynaklan muhterem Dr. 
Stoyadlnoviçin. Roma Mp.lıatinl, 
'Tranla dit belranmı:n Belgradı ziya
retine fazla. husuel bir llyaai mana 
verilememeel ~Qin ihtiyar ettiğini., rl· 
vayet etmit1erdL DUn Belgradda bu 
rivayetleri gUltmg gösterecek derecede 
umim! bir Framım • Yugoelav nUma· 
ylfine eahit olduk. Şu anda Yug08-
lavyanm, Fl'8DI& ile aarih ittifak ifa
de edea bir mauaram VQ'. DelOO. 
nun Belgndda 1&Pblt konU§m&lar, 
Orta Amıpaya Al4ırdı1J anda, Yu
goslavyumı Almanyaya ka.rfı koya
cak otaıılar arumda bulunaca.ğmı da 
aynca t.ebarU.z etttrmft. Roma ile 
Belgrad arumdakl IZllqmada da 
ayni elUID mevcud oldufu söylendi
ğine btılalll'll&, Orta Avrupa. Ur.erinde 
ayni hueulyetl g&ltermelert yUzlln
den Roma !le Pa.rialn blriblrile anlqa
bJleceğfııl aanmak kabll mi41r? 
Hayır ... Bundan udeoe 111 anlattlır: 
Roma Berlinden işkillenmekte 'ber

devamdır. 
On on beş gUh evvel Alman, ftaı. 

yan, Ja.pon ittifakının nfunayişleri ı. 
çinde çalkanan Berlln de dllndenbert 
Tokyoyu protesto etml§ bulunuyor. 
Aca.ha bu kadar birliie aykırı tea
hUrler içinde çalkanan BU kom11n.fet 
düşmanı cephe dağılacak mı? 

Da~JmaJTUlSI için hiçbir ~ 
yok. Fa.kat dağılacağmı sanmak yuıe 
ha.ta. otur. d 1d 

Görillilyaıı" Jd devletler arasm a 
anla atarr. devamlı anlaşmalar ha· 

lind:nkabUl etmek mUınkUn olmadıfl 

ye matuftur. Bu jimnastiğin iki nu-
lDa.ratl VM': 

1 - Sırttan silkip atmak. 
2 - Belden sarılıp k81'§ısµıdaldnbı 

ayaklarını yerden kesmek. 
Eskiler, bunlardan ilkine düşmealık 

derlerdi; Bugün ee a,ru manayı :rrıuha
f ua edİJ'OI'. PeiıliviDhkta blrincllf1l. 
den hlç de az *1im obrııyaıı fkitC1*1-
ne bugünkWer dösttuk adı veriyorlar. 

Şekip GUNDUZ 

Bir zehir kaçakçısı 
Bir sene hapse 
mahkum oldu 

Eroin satm&kta,n suçlu, Vefada otu
ran hokkabaz Şerif oğlu Muammerin 
dün kaçakçılık mahkemesinde yapı -
lan dunışma :amda ıuçlu hemen tevkif 
eclilmif, iki yUz lira ağır para Wf. 
Je bir sene hıı.psine karar verilm.iftiı'. 

Ağır eezada verilen kararlar 
Arkadatını yarahyan 
1>1r adam 8,5 sene 
~lğ('ri de d«Srt ay 
hapis yatacaklar 

Dün. ajJrceza mahkeı..mde, INn • 
dan bir buçuk se.ne evvel Edinıekapı
da Uç llrabk bir rehin mese1aloden ar
kadaşı inekçi Hasanı yaralryan Hü
eeyiniıı davaema bakılmletır. 

Doktorların verdiği raporda, inekçi 
Huanm beden k&bilyetinin yiU.de kır
kmı kaybettiği blldlTfliyordu. Mahke
me heyeti bu ciheti <le nazarı itibara 
.alarak suçlunun üç buçuk sene hapsi
ne kara.r vermiştir. 

Bir sene evvel arkadqı Mwstafanm 
Uaerine .baltayla hilcum eden ve ağır
cezada muhakeme altma. alınan Halid 
de bu suçundan dolayı dört a.y hapis 
yatacaktır. 

OlçU ve ayarlar mutettitf 
A vnl serbest hır-akıldı 

Bir ihtilas meselsiudeıı bir mUddet
tenberi A vrupnda bulunan sabık ölçü
ler ve tartılar mttfettlıil Avni, htıkii
metiınlzfn Romanya hUkfuneti nez -
dinde vaki etebbUall tız.erlne getlrtll
mif ve dün ikinci sorgu hl.kimliği ta
rafında yapılan duruşma neticesinde 
aerıbeet bırakılmıetır. 

Yakalanan 
eroinciler 

DUn Galat.ada Şeftali aokaimd& o
tuz alt! numaralı evde oturan ve evi
nin altında kahvecilik yapan Arab 
Muhl4d1Dle metresi Nadide, bu.. kahve
nin mllda.vlmlertııden M>cl011Cadir, 
Şevki ve Pandell eara,r ve eroJt ataır
larken yakalamnışlaıdxr. ~ ceza 
hlkimllği tarafmda,ıı Nadide lle A.b • 
dtllkadirin wçlan "ia.btt görtllerek tev 
kiflerine karar verllmiftiır. Arab Mu
hfdcliııle Şevki henüz yakala.nama
JIUllardJr. Nadida daha enet dört ya 
ralama 1Uçundan hai)ia yatmıetır. 

Bir erofn mDptelAAı 
Dfln emniyet kaçakçılık bllroeu me

murları tarafından Rua llmlnde bir 
Phıl eroin aatarken WQ 118tünct. ya
kalanmıwtır. SuQlu erolll aa.tm"'ıiını, 
ancak ~ mUpt.ell olmam ~ile 
d&fma therinde ~v e&y
lemlf, bunun berine kondlal mUiahe
de a1tma almmıetJP. 

Tercüme eserler 
_istllôsı karşı ında •• 

Yazan : Nlza111elllli Nazif 
Meşhur bir şairle konuşuyordum. 

Gayet saıilfmf ~tavırla dedi ki; 
- Guetelerin.tıkralamU beğemm{;. 

yorum. Demin kitapçıları dola.,um, e
le almacak tek yeni eser bulamadım. 
Fıkralar kötü, makaleler kötll, hikl. 
yeler kötü. 

Gayet samimi 1rir tavır takınarak 
sordum: 

- 937 niıı bu kötü lmvdmden kimt 
ınee' ul tutalım? 

- Bilmem- - dedi • beDd heyecan· 
aulığmım, belki ... noJaıinbfnnm, 
belld JdlltlnQslUIDm\\ll. .. 

- Ba7J1' ......... prııtelwlmlzln 

~-•4*. 
eeb9'11ıln tellrl ,. udJr. Bbc1e .. 
~lr IUlldığı kadar ııe,ecanm, .. 
.......... Jdlltt1nltls delfJdlr, eler .. 
mtlı&r4a mutlaka akmyan bir taraf 
anyonuı )'Orulma, bunu AD& ben 
eöyl~ Bbıde anatklrm, gbel 
A!M!.t aehumı muztarib eden tek ta
rafı vardır:• clevammlılJ. J'&k&t gU • 
mı nanat eabaınm çonldqbraıı UJl 
illetin yanmda bu solda mfır kalır. 

- Deva.mıızlık demekle neyi kute
diyorsun? 

G\ildüm:, 
- Bir iki aiir, dört be§ hikaye veya 

bir cilt roman verdikten eonra aramız 
dan k~vm halini kuıte4i~rum. 
Faraza sen, peklll, ~lerhnir.den 
blrhli ~ili& 'f°ıknlardaD bir l· 
kisiıiden halb edebilirsin! 

- Zamamm yok. ölretmenfm. haf
tad& 25 aaat deıaim var. 

- Peki, edel)fyat için haftada beş 
saat atıramu mum? • 

- Ayıramam, 
- N~iıı? 
- lııfekteb kolay ve rahat. San'a1; 

gt1g it, yorucu if. 
- Evet, gtı.ı sanabn her Mhaaı 

bir bafk• ömUr törpQsüdilr. J'ab.t 
hangi ordunwı bir h&rbi göbek littre
rek kazandığı görillmtlştiir? GilJJel 
sanat insanlılan ~'911 ve bitmiye
cek olan öyl~ devamlı Mr harbidir ki, 

~deni ~. 1F tsıfyen bir millet 
bunda mutlak.& ınuza.ffer olmıya ve 
her zat.ed ~ ytDi ,eiıl saferlerle 
d~st.eklemeye mecfnırdur. Tecrübeli 
kumandanlar harı) alanmdaJı çekilmek 
için fırsat ararlır ve meydanı dümen 
nef ~lerine boıakırlarsa bu hedef aa-
111 elde edilebilir? Bence gllr.el aanat 
lt'.h"'mm eriyk~n ba"ka uhaya Jra. 
ç;ı-., bir mitli sa\-Um hainidir. 

GUlmek iatedi. Meydan vermedl:rrı 

ve izah e"bn: 
- ~vet hail1(li!". Zira memlebtin 

topra.ktarmt d~iJ, topraklarından çok 
da.halnyınttlt olan Mıararnu, dianu
l&rmı ye.banccya teelim eder. NetekJm 
edi;yonıa da. Kitapçı vitrinleri tercll
m, e.erlerle dolu. 

- Her memlekette tercime Mel' 
ooııutu vaıdır. 

- Vardır ama, bbdekl sibl yerli e
ser lutııjı yoktur. 

Bu yıl ı.tınl>ul kitapçıları, 200 61 
tel'Cllıne eaer neerettilerse eminim cm 
cilt yerli eser neşretmemiglerdir. 

- Oh.- a. ... İyi )'Wli e.- bul&JU1DIC& 
kitapçt ne yapsın? ~ mu dunun f 
Kitapçılan, yerli evdir diye, ndlte
madiyen klSW ... beamlJ'& ...-11Ja • 
mayız ya? • 

- Piyuaya iyi yerli eser çıkın. 
Yl§llU, aen mUelliflerJn mütemadJYfl'l 
kötü ve sudan eserler yaratmalarına 
mı ha.mledfyol'8UJ1? 

- Şüı>heeiz ... 
- Basılan bir kita.b:n ~e k~ 

tarafından ve nasıl seçuaffiiii bilmu 
gibi konuluyorsun. BIQ basılan h• 
kitap sadece sermayedar kitapçmııı 
şaha! teoeibi ile ka.bal edi~ bir e
serdir. Kitapçılatnı hiçbiri, ba•eağı 
eser hakkmdR kimsenin f"ıkrini 80l'DU· 

ya Hlzam görmec. Bir Diir mecmuuı. 
nın, bir romanın, bir sosyoloji kitabı
nın, blr tarihin kıymeti, manuı ve 
muhitte uyandıracağı allka, yarata
cağı teelr halrkmda kendi kendiııe bir 
kanaat elde edeb~ aanar. Sa-
zan da blribirfnden kifayetsiz v• aa
lWyetadJ birta,lanı eten4lcbderha • 
ğmlArmı arar. Ve lıiç fllpheafa her 1• Kurun gazetesinde 
ki tekilde de daima yanlış yola sapar, lllr r ..... 
iyl eseri ~. tatil ....ı yaldm-

h ve mıkn kapelr1ara sararak vıtnıı- Osmano"lat 
leriııe dJser. Tabii bu 7Uzıien ı.em l j ~ 
fll'~ ~:ı -'~ JQn, •Ul n Oılinllaft 111 &m UIJ _.. ~ karakteristik tablill 

yant.-O tM.t a1r1 - t KAnunıalffde" 
rils. Ben tercUme ....... lletredilme-
nne körll k&1lne muarıa bir adam de- , ~ 
ftllnt. MUMU" dilnyamn muhtelit sn • --------
san top1uıuıt1armdül temayru1ert, hta Teıek kir~ 
defi;)l'1Weıi milletin ~ Sevgili kardetim ~ .. ~ 
için ni>ancı edebiyatları taklb etmek nm lnt öWmtındeD mDtD• 
lmld111111 - ellıotte lllımdır. - ve..,._..., ...... ~ 
LA.kJ ıı yerli edebiyat bu yabancı ede- meruhnlııde blmt bal# 
biya'- ten;Umelerl ile at ... lıoralıor .... gerek teııınf, teıofGO ~ 
yirUmeme menılekette. yabancı .,... iftirak «met suretiyle 

:roielortn da-'8mna tutnım.,.. lıa7· talıflfe ..... ak ~ 
il saUıt ve zllppe bir muhit yaratq kıymetıl aJDoa.ba ve 4' 
olu.ruz. TUrk okuruna taklit edilecek ayn teşekkilre blYDk ~ • 
ııtloel lmn tipini Tllrk ~ mini oldujwıılon ~~ 
Ye)"& muhayyileelnden -1dp ~ • rfn t;eeekkil.rJerimJdlı 
eek unatkltl, edibi köeteklememek tenizin tavamatunu ~~ 
lbımdır. Nefr\yat l&baamm blltiln k& .lf UBIOı~-t" , : 
pılanm ala)'h tadrleriıı elinde bırak- __ __...-__:;:;;---:-~ 
mak tntmleketl 1ıtlgl ft aııat Jothfı· 
na mabJct\in etmek demektir ki, bir 
memleketin nqiryat hilrriyetial en 
tlddeW l8Dilr dalıi bu derece takyfd 
edema, ~Jdllremes, 

••• 
IJllr C!evab vermedi. Beni aell.mladı 

ve l\ttl. Acaba. ildncl gelJşiDde bir I· 
k1 fıkra ve Uç bet yeni ellr ptirecek 
m.1? 

Omtt idelim. 
Nlumettia NAZiF 



~~ ··--·-~ 

......_____-----~~~~___;:.~ 
~·hal11Na 1 Bu şehrin dertleri 1 
l.c .. ~a lnli.taıDaır ve 
ş l.Q>eçe~ceuer 
aab~a~~ cad.desi adiyla ·anılan 
tnide de, Sirkccıde kafa gıdasiyle 
laıın gJdalan yu.ıı yana bulunur. Bun
Uıı n:ı ikisi de denilebilir ki bu muhi-

lstanbulluy·a l<okrnuş 
yenıek sunan ahçı ' • ~ alısuUeridir. 

~~ gıdalarının kafaya zararı do· 
l1t:ıda~ nıUddciumurntliğin kontro • 
dokun : Tetkik edilir, ince elenip sık 
tolilı Ur• haddedon geçirilir, zararlı 
~Y:nıen yapanlar sorguya çekilir, 
}(ıd ÇarpUrılır. 

?ııeyd e gıdası ile uğraşanlarsa bu 
bi at anda, düne kadar, istedikleri gi-
Şe 0Ynatıyorla.rdı. 

koıı. Ytan kulağına 'turşun, bunların 
hıu b-oıu işini omuzlarına yüklenmiş 
~ ~ Dıakam faaliyete geçmiş de 
ıı.~ bırer değil, hemen hemen topu
~inı~d karanın imzalamış. Sebeb 
% .1~ Yemek satrnalan, bulaşıkla
te: ,,. Strkef sularda yrknmaları ve sai-

loe Ba.lre ••• 
~t!ant:ası kapananlar arasında kom 
' \Uıda bir sinek bulunan da var. 
~ dUkkanlan kapatılmıyan Jo-

lııııh~ılar.dan bulunsaydım, gider, en 
'te §O ç bır hemcinsime sadaka veru 

~lece dua ederdim 
...... lı.· . 

' ,,ı kı bu kontrol bundan üç ay 
h :Yapılmadı. 
o:ı d 
~·· Ua hakikaten yerinde olurdu. 
Ofd u sineklerin bugünkünden bol 

k ?fuıı. zamanda sineksiz komposto VQ'j c• o J 

~e bı .1ıu:anıiycyi kazanacak bir tay
ıletı kadar nadirdi. 

o • • • 
~beş gUn ya var ya yoktur. uzuiı 
~tb danberi görmediğim bir arkada.~ 
' aaya çıka geldi. Geldiği sıı.at ye
lrıi~ı l.aınanma yakındı. İ§imi bitir-
' ~ Rab ve ısmarladım: 
...._ aha yemek yemedim, dedi. 

"' 1 l3en de yemedim, istersen şöyle 
<;ı: da beraber yiyelim. 

~itr ık. En temiz bildiğimiz Iokan
, 0~'fllı1.{}an birine girdik, kalabaJık-
'dd Uracak masa bulamadık. Bir 

1 e~ ayakta durduk. Sonra yemek 
"hıtır<'mk kalkanlardan iki ki"i-,,er· .. 

"41Ut•·ıne oturduk. Gn.rson geldi. ö-
:lı ~ şöyle bir topladı. Peçeteleri 
~ f:!'otUrdü. 

ile Sonra elinde katıanmı§ iki pcçe
~e ... kte~a~ geldi. Önlerimize koydu. 
~ 10rırnıu ısmarladık. 

~:'lllill hazırlık yapma.k için peçeteye 
hııı 11 :~lırk,.n, arkadaşım mendil ce. 
Öır· a\'tandı. 
~ Jı~ne Peçete yerine cebinden çı· 
~ 61 rnendili koydu 

na da· ...... s . 
Q'l'ao en de benim gibi yap! dedi. 

' a~Un getirdiği pec:ckler bura . 
....._ ~p götiirdüğü şeyler. 
...._ ~ ll.sıı olur. dedim. 

~ aıdr.rnin ol. Garson gördiiğiime bi-
~n :§ e~meden katlayıp getirdi. ls

d l!akt ernızJik dereceı:ıini kontrol et 

~jll, ~ lrtı, hak\katen yağ }ekPJeriJP 
aırı•2 b"· .:ı •• k . 

~ "n d ~- I.i....ıen 0111'<> vcme r ven 
~~ l'gtl, ondan nı l"f>~ilcrdcn artıı 

~Çetelerdl hı ' lıır. 
1 l..oı. 1(. 1(. • 

~ "~n~aı 
ı~'.11lde arm rı ' • vnlm:z vemek 
~11ld~~·· ~!laklarınclıı . knmpostoln rır 
~ "l.nıı~ıbsın.~klerde Ô"'ği dir. Lok arıta-

Ça1rp0Ddo~n cezadan sozDanmamano., 
bUaılkns bu şeınnırde UııAD4 yaşayalOIUdDğa 
ıçnn şltlıD<reitmeıncınr 

Cezanın tatbikini geciktiren 
formaliteleri ortadan kaldıralım 

Bu iş adalet işi değil, 
sıhhat işidir. Mikrop
la mücadele etmek 
için dok. oı 'aı ı mah• 
keme11en harar aı

ma{Ja mecbur ediyor 
nıuyuz? 

Nihayet, hak edilmiş bir cezanın tat
bik edildiğini gördük. Bazı lokanta, 
manav ve y.ı.yecek içeı.ek atan -dükkan 
lar "tasavvurun fevkinde pis oldukla
rı için,, belediye tarafından kapatıldı 

ve teşhir edildi. 
Bu hareket, İstanbul halkım çok se

vindirmiştir. Zira İstanbullu, beledı:ye
nin umumi sihhat işlerile yalandan aLi
kadar olmağa karar verdiğini sanmağa 
başlamıştır. 

Kapatılan lokantaların kapılarmda, 

cezaya çarpıhşlanrun sebeplerin; bildi
ren yaftalar asılı. Bunları okuyunca in
san ne söyliyeccğini şaşırıyor. Anlıyo
ruz ki: 

Sirkecide memurların, gazetecilerin, 
mürettiplerin. ve otel müşterilerinin ye
mek yedikleri bir lokantanın mutfağı 

pistfr. Kompostuları içinden sinek çı
kar, yağlan berbattır. 

Bir başka semtte, yemeklerinin lez
ıı:cti ile ıöhrct almıı ve az zamanoa çok 
para kazanmış bir lokantanın cezaya 

çarpılması için gösterilen sebep ise da
ha fecidir. Bunun kapısın~aki yaftada 
şu cümle okunuyor: 

"Ekş!miş ve kokmuş yemek sattalr 
için kapatılmıştu . ., 

Avrupanın büyük bir şehrinde, bun
ların l:fr hakikat olabileceğini, insan 

bir türlü havsalasına sığdıramıyor. Kor 

kunç bir sergu:-ıcşt rom,nınd.ın veya 

geri devirlerin tarihinden bit parça 
okuduğunu sanmak istiyor. 

Eski masallardan b'rinde bir İstan

bul fırıncısından bahsediliı ki öldürdü 

ğü insanların yağlarını sızdırır ve pişir 

diğ.: çöreklerde kullanır. 

Alm:mların Niebe1ungen efsanesin

de güzel Cermen kızı Brünehild bil} ilk 

.fürk imparatoru Attilanın ~ocukhmnı 

keser, kavurtuı ve b~ınları betbaht ba

haya yeôirdikten sonra scrar: 

- Yeme~ n lezzetini nasıl buldu· 

nuz? 

İstanbul halkı da mutlcıka şimdi ken 
Ji kendine şöyle söylenmektcd.:C: 

- Aacaba bunları nasıl yemişiz? 

--t:-· ::· 

devamlı neşriyatımızla mUsbet bir rol 
oynad.ğımızı hatırlarız. 

Bununla beraber belediyede beliren 

bu güzel cehd."n yine aksayan bir tara
fı va11Jır: 

Meğer bu dükkanların kapatılması 

altı ay evvel yapılmış bir teftişin neti
cesi imiş. Bunu duyunca; 

- ·Allah Allah! - dedik - peki neden 
ceza bu kadar geç tatbik edilmiş? 

Şu cevabı vcrd"ler: 

- Formalite. Teftiş raporları yuka
rı makamlara gider, orada tetkik edil
mekle iJ bitmez. Bütün adalet meka-

nizmasr harekete geçer. Müddeiumumi 
lik, hakim, muhakeme, müdafaa karar, 

ı .:Jiim, temyizin tasdiki formalitenin icap 
ettirci"ği bir takım merhalelerdir ki an-

V .. :fodi!tCnin 1uırc7.:ele gcçi§l f staııbııl
luyıı seııindirdi 

Biz, Umumi Harpte, sayei şahanede 
bol bol eşek eti, kurtlanmış beygir eti 

yemiş bir nesil olduğumuz i~,:n yemek 

meselelerinde oir parça ı:erden geçtiliğe 
alışmışızdır. Ama bu derecesine değil. 

İstanbulluya bulaşık suyunu çorba 

diye sunan aşçıbaşı, çarpıldığı cezadan 

sızlanmamalı bilakis bu şeh.:ııde 

hala yaşayabilJiği için, canı kendi

sine bağrşlanmış olduğu için Allclha 
şükretmel;d, r. 

Belo:iiyenin bu güzel hareketinden, 
bi:z şahsen. hususi bir zevk duymakta
yız. Zira b:rbirinden pis olan birçok 

lok:ntaların, aşçı dükkanlarının, işkem 

b:cilerin, p" yazcılarrn, gazinoların, ma-

cak blitün bunlardan sonra ce.ıa tatbik 
edilebilir. 

- Peki bu merasimin cereyanı es· 
nasında lokanta yine müşterrlere o piı-

çorb:ıları, o sinekli kompostulan yedir
mekte devam etmez mi? 

- Elbette devam eder. Teftişten 

sonra da teftişten evevJki gibi mutfağı 

yine pistir. Yfoe bulaşık suyunu çor
ba diye verir, ve her haltı karıştırır. 

Netice: 

1 - Belediyenin piı; lokantalar hak

Yında tatbik ettiğl ceza şehri sevindir
ın!ştir. 

2 - Bu işe daha s:kı bir tarzda de
vam lazımdır. Cezadan sonra da aynı 

şekilde hareket edenleri işten kati su
rette menetmeJi ve her türlü muvazayaa 
m~ydan vermemeğe dikkat etmelidir. 

3 - Miifett•şlerfo teftişleri akabin
de cezanın tatbik!ne imkan bulunmalı
dır. 

~ bı tı.ıt U~n ciddPn f:tlo b'r kontrola 
~:"rı.tar~larak va~iyetf' gelnıic~leıdır 1 
tla kaınnt Yemek yenıE>k m<' buriyC'tin 
t, l'ıka arı ?ula ~rk la rm rirkef Qu la r 

1 

=========================== 
~·l~:ın llnınsıvıe bir arada pi~ plJerde yaynn bırer ınenba halindedir. Birc;olt 

1i~ "~ktnıı'lt h;.;'iimleri ve pec;etPler e<'nebi şchirl<'rindeki lokantalarda 
ıı.,lll'le b~ektedi... da müştrriler önüne getirilen ekmek-

navların, mezecilerin üzerine belediye
nin dikk:Jt nazarını çekenler arasında Bu iş adalet işi değildir; sihbat işi

dir. Sihhat işi ise harp :şidir. Mikropla 

mü:adcle etmek için doktorları m.ıhke 
meden karar almağa mecbur ediyor 

"tj 11 UtUn lolmntalaTdan bu peçe· ter ince ka~t içinde sarılı, pcrc • "leı 
fl11~ t~ etsek veridir. kolalanmış gelir. 
~etrafa "C~it ceı:ıit mikrop 

----~~~~~~~~~~--~~~~~~· 

lHndlrme~ •• 

• • 

L 
~fr do~un bin ah dinle •.• 

mey~? 1 
HABER 

Bittf ..• Bonuntu ma7ıallf ... 

!J.acifı difJOC fd: 
., ..... .-. -~..._... 

Kozul suDtan, 
meırlhametsn~ 

lb>Dır amca ı 
lklncl Abdülhamit, Osman oğulla· 

rının tahbna oturalı yıllar olmuştu. 
Du mllddet içinde milleti ezmiş, kan 
Irnsturmuş, memleketi harabtye ve 
fala.kete sUrllklemlştl. 

Yıldız tepesinde bir baykuş glbl 
tüneyen padişah, kardeşi beşinci 
~luradı da sarayında hapsetmiş, ona 
otuz Uç yıl lşkencell bir hayat yaşat
mış, nihayet sarhoş Murat bu zulme 
clavanamıyarak ölmUştU. 

AbdUlhanıit, kardeşinin 6lilmUne 
zahiren mUteessir oldu. Fakat haki
katte çolt sevindi. ÇUnkU yeni bir 
Sua\·l vakasile tahtım, saltanatını 
elinden kaçırmaktan korkuyor, kar
deşinin bir şeyler yapması, bir h&rc
ketfn başına geçmesi lhtfmalile yüre 
ğl titriyordu. 
öıum bu korkuyu kalbinden sn

mlş, artık bu bakımdan bir korkusu 
kalmamıştı. Fakat buna rağmen hA.
lA çocuklnrınm, ailesinin saraydan 
dışarı çıkmalarına müsaade etmemiş 
11. 

Abdlilhamidin bu zalimane hare
keti, ilk defa kızlarağası AbdUlganl 
nğanın merhametini tahrik etti. Pa
dışahm bu nokta Uzerinc nazarı dik
lrntlnt çekmeği bir vazife blldf. 

Dir gün efendlslle hasblhal eder
ken dedi ki: 

- Zatışnhanelerinln insafına ve 
bendelerlnin de lhlasıma güvenerek 
sultan ~urndn ait blr şey arzcdece· 
ğlm. 

Sultnn Murat!.. 
Ona alt blrşcy!.. 
Bu sBzler A bdUlhamidln nzerlnde 

bir yıldırım tesiri yaptı. LAkln he· 
men ttldaliJll buldu. Ve gillerck sor
du: 

- Söyle, söyle, .A.bdülgauf ağanın 
sadakatinden eminim. Ne istiyorsan 
an lnt balmlım: 

- A ilah size uzun ömllrler versin, 
bugün biraderiniz ,·efat cd..Ji bir haf 
ta olrtu. Artık o cihetten efk1l.rı şa
hancJerini meşgul edecek bir şey lcal 
madı Bunun için, otuz yıldan beri ba 
basile beraber mahpus olan 8aH\had 
din efendinin serbest bırakılmasını 
rica ediyorum. Bununla millet, kalbi 
şnhnnelcrlntn ne kadar hassas oldu
ğunu liğrenecek ve "Sultan Murat 
ölür ölmez işte padişah eYHitıarmı 
taIU t cıdlyor! .. diyecekler .. 

- Afe.rln ağa! memnun oldum. 
Haydi Çırnğana git,Sel!mı Şnhanemt 
bildit", akşam da Sala.haddini al be
raber getir! 

Abdülgani ağa Çıragana koştu. 

Otuz yıldanberl erkek yüzil göruıi

yen şehzade SaHihru\dlntn karşısma. 
çıktı. Şehzade, elbisesi olmadığı için 
entari ve hırka giyiyordu. Saraya. 
ustura girmesi yasak olduğu için sa
lmlları göbeğine kadar inmişti. Bn
zan saraylı kadınlar makasla onun 
sakalını kesiyorlar. daha fazla uza
masına meydan vermiyorlardı. 

Abdlilhnmfdin emrini f1öylodf. Sa· 
lfıtınddine uydurma bir redingot bu 
lunnu. 

Abdül~nnI ağa. ile beraber Yıldız 
yolunu tuttular. 

lklncl AbdUlhamlt Yıldız sarayı
nın bUyilk snlonlarından birinde o
turmuştu. Saray müzikası gUzel ha
,·alar çalryor, Padişah gönlUnU eğlen 
diriyordu. 

Snlll.ha.ddln ile Abdülgani asanın 
geldiğini görünce, kötü bir nazarla 
kardcf1inin oğlunu süzdü. Sonra ha
fifçe gutdU. 

Abdillhamldln gillUşU Salft.hnddt
( Lütfen say/ ayı çeviriniz) 
Hüıeyin Rüştü TIRPAN 

..... 
Bohça-"M ix>UuğuM "~J 



4 
t 

D bos Pragda 
·z l"erelere 

bu rün başlandı 
f>rag, 15 (A. A.) - Çeteka ajansı blI· 

diriyor: Delbos saat 16,20 .de Praga va 
sıl olmuş ve istasyonda hariciye nazın 
Kamil Krofta. Çekoslovakyanın Paris 
elçisi Asusky, Prag belecliye reisi Per 
Zenkl, hariciye erkanı ve fransız !•vloni 
si mümessilleri tarafından karşıl;ınmıı 
trr. Bir çok mebuslar ile kor diplomatik 
azasından bir çok ki§i de istil;balJe ha 
zır bulunmuştur. İstasyon etrafını kap 
lıyan kesif bir halk kütlesi, Fransa ha 
riciye nazırını hararetli surette alkış
lamışrtL 

Erkanı harbiyeler toplanllsı 
Prag; 15 (A. A.) - Milli miidafaa 

nazınMaı.:hnik kilçük antant kur;may 
toplantısına iştirak etmek Uıere b~ırada 
bulunan Yugoslav ve Romen askeri he 
yetlerlni kabul etmiştir. 

Milli mü.daf a.a nazın heyetler §ere 
fine bir öğle ziyafeti vcrmi§tir. 

ispanyada 
Cu mhurlyetçl leri o 
bir muvaffakiyetl 
Madrit, 16 (A.A.) - Henüz tee•·

yüt etmemiş olan bir habere göre Cuı • 
huriyetçiler, Saragosse ile Tcruel ara. 
smdaki yolu ve vmendiferi kesmişler -
ve bu suretle Trueltleki asilerin etraf 
ile a15kalannı katetmi~lerdir." 

Roma elvarında 
feyezan oldu 

Roma; 16 (A. A.) - Tiber nehri
nin sular, 14. met.reye yükselm.i§tir.Bu 

derece yükseliı şimdiye kadar görülme 
miştir. Vatikan kapılarında şöse çökmüş 
ve Vatikan radyosu ı.:ıvanndaki evler 
de oturanlar, muhtemel çökmeler korku 
su ile evlerini tahliyeye başlamışlardır. 

Roma civarındaki arazide bir çok 

yerlerde su altında bul~~~~~~· B_ir 
çok yollarda ve Milvius koprusu uzenn 
de her 't:.irlü münakalat durmuıtur. 

Çalısı yıkılan ev 
Çongelköyünde MUnlro ait ahşap 

evin çatısı dUn goco çatlamış, biraz 
sanra da yıkılmışbr. Evde olanlar 
kaçtıklnrm • ·n nUfusça bir zaylat 
olmo.mıştır. ----Vapurdan eşya 

çalanlar 
Güzel lzmı,. nakliyat anbarmın lz

miro sevketmek tııere Konyn vapuru 
no. yllkledlğl sandıklardan on beş 
gtln ev,·cl vapurda kırılmış, i<:inden 
palto, elbise ve sair bazı eşya. çalın
mıştı. 

Emniyet ikinci şube memurları 
tı:ı.rafındnn yapılan tahkikat netice
sinde hırsızlığın vapur anbarcısı Ha
san. ile tahmil Ye tahliye amelelerin. 
den Cemo.I, Şükrü, Mehmet Ali, Hak
kı, Ahmet, Bayram tarafmdan yapıl
drğı tesb!t olunmuş, hepsi yakalan
mış, çaldıkları cşynlnr meydana çı
karılmıştır. 

Galatasarayın 
Aile ziyafeti 

Gulatas:ıra.y klUbü tarafından her 
sene yapılınalrtn olan büyük aile zi. 
yaf eti, bu sene de Kurban bayramı
nın birinci gUnUne tesadüf eden 15 
Şubat cuma gecesi yapılacaktır. 

Bir komite hazırlıklarla m~gul ol
ıruyn. başlamıştır. 

lllltııı!ı11111f11111nııaıumııt1ftııı1t11ı11111•-••11trll!lllllU 
ni titretti. Amcasından it;rendl. O
tuz yıl <;ektiği azap, babasının ynşn.
dığı acı gUnler, gözlerinin önUnde 
cnnlnndı. 

Dili tutulmuş gibiydi. Bir sCiz sOy 
llyemedi. HntUI. Kızıl sultanın elini 
bile öpmeden kendisine hazırlanan 
koltuğa. oturdu. 

snrny mUzlkası padişahın tstcdlğl 
hnvnl:ı.rı çaldı. Bu suretle yarım so.
nt geçti. Ve padişah kardeşinin oğlu 
na bir tek söz söylemedi. Ye onun 
aU\luı.sıı.Iığına., elini, eteğini öpme
ıncsine son derece kızdı. Asnbtıeştl. 
Artık şcbzado Saltlhaddlnl karşısın-

Hrmeğe tahnmmUlU kalmadı. 
dn 1

6 
den fırlıyarnk, kızlarnğnsını 

Yeı n d 
ğ dl şu emri ver i: 

IÇEHOJ:: 
• Büyük l\lillcl Meclisi dün topl:ınmıı ,.e 

müteferrik meseleleri görüşmüştür. 
• \'eıir küprüsüniin Göl köyünde bü)·ük 

lılr yansın çıkmış, 56 ev yanmış, bu ıırada 
bir k:ıdın da nlc\'ICr arasında kalarnk yan
mıştır. 

• Isviçrcııin en meşhur hatiplerinden 
Ccncne konsen•nıu,·arı hitabet kürsüsü 
prorcsörü Jan IJ:ırd şehrimize Selmiş, 
dün edebiyat fakültesi TilrkoloJi :ıalonun
dn bir konferans "ermiştir. profesör "Hi
tabetin ırrı) nı nııl:ıtmıştır. 

• Üni\'ersitenin birinci süme tr talili 
arın yirmisinde bn~l:ıyurnk yirmi glln sil
rcceklir. 

• Papa Eflimin patrikhane ile lıarışac:ığı 
yazılmıştı. Pnpn Ertim böyle bir şeyden 
lınberj olıııadıı?ını söylemiştir. 

• l\arnbük fnbrlkıısı binası inşaatının 
sürntlc bitirilmesine karar verilmiştir. İlk 
amele postası 28 kişi olarak dün gltml~tlr. 
Amele miklnrı on bine kadar çıknrıla
cnktır. 

• Denizbank merkezinin Ankarada olma 
sına kanır ,·erilmiştlr. 

1 
• Artırma ve yerli malt haftası dolayı· 

sile m:ıliye milsteşnn Cezmi dün Qk~m 
rııdyod:ı bir konferans YennişUr. 

• D:ıhlli)'C Vckftlctl idare Cımlrlerlnln 
ehliyetnaınelcrl bulunsa bile otomobil kul. 
lanmalarını menetmiştir. 

e Zehirll gaz kurslarından iyi netice 
nlınmış olduğundan dün akşam kurslann 
iiçüncü devre tedrisatına başlanmıştır. 

• lktısat Yekıileli deniz mllsteş::ın Sadul. 
lah Gfincy dfin Ankaradan gelmiş, akşam 
trenilc Almanyaya gitmiştir. Müsle~r Al. 
manyuda postıı vnpurl:ırıınızııı yapıldıiit 

yerleri J;ezecck "e seyahati bir :ıy kadar 
sürecektir. 
DJŞAHDA: 

• \'arşo,·a - I.jublln hattında iki tren car 
pışmıştır. Kaza neticesinde bir kişi öJm~ 
!) kişi :rnr:ılanmıştır. 

• ncsıncn bildirildiğine göre, Sov
yct nusynda )'apılan intihapta kaza
nan 1143 naınzeıten 569 yüksek fed&o 
r:ıl meclisine, 574 ü de na~yonallte mee. 
lislnc intisap edeceklerdir. 

Seçilen 1H3 mebus ar:mnda bütün halk 
komiserleri Ye parti erk:lnı kAmilen 
bulunmaklııdır. 

• Drezllya bahriyesi namına İtalyan tez. 
stthlarındn inp edilen Tupy. T:rmıra ve 
'I'nmayo isimlerindeki üç tahtelbahir Bre. 
zilyny:ı gllme'k üzere bugün Speziadan hR. 
rckel etmişlerdir. 

• İtalya nazırlar meclisi 938 bütteslni 
tnsdik ctmi~eir. 

• Jlnbcşlstan umum valisi Dük d'Aoste. 
şimall Afrikayn sitmek üzere Napoliden 
Tar:ı kruvn7.örüne binıniştir. İtalya veliah. 
tı ile iş nazın Cobollo Giıdi, şnrkt Afrika. 
kndoki tıalyan kıtalorının haşkumandanı 
general Cavallero, şarki Afrika nılf mnavl
nl Ccnilli de Dükle gitmitlerdir. 

Tnrn kruvazörü refo.k:ılinde birkaç muh. 
rip oldn!tı.ı halde 1'\apollden hareket ctmı,. 
lir. 

Ynnanlstanda gazel 
yasak! 

Yunanistanda gazel söylemek yasak 
edilmşitir. Bu karar, Yunan basın ve tu 

rum mtiste§CLI'lığının gösterdiği lazum 
üzerine verilmi~tir. 

Bu yasak şimdilik yalnız gramofon 
plaklarındaki gazeller için konmuştur. 

Gazinolarda okunan gazeller •1e ya 
kında menedilecektir. 

Yugoslavya Jle talebe 
mUbadelesl 

Yugoslavya ile memleketimiz ara
sında kültür beraberliğini temin ve in 
kişaf ettirmek maksadiyle bir anh1ma 
yapılmıştı. Buna göre Türkiye ile Yu-

goalavya_arasmda talebe mübadcle3i ya 
pılacaktır. Bunun ilk tezahürü olarak 

Dün Belgrad üniversitesi edebiyat ve ta 
rih kısmı mezunlarından Branisfov ve 

tarih §Ubesinden Filopovis Nedim ~eh
rimize gelm:§lerdir. 

Bu talebeler dün Üniversite umumi 
katibi Ferid ZühtU tarafın.dan kabul edil 
miı. kendilerine buradaki ikametleri es 
nasında gösterilecek kolaylık ctrafm· 
da izahat verilmiıtir. 

Univcrsitemizden Yugoslavyaya gi 
decek talebelerin biri hukuktan, Jiğeri 
edebiyattan aeçı1,..:ektir. 

çn .:_r B~ herifi karşımdan al. Şimdi 
•etirdlb'in yere ı:;l)tür. Bir ~aha. çık- • ok m oş 
li k üz.ere hapset! Ben dUşman- Geçen gün Sirkec.\ieki bir çok lokan-

M~vezaa 

HABER - J\litam posta9' 

ıım ıumıııı: Hı------------

Milli kalkınmanın bilançosu 
KURUN' da 

lısrm Us, IJa,wc/.:il Cehil Bayarırı e/.:0110. 

mi tıe ucrli malı lıaftasım arurkw söyle· 
di{ji ıınlkile memleketin iJ.:lısadi ue mali 
ııa::iutli11l canlı bir surette Jıııldsa clliiilnl 
söulı·dikleıı sonra cliuor ki: 

"C ~liıl Btıynr, Tilrk milletine knrşı nrtık 
"iktısnt ediniz. :Sarfiyatınızda kazanç lııı
dudunu aşmııyıı çalışınız., demi:ror; o 
memleket cfkiırıumumi:rcsfne: "llaşka mcm 
lckcllerde dünyu lrnlıranı henüz geçmedi. 
Fakat Türk milleti tehlikeyi atlattı. Dunun 
la d:t kalmadı. Şu birkaç yıl içinde mil. 
yonlorla ifndc edilecek ekonomi l"optı. 
935 senesinde 145 milyon lir:ıdıın ibıırcl 
olan harici ticorcliıniı 93i senesinde 185 
milyona Çılkı. Onnkalordokl Jıallun lnH

dUlltt 935 ~cncslnclc 230 milyonu lıuldu.,. 
'ibi ti:rlcrlc ~·ok ınlisbcl ''C ~·onh ıııiıjüelcr 

nokt:ıı;ındıın memleketi iflı\sn doğru siiriik. 
Iiyorrhı. Bir l"crc Cumhuri}cl hiikCııneti 
mllll iklısat lııırc':ctilc lıu tehlikeli lı:ırche. 
ti liurduruu. Il:ırici liearcllınizclc ınii\':ızc
ne yur111mkla mcmle!;ct lıcs:ıbınn hüyüklıir 
bir mu\'nfrnki ·et elde etmiş olduk. 

Foknt Ccl!ll Bayar, ralrnnıln io;lı:ıl ediyor 
J:i milli iklıs:ıı : olıınchıki ınunıfCnki~eli. 
ıniz fJıır:ıtl:ı k:ılrıı:ııııışlır. Jhrnc:ıtıınız illıa. 
liltı r.on U~ ı;enc iı:irıde 40 mil) On nşını'ilır. 

Bund:ın d:ılı ı nıilhlın ol:ın şey h:ınkal:ır. 
un lrnl'.a :ıil nındu:ıtın :ırtışıdır ki bu nr
tışın miktarı da gene son üç sene içinde 
32 mil) onu bulmu,:ur. Sonrngcnc hu üc 
.sene fdrıde ' .ıııi lı:ı':ır nındcııi ile Si. 
Hıs • Erzurum h:ıll:ırı için hükumetçe da. 
hill lstlkrnz y:ı(lılmt ,.e ~ckilnu lıil.ı rilc 
yirmi h~ş, otuz mil) onu hul:uı billüıı Jm 
isUkr:ıılar lıep hıınkııl:ırdu!.i ınilll sermn-
)C yıgııılnrındnrı nlınınıştır. 

1 1 \'eriyor. ncnıc!; oluyor J,i ~ :ılnız şıı ı.orı üc yıl 
Jir rkcs pek iyi bilir ki daha Uç, beş sc- jcforlc ıııcmlckct her türlü ınnsroO::ırını 

ne Cl'\'cl mcmlcke:iınizln h5'rkt ticaret henıli el crnl'ği, y:ıni umumi istihsal ilo 
mü"nıenc 1 11lcyhlmlzdc idi. Hııriçtcn çok lm~ılıınuştır; fetzJ, clnr::ık dn k:ıı:nncındnn 
mol nlıror, nz tılıyordıık. Arnd:ıkl milyon. hir kısmı b:ıııknhrdn, hlr kısmı da devlet 
larca fnrkı da altın, :r::ıhut kıymetli rşya lmcn<.llfcrlcrindc olrn:ık ih:cre GO milyon 
vere"ck öcHi.rorchık. Bu gidi' milll lktısnt k:ıdnr artmıştır ... 

Japonya cihangirliğe ametmiştir 
CUMHURIYET'de 

Jııponuanın U::ak Şarkta :alılrcrı Cine, 
hakikatte Avrupaya karşı a,tıDı harbin 
gillikrr Ja:ışlliJını ıöulluerı l'umıs Nadi 
diyor ki: 

••Japonyonın hedefi üç cephelidir: 
ı - Çinin zengin toprnklnnnl kendi 

emri altına almak, 

2 - Du topraklarda Sovyet Rusya)'& kar 
~ı bir sc,·kiilcenl hareket üssü hazırla. 
mak, 

3 - Cin plynsasındn A,·rupahlan 
TC A,•rupa serm:ıyeslnl komrnk. 

Bir tnşla üc kuş vurmnğa çnlış ... ı Japon. 
ya, Ocüncü kuşu ''unnakta biraz fazla flo
ri gltmlş gibi görünüyor. Fakat, Japonlar, 

iki kız kardeş arasında 

paylaşı amıyan 
çocuk 

Katlnanın mı oğlu, 
Luluouo mu? 

İstanbul birinci asliye ceza mahke
mesi gayanı dikkat bir davaya bakmak 
tadır. Dava mcnuu §Udur: 

A,·rup:ı ,.c Amerikanın :z:ınrını nnlnmışlnr. 
dır. Onların h:ırptcn korktuklnrını ve ON'. 

lnrınd:ıki büyük ihtUAflnr ;) üzün den hır. 
birlerini Yemeğe hnzırlandıklorını, binıı. 
cnnlcyh, Jnnony:ıya karşı ne nıilnferlt. ne 
de müşterek hir h:ırckclle lıufuıımo •ocak. , 
Iarını biliyorlar. 

Jnpoıı siyoscli, duim:ı nrnml emni)'cl 1 
Tc ihliynlla iş 8Örür, fırsat kollar. Çnrlık 
Rusyasına knr!jı ~cnelcrcc hozırlnndıkt:ın 
İngiltere ile lıtif:ık cclcr<'k serilerini cmnı. 
yete nldıktan sonra h:ırhc sinnlştl. Harbe 
girerken bu ı;iyn'lt emniyet \'C ihli)'atkilr. 
lıRını, t>C\'külceyş1 sahndn da gösterdi. 
Port .. Arllıur'dc Rus donanmasına fliını 
harpsiz hlr baskın yapnrnk Çıışinı:ı z:ı!crj. 
nin lcmcliııi d:ıha hnrlıin h:ı~ındn atmış 
oltlu.,. 

Fransada 
MltlıfhlDm lb>nır sananıı 
~<ejp)OSUJJ ~a!ı"ıa 

lb> Lll o lbll ını <dl lYJ 1 
Faris, 15 (A. A.) - Bu saba:.li Pic-

pus bulvarında, bir garajda C. S. A. R. 

meselesi tahkikatmın başlangıcmdan

beri tesadüf edilmemiş derecede mü -

hinı bir sile..h deposu meydana çıkanı-
mıştır. 

Garajda eıcünıle altı mitralyöz Ye 
sekiz muharebe tüfeği bulunmuştur. 

15 Bl:R.tNClKAI\TUN -~ 
Milletler Cemıyetı 

a 
·ç 

Her em ekette k 
me ıez er açılacıı.çill 

•·sulh ı 
'Lonclra, 16 ( A. A. l - . tinin ic• 

b~ynclınilel topl::ı.nma" cemı~c.. rıys.• 
ra lrnmituil, dün Vfüont Cccıl ınl{o.'1li· 
setinde bir toplantı ya.pmıftır. Jh ,·0 
te, 1938 cen.sinde Ccncvi'edc su atı· 
milletler cemiyeti lehinde ~~ ge
da teL~ik:ı.tı ic:;in kadrolo.r .''11~ ,-c 
tirccck hususi bir mektcb ihd }ta.bil· 

·ı· ucrde bu . her memlekette v1 ayc }tcıJcfl 
den terbiye ,.e propaganda ıner 
t 0 sisine karar vermiştir. ı.~ . nuı .. 

!c:-a lkomi~i. Japon c.nı~as 1~ şı ~ynelmilel bir boykotnJ yap b~ıı· 
i~n ruz.-ınmcsindc mcvcud oı~n 
ca. meseleyi de tetkik etmiş~ 

uosıı 
Yugoslavynnın yeni torp ıııvrıı 

Nnntes: 16 (A. A.) - Yugô;ad!f.O 
ba:r-'ekilir.in ze,'.;esi m3daıtı StO dotı!U" 
viç, bu ayın 23 ünde Yug~slavya ••nco~ 

• . d'l-·. otan ....ı. ır hes~.-ına ın~ e 1 :..... 'ndiri1111Ç" ... 
rad,, torpidosunun dc:uı:e ı 

merasiminde hazır buluna~ak~ 

toel11881 

HER YERDE ŞEN 

HARRY ROY 

ve her gün ilk sennsta lı< a 
ıvıanya waıev5 

Cumartesi matincterlndetı 
itibaren r 

Matmazel do~ 

(Eski Ekler) memasın.ds.. 
Sinemanın iki bUyUk za,!~ 

SCHA GU1TR1, R.A!MU, ~S 
HARDlNG, HUGUETN'E D_:,.1~~ 
CEClJ., SOREL JACQ~ 

DELUBAC wsf~ 
gibi en bUyUk artistler 1l 
lngi tere tac.ıııı 

incileri 
ve ayrıca: o~ 
PAUL MUNİ ı:c .ANN pV 

tara!mdn.n oynaıınue S t 
Do or 01<r, 

.. I" üthi• EilD' 

~ 

Lulu isminde bir kadın Argiri is
minde birisiyle münasebet peyda etmiş 
bundan bir erkek Ç'O(Uğu dünyaya gel 
mig, adını Aleko koymuştur. Argiri bir 
müddet sonra Luluyu bırakarak Ameri 
kaya gitmiJtir. 

Fransızca soz u m ~ 
Garajın sahibi kaçmıştır. ~ 

Lulu da kimsesiz ve para.sız kalınca 
birisinin yanına boğaz tokluğuna hiz
metçiliğe girmiştir. Ev sahibi, Lu!unun 
çocuğunu isteır.ediğinden Lulu çç•;uğu 
nu ayda on iki lira ile kız karde§i Ka 
tinayı bırakmıgtır. Aradan uzun bir za
man geçm!ı, Katinenin çocuğu kanı kay 

namı§, kocası ile görüşerek çocuğu ken 
dilerine evlSd edinmeye karar vermiş· 
lcrdir. 

Bunun üzerine çocuk Kurtuluşta 

Evangelistra kilisesine götürülerek vaf - - -
0 

- - deS' 
tiz edilmiş, Ciy,'Wanni Mişel adı veril· - • - . . 

2 1937 
wrib~d~ 

miıtir. Yapılmakta olan kanalizasyon amelıyatı dolayısıyle 9-1 • ıcağJllfl. 1,ıı Aradan ıaınan geçmiş. Lulu bir gün itia.bren Cihangirde Güneşli sokağın Susam soknğrncln.n Lenger.so a. J<ııdııf ~· 
çocuğunu almiya gidince kız karde§I: olan kısmı, Kumrulu yokuşu Len~er sokağından Havyar .. soka~dat olııJ\ i1~ 

- Hangi çocuğu istiyorsun? demi§· kısmı Havyar sokağının Kumrulıl yokueundıı.n Oba ıtı<>ko.gmn. Jall ıosıtl tP' 
tir. mı, B~kraç sokağının Oba sokağındnn Kumrulu yokuşa .ko.d: ;ğn.h(l!!lııJtl ;tııı 

iki kızkarde§ çocuğun kendilerine Çukurcuma. _Altıpatlar sokaklarının Boğazkesen caddesuıdo bulUJltl~ 
aid olduğunu iddia etmişlerdir. iddia- kağma Jı:adar olan kısmının biltUn nakil vasıtalarmn kapalı - ~ 
ya göre bu sırada Lulu koynundan ço olunur. (8386) -~, 

~~~vdtiz~ğıd~9ku~ş.K~~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:; bunu kapıp ateşe atmıştır. Bundan son 1 y • 99f ası 
ra ihtilaf mahkemeye intikal etır.iş. dün Bu a am 5 A R A sıne''.·. 
bir celse yapılarak taraflar dinlenmiş .. rdUkleJ"l 10 

tir. Vckayii h::ı.zırayı musaV\•c:r, bugünkü JAPONLAR~~ 
Lulu çocuğu Haseki hastahanesin- ... anladrkları modern aşk ve ihtiras fılını 

de doğurduğunu, Fener kilisesinde vaf 1 
tiz: ettirdiğini söylemektedir. Kadınla Q o ue• 
nn babası ihtiyar adam da mahkemede ı U 
Lulunun lehine ş~d.e~tc bulun~.U§, • 
mahkeme §&hid celbı ıçın ba§ka tune 
bıralalmıgtır. 

Yrddaş; 

Bankalarda biriken paramız 90 mil
yona yaklaıtı. 200 milyona varmalı
dır. 

Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma Kurumu 

Sessue 
şaheserini takdim ediyor. Bn.ş rollerde: (lOl;O 

Hayaknwa ve Mltsuko T~· 
bu filmin hissi, haırcke ı ... Tamamen J aponyada çevrilmiş olan 

ve calru mevınıu umumun takdirini kı:ı.zanaca.ktır. 

llavetcn: FOX JURNAL dünya havadisleri 
ınnmn. bilirim babasının sOzlerlnde talıınn kapanması hidiscsi hcbcr veri.. Jnrımı t lA'meuerl o~lunun sözle 
ki hiynne nunuyor. F:ırsat bulsa, u- lirkm, İzmir loknntasmm da kapatıl· " 
rinde de ~ c beni botacak. mak istendiği., fakat aalıibi değ:ştirrl- ı 
zerime atı Saltı.haddin, merhametsiz d:ği için hüküm infaz edilmediği ya. 

,... .. ••. - ~ ........ ' ;. .... "'-' ; ı.: .. t- ' Sehhar, cazip ve öz kamaştıran yalchz ... 

Şehzade sının emrile hapsedildiği zılm\§tL Vuilen malfunata 'öre, bu 
zalim nmc~nl·ından. ancak 324 hllr-ı lokantanın sahibi, devir muamclcaini 

1 Çırağn.nl 8ı~Anından sonra çıkabilmiş muvazaalı bir surette değfl, tamamen 1 
riyctln n 1•••11 

MARLENE DiETRICH . 
lınümUzdeki Pazartesi a.k.şa.nıınd2l1 it.ibaren en son ve en mükemmel tcmsıli 

KIZIL iZDiVAÇ ~· 
TIRPAN kanuni bir §ekt1d-c yapnıı~tır. ttr. Hüseyin Ri.i~tü • muhteşem filmi ile S A K A R V A sinemasında bütün rcokrları k' 



~BlR!NCtKANUN-1937 

tU~ILöVA:4111 
r u11i;~, -s;~ğiii~i~i~ -gÖz"ie-;inde 

\ I· ı~ı,'.:~ T ,, .. 
1 Maryi~~~~· veni/ Akhisarın imar planı 

lnş~l~~~~5e~~o~~çak tatbik sahasına girdi birer damla yaş belirdiğini 
9Örünce kudurur gibi oldu 

Y ozan : !Vizamettin Nazif 

model kursu açıldı 
Manisa (Husınıi) - Manisa.da de -

vam eden baynıdırl:'c ~lerl ar.ısında 
en öncmlilc~den biri de Kitapsar3y 

Vakın bir ottde bu şirin ttıtUn 

diyarı tanınm~z bir hole gelecek 

......... 
"c vcnı~ iç.' n ... toya bir krali!ic gr.bi gitmeliyi.-n. Ser

viyliıUn zafer arabasını koş!. 

in.sa.atıdır. 

Cumhuriyet bayramında temel al -
ma töreni yapılan binanın in~lma 

7 ütünler elektrikle su/anaca/, 
LuçıyüsUn hfila tereddüt içinde 

"!ldu· 
ı: ~unu görünce Mddetle haykır-

~ liayvan! Yalnız onu değiJ, kar
~ l<:assiyüsü de öldürclüm. Eğer lu~ 1 
ti saydı, kar yağmasnydı üç günden- I 
~"cdı kokmağa başl•mıı olacak- ı 
il\!~ da öHlirdüm. Hem nasıl bi- ı 
• '

1
11? Ens:r:ne iki kere pala ıok.l· 

~~Unları nasıl yapabildin?. 
l' ~z Us, Gdeta kulaklanna inanamı-

Arsinyüs gülümsedi: 
- l'al~tinostaki her §ey~ kraliçemin· 

dir. 

' rzla dc·:am cdilm '~tediı·. 
Binanın kurulduğu arsa eski Türk

.... ::: crmın Partiye müdc\'Yer arsasıdır. o 

Vakt!lr Türkocağı binası y:ıpılmak ü-
B:.ırada s~n·iyüsün bir şey•: kalma- zere a.tılnn temellere yedi bir lira sar-

mııtır. LCıçiyüsün emri ile hareket fcdilmişti. Şimdiki bina bu temeller 
edı1miyeceğini de sanıyorum. Ü?..crinc Jmnılmaktadır. Parti mcrke • 

Ve ahrrJara doğru koştu. Tulliya bir zinıiz memleket ihtiyncmı görerek, bu-
anda onun arkasındna baktı; nu tatmin için bu arsa ve temelleri Ki-

- Kıskanıyor galiba . tapsa.ray binasının yapılmasına tahsis 
Sonra saraya daldı. Taht odasına etmi!itir. 

eirer. Tanaklinin ıırtındahi kraliçelik u :ak model kursu 
C§yasrnı soydu Giyindi. Duvardaki pa- Hava kurumu tarafından bu yaz İs· 

nl rı nasıl yapabildin?. lalardan birini alarak tekrar avluya çık tanbulda açılan (Uç:ı.k modelcilik) 
Sonra anlatırım . Sen fimdi §U tı. Arsinylisün getirdiği iki tel:erlekll kursuna devam eden ilk öğretim is-

t tı>-.. arabJya atladı; d r--ıAı G ·· "darc pcJ(terlcrin en '-'\; ıı ursoyun ı . -~ ;ıa lı U Un tereddüdü azalmıyor, bi- - Sür sevgilim.:. sinde Halkevindc bir uçak modelcilik 

, artıyordu: • • :t- kurusu açılmıııtır. Kursa altını~ dört 
• "a"talan söylüyoBun? • cı:yc ~iır- PaJatinos tepesinde bu ha<liselcr ce- ilkokul öğretmeni devı:ım etmektedir. 
~ Unla ı y pmıı olamazsın. rcyıın ederken kral Scrviyüs Jüpiter Dersler, ameli ve :naza.ti olarak iki kıs 

:ıı ~el~ J o-ladan fırladı. Kardeıi- mabedinde buhınuyo.•ju. Kihin onu mı ihtiva etmekte ve hnftanm iki gti-
~ sın d ldı. b:iyük lir ccbdebc ile kabul etmişti. nünde verilmektedir. 

Taibi7wuı ua:ş1aıwıal; i~crc 07.aıı i nıar p1ıimııın ta1uık1mlcund.an sonra 
yeni bir r;chrcye biirünccck o1an A. khi,jarda ~imdil;i 1ıüki'mıet OOlülcsi 

:r., l~rıdın yalan ıöylcmcmiıJtİ.. Roma kapısından girerken atının sağ- Muhitimizde büyük biı ilgi uyandı- Akhisar (Huıust) - Şetırimiztn evi binası şehrimizde btiyük bir botlu· 

. ' .. h'r kc-si postu örtülmüı olan nlarını öpen ve d"z1er:ne sarılan genç ran bu kursun ders araçlarını temin imar plfinı tasdikten gelmiştir. Bunun ğu doldurrıcuğınchn b:lcdiye bu inşaat 

, S tıs yerde hareketsiz yatıyordu kızlar, kadınlar ve iht"yarlar hiilii kapi- için Hnva Kunımu genel merkezinden 
üzerine §thlrde imar hareketlerine aza :çin ayırdığı üç bin lirayı tediyeye ha-

') 
1

:11. tüle çıkan karlı yollarda bağrışıp duru-
100 

lira göndcrilmiatir. mi genişUk verilmi!, memleketin ~ zır vaziyettedir. 

ra:ian mutfağa koştu. Kansının yorladı. Evlerinden giden erkeklere 'fasarrut haftası 
~ c,.ed'nin a}dınhğında taşlan bu- tekrar kavu~anlar da kavuşmayanlar Artırma ve yerli malı yedi gUnü için 

ihtiyaçlanna birer birer el konulmağ\ı İmar planının kucakladığı cıaslar-

'1 C §'ıran kanliln gördü. O zaman da sevinç içinde idiler. Oğlu geriye ilimizde faaliyete gcçilmi3 ve bu yedi 

başlannuşıtır. Planın tamamen tatbi~ dan b:ri l;ic ş::hrin bazı caddelerini• 
halinde Akhisann çehresinde pek barız parkelcnmeaidi.r Befodiye bir mimı 

1 
\'c tedehhü•lc, irkilerek Tı..lliya clönmerr:ş hiç blr an.ının, sevg·lisinin glinUn diğer senelerden daha. 3ümUUü dcği§ikliklcr olacaktır. aramaktadır. Aranıbn cvt:afta l::lr mı 

lrı~t~ı. Côzleri;de içini birıdenbfrc A penin dağla .. ında kakılıp kaldığını blr tanda. yapıla.bilmesi için esulı bir 

& 1 b r azap belirn-:ş i. ö~renm:ş hiçbir genç kızın gözünde ya§ proğram bazırlanmı~t.ır. Bu 'Proğrama kaf hanını ve bu !1anın ımetrukatını is-
~ a~.ırn lıiç ~Uphesiz bıt kadm:ı cörUJmiyorclu. Gelen aıık!rler de bu göre. haftanın bUtUn günleri toplantı, timtak etmek için tetebbüslere gitiş-

Belediye, şehrin en güzel yerini 
metrük bir arsa halinde işgal d:ien ev-

~I Yord.ı. Tulliya ::evgilisinin halka kanşmışlar, hep bir ağızdan ve konfernn"', okul mUsamerelerlle dolu 
r ı ı .1 " ., mi•tir. Bu teıebbiis neticelenince evkaf il ı• tl: b:rcr damla yaı. belirdiğini t dm'11a:lan hay tırıyor aruı: olacaktır. lJ 

•'o.ı:tcc llutlurur gilii oldu. - Yaıa Serviyüs! :Yaı:ı btiyi.il< tah~ hanı yerine modern bir belediye b"nası 
va raman! Ahretten yapılacaktır. :ıı ~ •• - dedi. Anhyrırum. Bu işi 
~a,..,.. • J Kar mı yağıyormuş, soğuk mu var- tınar plinııun ihtiva ettiği itler ara-~. ••<?.: için •krald.ın evvel seni D •• l k 

~~cın. lazım gcJecek. mış, donabilirler mi imiş .. Hi~ kimse- On en er sında "bahçeli evler,, inpaı bulunma -
""bl'llatlı yine 0 anıla d~ğişti; teh- nin umurunda defildi. Acaba bu halk tadır ki Akhisar balkı bunun b:ran ön-
ıraıc bu krala bu dcrc:ede mi bağlıydı? 800 metre~ k uçunımR ce tahakkukunu bekliyor. Bahçeli ev-

' "' tı, yalvarır.ağa ba~ladı: b k d L~ • .. ' an otomobil hlr b·ır tc .... trkül' Un ti:. e ..-ıc"tTm .. Artık iş işten ge~miş- Ara sıra kala zlı 2rasm a uçıyus· yu \'81'i<"ln ler, aanıldığma göre, ~ 
~~: tik,: ben bir hata ettim. Lakin ten bahsdenlcr de oluyordu. Fakat ağaca lnlnlıp kaldı idaresi altında inıa olunacak ve tıpkı 

rıl't ~enin bir ikinci hatada bulun- '"Ya~a Lfı~iyüs !,, -diye bağıran görül- Safranbolu (huıusi) - Bir ka) köy Ankaradaki inıaat kooperatifinin uıu-
~ h .. ~~sait değil.lir. Artı1~ başlanı - mi yordu. muhtarını alarak buradan Ovacumaya li.inU takip edet:ıektir. 
~ " b ı.· Acaba bu Luçiyüsü kahram:ınlaştır- har•ket eclen oför Çapon Mehmedin 

mar bulunduğu tal:Uirde geride kalan 
imar i§lcri mcynnıntln ilk ti;ıce istas
yon calddesinin parkclenmesine baıla
nacaktrr. 

Belediye §ehrin diğer mühim bir ih· 
tiyacını da eline a1mıştır. 

Elektrik iıi.. Sipariş edilen yeni m:ı· 
kine gelince şehre giindüz d:: cercy-n 
verilecek, tamamen ti•tilncü bir rr.e::ı

leket olan şehrimizin sulama iş'eri gün 
düz elektrik ccrcyanile temin oh:n:ı-

caktır. 

.............................. 
Yurdun --------~I\ :r

1 

u tirmck l<lzım. Biraz geci- '" Akhisarda nüfuı aayıaı gUnl:icn gün~ 
1'tll mak için Tulliyanm gilnlerle yaptırdı- ı'darc .. 

1
• ... deki binek otomobili, şoförün \ı. ın palasından kurtulamayız. • " artmakta ve bina buhranı doğmakt -~ ·1.tı1 b ğı propagandanın tesiri unutulmuş sarhoş olması yüzünden, Ovacum.l ya.- 8 l O bir 

t llth~ - :r harbin yorgunluğundan -..1' • bö' 1 bl 'h+;..,aca ce· ar ı ı ı.:-'~ muydu? Hayır! Unutulmamıştı. Fakat kmlannda aoo metre derinliğindeki hır dır. Belı::uıyenın Ye r ı W•J 

' ~;,,. d',t• katmeri; bir !adanın debş: Li\ç;yü• gö•ledne henüz i.liımemiıifi. yardan •Pi• yuvadanDUJ"r. Fakat. vap vermek iotey;ıı hem tehd modem- .. Ağı r ceza" i stl yor 

Dilekler a ------
Aq(~:_ Ufen Lfısiyüs bütün azabına Sonra Apcnin dag-Jarında mahvedilen memntın'ıycte c.."lyan harikulade bir te- leottı'recek, hem de mesken buhranı me- · · f 11 bakar ''ttıı. ''l dilh<J fazla tereddüt edemedi. r- :s Karuclc11i:ırı Cll!Jlll il il: arırıa ' 

... h Gol ordusunun bütün ağırlıklarını, el· satlüf eseri olarak. araba birkaç ka;ıak- selesini hallcdecckeir. Aynı zamanda oıi:cl Barlwuı adliye vcl:ô.lclim: faal· ~ u kadının rıarct ettiği de edilen bütün ganimetleri, Amodan lanmadan scnr:ı, bir ağaca takılmı~ ve beleCiycnin gelirini arttırmak bakmım- lıil: cdcrı mılltva:l bir tliltiii tıardır: Bir 
> 1~P1naktnn ba!ka yapıla - h · k ... _, f b'd• k d r ou-ır cc:a malıkenıcsi teşkili vcu_a .b.ir ır dönerken Tiber ne nne w..ıar muza - 300 m:trclik uçurumun 1 ıne a a dan da iyi bir istikamet temin etmiş ola ı.,._, k:ılm:ımıottı. Tulliyadan · - . h d .. .. 1 1 d bl k mürettep aüır cr:a /,urulubilmesı ıc·m J," :ıı fer ordunun geçtıgı er yer en suıup ı"nmemictir. ~oförle yo cu ar an r a· ·""i ~tı 
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te§vik bcklemodi. Mutfaktan :r ':i caktır. Bart111111 adliye lwdrosu11a bir hıu: m 
",'· l'lldınm gibi bir sürntle taht getirdiği hnyva~ları ve malları kral ç1, bazı yerlerinden yaralanma~ta kaza- Evkaf hanının bulurtluğu mahalde ilcJvtsl . 
. .,. ,ı., Scrv.:yüsün kapıtüle çıkarttığını gör- yı savu!l.turmu!ı.lardır. Otomobıl kısmen ..1: d·v• k Barlında cuııdce aJjır ce:a mahkeme· " "<tJdı T ba e ı·-.:ı· Er :s :s bir belediye dairesi in-a e~ı ıgı ta -~llj • acı şına g ç ,,.,, • ınüşlerdi. hasara uğramıştır. :ıı si ııardı. Sonradan kaldırıldı. Fakat a· 
"1d "'•ıı, elbisesini kalın manda Romaliyı yağan bu kar altmda bek- dörde "Dernek puan., ıemfi, ;çtima! Ö" c.:nun m.ııeatllk ııter ""''"'"""'· ı "'c a•~n Yapılmış zırhı üzerine giy- leten sebep bu mallar ve ganimetlerdi. 1 ve resmi müesseseleri bir araya topla- Jıalfd çoj/ulmış bıılımuı:orda. Du malı· ~ti .. ' na atlar atlamaz dolu dizgin Yurddan c mh . dan kcmcde görllluek datıalar icin Zorı· 
... ı0 Zaferle dönen bir ordu eline geçenden KUçUk Haberler mıı olacaktır. u urıyct mey mın . 

8 1 1 ,_, ıtan uzaklaştı. uuldaua gitmek mecburiuetı . a~ ın ı 
. ·~ıtd her vatandaşa lir hisse verirdi. Madem ----~...!------~~"'."9- bulunduğu bu semt, Par\:. ve Halkcvi- için çol' bliyiik lıir knlfct h!Jkıl eclıuor· ~tl~ a, fışkılar arasına gömülmü! ki her şey Serviyüsün yanında bulunu- • Bursadtı niıanınanıcye muhalif hare- ni de içine almııtır. dıı ue ediyor. 

~r ,~ ltaba küfürler savurarak, şar- yordu, herkesin hisserfoi alacağr ana kette bulunıhılı:lıırından dolayı on ipekli Yakında inJaıı klüşünülftı yeni Halk l'apıla11 mıilcaddlt tcşebbıislcrc, par: 
" Cıb)ı',, d ha ır1eıısııc"t fnlJı·ı'k:ısı sahibi mahkemeye l t 1 t nda h"l'·ın mü~terek dllrğı (ltlı· J ,,erek eğleniyorlardı. kadar ona yaltaklanmasından a ta- .. ı op an ısı .. ,. l 

ili 
1

l-'a bi 'k' . k d il' ,·erilmi~lcrdir. olarak yıikıtk mcıl:amlara ar::edllmeıl-ıı tit . r ı ı sanıyc a ar scvg ·- bii ne olabilirdi? • V:ın ''Il:ı) ı:ıtlnılc bulunan 11 tnci :m .., •

1 
I ili! rağmen ağır ce:a malıkcmcsinirı ye· t~ tiği tarafa ı;özlerini daldırdı. -Kralın mabetten çık1p senatoya gir- i !eri mülıenılisll~I te.şkilHh :Mersine nakle Olur şey d eg 1 • nideıı teıkili mümkün olamanıışltr. Ad t"~Pel•naen aynlmayan genç k61e- mtsini bekUyorlard>. Oradak; m«aPm dilml< , •• ornd• ı .. ıı,-cıe boşlnm•şh,. liue ve .. lcli, ""'''" kadroıunJJ 

,}lirı:ıtı. P.;nbir heyecanına rağmen de b~ince koyunlar ve domuzlar omr • l\:ırsla hüyük bcledil~ parkı önün- Bir çoban, kendıs·ne emanet ancal: lıir htıldm muavlrıl llıtue tlmlş· 
~ " et] deki demir köprünün tamlrınc b:ışlanmış· n-ü Ü i ~~""ı htu erinden aynlmayan kuduz vinnlıer dağıt:lacak, ve herke' gani- 1ır. Hu köprünün üzeri nsfalt cla_caktır. edilen koyun ıilrua D t rnı rıa:iyt.l lmrşmnda Bartınlı ıöule ~·. e gö sUnü ona yasla:b. Onun metle.den hi'9esine dütcni omuzlayıp, "° 111 , hnıı.,ınnberl bo•nlan Konyanm haraç mezat sallı d,;,,;,,ı;yo" 
~ lltr~ c ile derece, yakın olduğunu, koyunlarını ve domuzlarını önüıe ka- C'lcklrik lesisntı tnnıir edilmiş ,.e şehre tek Balıkesir (Hususi - Şehre bağlı Ya· Cc:u usulıi muhakemeleri kanumrna 'ib~ k-cndis:tıden olduğunu anla- tarak izbesine dönüvc:recekti. rnr cereyan verilmiştir. kup köytınde Aziz adında bir köylü ilıivc cc/llcn son f ıl:ra mııl'ibincc B~r· ~~:Yorınuı gibi, deliklerr. büyüyen • Knro; müdılelumııml muavinliiUne b tırıda bir nıfirclfl'p nriır ce:a tcşl:flınc 

lı:t ~ .... aa Hl\İ llll'Wnl:ınlan Scyrcddln Aruı tayin koyunlarına bakmak Uzere bir çoban u- 1·1111.-111 ııarclır. Çiinl:ii ha ftltrcıda, Iİ( "'llt, ı.. .çla. rma dokundurnp bir di- Luçiyüs, mabetten çıkan kralın se- - " ,, 
s: "' t bi cılilınisli r. lunmuıtur, hıiklm /mlıııııııı malıkcmelr.rılr. r11 ,..,. ~~:q~Cti~· kokladı. nato binasına lefrdiği anch Kapitiil te- lf. n;.rtınıln Jıir mnncla kesilmek iiıcre Mehmet adında olan bu çoban Azi- dcmliııiııe rı•lslik yapma!~ lınl:kı veril· 

la i ı artırarak yagan kara hiç p~inin eteğinde be1irdi. Şimdi malla- mıınycne c<lllirkcn kaçmı' ,.e her tarafa ze kasaplar mahallesinden olduğunu mek ;::ere. miircttcp a{jır cc:a malıl:e· ~r l'ct v · h lk t A k ı· /A Ilı ı at trtnıyor soğuk, bu er nn dağıtılması yaklaştığı için ha ın ı:::ıklırnrak halla kaçırmı~ ır. ıgın man- . nıril tr.~kill için aclliııc ııc i ınt sa u· iotdııc! gibi kadının umurundıı ol- gürilltüsü de artmııı bulunuyordu. Her d:ı ,·ıırıılmıımış nlhnyet hlr Jnndarm3 söylemiştır. hl1Jt!l vcrilmtl:lcc1ir. !Jarlımn iki hü~l· 
dıı1qd· Genç köle kolunu onun beli l:ırafındnn ip nlılurak h:ıAlnnmıştır. Aziz, tuttuğu yeni çobanına bütün mirıc bir ılc lıtikim mııaııiııi itaue cdıl-

ı; taraftan: . koyunlarını teslim etmİ?;tir. Fakat b r miş o1-ıu/iı111a aüre nrlıl: miirctfep lıir ll;~ . ..Ya§a Servtyüs ! Ya§<! kahr.:man !,, . ou··n birdenbı're roban koyunlarla bir- ar.ır ce:a malıkmıcsi teşl:illnc lıfrlılr t ""' ı:> t ı Lr. · •· .. raf cıskerle dolu iıCt. Bunlar Liıçlyüıün • :ı 11 ..,._ tı. 1 nıiyecek mı'yiz kralirem? Divc bagirılmakta oması uçıyusu • r. 1 n ı·tır ~ -·"tıld ::ı: " d E · elbi likte ortadan kaybolmuştur. nıam t:a ma 1 t • 
'\t . iln:lı: biran ürkütür g:bi oldu. Hani az kalsın b:ışmda taç ve sırtın a rguvanı • Aduletlc :rnratc t'n lrüyı1k elınıımlytll ~ atç,J ?? • • d.. .. se bulundu1Yunu görüne~ şaşkın pşkın Jandarmaya yapılan şik5yet üzerine rı•r•n ı\dll 1e ııel:ı'llctl, R<ırlın mahkeme· ;ı ı;s ... b~ralıçtm! atının başını ç::virip g'crıyc unuverc· b hk"k ba 1 t " .. -

.. cekti. Fakat bu halk o an•la bir ağız- b:ıkıştılar. ta 1 ata ş anmı§ ır. sinin iı ililıarile çok vüklü olduyunu 
\ ·,., '~~~ .... §ka kuyuya dii§me~e Acaba ne oluyordu? Arnodaki kah- Nihayet sahtekar çoban koyunların nö:önüne alarak l:aclroya nasır ~ir M-

... 1 b~~-.:ıa ... ı. .. :_~e cli'-·'.ecttır- dan,· • · d bi k b t · •ıJ! t •• is• 1nıırefftp 
-- ..... :ıı k 1 htt k d" • bı'r kısmı:ıı •thrımı:ı: e r as-a a 6a - ı.·ı·m mııarinı ı ıııır r nııl' .. • . , -· - • • .. . ram:ınhğı üzerine ra ta en ısıne :r I i d ):~ lt"c ·- ı aşa .ı...uçıyus :,, mış, diğer, bir kısmım da baJka!anna ajjır cr.:a mahl:tm"si teşkil cın t 

t ~?ain .. B' d ·ı J' Diye ba~ırmakta da tereddüt etme- mi bırakacaktı? ~ salUlıiye.t ıır.rmektc 
11

crikmiuecdi ıımul ı\ı• yua.. tz e gı· me ı- di. O zaman artan b:r azimle hayvanı- Bu tereddüt Luçiyüsü önlemelerine satmı§trr. Fakat hırsızlık çabuk mey- mnldndır. Hnrlınlılar. sauın Saracoü-? 
';\ .. , b ı d ı· d y -lnı· oldtı. Ve delikanlı bir bogy a giti dana çıkarak k. oyunların hepsi to~~n- '"'•~,1~~~/~~ı~';;·ıı~ı;:.;111,rilJ.:iiı·lliiinıılo.rl•a•r._ııiBiiiiiiiariitıılım•l•ı1_. . ur~ya mı getireyim krati- • nı sürerek ara arın an ge~ !• ogru ... mıctır. Çoban lda geri ka!an koyuuı·e1r· ;. " 

t\ıı ı •enatoya daldı. salona daldı. " 

ar ~--~~~~~~~~~~~~~~~------------------~(~D~~~~~'.._..!..~la~b~i~rl~ik~t:e~b~i~r~k~ô~y~d~e:..!y~ak~al~an~m~ı§~t~ır~.--------------------------------------~~-1 mı dedin? .. Hayır.. Sena-~ Kapının önü; merdivenler ve her ta- cvamı var 
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Sultanahmet R. K. 22. _ 3-0 • 35 
yaıla~da, uzun boylu ve şi§mancası
nız. ~uha? bedbin görünüyorsunuz. 
Tahlıl netııcelerime göre, bcdl:rnliğiniz 
daha fazla uzvi ve bedeni sebc 1 d• .. 

1 
• p er ~n 

muteve lıt görünüyor Yanı' 61• ~- •• . . · z~ sınır 
zafıyetı, mide bozuklug·u ı'n'-b 

• ıu az veya 
karaciğer rahatsızlığı gibi 0:r 1 . şey o sa 
gerektır. Mesela bütün bu şeyler, sizi 
fazI_a rahatsız etmedikleri için bunlar Ü· 

zerınde ehemmiyetle duruyorsunuz ... 
Fakat bu satırları okuduktan sorra dik
kat ddiniz ve en iyisi kendinizi bir dok
tora dikkatle muayene ettiriniz ve b:m
cl?.n sonra ıdüşündüklerin.=.zi ve bu tah
lil neticelerine dair kanaat ve mütale • 
aJarınır.ı • mümkünse sarih adresinizle • 
bildiriniz. 

-106 -

Şişii - Gülfem 5 - 20 -25 yaşla • 
rında narin yapılı, hassas bir zat. Biraz 
vehimlisiniz ve a.:kkat etmezseniz daha 
fada vehme de kendinizi kaptırabilir
siniz. Hayatın11xla fazla alıngan olma • 
ğa hi~ lüzum yoktur. Maddi vaziyeti • 
niz.=n iyi olduğunu tahmin ~yorum •• 
Yerını endişe ile düşünecek vaziyette 
bulunmuyorGunuz .. O halde vehim ne
den? Bir de kıskanç yaradılı§ta görü • 
nüyorsunuz .• Bu da saadethıV.e engel 
olabilecek amilleıı:Jcndir, bunu da tadil 
rdiniz. 

- 107 -

1$~ğfarbe.şı C. S. D. 9!) - Genç, uzu
na yakla§an orta boy .. B:.inye it.:bariyle 
iyi, sıhhatçe mucibi şikayet bir şey yok. 
Hassas, zeki ve biraz inatçı bir karak • 
ter. Tahakküm etmekten hoşlanmadığı· 
nı zannettiği veya söylediği halde ta -
hakküm ec\:lmckten de hoşlanmaz. Ar
zı.:larııun yerine getirilmemesi bir ha • 
dise doğurabilir. İntizamı sever. El iş
lerine b'biliyeti iyrdir. Yalnız yorucu 
saydığı tılere pek mültefit görünmemek 
tcdir. ~ğenmekten ziyade beğenilmek; 
tcmayils etmek te başlıca istekleriniz • 
!dendir. Çok ilerr. derecede bulunmayan 
inattan vaz geç.meniz ve hoşunuza git
mese bile başkalarını memnun ed~cek 
işelri ihmal etmenizi tavsiye ederim. 
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Boğıuiçi L. D. 45 - Gençr}:niz. Bir 
işi bir çırpıda çıkarmaktan, ince ve 
dikkat isteyen işleri yapmaktan hoşlan· 
mağa mütemayil bir tabiattesiniz. Göz
lerr.nizde şimdi zaaf var mı? Kest~me-

dim, yalmz şüphelendim.. Eğer bu şüp· 
helerimize iştirak cdiyoraanız, bir göz 
doktoruna müracaat edebilirsiniz. Eğer 
şimdilik böyle lir şikayetiniz yoksa, 

çahşırken ıduruşunuza dikkat ediniz. 
Gözümün önüne çalışma esnasında faz. 
Ja eğilen sempatik bir sima geliyor. iç
lisiniz, burada bundan anladığım mana 
da şudur: Düşünce ve hisleıfoizi ortaya 
atf\l<tktan ziyade içinizde saklarsınız. 
Tutumlu olmağa istidadınız vardır. Bir 
şeyin şekline ve harici vaziyetine ehem
miyet verme<liğinfz anlar vartdır. El 
i~lerine istidadınız iyidir. 

-109-

Bir Bayan 37 - Bayan değil, bayaı· 

Yaqrnız ortadır, büyük bir ihtimalle 
nız. r 

35 ·aşındasınız. Boyunuz uzundur ve 
} o h' .. na pek yakındır. rta ·r vucutte· 

uzu . k. d .. .. 
. . Zekanızın herkesın ın en ustun 

sınız. . 
olduğuna inaruyonıunuz. Başka.larıyle 
alay etmek hoşlandığınız şeylerıden 

. 'd' Muziplikten zevk duyarstnız. 
bın ır. .... .. .. .. ·onu 
..... , CKrİıamc:.u gorunmuy • , 
ı ,. uı. •• ı:n • 1 
..... Billn be§kalannı~ der:ıenne 

_ J~kayt kalmak, mumeyyız va-
• en aı ·ı · b. hod 1 

da biridir. Bu, ı en ır • 
aıflarınız n j 

. . te ifade eder. Hayatta her şey, 
bmlık . :n i in yaratılmıı de· 
ve herkes yalnız sız, ç 

ğildir. İnsan, kendine karşı beslediği 
muhaıb!>cti yalnız kendi ruhunda değil, 
l.ıaşkalannın, etrafındakilerin ruhunda 
da toplamalı ve diğerleri fçin de kendi· 
sinde geniş bir muhabbet ve hürmet 
payı ayırmab:iır . 

-110-
Kadıköy B. M. U. - .ffü şeye karar 

vermekte a:ele c:tmiyen ve verdiği ka· 
ran da mutlaka tatbik etmek istiyen bir 
karakter. Yalnız bir §eyi teHı:k ve mu
hakeme ederken tetkik ve muhakemeye 
yarayan unsurları daha mantıki bir şe· 
kilde toplayacak yerde dağıtmaktası -
nız. Bu hal hükümlerinizde isabetsizli
ği arttırabilir. Bünyece iyi~:ıiz ve şiş -
manlamağa müstait bir teıekkülde&'niz. 
Tutumlu olmağa temayülünüz fazla -
ıdır. Kendinize ait şeyleri başkalarına 

olduğu gibi, söylemek ve anlatmakta ih 
tiyathsınız. Teşebbüslerinizde bunları 

en az zahmetle, en kısa zamanda ikmal 
için icap eden tedbirleri almak hassaruz 
çok iyidir ki bu clıı ,:şleri düşünerek baş
laman11: neticesidir. Kıymet verdiğiniz 

hareketlere bagkalarınnı da kıymet ver
mesini ister ve bunu temin ockcek hu
sustan ihmal etmezs=niz. Yalnız son 
zamanlarda biraz bedbin görünüyorsu
nuz. Bu, bugün için tashihi lcizun bir 
hcılinizdir. 

-111-
K. T. D. 2 - Orta boylu, vUcutça iyi 

te§ekküllil ve f.yi bünyeli, faal ve çevik 
bir zat .Hayatta diğerlerini harekete ge
tirmek için onlara menfaat göstermek 
lazım geldiğini ve karşılıksız bir şey ol· 
madığını lilir ve hesaplarınrzı buna gö· 
re yaparsınız. BOJ durmaktan sıkılan 

bir karakterdesiniz. Bütün bu kabiliye
tiniz neticesi, olduğunu2'dan, bulundu • 
ğunuz mevki ve derecedne memnun de· 
ğilsiniz. Serbest ve açık ruhlusunuz. 

Ailenize bağlı b1r tabiattesiniz. Esas 
itibariyle işinizde dikkatlisiniz. Bütün 
bu hassalarıruza rağmen daha fazla mu 

1 

vaffak olamıyorsanız, bunu bütün iyi 
kabi\=yetinizi; bir işten en iyi neticeyi 
alacak surette, ayni zamanda bu iş üze
rinde teksif edememekte arayınız. E
ğer var:Jığım son hüküm size kafi de· 
recede va:ı:ih görünmüyorı:.- bunun iza· 
hını isteyebilirsiniz. 
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Bülent Erıoylu - Gaztede size na
ıul }•itap edeceğimi göstennı:miş oldu · 
ğunuz iç.in isminizi yazmak mecburi
yetind kaldım. Genç bir yaştasınız. Vt 

cut itibariyle si1e dolgun veya şişman 
denemez. Boyunuz orta sayıl:r. 

Açrk konuşur, etrafı diiş \nmek ister
siniz. Hayatınızdaki hedefleriniz pek 
hayali ve iddiakarane değildir. Esasen 
uysal ve mütevazi bir kaıakterrniz var· 
dır. Yalnız etrafınıza, muhitinize uy -
makta güçlük çekmektesiniz. Konuşma 
tarzınıza., giyinmenize daha çok dikkat 
etmenizi tavsiye ederim. Çünkü yazınız
dan anladığıma göre; etrafınızda en iyi 
te~frler yapmak hususundaki §iddetli 
arzunuza rağmen bu hususta kusurları -
nız mevcuttur. Hayatta kendisine ben· 
zemek istediğiniz insanları iyi int:tıap 
edil"h. Tahsilinizi de ilerletmcnizi ehem 
miyetle tavsiye etmekteyim. 
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0rtaköy - Akasya 3. - Gençsiniz. 
Büyük bir ihtimal ile yaşınız 20 veya 
25 tfr. Uzunc;ı boylu görünüyorsunuz. 
Size zayıf demek daha doğru olur. Pa
rac:ıa çok sıkıntıda olduğunuzu tahmin 
diyorum. Bu yüzden mUteessirsiniz. 
Genç yaşta olduğunuza ve tembel de 
bulunmadığınıza göre, çalı§ır ve hoıya • 
tınızı tanzim edebilirsiniz, müteessir 
olmağa lüzum yoktur. Biraz müsrif e1ı.: 
o):Juğunuzu anlıyorum. Bu huyunuzdan 
vazgeçmenizi bilhassa tavaiye ederim. 

HABER - Ak~staeı 
===--========:;;;;;=========:;;;;;= 

Yazan: Kenan Çinili - Melekzad ÇinJ..l.l 
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- Tercii me ve iktibas hakkı nuılıf ıadur -

IBDır güıro, fa~ıa lkoslkaınçOoğoınıo balhlaıırne yaptom: 

Parmağımdan nişan yüzüğüoii 
çıkarıp suratına fırlattım ! 

Fer; köyüne g diş gellşlerlm bana yeni yeni ah ·1aplar temld 
etti: Hunların arasında bir de sabıkalı Piç A.hmed vardı 

O, gerçi dışarıya bakıyordu. Fakat 
gözlennin hiç lir §eyi görmediğine e
mincl.:m .. O, yalnız istikbali düşünü

yor, nişanlılık çağına kavuşmasının zev
kini tadıyordu. Ya ben!.. 

Bense, günlerce kendini hazırlaıdığım 
bu gayritabl hareketin sonunda önüme 
çıkaracağı acıları ... 
KimbiJir benim bu çocukça hareket-im 

aite muhitfoıde işitileceği gün ne fırtı -
nalar kopacaktı? i~te ben bunları düşü
nüyor, hatta daha ileriye vararak ken
dimi evlatlıktan reddedilmiş li.le görü
yordum. 

* • '!-

Leytayla yedi sekiz ay n:.şanlı kal. 
dım. O, gittikçe artan bir geçimsıizlik -
le, her yaptığımı fazla görüyor, hare -
~tlerimi tahl:lide başlıyorıdu. A~;l:kar b:r 
§ekilde kıskançlık alametleri gösteri • 
yordu. 

Ben bunun sebeplerini anlamıyor de· 
ğild\m. Ondan uzak kalmıya çalıştıkça, 
kız olduğumun farkına varılacağından 

mütevellit bir korkaklık ve çekingen • 
lik gösterdikçe o bunu başka şeylere 

hamldjiyor ve gözümün başkalarında 
bulunduğu neticesine vanyordu. 

Fakat ne yapalilirdi.m ki, batka tür
lü de hareket edemezdim.. Ben onu 
ne kadar yola getirmeye ve laskançlrğı 
nın manasız olduğunu ne kadar anlat -
maya çalıştımsa kıskançlığı bu nisbette 
arttı ve artı~ tahammül edilemez bir 
hale geldi. 

Nihayet ondan ziyade beni her gün 
yakıp kavuran üzüntüden kurtulmak 
için kıskançlığını yüzüne vurarak ay -
rılmak teşebbüsünde bulundum. Ber.: 
asabileştirdiği günlerden birinde par • 
mağımdan nişan yüzüğünü çıkartarak 
sm·atına fırlattım ve evden çıkıp gittf:m. 

Aramızda böyle bir vak'a geçt:ği gü. 
nün akşamı anne5i haber göncerdi. 
Gittim, kızı ile aramızda geçen hadise. 
yi anlattım. Artık nişanlı kalmamıza im· 
kan olmadığını, çok kıskanç olduğunu, 
tahammül edemed:ğimi söyl~ 

Annesinin ve akrabalannm israrlan 
üzerine gene barıştık. O günden eonra 
da onu daha sakin, daha uysal buldum. 

• * * 
Fcriköyüne gelip gidişlerim, beni bu 

muhitte de çok çabuk tanıttı. Lcylarun 
nişanlısı, yani ben, krsa b·.r zaman için· 

de buralarda yeni yeni ahbaplar temin 
etmiştim. Bunların arasından iyilen:, 

fenaları fena göründükleri halde bana 
karşı çok samim hareket edeneleri, dost 
luk gösterenleri de vardı. 

Bunlardan biri Piç Ahmettir, Bu 
bir c;abıkalıdır. Fakat sabıkaları, onun 

iyi ahlakına küçiik bir n<.kisa bile ver 
memiştir. Bu muhitte onu herkes se· 
ver, çünkü o herkese hürmet eder. 

Piç Ahmetle bir gün yoI<la karşıla~-

tım: 

- Kenan bey, dedi, seni davet ede· 

ceğim benim düğüne. M<ıllım ya artık 
evlen.'yorum. Gelirsin tabii. 

Davetine gitmekliğim pek tabii sa
yılmazıdı. Fakat kendisini sevd'ğimi 

ve bana kıırşı iy,:. hareketlerini beğen
diğimi bildiği için nazının geçeceğine 
h'.lkmediyordu. Dogrusu ben de, bu iyi 
kalpl: sabıkalıyı kırmak istemiyordum. 

- Ne zaman düğün? 
- Bu gece, kardeşim .. 
- Pc-kala •• Fırsat bulursam gelirim • 

- Fırsat bulursamı yo' Muhak 
kak beklerim, Gelmezsen gücUıne gi
der doğrusu, 

- Gelirim, Ahmed. 
- Eksik olma .. Beni çok aevindirir-

s;n ! 

O a.kpm. Feriköündeki Piç Ahınc· 

Nihayet oıııt bir T:alıvede pastra O],tna r1•au bu1dıım. Oyun masası öııii·ıe 
yaTaa §tım 

din evine, onun düğününe gittim. Dü
ğün evi, aşağı yukan hep kendi ayarın 
da, hatta azılı killhanbcylerle doluydu. 

Pi~ Ahmet, davetini kabul ed=p gel
miş olmamdan dolayı büyük bir mem
nunıyet ı:;Jsterdi. Ve bunun işareti ol
mak üzere de içki masasının en mute
na yerin: bana ayırdı, 

Oturduk. içtik ve eğlendik. Ardaan 
bir saat kadar ya geçmiş, ya geçme
mişti: Küçük odanın kap:sı açıldı. Cı
gara dumanları arasından içeriye giren 
hayalin kim olduğunu farkettim. Bu 

Leylaya tebelleş olan ve onu işınden 
çıkaran u..:.ta başıydı. 

Bu tesadüf ikimizi çle memnun et
memişti. Kinli bakışmaların hiç de iyr. 
bir neticeye varmayacağını hissedince 

avağa kalktım ve düğün sahib=nden 
bana izin vermesini rica ettim. 

Ahmet, usta başı ile aramızda geçen 
hadiseyi biliyordu. Fazla ısrar etmedi. 

Düğün evinden çıktım. Doğru evime 
gidip yatmayı kararlaştrrmıştım. 

Tenha ve karanlık Feriköy sokakla
rında, ayaklanm burkula burkula yol 
almaya başla:dım. Düğün evile kendi 

evim arasında bir hayli .mesafe \ıardı. 
En az yirmi dakika, böylece karanlık 
sokaklarda yol alacaktım. 

Be§ daklka ya yürümüş, ya yürüme· 
miştim ki arkamda bir ayak sesi pey 
dahlandt. Dönüp baktım. Siyah li.r ka· 

raltıdan başka bri §ey göremiyordum. 
Bu sırada yolun en berbat, ne karan
lık, en kötü bir yerinde bulunuyordum. 

Bu karaltı içimde bir şüphe doğur· 
du. Yavaşça paltomun önünü çözdüm. 

r .. ;ma üzerimde taşıdığım küçük brov 

nik tabancamı çıkardm1. Emniyetini 
açarak paltomun cebine soktum. Ayak 
sesi, gittikçe yaklaşmış, ta yaruma ka-

dar gelmişti. Arkamı gönniyordum 
ama gölgenin hemen yanımda olduğu
nu hissediyordum. 

Evvela şüpherrin bir kuruntudan 
ibaret olduğunu sandım. Gölgenin de 

benim gibi bir yolcu olabileceğini dü
şündüm. Ben böylece kendimi teskine 

çalışırken her iht'.male karşı durmanın 
ve bu karaltıyı önüme almanın daha 
iyi olacağını hesaplamıştım. 

Fakııt gölge önüme geçmedi. Israrla 
arkamda duı:tdu ve bu sırada ,onun ko-

nuşmaya başladığını duydum. Bu usta 
ba§ının sesiydi: 

- Kenan bey, diyordu. Hatırlarsı

nız, fabrikaya gelerek b:ma uyla hak
krnda bazı şeyler söylemiştiniz. Bundan 1 
sonra da Leylayı işinden çıkartmışlar
th, 

Siz benden şüphelenmiı ve ötede; 
ride aleyhimde bazı şeyler söyl.c~ cıeıı 
niz. Şüpheniz doğru, Leylayı 1~'j1 rıı· 
ben çıkarttırdım. lşte şimdi de le~ jSİ 
nızdayım. ötede beride söylddiklct1~ 
yüzüme kartı da söylemenizi. isti 
yorum. 

rı1t1' 
Sesinden müthis bir ı;inir tııı1' ıdıl 

geçirdiğini anlıyordum. Miimldifl ;,w 
ğu kadar soğuk kanlı gört.mrıe)'e 
şarak: . 

11
,. 

- Haydi, işine git, dedim. :acıı\,.ıt· 
· · yok ' sıl tanırsan tanı ehemmıyetı ·ğillP 

ruz ben, Feriköy külhanbeyi d~ g'ô' 
Gece yol kesen, silfiltla mukabe e .t..ıı• 

.ı bnstı:.>· 
rür. Gece yarısı karakollar;.ıa, 0ot1 
nc1erde sürünmek istemiyorsan 

geri. ıcıırt 

Bunu söylerken tabancaını da 1rı.ığıl' mış bulunuyordum. i~fo ciddi 0 ....,e.1 ..,cıo~ 

nu anlayan ustabaşı cevap bı e . ,,.~i 
d'ğı IJ 

ye cesaret gösteremeden gel ~ ifl ts• 
geri döndü. Karaltı ve ayak ses':crı cıe 
mamen kaybolmasından sonra 

yoluma devam ettim. . btııitıl 

Ustabaşının gece yol kesınes~cıf.1<51 
tabancayla mukabele ettneın. tı· J3ıl' 

muhitinde dallanıp budakla~ş 50y1t" 
nu nereden işitmişlerdi? l{iftl. gUfljj, 

mişti b:lmiyordum, fakat ertCS:şirı .,,-· 
w aman ı · e-Ley la ile buluştugum z baclıS 

hiyetini anlattım. Leyla geç~~erııdcı> 
den, ben.:m düğün evine gı 
müteessir:Ji. g5'' 

- Gece seni takip etmişler, 
müıler, dedL · yW' 

' kuıııarıbC 'f 
Bu dedikodu; adımın uıııa gitıi11 

arasında anılması hiç de ~~ ldrı bC5
' 

değildi. Ustabaşıya .=çin ıçına}ra 0ol<ıl1: 
lemeye başlcl:hm. iş bu safh ettiği 
oükten sonra bu adaınJ, d~ek Jıe"t" 

zil~ 1· kahvelerden birinde re }c)ıllc 0 

• b. -ç oc \J t:Jl1' 
sıne kapıldım. Bunun ır edetneflliş. e 
ciuğunu o zaman idrak . keııdiı1' di . e 
BugünU hatırlarkan ken ıııışıtn Öl) 

gülüyor ben neler de yap 

.. cı•· düşünüyorum. bı.JP 
• • e<1 erı . .,et 

Zavallı bir kızı ışınden Jl!•;lıaı 1• . .. kovaladım- bıl 
mı tam bir gun nar:kcrı ıııt 
onu bir kahvede pastra oy klaŞuıct 

.. üne ya 
dum. Oyun ınas:uu on ~ 

sonra: . sen beııde~ 11' 
- Bana bak, dedım~ nUrı gc' ;& 

· · rsuıH v 11e LcylW:lan ne ıstıyo. J{astirı 
hakla >olumu kestin. . ıc~· 
izah etsen c? ·· Elirı<Jctc1 ıa.r· 

bo rnadı r.ı& o tavrını ı-. ~ ı uz erine , 
ğıtlardan biriı.i masa ) 

k • _..u °'" en. (De"ıııw-
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~,. . 
~miyiz? 

aatte 5000 
kilometre 

sürat ! 
diti~ !Uz yılda ilmin, fennin &öıatcr
~ ....... rıkalar karıııında insan her •e-\' ...,.ırıııc.. , ll 

' hun gCS~rniyc alıştı. Hakikaten 
~ ttyı a!allen, gayri mümilkün sayı
~dt b 'r:. bugün hakikat oluyor. Şu 
tııı d~ Ugt..ın yapılamiyan bir ıey:n ya 
"1i ~Pılarniyacağını, yapılmak ib
tıı oıilt:a IUltnadığını iddia etmek dog-

!l..ı.._~ı. 
'~ınızm babaları, hiç §ilphe
~,0,:toınobili: ~ ~ramofonu, ta yyaı eyi, 
tltb..?~· elektrıgı akıllarına bile ge-
~ ~r. Bunlara o kadar alııtık 
~ e~, Afrikarun, Amerikanın en Su k&vımleri bile bunlarda b!r !ev
de~ &örmüyor. Mademki bir rUn 
,, en Dakara uçulabiliyor, yann 
~· bir alet meseli bir mermi 
~ aya gitmek imk,nı bulunmi 

ile ınalum? 
bu saye iledir ki, Amerikah 

Godar inıan dehasının timdiye 
nur ve tahayylil etmedifi 
bir makine yapmiya çaJ111-

~ denberi bıkmadan uunma
._ cündilz bunu meydana ıe 

1lfraııyor. 
r, Nev York cıvannda, bO§ 

- "'·--"- ortaıındaki at81yeaind~. bir 
laerıniıinin, daha doıruıu havai 

' tecrilbelerini yapıyor. Eter 
~ tecrilbeleri muvaffakiyetle 
~ .arat kanunları alt nıt o-

" . ~~ '-~i devirlerde taı devri, tunç 
\~ tnıJdiği gibi bulunduğumuz dev 
~ liirat devri denilmek lazım gele-

~\~ıkir yeni değildir. Uç yil• yd 
~eaterli rahip Villdn de bunu 
~, 1 ve aya ıeyyahat adlı kUçUk 
'Yl%nuıtr. 

1' 'l Yalan bir devirde Edgv Po. 
~~ve H. O. Velı gibi meıhur 
~ı.e:.rler de bu rüyaya kapıldd:ır, bir 
l.ifltr ·yazdılar. Fakat bu l'llyanın •ea 0•nıası pek uZa.k .J ... .,u "ıt.ıı .• 

\ .,. elenin en milıkill ciheti mermi-
' e:nı cazibesinden kurtulma11nı te 
~hihnektedir. 
~ tıör Godar ilçer metre boyunda 
~l't~ Y~~mıı, bunların ileriye dog
...:.llllltr etını, Esanı ve Oksijen dolu 
S 

1 
la temin etmiıtir. Bu ıurctle 

~ ıoo kilometrelik bir ıilrat elde 
~· . 

~~rtal~yh on üç yolcu taşıya:l bir 
~ ._ fıni, Nev Yorktan Londraya 
~·,:~: gidebil~.:ektir. Bu gidit pek 

t 
~- ır şey olacak. Mermi pek sıkı 
t~~ Calt 
\ı-cCt~ •arzı saran hava tabaka!annı 

· l'e hava boşlu~unda aeyredct.:ek 

~~ 
\ ~ ~zibeıinden nasıl kurtula-

. ~~e bu da hal olunmuı gibi
~ dt '" u, hava bulunmiyan yerde taz 
. ~hıır. 
~· Olh .. ~ ~yle bir alet nasıl ıev.k ve 

~'t.. -~bılecek, huıusiyle yere nuıl 
~ır?·· 

~~lluz değil mi? Gayet tasit. 
\' «<sııcı leyri, Gyroıkop, denilen ve 
~le Uiünün ispat için kulJanılan 

\.._~reaa lrontrol edilet.:ektir. 

~e r Godar bunu küçük Aletler 
te....,•b • • 
,. Y e ctmif ve memnunıyet 

~ ~~ ler elde ctmiıtir. 
\t,~ td.:rübenin büyük modellerde 
~ ~fa~iyctlc tatbik olunabile \!'tt· ıtır. 
~~e nıeaelesine gelince: Bu 
~ ıı: kadar gU~ bir i1 delildir. 
~ ~ kilonıctre aüratle aeyreden 
~ ~ıa. 80 kilometre yaklapca 
~\.~ fren yapaı.:ak ve bu auretle 
~11\t llt tına girecektir, SUratl hava 
~' bt ;endi kendine ualacaktrr. 
\~ ..:.ı. a havai merminin yan taraf 
~'te bı· ~~eni kanadlan dı var 

Ol.._ Utt~egı sırada bunlard11n is-
'.\~·;:-.:aktır. 
~~r ~atı düşünen yalnız pro
~' ~ 'lildir. Franıada da, E.Pe 
,~•i lltmda buna benzer bir 

l. "'a.ı ktadır. Bu iletin 30 milyon 
'-.. ~leı.u olacağı tahmin edilmekte
·!~ 'btt~i~ine göre bu alet iki la
" ~01acalc ve bir de pilttt ye '8 ,._. ı. Saatte 5000 kill"met 

'~ .-q9.:ekznit. 
~~da, Profesör Obert de, pro 
~ ~tıra getiren bir mermi 

"l e1., __ .r. Bu makinenin afır / 
--... 3 tonluk yük ve 10 1 

., 

Arap 
dişi 

çöllerinin 
1 • Lavrensi 

Bu esrarengiz kadın 
Arap kabilelerine 

hükmediyor 
ÇölqJe, palmlyeOeırnn göBtesınctıe 
secdeye kapanan yerlilere ken
disini halAskAır cuaırak tanotıycr 

'CYtJK ,.e kil~'k dtwletlcrtn hemen hepsinin birer gizil teşkf.lltı Ynr
dır. Bu tcşktlAt, harbiye veya hariciye nl'znretlcrino Jnerbuttur. Ya

lınc.. da büı;bütUn mll8takihlir: 
A lınnn la ı·nı (gizli tl'~kUAt) ı, fra usı~lal'm (İkinci büı·o) au, lnglllzlerin 

de meşhur (J~ntelUceıuı Seı'\'itı) 1 gibi. .. Dnnlar harpte, ımlhte, daima seter 
her hnllndedlr. Binlcrct'i kadın \ ' O crlıek n jrmlnrı vnrdır. Bunların bazıla-
1'1 ınenfant temin etmek, pnrn kazunmnk için çııb,ırlar. Ulrçoklan da sııof 
,·atana hlzml't etmek bu müşkül, müşkül oldui,"lı kadar tehlikeli \'nZif<'l i 
Jiabnl n• !>u n§;urda bR.7.an <·anlarını feda Nlerler .• 

lı;IN·lndo me\ ki sahibi güzel kadmlnr pek ~oktur. Yatan a.şkile ha-· 
~atlarını. hntt& kıulmhklnl'lm feda etmekten (C)dnmMlcr. BHyftk htıl..""flm<.>t 
atlamJnı·ının, <"ı·!;:llnı harhly<" daireleri memurlarının mnhnınıl7ctlne gireı·
ler, C\ rnl<lnn dosyn1ıu'1 t>;tlnrlar, yahut da kopyestnt alırlar • 

Pelrol i Ahesl bir kadın 
Bu gibi kr.dınlar l~inde hayatı en 

zi:rndc dikkate, tetkike değer blrisl 
vardır ki o da (Eutellicens Servis) 
momurlarmdnn (Gertrlid Bil) adlı 
hlr kndındır. 

Bu: daha kUcOk, güzel ınn,·ı gözlü, 
şirin '\'e sevimli bir kız iken bazan 
deniz kenarına gidiyor, güzel gözle
rini uzak u(ukJara dikerek düşUnU
yordu. llk e..-vel gemici, sonra tayya
reci olmak istedi. 

Nihayet l 915 d<>, mcmleketlne hlz 
ınet tein bu glzıt teşkilMa girdi. Mı-
sıra gitti. Kalıtrenln bUtUn resmt 
ve kibar salonları bu eık, zarif ve 
güzel kadına kapılarını açtı,. Az son 
ra Munr kibarlnrınrn mahbubesi ol
du. Hi!:blr ziyafet, hiçbir garden
parti ynktu iti matmazel (Bil) davet 
edilmiş olmasın ... 

Halbuki o, nihayetsiz ~öllerde 
dolMmak, çadırlarda yatmak, yerll
loJrıe auııı.ıv K&l1'.uıak, ouıarıa konuş

mak, dertleşmek istiyordu. Her şey
le alAkadar oluyordu: l\lısırlıların 

mim hareketleri. petrol meselesi. 
flh .. Onun btJmedl~l hiçbir siyası lç
tlmat. iktisadi hlr hAdise yoktu. 

Erltek kıyafetine girdi, Mısırdan 
Sudana geçti. Sonra Hicaza, daha 
sonıra lrandan Hindlstnna gitti. Bağ 
rlattn iken zabit üniforması taşıyor 
ve herkes kendisine (zabit vekflf) 
diye hitap ediyordu. 

Bu, bin bir gece diyarının parlak 
ve aylı gecelerinde elhirll hakıı,ları
nı Mueuldan ayıramıyordu. lşte, 
Musul petrolları işindeki bilyUk hiz
metlerinden dolayıdır ki lngiitere 
kralı tarafından (tmpnratorlıık s6-
va1yeRI) rütbeslle ve bir nisanla t~l-
tlf olundu. · 

Matmazel (Bil) ne kervanların 
hücumundan, ne isynu eden kabile
lerden korkar. Onun düşilndllfil an
cak bir şeydir: Kralına hizmet et
mek. 

Bu gUezl allvarl, yorulmak nedir, 
bilmez. Eıkl Padmlr imparatorluğu 
dahlllndekl petrol ltlerlnde parmağı 
vardır. Ve bu ltl idare eden ipin ucu 
da onun narin parmaklan arasında
dır. 

Bu ıeyahatlert eınuında, deve
ci kıyafetlle dolqan mef)ıur (mira-

la~· Lavrcns) le karşılaşıyor, ondan 
talimat alıyordu. (Gertnd Bil) 
Hint yolu Uzerlnde, g6zU dalma açık 
bir bekçi idi. Aldığı malQmat Lon
dranın çok işine Yarıyordu Bu gtı. 
zel kadın, 1928 de kısa blr hastalık· 
tan sonra ö!dU. 

lngiltere hUkflmetl, gizli ajansları 
nı birer kahraman telrıkkl eder. Hat 
tA kral, bir gün bunlardan bahseder
ken; "bizim en iyi diplomatlan
mız ... ., demiştir. 

(Gertrild Dil) in actığı yolu ta
kip eden fngfliz kadınları, kızlarr 
çoktur. Fasın cenubundakt c~merde 
dolaşırn esrarengiz bir kadının Arap 
kabileleri Uzerlnde cok bUyUk bir 
nüfuzu vardır. Hattl Araplar kendl
elne (Dişi LA,·rens) 11\kabını ver
mlşl,,rdl. Halbuki haklkt ismi (Mi
sis Helen Person) idi. 

Çölde, Palmlyerlerin gölgesinde 
Mcdeye kapanan yerliler kendisini 
1s1Amrn halAskArı olar~k -tanıyor
Jnrdı. 

(Helen) Fnstn bUyüıhUştil. Ara]) 
elblseslle geziyordu. Arap kadın-
ları glbt yUzU peçeli ldf. tki kere 
yarahmdı, ,.e adamları ile beraber 
çöle kaçarak kurtuldu. 

iki yüzlil bir hasta bakıcı 
1918 fklncltoşrln ayında, Belçika

lı genç bir hastabakıcı kızın, göğsün 
do hP.m Almanların (Demir sallbl), 
hem de Fransız ve Belçika (harp 
madalyeleri) ile dolaştığı göı1llllyor 
du. Mareşal Hnyg, ordu emirname
tılnde "hizmetinden, yararJıklann
dan sitayişle,, bahsediyordu. 

Bu kadın, (Rulcr)dekl seyyar bir 
hastanede yaralı Alman askerlerini 
tedavi ederken topladığı maHlmatı l 
gllnO gününe İngiliz, Fransız karar
gAhına bildirmek surettıe mUtteflk 1 
ordulara çok bilyUk hizmetlerde bu
lunmuş, hareketleıini kolaylattır
mıştı. Bu kadının ismi (Marta Ku
nokaort) dir, ve bugün bir lngiliz za
biti ile evlidir. 

Bazan gOrdntu acı gUnlerı, geçir
diği tehlikeli anları dUşiindUkte tit
remekten kendini alamaz, ve IJtı söz
leri söyler; 

"BUtUn dünya kadınları dizlerin
de sailadıkları yavrularına kin ve 
nefreU değil, Revgiyi öğretmelidir. 
Belki bu suretle yeni yetişen nesli 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
ve bütün ağnlarmızı derhal keser. 

rcabınd• , Unda 3 ka,e ahnabUlr 
raım ve markaya dikkat. Takllllerlnden sakınınız. 

yolcu tqıyabiltt.:ektir. 
Alman profesörün tasavvur ettiği 

bu sürat karpsında Amerikalı profesö 
rün temine çalııtıiı ıilrat karıııında tav 
şanla kaplumbağanın hikayesini hatır 

latmaktaclır. Ararada, aaattc bir kaç yUz 
kilometre değil saniyede 112 kiloaıetre 
fark vardır. Bu Aletlerin her ikiıinc de 1 
hildkt bir menni demek dogru ·ieğil
dir. Çtlnktl ileri hareketini fiddetli ru 

ifrazı suratiyle bi.ızat kendili temin e
decektir. 

Dilşilnüldağü gibi bir gün banlar 
hakikat oluverirse ilimlcrimize dünya 
dar &tltt.:ek. icad fikirlerini yıldızlara 
çevirecekler. Aaba inaanlann hayalinde 
yapyan bu büyük proje tatbik Ahasma 
ne zaman geçecek? .. 

Ve biz bunu :ıörebilct.:ek miyiz?. 
,.. . 

P:c'çiknlı caauı .Martanm hayatma <lnlr ~en filmden blJ' ~ahn«-
Cuut l\la•tn yakalanıyor 

ıla Fransaya hizmet eden (Alsnslt 
Alfons) ile birlikte hastanenin altm 
dakt .gizli blr yoldan Alman mUhlm
mat deposuna kadar gittiler, b\r 
bomba koydular. 

Dlşt LAvrenı 

ıBlrkac gtln sonra (Marta) kol sn
atJnln kayboldu~nu grS'rau. Ve kü
çnk meydanm duvarına ye.pıştmlan 
blr Ulnda şunu okudu: . 

"Asker! polis tarafından yakala
nan bir aakerln Uzerlnde birçok eşya 
ile beraber bir de kol saati bulun
muştur. Sahiplerinin mUracaatıerl..,. 

İllnm altmda eşyaların cinsleri 
yazılmıştı. Bunlar meyanında: M. C. 
markalı bir altın saat .. de vardı. 

(Marta) polis dairesine gitti. Zn
blUer, kendisini karşıladrlar. Saa
ti verdiler. Fakat, ertesi gUnli evini 
bastılar. genç kı11 alıp götUrdiller. 
Yolda. bir amele: "Cesaret küçük 
hemşlre .. 0 diye bağırmıştı. 

(Marta) tehditlere, işkencelere 
rağmen hakikati söylemedi. tnkl'ırda 
devam etti. 

Zabıta; mühimmat deposunun al
umumt harp gibi bir fel!kete abJ- tma bomba konulduğunu haber al
maktan kurtarmağa muvaffak olur- mıt, Ye bombanın yanında kol saati
Jar .• ,. 

(Marta) memleketi düşman tara
fından işgal olunduğu zaman birtok 
ları gibi kaçmadı. Hastabakıeı ola
rak onların hizmetine girdi. Ayni 
zamnuda (Entelllcens Servis) e maln 
mat veriyordu. Bunu yalnız Uç kişi 
biliyordu: Annesi, ve 63 numaralı 

ajan .. 
Annesi, bir manav dllkkAnı aç-

mıştı. J{ııınm aldığı haberleri, bu
Taya gelen gizli memurlara ,·eriyor
du. 

Bir gün, Alman Untforması altın-

~ .. 

ni bulmuştu. Sahibini ele geçirmek 
için yukarıda söylediğimiz bUcye 
müracaat etmişti. 

(M~rta)nın muhakemesinde şn· 
bitlik ictn ça~tlan bnşdoktor: " Vu
renburg d\lkası o1ind"n demir sa lip 
~ll}anını aldığını .. ,. söylfyerek hlz~ 
metlerinden bahsetti. Fakat, fnyda .. 
sı olmadr. Divanıharp hilkınünU ver
di: ldam! .. 

Fakat, idam olunmazdan enel 
miltarekn topları atıldı. Hapishnııe
lerin kapıları açıldt . (Marta) da ser
best bırakıldı. 

• 
Uzun kıı gecelerinde bize 

rahat uyku veren yastık, KUŞTUYU iilte ve yorganlariyle en 

iyi bir doatumuıdur. Memur, iıçi herkes yalnız 1 lira ile bir yastık edi

nebilir ve yorcun dlmalmt dinlendirir~ Fabrika ve deposu İstanbulda Çak 
makçılar Sandalyeciler 10kak Ömer Balioğlu, T. L. 23027. Satış yer
l~ri: 'P .... ,.,~ı .... ~R V" ,.,..ı.,t;ı.~14 Vı-"rli Mcıllıır Pazarlarıdır. 
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~~~-i~l~d~"~a ç ları Başlıyor~ 
ersinli Ahmet llB takım/an dagl Yorgo Tagorun meydan okumasına karşı 

i! eu haftadan Boksör Kiryako 
Hakikaten himaye görmemiş midir ı il it:~:;:':~ar:;:~.·::a Derhal döğüşe hazırım diyor 

1Profesyonel olmak istemesinin!! Ta YY are İ .ö:ı~,e~;;::n 1~::.rr;:ti: ~~:-
b b• ·· K U pas YorgoTagararasındahaftalardanbc-Se e 1 nedir ? . ~1:;== 1 n ri devam eden meydan okumalar a-

G 1 H caba bokı meraklılarına güzel müsa-

Mersfn1i A1ımct Tilrkkutund.a 
r-alı.~ırken 

Şimdi Mersinde askerlik hizmetini 
yapnw.7•ta olan milli takım güre§çi
lcrimizdcn Jfersinli Ahmedin, OJJke
ri vazifesini bitirir bitirmez profes
yonel o1acafjı w .A.merikacla, A·vru~ 
vnda turnelere çıkacağı §ayiaktn ni
'luı.yet gazete sütunlarına da geçti. 
Dün Ankarada bulunan bir arkoda
§tmı=dan bu mevzu 'MkTcındn. çok 
enteresan bir mc'lıtup aldık. Arka
daşımızı bu i§te tamamen öitarof 

tanıdıfjmıız içiıı rrı.ektuba fa::ıa bir iE e e C ek a Y ı n p baka seyretmek imkanını verecek 
§ey iliivc etmeden neşrediyoruz: i~9 u n da oynana c akil mi? 
Arkadaşımızın mektubu g ıl Dün matbaamıza gelen Kiryako -

"Son günlerde, amatör pehlivan :f Fener bahçe n nun cevabi mektubunu vermesi ve 
Mersinli Ahmedin gfıya iş bulamadığı li . rı Çıkamuı olduğu pasaportunu göstc 
veyahut federasyon tarafından hima- g 1 ur n u a g ait b i I e i t·er~k "görüyonunuz ki Avrupaya 
ye edilmediğinden profesyonel olmıya U Ha\'n l\urumu menfaatına i! ıitmek üzereyim. Fakat bunu hiç ol-
karar vermiş bulunduğu ve bu kara- !i IE5> D · il mazsa iki hafta geri bırakarak Y orgo 
rını da ayrıca federasyona bildirdiği ~: l'2> tr maç ~! ile muhakkak surette çarpışaca-
ynzılm~k~dır. . d yapacak ~~ ğım.,, ~e~~i~ ~e bu ~sabakanın 

Mersınlı Ahmedın, 936 o!impiyadın- if Dün ak(;.am t 
8 

t ı: yapılacgı umıclinı vennııtır. 
d k d v :ı u saa 1 de stanbul .. B k .. K ' ak b a azan ıgı muvaffakıyeti bUtün • spor bÖlgesı· b' d . r: o sor ıry: onun u son cc -

• • v fi ınasın· a futbol aJant ı: b • 
vatandaşlar takdır etmış olduguna 

11 
Bay Abdullah . 

1
.v. :ı va ını da aynen neıredıyonız: 

h . ·· h k ın reıs ıgmde toplanan :: H . . . v. 
ıç şup em yo tur. 1 birinci ve iku· ıc· k.. kı·· 1 h j! ABER gazetesı spor muharrırlıgıne: 
A k ,1 . 1. Ah . • ı umc up mura l as • S B 

nca Jl ersın 1 medın yukarda n !arı 937 - 938 . . !: ayın ay, 
ya?.chğımız şekilde şikayete hiç de U kımlan futbol ~~5~ .. ş~~d .. ve (~) ta · ıi 11-12-937 tarihli nüshanızda Bok
hakkı ':oktur. Mumaileyh geçen kış I~ mişlerdir. 1 

s urunu tanzım et- h sör Bay Tagann 30-11-937 tarihli 
Ankaraya gelmi§ ve adliye vekili bay H•· Burad b d .. ~ f 1 mektubuma cevabını ıördüm. Kcndirr-
s -1 ş··krü· taraf . a, un an uç sene evvel ı.. ..... _ • t ,_ k . de araçog u u ından hımaye • laıup bit' 11 • • UC'9 ! ne eMar cevap verme zaruretın 
crliJerek, kendisi Hava kurumunda ii maçları ır dcıruyen tayy~:e. ~upası H kaldığımdan llıtfcn aşağidaki mektu - Boksör YorgôS z:eteııi'~ 
80 lira ücretle anbar memurluğuna ta- ~i tilr Bu ndın a yapı ılması go~şUlm~ş: ~:c bumu da neşretmenizi rioa ederim. Yalnız bir mesele var: Ga urifı1' 

· :...:ı·ıa·v· ib' · . •• • n an evve de "-•azdıgnnız gıbı go·· .... .:ıermı·ı:: oldug~u 11 ız-937 "'• • 
yın ıt.--uı ıgı gı ı, aynca ıaşe ve ıbate- :İ bu kupa iç· d.. . f" ld G'. Mektubunun bir çok yerlerinde ken '""' :s - 1 .ı 
si fevkalade bir şe~ilde de cemiyet;: şikt.8.§la ın °::k :a e une.ş,- ~- ı disini methüsena eden Bay Tagar'ın mektubundan tam iki gün e'{</e 11'1 deli 
tarafından temin edilmişti. ı·I naJ'st G çarı ~~!: 

1 
e :bunun galıbı fı- • ıahsma ait olan kısımlara cevap verme- gann mcnecerine rastl;aıdıtn .,e ~1ıe 1'i! 

B 'f 'nd • 1 a a~ay a karşıJnaacaktır ~ · · .. k ya1nı ı..-· • • mes,.le~ hakkında menecc..; (bO .J ,,. u vazı esı en ne sebebe mebni ay : Bu m 1 hakk d .. ""' • yı zaıt gorcre z ~ıım ıçın yaz- 04
• T.~ gar• ()a ~ 

rıldığmr bilmiyoruz, fakat bizim bildi- !f Abd 
11 
~~ar m a soz alan Bay ldrklanna cevap vereceğim. Ben Avru - • .naç yapmiyacaklarını ve a ~~ 

ğimiz bir sey varsa, :Mersinli Ahme- !I ls~b ·, böl . b k I paya gitmedim. Lakin memlcekti,.. JC zetclcr ile boş defi yapm~Y~ 5ı;yl .• 
din devlet teşkilatı tarafından hima- ii bahç . u d b ge:ı a.5 anmm Fener- 1 yapmıı olduğum maçlarda disbıifiye vermesini tembih eylediğıru) '!' I''. 
ye gördüğüdür. ii . e?ı~t ed•V~. urnuvaya dahil edil- n de edilmiı değilimdir. Can kurtaran (le ve bu söz üzerine ben de A..,,rııJ>' ~ııdl 

•• mCStnl JS e JgtnJ Ve buna k d" • • •ı mC'k Üzere aldıgvım pas:aportUf11\J .LJ't Bu scbeble :Mersinli Ahmede veri- ~i bu h t .. en ısının !: yalnız Romanya ıampiyonu Todorcı· ,.. • 
len 'T'lara kAti -lmlyorsa, gözü ibU••m,.. !: . ~s~ ~ ancak Jdup murahhaıJJarı H kU maçından ayrıldım. ~ona ttakiar §C· ~1111• ~ulu•~""'· d tı ı 

it' ~y ~ .u.n. •• ıle gorw:ı.ti.ik+"n so b b"I 'I Simni acaba pasaportum a ·.:orıı? bh-'-'6el"Vetteyşe amatörlükten çekile - !! ... . :. =~· . nra ceva vere 1 e- i rcfimle dövüşe devam etmi§tim. Tagar, ~ ·ırıııı re· 
rek profesyonel olabilir. Bu kendisi - İ~ ~gın.ı soyl~dıgını murahhaslara bil - Sİ Todorcsku maçında 5 inci ravuntta hem alarak mı davet tazelendi? 

131 ı "' 
nin bileceği bir iştir. Yoksa. federas- :i.E: dırmıfş' ve

1
. alatasaray murahhasın • il diskaf.fiye edildi hem de abandone ol- Hier ne olursa olsun Avrupa'! edt~ 

b beh ed k • an, ına ıst bulunması dolayısiylc ; ld ketimi en çok ıs gün tcahhÜ' ~fi il 
yontöu veınr.!1:-~ukilmuneku .. ane .

1 
erl a- h fikırini sormuştur. U u. arzufarı vcçhile k-mdileri ile t \d gUl10 ma r UAıA.:.u çc ıçın vesı e er a- i= G 1 ta t •• Bay Tagor beni nakavut ettiği vakit d . 

1
"' 1,.,_937 ~~ .. 1~•11"" 10,ı ramak doğru bir hareket sayılamaz.,, ii k da.~ .~Yf.mı:rahhası ./\.dil Oğuz, U 4 ıaylık boksör idim. Maaınafıh o zaman ma cymı. .ı-. ' ;·de saıt ~ ıll 

:.:. en. ısının ıuu ıkrı kabul ederse avan- '·I akşamı Beyog~lu Halkevın ..:.on. T' . --------------------------- da nakvat olmadım, abandone ettimdi. ld ı .. ·-·1: taJmt bybedeceğini, onun için bun - ! k .. raddeleıinde kendilerini be e ... : ôOe 

rupa takımlarının 
meziyet ve hataları 

Çeklerin lskoçyalılara O - 5 
yenilmesinden sonra ... 

; 1 O gün, ben Tagar ile maç yapma ure- urnesı.·• 
Ü dan sarfınazar. ~di.lmesini, ancak hu il re davet edilmiş değil, davet ettiği bok- münakaşaya nihayet ver 
r: turnuvanın galıbının, kupa mcvzubnhs~ !• sörün gelmemesi yüzünden maçı geri. rim. ~0tidİ' 
il edilmeden Fe:nerbah<:e ile tayyare ce- Kiryako paP• 

1 - · kalmamak için ringe çılrnu§ idim. 

Ü :~~t~i:.~~~;;ah~:~~! ~; :;ii~:r. İ! Netice: Yukarıda arzetmi§ oMuğum , , ı, _, J\ V) .'. • h • 

E.J. ni turnuvanın diğer klüpleri olan Gü- ·ı·ı g~bi Eazla dedikodu ile vakit geçirmek- h Ad 1 seni il 
te mana görmüyorum. Mademki Bay a 1 

a~ neş ve ~iktaş murahhaslan da ka- E: Tagar ringte organizasyon mevcut ol Ü bbtpıer 
:: bul etmişlerdir. Bu vaziyete göre 9 il .. ~. . . . . m Se I< 
5f kanunusanide Güneı:ı - Beşiktaş maçı il d~~unuh gorccegımı ıddıa edıyor. Ken - c a anaca 
:ı 1 • • . ;: d:sıne er an hazır olduğumu alenen Z 
:: yapı acak ve 16 kanunusanıde de bu- :: b"ld. . . dıt'' · Bir ~n gi liz futbol mütehassısı H nun galibi Galntasarnyla karaılaşacak ~~ . 1 ırmm. Futbol ajanı .. tara~~ edild# 

1 
tır. :: Federasyona muraca geçe11ıcfe-

b • h d • Bundan sonra şild maçları fikstUrii g Enosis Yunan takıınıı:ın çındll f/ unu ıza e ıyor çekilmiştir. Çekilen fiksti.ire göre Sü- g şehrimizôe yaptığı iki.l1Cl llldda.in iJe • 
1 . •• H··sanıc rıtı" 

ltalynyla beraber Avrupanın en 1 
kuvvetli millt ta1umı olan Çek milli 
takımının, lngillzlcre 4-5 yenildik
ten sonra, lskoç takımına 5-0 mağ· 
lf.lp olmasından mUtevellit hayret, 
hfl.Hl devam etmekte ve bu hususta, 
birçok tcnkidler yapılmaktadır. 
Glaskunuıı en bUyük futbol mUnek 

kitlerinden Tomml ~ıuirhead maç 
ta haıır bulunan AYrupalı gazeteci
lere şu şayanı dikkat beyanatta bu
lunmuştur. 

" Sizin A nupn takımlarının hep
sinde, ayni meziyetler ve nynt hata
lar vardır. 

Meziyetler: Oynanan futbol ~ok 

giızel. hattA parlak, vazth, zarif, 
yerden paslar fevkaUl.dcdir. Fakat .. 

Hatalar: Oyuncularınız kale önü
ne' g0llnrc ne ynpn<'nklarını şaşırı

yorlar. Çılgın bir hnlo geliyor, en 
kolay fırRntlnrı kaçırıyor ve bu en 
]ij;ı;uınlu anda da, o güzel oyunlarım 
mahvediyorlar ... 

çek. futbol federasyonu reisi mös 
yil Pelllrnnın tallsizlikten bahsedişi 
uz('rinn de. snltıhlyettnr hir tskoç 

eymanıye 1, Fenerbıi.hçe 2, Anadolu- ;: n~rbahçeli kaleci u rcıılll , 
futbol mütehassısı kestirme cevar1 :i hisar 3• Davutpa~a 4, Ortaköy 5, Al- iİ sndın dost bir millet 5~ctiJ1 ~ıı 
vermiştir. fi tmordu 6, Galata gençler 7, Anadolu !! karşı vaptıklan çirkin ııaı:e ,,e ıı.J~. 

"Tallsizlik, futbol oynamasını bil- ES 8, Fencrba.hçe n, Güneş 10, Beylcrb<?- il rimiuİeki tahkikatı bi~~~·ıc o ~-ıı 
mfyen YC gelişi gUzel topa vuran ta-=! yi 11, Hilal 12. Ycfa 13, Kasrmp~n n tarafından bu iki futb<>lcU ·~i goı:'uıl~· 
kıralar için mevzuııbalıs olablllr. Fut§ 14. Doğanspor 15 Be~iktaş 16 fstan- 55 .• • 1 Hi.ka.ydı dıfltıtl 
bolU kavramış takımlarda talisizlik:? buls · " •. ·- :: ku maçta ıhma ve ceıalaJl ;ş' 
mevcut değlldir .. Galip gelmek için i5 · por 17• Galatasaray ıs. Eyüb 19, :: hakem Şazi Tczcanın daJl i~ ~e 
gol atmak H\zmıdır.,. ij Topkapı 20, Beykoz 21, KaragiimrUk EE sım futbol fedcrasYonun ·şte dC" 
--------------- :. 22 numaraya düşmüşlerdir. Üç saha- :: tir Kanantimize !!ÖN bU 

1 
·Yo_f· .,,,.~ 

ıııı111ıııuıımııııııııı1111ıınııınııı11111ııııt11nıı--11Uıuı"ın8llS~da da f'RPılacak bu maçların ilk elemesi E~ noT:sör T\i a1oo za~·alh hakem ya~acağ!!:..,~~ ·' 
B .. k 1 t b - n 16 ıkı'n 'kA d 1 ak H • • ry 1 ..... _ .. ~1-oı. 'b u reş- s an u,r: i;rde ~ül~~:~y:.~;~~:~ıı:=z~ !: 1 ·5·~~k~:~:~::5~f~~i~;,z:~=::t~~~~~;::===x~~;:i~:··v;r~;:~;. ~~ 

m ht l•t• ii doluhısar - Davutpaşa; Ortaköy - Al- b ıst.ı.nbulspor, 9 Beşikt:q, 10 Gune.ş. leymanıye ·Fener, y, see u e 1 ' fi tınordu; Galata gençler - Anadolu. Fe Dokuz hafta devam edecek olan bu lstanbulspor - Galawsara ~)' · 
31 Birincikanundaii nenbahçe - Güneş, Beylerbeyi - Hilal, müsabakalar Güne~. rcf - Fenetı tJS"'. 

kar ş 1 Ü Vefa - Kasımpaşa. Doğan - Beşiktaş, Birinci hafta: Vefa - Güneş, Beşik- Yedinci hafta: ' 
8 
·ye. G~~ • 

Bu a ·m I aşıy.~r. H fstanbutspor. Galatasaray, Eyüb. taş. Galatasaray, Eyüb -Fener, Bey- koz· Eyüb, Süle~an11ı;tsnb1l 
karada A~ k 

25
• 

26 ın~ı .~erı ~-ı Topkapı, Beykoz - Karagümrükle kar koz - Süleymaniye, Topkapı -1stan • ray, Topkapı - Guncş, rcrıtf 
n ara muh~lıtı ıle yapacagı 1 Be ik~.... · .,;ibı , • ~ 

"iki maçtan sonra h . . §ı aşacaklardır. bulspor. ş WM;j'• Vef" • ıı;.,,. - S''ıe~ ıı 
şe rımıze gelecek o- . . . • . . cf 12-'ktaş G'. Sek' . . hafta: ... 1P J· ~ lan Bükre.~ muhtelT 

31 
. l Bu maçların tarıhlcrı bılaharc te.-.. lkıncı hafta: V a -~1 , uneş ızıncı k • GUneŞ;~.pb\I ~ 

tnnbul muhtcrt' ·ıı ı ayın ınde S• u:'ı bit edilecektir. - lstanbulspor, Gala~aray -Topkapı, Galata.sa.ray; Bey oz ka.P' - j.:J.... 1 
ı ı ı e son maçını yapa- · · Bcc:iktaş Top .. oııı· 

cn.ktır. Bu Bundan sonra (B) takımları Iik Fenerbah~e - Beykoz. manıye - ı.ı , ' şıY 
kımı Türk s ;::aça çı~~cak ~-1! maçları görüşülmüştür. Bu arada bazı Üçüncü hafta: Vefa - lstanbulspor, spor. . vefa. - G~ ·ıı~ 
zo.mnnmesin~r .. u~u mus~b.aka nı- H bazı münakaşalar olmuş. Birinci ve i- Beşiktaş - Topkapr. GUneş - Silleyma.- Dokuzuncu ~-afta. Fener • se~if , 
mesi icab et.tn::~:cı. 1 

0hey~ti.nın ~~ ğ kinci ki.im<min bir arada maç yapma- niye, Galatasaray - Beykoz, Eytib - ray, Eyüb - GuneŞ. suıc~ ;! 
rekkep olan lik he :ı .0 kışıd~ .~u- g lan konuşulmuş ve sonra bundan vaz Fenerbahçe. Beykoz - 1stanbulsPor, ,-e ıtı< il 
ele bu hafta . . yd aJanın reıslıgın- h geçilerek birinci ve ikinci kümelerin Dördüncü hafta: Vefa - Topkapr, İs Topkapı. yapıl~ ,tır· ıı 
teliti seccce~~~rsın e toplanarak muh ij .ayrı ayrı kendi aral~.rmda maç yap - tanbulspor - Silleymaniye, Beşiktaş - Klüpleri ar~ınd~ a. ~-erı1 ş ('

1 H 
. - . _ .•r. . ~. ..

1 
mal~r!na~ karar verilmiştir. Beykoz, Güneş - Fener, Galatasaray - §8.mpiyonuna O:>ır u~ıar_ı11 cel'ıet !l 

:ı. kışllık bır hc~etir. sesecegı muh- • Bırıncı küme (B) takınılan maçla- Eyüb. Bili.kaydü şart (B} . rac; ediıe :i 
telıtı~ çok kuvv~U~ bir. kadro ile çı- nna bu .hafta cumartesi günü Şeref Be§inci hafta Vefa - Süleymaniye, miyen klüpler tikten lh . trı'r: :; 
kacagı kuvvetle Umıd cdılrnektedir. Bu ve Taksım stadlarında saat üçte baş- Topkapı - Beykoz, 1stanbulspor • Fe- dir. nri].Bl'J ııl< 
şekil memleketimizde ilk defa tatbik u lana.cnktır. Çekilen fikstürde 1 Vefa, ner, Beşikta.'j • Eyüb, Güneş • Galata- İkinci küme (B) tak a.cs.l<t.Jf· 
olunacaktır. !': ... 7.~~.ı.~tasarny, 3 Eyüb. 4 Fencrbahçc, saray. larrna da ynkında ba.§~l111an-.....-........... ····································-· ·---·:::: ••.••••••••.••.• ._ ....................... .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::n::::::ı::::::::::. .. .::::::::mı:u::::-.. ::::::::::-.:-.:: ...... .. 
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Parıs canavarı 

L8ndİ'ünün hücresinde 
hatıralarını yazıyor ! 

' Sorguya çekilen bir şoför diyor ki : 

'Bir ip üzerinde taze beyin 
" parçaları 
,.:ııı, gürültüden ra

lıız oluyormuş: 
lıapishanede rahat 

gördüm ! ,, 

i/'"11amadığını söy
leıek cioaı da bır 

uaa kirala ak 
istiyormuş 

~ (Hususi) - Paris, canavar 
~ . nm tliyler Urpcıtici cinayetle

aıt haberlerle çalkru11yor. Efkarı 
~~'e heycan içindedir. Herkes. o

'!'ldi ı adı vermekte ittifak etmiş 
4tl l':. LandrU ! 
~: hkıkat ve isticvaplar devam cdi-

~n pazartesi günü, Vaydmanın 
~ ilinin tamirjne çağırdığı şoför, 
~Obi]i çekmek için verilen ipin ü

-«llde taze beyin partaları gördüğü
~~unlarm hi~ şüphesiz yeni öl
~ Uş bir adama ait olduğunu söy-

~~ toför yanılmıyorsa. ellerini 
~n bu lx.•yjn pa.rça1:..nnm Vayd
" Son ku• b'.lnlar.naan birinin ka-
~dan çıktığı muhakkaktır. 
~ 2C!erı kaldıran memurlardan bi 
'~b:taya müracaatın bazı mühin1 

' atta bulunmuştur. Bunun ifnde -
~ t~re. Vaydmnnm kCı:ıkilniin ya· 

~~ı kG~kte, n:1.ada1!1. X... adlı zen. 
Q··r Alman multccısı oturmaklf!Y

~lehı·Ut:ü birinde bu kadın öldü. Ren
~ tanıyan Vaydmanın, cenaze kal 
~U 1~rı tağırdı ve cesedin lsviçreye 
f't k tı.ı te!dlf etti, fnko.t, memurlar ve
~ el'fi ·etini damgalı bir kağıtla be 
~e bildirme!c lazımgeldiğini söy
~· .. V3•geçli. O zaman, Alman mül
~~·n i>!i.irnilnclc bir gayrita.biilik o-
~ e~ı;;i kimsenin hatırına gelmedi. 

~lll ~kadının bir şoförü vardı. Mada
~li 01Uınunden sonra bir taksi otomo-

13 ~tınaldı, çalışmıya başladı. 
d· ~ 11 Şoförün, o zamandanbEd ne ol -
l:n~: ~ercye sitliE::ri anlaşılamamış. 
~ !!:nelen bilj haber de alınamamış-

~· 
~ tece Tiez mezarlığı civarında 
~ 1tıt bir kurşun sıkılarak öldüzü -
d.. g.Jf"• 
."il. ~or, Markofa t">ek ~ok benziyor· 
\ta~ ör ne oldu? Yoksa onu da 
ti."'~'llı-n rnı öldürdü? Bu. tahkikat ne 
"""'tıd ~ e :ı.nlaşılncaktrr. 
~)botan lst razburglu kız 
~ ltı ll<ı. Jan veyahut Janin isminde 

' ~da hüviyetini araştırıyor. Bu 
~ ~gı Rende, Mündelhaymda doğ 
~l'ıt Ur, ve iki aydnnberi de kayıplara 
'• ltıı~trr. Onun da Vaydmanın al -

ltı lturbanı olmasından korkuluyor. 
~ 'oi~z. gv.etclerin birinde okudu
llıfttı" iş ilanına kapılarak Parise git
~ lıu ilanda hafif ve kolay bir 
ti )~ bıukabili iyi bir aylık verilece
~ h lıl·dı. O zamandan beri kızdaSher alınamamıştır. Fakat, Vayd 
~1~~ ~inde bulunan bazı eşy:ıl~·m 
~. ine ait olduğu znnnedilmekte • 

~lt gittikçe meraklı bir zabıta 
~'}~ r.eklini alıyÖr. Yarın. daha nc
~~l. ~k. da.h:ı neler görülecek. bcl-

~\>a 
.... ~ ıt· r hatıralarmı yazıyor ! 
~ '!il~i öldUren btı canavar vic-. 

'-l>lt ından muzta!'ip olacak, gözU
~\lıcı~ &itıniyecek ye~de, bilakis, gU
:'l"Qactı., ta.hatsız olduğunu, rahat uyu
tıııdt b~rrı.ı 8Öyliyerek hapishane civa-
"1 ır Oda kiralamnk :stiyormuş! ... v; ~:;.t~ beraber, çok sakin görUnU
~il~~an yelpazeler yapıyormu§. 
~' in talebi ile kendisine hokka, 

~~ ~ '94.Jım,ıir. Bunun tl· 
' teri brnkmış. hatırala -

\~J)a baştamıştır. 
~ · 111 hzarken arasıra gözlerin-
.-... ... ~atar dökülüyormuş. Cana

. -Yor. ~a.kat bu döktüğü göz 

Cinayet yıwası 

yaşları kurbanları için değil, hiç şüp
h~.:-iz kendi akıbeti ic;indir. 

Cürllm ortaklarının rolü 
n.oge Miliyonun, Amerikalı dansöz 

Jan dö Kevenin kaçırılma,.sı hadise -
sinde i§tiraki olduğu tahakkuk etmiş
tir. Bunu kendisi de itiraf etmiş, ve kı 
zın teyzesine on bin lira fidyei necat 
vermesi için yazılan. ültimatom mek
tubunu bir §Oförle gönderdiğini söyle· 
miştir. İfadesine göre, Vaydman hüs· 
nUniyetle hareket etmi~Ur. Yeni sor
gularda daha başka hakikatlerin mey 
dana c;:ıkacağı muhakkaktır. 

I...cblona gelince: dansözü, canavara 
getirmek için iki bin franklık altın bi· 
lezikli kol saaÜni almıe(ır. 

Canavara yataklık ~en J'hn Blar. da 
her şeyi itiraf etmiş, Vaydr:ıana yar -
dımda bulunduğunu söylemiştir. 

(Amelo) sokağında bir lokantada 
çalışan Miliyonun babası da her şeye 
vikıf bulunmaktadır. Bu lokanta. bir 
caniler yu\·asından ba.-;ka bir şey de -
ğildir. (Leblon) un katlinden berl va

kayı herkes biliyordu. Hatta, lokanta
nın sahip~eri de tcferrilatma vakıftı
lar. Patron. garsonlar, müşteriler, hu
las:ı. hcr!ccs Jan dö Koven'in cesedinin 

Sen Klıiddaki köBkün merdiven altına 
gömüldüğünü biliyordu. 

(Lö!>lon ), öldilrUldü.kten sonra, kri· 
zantem çiçekleri iglenıeli bir perdeye 
sarılmış, Nöyyiye götUrillmilştil. Per -
deyi baba Miliyon vermişti. 

BiltUn blin1ar, aylardanberi lokan • 
ta.da görü§illüyordu. Fakat hiç kimse 
polise haber vermeyi e klma bile ge • 
tinniyordu. Halbuki z:ı.brta, perde ku
maşının nereden alındığın öğrenmek 

için 380 den fazla fabrikaya, çamaşır
cıya müracaat etmi§ti. 

Sanşın kadın kim ? 
Çetenin azaları arasında bir de sa

rıBın kadın olduğu anlaşılm.ı§br. Bu • 
nun herhalde (ilsler) e arasıra refa • 
kat eden, ve sahte pasaport düzen Mo
risle dolaşan (Kolet) olmadığı mu
hakkak. Vaydmanın ooplerini doldu • 
ran muhtelif pasaportlan ve vesikala
rı tedarik eden Morislir. (Kolet) in 
10 yaşlarında bulunarı küçük kız.mm 
ifadesinden bu kadının buluna.bilece
ği ümid edilmektedir. 

Sen zabıt.a8ma StrazbW"g polisi ta
rafından gönderilen bir haberde, Mol
haymda kocasiyle beraber ikamet e
den Jan Bert Keler ndh bir kadının 

Oinauet kurlıan1.arındmı biri mcydaıı.a çı7otınlıyor ... · 

9 

ı ıe g e ç e r. 
Çek tlğl ıstıraplar 
hakikati Dğrenln
clye kadar sOrUp 
gidecektir. 

EVROZiN 
Buton agrı, sızı ve 
sancıları dindirir. 

1 
a., ve dl• •lrılarlle 

İ H nezleye, UtUtmeklen 
:ili muıevellld ıa:ırapJara 
H!I ı kar,ı bilhassa . nr mUeaslrdlr • 

mf icabında gUnde S kaşe alınabl ıtr· 

• 
Büyük 
Eşya 

P iyangosu 
iKRAMiYE 
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geççn eylfıl ayındanberi gaip bulundu· 
ğu bildirilmiştir. 

Bu kadm, gazetelerden birine ilin 
vererek Pariste bir it a.radığm yaz -
mi§ ve eylıil sonlarına doğru da ora • 
ya gttmiştir. 

Vaydmanla münasebet~ bulundu 

mu ? Bu muhakkak göriilüyor. Çünkü 

zabıtanın, canavarın köşkünde ele ge

çirdiği eşya meyanmda kadına ait bir 

pasaport bulunmuştur. Üzerinde res 
mi de vardır. 

Şimdi, Vaydmanın bu kadını öldü -

rüp, öldürmediği köşkte bulunan ka • 

dm elbiselerinin buna ait olup olma

dığı araştırılıyor. 

Diğer taraftan, eksperle:, Jan dö 

Koven'in boğulması için kullanılan 

havlunun (Miliyon) a ait olduğunu 

milsbrntiğe söylemişlerdir. 

.. - ~ . . 

A lmanya da kaç 
gazete var? 

Almanyada 1890 tabi vardır. Bunla 

rm çıkardıkları gündelik gazetelerin 

sayısı 2246 dır. Her gün ıo,650;öôö 

nUsha basarlar. 1934 senesinde 

14,900000 nüsha basıyorlardı. Şu hal

de 1, 7 50,000 fazla demektir. 
Geçen sene Alınan gazeteleri 

385,000,000 kilo kağıt sarf etmiştir. Bu 

gazetelerin kullandıkları rotatif makı

nelerin adedi 2000, (Unotip) lerde 
6000 dir, ıdakikada 600,000 harf, yani 
bir saatte 36,000 kelime yazılır. 

(Völaclıer Beobachter) gazetesi· 
nin Münihte yeni yaptırdığı bina, asn 
her t ürlü konforU hai.zdir. Telsiz, tele· 

fon iletleri, hususi telgraf telleri var~ 
Alman matbuatının yüzde 70 i nas-

yonal - sosyalist partisinin elindedir. 

Ve aayuı 378 dir. Bu gazetelerde 
34,000 kiti çalışmaktadır. 

Av hayva nlan 
bazı hasta lı k lan 

n a kleder m i ? 

T-avşan, sülün vesairenin Amerika, 

Japonya ve Çekoslovakyanın bazı yer· 

terinde yeni keşfolunan bir hastalığr 

sıraycte vasıta oldukları anlaşılmışt ır. 

(Tulareıri) ismi verilen bu hastalı-

ğın mikrobu, Kaliforniyalı doktor 

(Tular) t1lrafmdan kcşfolunmuştur. 

Bu hastalığa tutulan hayvanlarla 

temaa edenlerin ellerinde yara bulunur 

sa hemen sirayet ediyormuş. Hastalık 

ilk evvel grip gibi baflıyor, sonra kc.:

tuk altında, boyunda ukdeler pcy~a 

oluyor ,gittikçe büyüyor, müthı, b:r 

ıstırap veriyormuı. Ve en aşağı iki ny 

sürüyonnuı. Gerçi bundan ölenler pc k 
' az oluyonnU§, fakat pek büyük bir dik-

katle tedavi llzımnuı. • 
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• 
ınger s'in 

En güzel 
kanaalı:. 
güneştir 

Açrk havada dolaşırmış; fazıa 
yanı dans ederek 

yağlarını eğleneı ek 
eritir miş ı 

Holfvudun en inı.;e \"e zarif boy!u ka 
dını. Onu ıöyle tarif edebiliriz: Dolgun 
ca bir vllcud, yüz taze, sıhhatı yerinde: 
di~leri beyaz, saçları sertçe; gözlcrı par 
lak. Pek o kadar gUzel değil: Yüzdeki 
çizgiler biraz kaba, ağrz biraz büyük. 
Fakat ne ziyanı var 1 O, hoşa gitmenin, 
kendini sevdirmenin yolunu biliyor ya f 

.- KUçUl:ken her kes benimle eğ
lenıyordu, çUnkü yilZ':.imde çiller vardı, 
Biraz da ıi;raıtnca idim. 

Bu dogru ... İlk filmlerini görenler, 
r az laca semiz bir genç ktzr elbete ha
tırlardalz;: Evet, 1930 }'11ırun ideal bir 

km, bir artisti olabilmek için biraz za
yıf olmak l!znndı. Şu halde çare? İli 
ca mUraı.:aat. yahud da hususi bir rejim 
takip etmek ... Fakat o, ne bu tehlikeli 
ilficlan aldı, ne de hususr bir re5ime ri 
ayet etti. 

- BJr kadrnrn ablikr Uzerlnde husu 
ıt bir rejim takip etmek kadar fena te 
sirler bırakan bir şey yoktur. Bu: key 
fi, neşeyi kj\cmr, insanı ne§esiz rapar. 

Ginger eğlenerek zayıflamağt ter
cih ediyor. Fred Aster çevirdiği film 
!erin her birinde 4-5 kilo kaybed!} or. 
Fredle saatlerce dans etmek her bosin 
kaa değil. Fal·at. za.rı"cımak için mı:t 
laka .dnns etme~ lazım. Bu, yalnız da ya 
pılabilir. Şişman, veya şişmanl<!maya 
başliyan kncimlar icin danstan daha iyi 
bir çare yoktur. Ginger diyor ki: 

"- Vaktiyle kadmlar bir çok hRe
lere mür caat ede?"Jerdi: KuıurJannı 

bir takım ıuni ı:eylcrlc kapatmiya, ört· 
miye çalıııyorlardı. Bur>lfl.rdan kurtul
manın çarelerini aramiyorlardı. Vücud 
laini zayıf östertMk için dar koral\lnr 
içinde ııılalıyorlar, İğreti saç tııktyor!nr 
göğiiılerine -kabi\nk dunun diye- yün, 
labk ve saire dolduruyorlardı. 

Şimdi, umumi havu~lar.da, plajlıırda, 
bu gibi vrııt hırdan iıtifac!: mümkün 
değil lnsnn oldui:"U gibi, ~ni vücudu 
boynsız, aaçlnn çözülü görünmek mec 
buriyctin"e. Ve bu daha tiı.bii, daha hoş 
Vücudun bir kusuru düzeltmek istenin 
ce bunu ilnçlarla. hususi rejimlerle de
ğil idmanla yapmalı, çehrenin rengini 
de bol meyve yiyerek güzellc§tinneli." 

Ginger, güzelleşmek için düzgtlnle 
re, pudralara, pomadlara lüzum görmü
yor. Bu suni şeylere hiç ragbet etı.niyor 
Genç olsun, yaşlı olsun hiç bir kaılının 
bunlara muhtaç olmadığını söylüyor: 

"- Yinni yatında bir kadın için en 
iyi düzgün güneıtir. Evet, en güzel mak 
yaj budul": Cüneıte, açık havada dolnı 
mak .•• Ben de, bazı feyler lrullanmııdnn 
delil. .. Bunlann tertibini annemden öğ 
rendim. Bl4nlar güzellik müeueaelerin 
den çıkmıı ıeyler değildir. Bahçenizde 
her ~ma11 yetiıen tabii §eylerdir. Me 
aela ilk baharda taze çiçekleri alır, avu 
cumun içinde ezer, ıuyımu yüzüme sü 
rerim. Yazın, ıiyah frenk W:ünıü ynpnlk 
lannı ıuya koyar, hir müddet bırnlnr, 
sonra bununla yüzümü yıkanın. Sonba 
harda taze bal maıkeıi, kışa gelince: 
ç.iğııüt. Saçlanrn her zaman, tiındiki gi 
bi çok,parlak ve dnlgaliydi. Bizim meın 
lekett~: ''Hayvanın tüyleri parlak mı 
sıhhntı yerindedir.:• diye bir ata ııözü 
vardır. 

Saçlanmı dajrnıı günette tarnnm. Bu 
sarı oaçlara tatlı akisler vcriri " 

Gingerin saçları cidden harikulfide 
denilecek derecede güzeldir. Vaktiyle 
sarı ile kımıızı araımda bir renkte idi. 
Şimdi ise platin sansı ile açık kumral 

arasında. 
Rollerin ikth:asına ·göre aaçhı.nnı 

ba~l:a başka tanzim eder. 
"- Saçlan clüzeltm:ili ve bunu dai 

ma dcği!timıek, kendisi ve ba!iketAn i 

çin çok hoıtur. Spor için aaçlnn $t"rbu~ 

b kmak, yalnız bir tarak veya lcurt'cln 
ırn .ı • 
, t:·tt:·rmal: l:afidir. Falta~, .c;;:ln::;ı fi.-
~-·rnç :ı~ oct • tediklerini 
• d•tdne ,a'laştırmclc şartiyle- ,i":i~ l 

.. :;.en 1 1 ' b" • 1 bilirJcr. Ortada, spğda ve so. en n çız 
pn '·l 1 0··rgüJer her ne cını olursa ... buı .. e er, • 
gı, k.. "k bir dçc~ ,enç kızlara çok 
olsun uçu "" 

Gin1cr Rogers ue Kafcrin Hep'fnl.rn "Artf~tlcr pansİflO'Nt." /llmitıdc 1m
ea1~lcı rıiiorlar 

yara§tr. Eğerı'. her zaman tuvalet ~cği' 
tirmek imkanı yooııa ançlara ehemmiycı 
ve~lidir." 

Elbiselere gelince, Ginger diyoı ki: 
"- Daima sade giyinmeli, genç kız 

farın nazan dikkati cc1bcdecek biçimde 
roplar giymelerinde mahzur yoktur. 
Yalnız, yalancı elmaslar kullanmautan, 
fazla dekolte roplar giymekten muhnk 
kak kaçınma! lazımdır." 

Ginger (arkında olmadan kendini, 
kt"ridi giyinme tarzını anlatıyor. Bugün 
Gıngerin takdirkarlarından hangi bırine 
sorsanız, size şunu söyler: ''Hayrr, o, 
yalnız bir güzel kız değil, ayni zaman 
da sevgili bir arkadaştır." 

Hakikaten nziz bir arkadaş... Şen, 
keyfli, ~nlı bir arkadaş .. 

" - Bir erkehle aokt.ığa Çlkarken ko 
dın mümkün mertebe güzeIJeşmiye ça• 
lıımalıdrr. Zira erkekler yanlanndaki 
kadının eüzcl olmasından, göze çarp
masından gururlanırlar. 

Rande,; udnn bir saat kndar evvel tu 
valetinizi yapar, robunuzu giyer, saç· 
lannızı düzeltir, yüzünüzü hafif pudra 
larıınız. Daima neıeli görünmeli, Janı 
etmekten yorulmamalı. Yaılıca erkek 
ler ne§eıiz kadınlan, gençler de danı et 
miyenleri sevmezler. Şunu iyi bilmeli 
ki çirkince, fakat ıen, tuh ve ınkrak ka 
dınlar; güzel, faknt küııkün, ıomurtkun 
kadınlardan daha çok sevilir. Ben, çok 
defa benclcn daha güxel kadınlardan zi 
yade muvafrakiyet kazandım." 

Şimdi Gingerln son tavsiyelerini din 
leyin: 

" - Erkelclere karıı daima dW-üat 
hareket etmelidir. Zira bundan hoıla
nırlar. Hain, hakikatsız ve hobbaı udm 
lıı.r mo:last çoktan 1:eçmitlir. ErkC"kler, 
kndın doıtluiunun kiymetini takdir et 
miye baılamıılardır. Şimdi arbk bir ka 
dında aradrklan ıey dostluk ve bilha11a 
samimiyettir. Şu}\luktan pek o kadar 
hoılanmazlar, hele yalandan, düzen
den hiç ..• 

Hiilasa asırlardan.beri ilk defe ola 
nı!. :m·: delikanlılar ve kızlar ıarnimi ar 
!<nda,hğı talfı\i•0 bqladılar. Beraber 
danı etmekten, k\:Xlll,.kten, eilenmek
ten ııevk alryorlar. Ve araltlnnda umumi 
rJıtak ve f\dcllcre aykın §eyler de geç
miyor ... " 

A,lber Prejan 
Hile yapıyor 

Alber Prcjan, sinemacıltğın her tara 

frnı öğrl'niyorl Mollenar, ona bir ba9ka 

bran§ta çalı§mak fırsatım vermiıtir: 
Sahne vaziliği ... 

Bir sabah DUnkergde, ma.dam Mol 
lcnard, bazı yerlilerle görüp:lrken sine-

ması alrna1.:aktr. S<ihne bir köprünün Uı 

tünde geçecek ve biraz: canlı olacaktl. 
Fakat, "ritmi almanın imk3.nı yok. Halk 

toplanmtl}, lcımtldP.nacak yer kalma
mıgtr. 

Buna bir çare dUşündüler, nihayet 

gu hileye mUracaat etmeyi karulaıtır 

dılar. Mdi.WJr Rolen Tual, Prejanı bil 
yUk bir makine verdi. Aktorlerden bı 

2rlariyle beraber beş yüz metre Ucrdl 
ki meydana göndfrdi. Kalabalık da bun 
ların peıine t~kıldı, gitti. 

Rolın Tual lcöprUnUn Uzerlndc kal 
dı, rabıt rahat filmnin çevirdi. 

Beri tarafta, Prejan makineıini kur 

du, halkı oyalamak için yalandan çevir 

meye başladı. Beraber gelen aktörler 
gUlüyorlar, gnrip vaz:iyctlcr alıyorlar
dı. Halk da onlara iştirak ediyordu. Pre 
janın makinesinde film olmadığını EÖylc 
mlye lUEum var mı? ? 
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IHl<0>00VlYJ<dl 0 clla bDır gece ac 

ı .. Garbo 
ilahi yıldız, kalın, hülyall ve esrarlı 

bir seşıe inledi... r.r-
Aylnl'<tnnbeıi yapmak istedir•im; - Ah, evet, -:-imdi hntırlnd11ı1•10ıJJ 

birçok· nlıunocl ~ençlerin rüynlnrma imlerini "UrmU.,J hnttl balt1' h' 
giren bir Holh ud ı-;eyııhatlnl hi>ylc hlr do ynzı olmrnu7tunı gnJibll·· 
hiç. b klcmooiğhn bir znmandn yapı- tıınhul.. • n 

vermiş olmnk beni sc,·incllr<llği kn· - Ornyn gitmek ister miydin~~ 
dar şaşırttı da •• Size yolcul11~11 nnlnt Alt dndnğmı hilktU, hnşınt 
mıyttcn~ım. Doğrusunu istcı·scniz f- yntu·dı, knşlarmı hatifço çaLtl: çO~ 
çln<lc 12.Plnndu ım arhoşluk bunu - llnyır, n ln .• Orn<ln. o Jmdıı~~ 
<loğnı dürüst hatırJamamn bile Orot.n. vnnnış ki.. J\:nybolııUt 
maııl. korkarım.. . ,,., 

Stüdyolar şehri ))algın clnlgm bana bakıl·or• 
hiç de tahayyül knt beni giiı•mc<UA'i mnhnkkak· t f}-1 
ettiğimiz şcklldc - 'Filmleı·lniz lstanbnMn ço 
değil. Uk nazar- karşxlanıyor, dedim. ""l'f" 
<la gö:r.o çarpan Jfa'.l)1cr:ı ,piıi• 

• 

şey bol bir ışık ~ · sındn JmiŞ .,, 
.. • \"O ihtişam. O ka- m u b t c Ş c •"'' 

Clar Jd insnnm , hlr jestle b;i_r 
gözleri kamaşıyor. Şu anda ben ~hllo çc\irdi. tstl c)tı' 
t<:rtult'rµl l\luhslndeıı nldıJ:,rııu tavsiye cd re<; ınc ~ 
mektubunu ,·ereceğim ndanıı ıacredc daklnruıı b rd" 
bulmak U\7Jmgeld1ğlndo nılitchani· hiç gülıııUJ'0 ilJlle 
rhn. JAkin, işte, içinde bulnnıln- 7 

1 
Yiiz.ünü ytıı ota• 

ğum stüdyonun, belki yalnız bir tllm L ynklnştırclr, ~,.ti' 
tein, lstanlml belcdlyeshıf kıskandı- ra ntrdenbirc bnı;ınıı ge.rfyo 1.~ 
racak kadal' mUkemmellyctJo yaıul- :rak: bt,t 
mı~ ımn1f, "'8falt bir ıı;okağ'ında yU- - Oh, clfyo inledi, bıl'akın, 
rtıİkon, aradığım adamın, yani Ron- bırnkın.. il' 
pcn Manıoullnn'ın llerldcn gcldib-itıl Gözlerinin altında mad pııtıll ~ 
gHrUyorum: Ne Hadet!.. Mamul- lcrl 'lnl'U'.\'Ol'du. '.:\Jıımulynn, a\ıŞ 
yan ne kadar da babasma. bcnz.i)·or! lllr t.tt\"rrı;, gühlü • .Ben son:lunı: 

l\lamnlyan efendi, Abclülhnmit - Unluı.t ız mısmız Grct.n.? # 
devrinin en nıUhlm rknllnden bir nız iki erkek, ilfihi >~ıt<hzrıı y•, 
}~rrncrılJdl. Ojthı be zıınır.nımızm rcı·c çfiktUk. Ldnnı O J\:ıunol> 
tanınmış rejlııörlcrindcn biri oldu. n!Jştıl';ı uiı• f)Ckilde ök lir(lü: IJ,,P 
Tıpln me)mı• cnz üstadı Gıcgor - llnyır, 'lccll, rnbntsız o\ıtC't 
gibi .• Onuaı d:ı bnbnM Tnsvil'l }~fkll- çok isterim; fnknt rejisör JJlucı 
ı·m mcı;.hnr Dikran l{elekynnı de- ctıni~·or. yıf lf 

ğil miydi?.. Hep bcrnbcı· knlktık. O, ~•1,.~~ Hemen J!uponf yakaladım. Muhsl· muzlnrrnı bUzerck kohunn dıt tttY 
nin mcktnhunu sundum: Fena hnlde tel' kokuyol'du; )1t' 

- \~ay, diyor, Cenabın, btztm Muh heyhat, ilAhi yıl'117.m <"ennct. çiÇ~ ,_. 
sin (]nyınm ehbahuım ho? .. Deni gi>r ri gibi koktnl"-nnu knhnl ctJJ'IC 
mco golcııln de, sornam, hen duba :tıındı. fil 
iı:ı ~şlmle koeaynn .• lnç .kadıu~ kepa- Otomobile bindik. Mamulft'~ 
zolik ohu·~ .. .Bu ne nanköl'liilitllr zo.. förüıı yanınll oturdu, biz do ~-'~ 
YürU ktthbmun ~ol gözü, seni olen geçttk. Arnbn hıu-elı::ct etti. ı;ıs~ 
ı-umln birer tek ntahm.. burnu hn,·ndn, gözleri yarı ~J" 
' Uupen beni bir !'4a1ona soktu. Rn· . nyıklıır gibi, kalın \'e inişll ,·o 1111&1' 
rn ı, şilı,hcslz stUdyoyR ıılt Jokıınta· Jı, e~ mrlı bir :sccılc bir şey lor~~ 
lnrdnn biriydi. yor, n ııl>t nc:abt kolumu sıJc 111"' 

- ZatJnız 110 ki iç-<mıek sdalmn· lllr dofa~ındB o kadar cıının1 cı~ 
sm. ıcı derhııl ,..ekmeğe mecbur olc:l •. ııtl ' ..... Jl,. ... _,, 
Diyor. biçare kolumun, Grot.aıun t•! t~ 11'

1 

- J>lnle Mnmulnn eteneli; de· no l\f:ıdl'it misali tahrip cdılJt!111 ,J 
dim, bcniın nınksndım senin dolillc- duğumt ı;cirdünı. Arnba clurtlllı.; 
thulcn istlfn<lc cc1crck tanınmış hını mnn fırsatı knçırmndım: 

1
,.-"' 

yıldr7.1tıl'ln giirilı:-mek.. - Allaluu ·ınnrladık ~fnJlltl 
- Bıı<;:~h ... tilnc dğ<"riın, tt\kkcde ftC• ,1Pdlm.. .e-·pe • 

Urtlrlm .• J{iml lstoorsun'! _ GUlo gtilc .. Dizim Mubgı 
Sonra C(Wıtbımı dinlemcclcn bir ti• 

lCtm eılesin.. ore 
kuğulu erıucn.ko bir şeyler ynz,lı.. _ Olur •• Sevgili Gnrbo, azl•

111
le ol' 

- Şlmdl, ,lc<ll, Rnnıı J{eı·ntıı Gar- hirldk snmıtkAr; bana geçirt dol-1' 
ho!'n çıığll'toorunı •. Bnk ne kıyak kn rd n 
rı<lır .. Dilediğin gtbl ho';'heş edesin.. <lııl;,"tınuz loziz daldknlfl ıı 

- Gnrbo crmenicc bilir mi'! ıninnott.nrmı •. 
- Salt bmm JAkırdı del moonmı? İlk dc!n hnynlinden ayrıld~~ıcll'~ 

o Jd Gıll'hodur, ernıcnlcc bilmez o- - Fııknt size hcnUz zevkli ı\~ 
hır hlç? Jlcn öğretmişim.. lar geçirtme:;~ imknn otınııdı~ııJ•:ı 

Filhnklkn heş dakika sonra, kapı tıntnnmn gUrınck i temcz pıl (IL'Jı~ 1, 
,la IUks bfr llmozln tlunıyor. Vnl· Snaclctln bu kadıu'J hııntı ııtJ ~ 
form:\lı blr ~oför yerinden fırlıyor.. 'ormc~c kllfiydi . .Keudiınl '~!reli 
1 l tım. Penceı"•dcn u nttıi•J şel şte Gnrho.. s,·eçlt yıldız.. "' " e' 

Hlrıı7. .ltl)'tflnmııı;;. Ilcrmutut burnu ntoşll hlr lmc;c kon<lurduın. (ICt d 
tuı\'nıln, lfmıc t•lhfsesinlu etekleri - lnşnUnh, ikinci gclişiJll ti 
yerleri süpürerek, rUyıulak.1 gibi dim. g<Jrtl" 1, )'aklaşl)\r. Dlr elinin gayet ağır bir tlı\hi Gnrbo, gclmccUğirnl ıı' "-,. 
lıarckotl, yüzüne döktllen sa~lan derhal katarı (lfktl, htilynl1111 ~11, dUzeltJyor. dı, acaip lnlltller tıkarınaığ'a ,.uttt\, 

Telftşla 1erimden fırladım. Rupcn dt. Tozu dumana katnıad~.n~UJJl (1, 
hiç tınmıyor. Oturdutu yer<fon ka- uznkln tılar .. Kiişeyi d0~11,. ıt' 
xak bir koca azametlle kadını selAm hırçın Murlenlc bunan bu ,, 
ladı ve beni tanıttı. elim. u .,,r 

- Dizim Mu.hainin ehbabıdır.. - son- / 
Garbo, eararlı ~ 

.-~ ..... ,.....----. kadın .aplaşmı 
g(>z kapakları al• 
tmcla daljtın ba
kışlarını ufka çe
li rdt. Gtılmejte lü 
:zum gl>rme<len 
sordu: • - Deni görmek 
istemişsiniz.. Ek· 

mnfla gUrdtlrtünUz yetmedi mi? •• 
fjaşkın şaşkın ellcrinıi otuştur

•ftım. tın•etll fJldız hakikaten sör· 
lendltt kadar yabani idi. 

- Evet madam.. Bayranlannıs-
4anım .. Jstanbulda çıkan Haber ga
zetesi lçln ılzinle konupıak lstemlf· 
tim. 

Greta, eararb ve kalnJ eeslle inle
di: 

- Oh, tstanbul .• nAht "8heser •. 
Kimln<ll bu senaryö? .• 

Mamulyan, )'Ildız&. tstanbulun bir 
kitap dokf I. ktl~k bir kasaba oldu
tunu söyledi. Tekzibe cesaret ede
mcıllm. tJAhi kadın, kesik kesik, 
halsla h•lefz gUldli: . 

HABE~ 
AKŞAM pos-r~ 

J DA RE E "1 : df fi 
lstanbul Ankara Ca!a, 

Puııt. kutuı.a. M••bOI t'f.AeıP 
Teıgret acıresı ı ıatant>ul 
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1t 

Yazı ışıerı teıetonuı 2 
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ıcıare. llllın ,. : : 

ABONE ŞARTLA~ 
TllrflllJ~ E<P' "" 

8eocllk 1.400 f\r. 2·!~ ' 
e •»lık 730 .. •·8o0 , 
a aylık 400 .. sOO , 
1 A)'hk t:>O • ,.,,: 

Sahibi fJe Neşriyat' MÜ~
Hasan Rasırsz,ı;,ı 
Oaatldıdı 11~r ( VAKiT J 
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~lllPaıratoriçe 
11'ltikamalıyor 
~1Ül\~ü KISMIN HULASASI: rız. tztmfzl kaybettirdikten sonra, 

0 berın 8arayrnda, Romalıların hoşumuza giden bir sahile yanaş-
eJ-nıan ada mak gUç bir şey değildir. 

/eti Y kazandıkları parlak za- Efendisine, sadık bir köpek gibi 
'11at~ :ıcr_cfine bir zi yafet verilecek. Aşık olnn Kurln, kumran başrnı Kas 
ka ıoı gözleri üzerine çeken Tiberin yüsün g-öğsUnc dayadı, gözlerini ka
k "l!t Juli bütün ilıti§amını ortaya pnttr. 
;;

0
abilmck için tuvalet yapıyor. im Toz penbede n. kızıla kadar giren. 

h lor T:arısmı 1r1sloc.mnalctadır. çeşit, ~eşi t, ren l• lerlle gl>kyiizünU 
Qıoıa kaplayan güneş, yavaş, yavaş yük
~ar . r~ğmcn fettan Juli her §eyin selirken Knslyilsün bahçesinde, çok 
ı.. .sını buluyor. tan uyanmış olan esirl er, şarkılar 
•lıı.,,y .. 
1J us çok yak:ı~ı lclulır ve Cernum- söyllyı>rek çalışıyorlardı. 
,.a <:"ferinin kahramanıdır. Ziuafet Kıymetli eşyaları taşıya<'ak olan 
11Cc • ~ k 
l1 e~ı Juli ile /.'.onıışmıya lıa.şlıyor. atrrlnr hazırlanmıştı. Kapalı bir 

2' at · sedye mermer bnsamakların önünde 
":ıa c.şın 7:adın kcn.di.~ine her şeyi dıırnyordu. 
t!'ı rl.ed~n imalı .<Jözlerle mukabele e- Kaslyüs, bu erken uyanışın halsiz 
r.ı/or. liassi1ıı=~ im"'Jaratori"C?'e cisık !iğini, yorgunluğunu gidermek lçin 
~1
111. Or1xzc11ş:ı:ı 1ıafır1ıyarak bu ka· \·ücudunu_ nı~~ir oğuculnrın eline 

,, ıtııı elindc11 1cıırhlmayı düşilııii- terketmlştl. 
. ~or Nereye gid0 ,.cklerJnl hftltı, sor-

~ lı 11° maı'l:n ın-·ım görmlyen Kurln, bire-
0rıt !!özler lıir idnm hükmil ks>rlnr Pirin getirip mermer m~snmn iizerl-

''1ıklln c,: '}yicnmfştl. çr \ Tlber ne konfıı~u tabaktan , aıtm renklf 
11 1ıı e tahnrn rn üJtin sonunda~ dı. Jüli- bir uzum snll:ımı aldı . I\:asiyüs yattı 
t rıı~lonıt relmiy<m taşkınhklnrınt ~r ~· - .. ııen. " Wgfllslne bnkıyortlu. Gü 
~b~bYe hndar sabırla kırşılanıasına ıerek: 
lııtııı Olan aşkı, urtık. hırsının ve - Hoflbln Fıcnl! - dedi - En güzel 

~~eııı n ltnrşısmda fazla mukavemPf salkımı aldın yarısını bann ikram 
b ~~~~'!.olmuştu . fı;mf <liinyanm dört etmek h'1e nklrnchın geçmiyor. 
n tah nda anılan hlr imparator için Sonra uz11nnrak ayrıca bir sal-

n~llı anıınüi yüz kı~arta<'ak kadar kım da kenc'll aldr. Fnknt tam Uzüm 
Juı:~tı hile.. tanrsfn' :zına götürmek tizere idi 

t 'll ayağa lrnlkaralc Kaslytise: ki, Kı·rln, ı::alondan salona akseden 
~~n Urada rahat, rahat konuşmak çılgın bir feryatla yerinde fırladr. 
~n Stzdır. - dedi - Deli c-'bl genç adamın tizeri'ne atılt•ııa !!IYUs, limitsiz bir nazarla Antu 

~ ~ı>go~ru bali::tıktan sonra, bahçe- dr._ Yeme onu! .. Yeme onu! .. diye 
rı t 1 Yürümeğe başlamış olan haykırdı . Bunlar ..... 

ı1 •ıe,.kaktp etti . Fakat sözünü tnmnmlnmndan, yıl-
~: ha eııerı, ağaçları, ve çiçekleri dırımla vurulmuş ı:;lbl yere yuvar·' ,.,;au bir flleml andıran 1>ahçe- landı. Yilcudu iki bUklUm oldu. 1m
~l tc llllncf asır insanlarının yUzle- dat lstlyen hlr nazarla sevgilisine 
~ı:ıl'~zartacak sahneler cereyan e- b:ıktr, morardı, morardı Ye birden 
~ k 'ti, Fakat, birer coyırın sürüsU kaskatı kesildi. 
~ aı~;uşnn ynrı çıplak lrndınları Genç adn ::.ı sanki taş kesllmic:;ti . 
~ {)ı;\' • 1an erkol<ler,bundan 2000 se Esirler ı:1ankl taş kesilmişlerdi. Bir-

lleı- e Ynşıyan bir neslin evll\tları an mUthlş bir ölüm Ailkütu dilleri 
luıj' bağladı. Sonra, boğazı srkılan bir as

a s lllermer bir sıraya oturarak: lanın iniltisini hatırıatau, hem kor
f~l\lt ~llln gibi bir kumandana.- esir kunç, hem elem "verici bir inilti du-
1~ı:tıe Cin, Cermanyalı blr lnz olma yuJdu. KasiyUstn bu .. Çıplak vUcudt-

t~\tr-ı tını ederdim KaslyUs! - dedi - le, kudurmuş bir mabut gibi ycrin-
ij'l.ı- llfn mahzunlaşmış gözlerini den fırladı. I<urlnin Uzerlne atıldr. 
~b~ ,.:ıhı oJnn KaslyUs, bu miltehak - Kurin! Kurin! diye lı:ı.ykırdı -
::ıııa O.tcşın kadının eıtnden nasıl Bak katırlar hazır. Sedye bizi bek

~a"lll1ıtı, Cal;ın1 düşünüyordu. Onun bu Hyor .. Hani bu seyahate beraber gi-
ııı,~ı~<1eu heyecanının fazlalığına decektik .. 
~ l\)"rı 11 ftnparatorıce güzel par- Ve, birden gene kızın ycrC? dUşmUş 

"aıtı:ı. Ilı Cenç adamın sık saçları salJcrmmt Jrnpnral• bütün taneleri 
ııı' }l0 

130ltarnk kısık bir ı:;esle: ağ"zrna dolchıl'Clu. Sonra, mfü;terih 
ı.,~tıı-. ~~a geceleri aşlc için ynratıl- bir tnYırla rerc 11znnd1. tkl kollarım 
h~;sı111 ;-di - Bu güzel saatlerin bir Knrinin beline dolandı. 

l\l!tı·ııı ı.~e .ziyan etmek aşk ma- - Geliyorum sevgilim - dedi -
·~ İl.air gucüne g ider.. Gene Aoni yalnız hırakmıy:H•·f,ım! .. 
>ıı_~ll:ı(lrı us bir harp adamı olmasına Hlrtlen ayni ihtllAç onunda vücu-
~1' t~lrtınşı.: hususunda çok ince ve dımu ll;:i hii 1düın f"ttl. lki Jrnlları 
~~ ~ıı. ~j l\.Ynt zamandn çok dn mağ genç i" ' i.iviln helini sıktr, sıktı .. Ve 
tıı~ll.cıııc Uhterls hir lca<lının elinde son bir debelenmeden sonra hnreket 
~ '"tltııı. 0lnıak dfişUncesl hile onu sl7 kn.ldr. 
b~,.~oıa~ /;'a kO.fi gelebilirdi. Boynu- Ödleri pntlnmış olıı..ıı esirler kudur 
•a\~l:t h•~ll güzel kollardan şnynnı mu~ ~:\katlar gibi bağı:-;yorlar<!ı. 
~ fioğuk kanlılıkla kurtula- ).feşhur bir askerin oı'.;Iu olan Kasiyü 

~I~ lrtı0 sün 7ı>l1irlcnmesl. bUtun Romayr alt 
~4 · ~ı:ı.raarntorlçe hu gece fazla iç- üst etmişti. Zehirli yemişleri ge+ı .. .,n 
~) ~<lh<'e:ın verdiği sıcaklıkla, se- adam yakalanmış imparatoriçenin 
~~.~t~ı 0 oturmak, güzel vücudu- emrile hareket etmişti. 

(}" oıaandırablllr. İçeri girmek TlbE"r. sarayında tecssUrUnden ve 
~~~ ll:ıl'tirı;ak zannedı>rlm, - dedJ - hrrsrndan ağlıyordu. İhtirası cinnet 
~'ıı. ltıaru e ilk defa böyle bir haka- halini-? gelmiş vo bu uğurda cinayet-/ 
~il~C~ı- 'Ye 'l knlan Jull, kalbine bir ıer ısıemc~e de başlamış olan Juliyl 

tı ıtt hu ~iş J;lbl sendeledi, sarardı. ı•ezalanchrmnk zamnnı gelmişti. Kıp 
\ ,~~ ııaı ı al nncnk biran devam 

............... . .... ----·J'l•:.-9 

HABER - :ı\ksam oostast IT -1 Bir işçi ıı?lhl fabrikada çalıştım ; hizmeteiıf k (24-J 1 
Köprü lYıs'ltü aırkadaşomorn tavsnveso : 

Yüksek kaldırımda bir iş idare· 
hanesi var; git oraya .. 

Kibar bJr eve dU~ersen rahat edersin, diyordu, orta halli 
evlere kulak asma, berbattır! 

Bu genç ihtiyarın üstünde giyecek, 
insan yüzüne ~ıkacak eUisesi yoktu am
ma, kendisine itimadı vardL 

Bir insan için de önce liizım olacak 
bu değil miydi?. 

Bana: 

- Anladığıma göre serin tahsilin de 
var, dedi. ~ilinden öyle anladım. 

- Eh, oldukça, dedim. 
- Ne kadar?. 
- Lisede okudum., 
- Bitirdin mi? 
- Evet ... 
- Böyle olduğu halde hiç bir iş bu-

lamıyor musun? . 
- Bulamadım. Eh hafta kadar evvel 

fab:ilroda çalıştım. Fakat sırtıma ağrı -
lar geldL T~hammül edemiyeceğimi 
anladım. Oradan ayrıla:ağım amma ne 
iş ar"adımsa bulamadım. hizmetçiliğe bf • 
le razıyını. 

- İşte ı:nsanlık budur. Aferin .. Her 
şeyi yapmalı 1 Tahsilim var, ben bu işi 
yapamam dersen aç kalırsın, kötü olur
sun. iyf si mi her şeyi yapmalı. Insamn 
tahsili olursa hizmetçirk yapamaz mı 
snnki? Yapamam diyenler, elinden iş 

gelmeyenlerdir. Boş oturacağına, ötede 
beride dolaşacağına hizmetçilik yapar
sın .. Daha iyi iş buldun mu oraya ge -
çen;in .. Hayatta çok iş değiştirmc:k te 
iyi değildir hani.. O zaman hiç bir 
şey olamaz, hiç bir yerde diki§ tuttura
mazsın .. Kendine uygun bir i~f bulur 
bulmaz, artık onda karar kılmalı! Ha -
yırlısı budur. 

Biraz durdu. Haliç üzerinde bala iki 
tflrafa sallanan kayıklardan birine gö -
zünü diktikten ve bir .m'.'fldet böylece 
dalgın kaldıktan sonra tekrar söze ba§
Jadı: 

- Bir şeye aklım <"rmedi, rdcdi! Fab
rikadaki işinizden neden aynlacam -
nız?. 

- Sırtım ağrımıya başladı .. Taham -
mUl edemiyorum, dedim ya! 

- Ha! .. Evet.. Evet.. Dalgınlığıma 

gelmiş olacak .. Amma h.:zmetçilik bun -

kızıl gözlerllc yerinden fırladı. A
deta koı:;arak,Irnnsının bulunduğu o 
dnya gi {·eli ve göl<gürill lUsUne benzl
ycn bir sesle: 

- Seni Roınndnn nefyedlyorum 
melun kndm! .. - dlyn gtirledl - Şimdi 
hemen, yola çılrn~aksın Ye gittiğin 
yerde yaptığın rezale tlerin azabını 
çeke çeke nçlıkt.:ın gebereceksin .. 

Birlblrlnc sımsıkı sarılmış yatan 
iki gilzel ölUnUn. heykel vUcutları 
daha soğmamıştı. 

Her tnrafı kapalı bir sedye sürat
le şehirden uzaklaşıyordu. Muhak
kak bir ölüme giden Jullyi, ne eşya
sı. ne de esirleri takip ediyordu. Yal 
nız kuyu gibi delik gözlerlle peşin
den ~elen bir tel• yoldaşı vardı. 

Ölilm ... 
Lem.an Karaman Oğlu 

Röportaj~ yapan: Neriman 
t 

11üptfl 1istü arkadcışmulmı ayrılır ayrılma:; Bcyoğ1.una çı.ktun, mm
tahdemin Ular 1unıcsini buldum ... 

dan daha az yorucu bir İ§ değildir ki.. 1 
- Belki işi hafif bir ev bulurum, di

ye düşündüm. Fnkat bunu nerede ve ıı:ı
sıl bulmalı?. 

Maw. gözlerini süzdü: 
- Nerede oturuyorsun? dedi. 
- Aksaraytda ninCmle birlikte otu -

ruruz. 
- Şimdi nereye gid~in?. 
- Gidceckm alGm 'bir yerim yok. Ev-

den iş aramak i.çin çıktllll. 
- Öyle ise sana bir iyfük edeyim. 

Hizmetçilik yapmak için karann kat'i ., 
mı •• 

- Başka i1 bulamazsam ta.bil. 
- Mademki evinden r.ş aranuk i~in 

çıktın ve buraya kadar geldin. Karşı~ 
geç.. Yüksekkaldınmda mıdır, nedir, 
bir it idarelıanesi vardır. Oraya git .. 
Onlar sana iyi bir iş bulurlar. Bugün 
adresini bırakırsın bir kaç gün sonra da 
uğrar sorarsın 1 

- Teşekkür ederim; öyle yapayım. 
Fabrikaya artık gitmiyecekti.-n. Yal

nız çalıştığım günlerin parasını almak 
üzere bir gün uğrayacaktım. Belki de 
bugün geçer, o i~i de hallederdim. 

Genç adam, !doğru söylüyordu. Bir 
hizmetçiye ihtiyacı olan evvela böyle 
yerlere başvururdu. Onhar kimin nasıl 
bir hizmet~;ı=ye ihtiyaçları olacağını bi
lirlerdi. 

Genç adam beni mürac~at etmemde 
te~ci ediyordu: 

- Kibar bir eve düşersen rahat eder
sin, diyordu. Orada her işin aıdanu ayn 
olur. Yalnız bu adamlarla geçinmek yo
luna bakarsın .. Yemek, içmek, yatmak 

onlardan.. lyr. para da alırsın .• 

Orta halli evlere kulak asma .. oraları 
berbattır. Gürültil, patırdı içinde geç.er 
bütün günlerin .. Paranı güç alabilirsin. 
Böyleleri para vermemek için aıks.ık 

adam değiştirirler. 

Boğaz tokluğuna da çalrştmnak ister
ler amma bu sana yaramaz, daha genç
sin, e!:ıt para görmeli r •• 

Köprü üstü arkadaşından aynldı:ktan 
sonra Şi§haneyokuşuna çıkmak üzere 
ilerledim .. Yolda dUşiinüyonım: Hiz

metçilik bugün bir meslek mi, bir 
san'at miydi? 

Bunu bu dakikada tahlil etmeye im

kan yoktu. Ben ( ..... ) roarehanuinin 
kapısına geldiğim ~man etrafıma göz: 

gezdirince, uzakta, gene köprü üstü ar• 
kadaşıru gördilm. Galiba benim biz -

mctçilik bulacağnri:ia.n eII'lndi. Belki de7 
kafasından kazanama ortak olmayı ge
çiriyordu. 

tdarchancnin karanlık ve dar merdi

veninden çıkıyorum. Aralık duran tek 

kanatlı küçtik kapryı iterek içeriye 
girirorum. Burası sofa .. Dört be§ ka

dın, eski sand'3lyelcre gelf.şi güzel sı

ralanmışlar.. Bu sofaya .açılan daha 
ldört kapı göze çarpryordu • 

Onlara yaklaştım. toarcbaneye ba· 
kan madamx anlatmak istiyerck: 

- Madam nerede? 

Diye sordum. Kimse cevap ve~· 
di? Yalnız içlerinden biri. Orada bot 
duran sandalyelerden birini göstere· 
rek: ı 

(Devamı va!') 

~\'~(l 'Yat n bir sesle: 
~~\tıt hırı!:k! GUzeı Kasiyüs kalbini 

H abeıiıı <leni:: uc macal'a ronıaııı: 25 Inrdanberl bu nller_· .t hizmetinde olduğumdan 
doğrurlan doğruya size geldim. İtalyan kaptan 
geminin içini tuhaf bir hale getirdi. Evveıa., yeni 
lıristiyan taytnlarla pek tekllfslz; ondan başka 
her gece yemekte ve yemekten sonra yeni tayfa
lara nereden bulduğunu bilemediğim şJşc şişe 
içki veriyor. Başaltında bir gilrilltUdUr gidiyor; 
hızım Tirebolulu Temeli bilirsiniz, on sene lngi
Jlz gemilerinde bulunmuş olduğundan iyi ingfllz
ce bilir, geçen ge<'e başaltında yatağında uyur 
gibi yatarken ikln<'i kaptan Paolo ile lnglliz g~· 
mtcııerinin konuşmalarını dinlemiş. K aptan Pa· 
olo bir taraftan heriflere yeni şişeler aı;ıı rken 
bir tnrnftnn da bu geminin çok uğursuz bir tek
ne olduğunu söylüyor, sahibinin birdenbire öldü· 
ğünU en sonraki kaotanının knmarnl.'lıncla kendisi 
ni astıf,ını, karar.hk ge<'elerde ve ar.ık dfmlzlerdA 
hıı ölUlcrln hayaletlerinin başaltında. makinede, 
J?"ilvertetie dolaştrf,ını anlatarak herifleri korku
dan çıldırtacak hale getiriyormuş; gemicilere di
yormuş ki: 

kabı olmadığından şüpheleniyorum; lft.kln böyle 
açıktan açığa o kadar ileri gidebileceğini ummu
yordum. Tufan reisi yanımdan savdıktan sonra 
Amerika harp gemisinin ve bUyük atlantlk pos
tasının manzarası bu dUşUncemi zayıflattı. Yanı
mızda bu kuvvetli arkadaşlnrımız varken ve tek 
bir işaret onları yardımımıza çağır11billrken Pa
olo denilen heriften ne korkumuz olabilirdi; on
dan başka artık Amerikanın eteğini tutmuş sa
yılırdık. Paolonun pllını ne olursa olsun tatbiki
ne vakit bulamadan Nevyork limanına girecek
tik. tşte biltün bu sebeblerle o gece yatağıma. 
rahat, ümltll bir yürekle uzanıp uyudum. 

\~ 11.ldaıı rıe vermiş. - dedi - Seuln 
~4 0°1atı ş ııevıımek saadetine maz
> ~0~\t tııı.~ kızın adını söyle de, ya
~4 ~ ıstcıd eler yanına sokturayım? 
~ ~~ <tıııttl cıtu bir mukabele bekli-
~ 1ı \ttaıı: bu sUkCınet karşısında 

t ~ltıı 6 '·kadının buz gibi ol-
~1<\.tırın Pcrek: 

ı-,~atı 11 01 ııenın tarafından soruluu 
~ ~ı ııt ltacıay, çok bahlyardır. dedi. 
~ ı~'-'Qıının bu sözlerin bitmesini 

~ ~~~tll. abçların arasında kay-

h 1lı- 11eııaız 
' ~ıı ltıtııııt uzaklaşma Knsiyü
r 1 a 'lllrcı e haberi gihl göründü. 
~ 11

11at-11dUktan sonra. pelerinine 
1 ~lıı~ 1ltt1 ~ SUrntli adım laı la bah 

et"\'~· nra,•da eğlen<'e bUtün 
"ı.,_rı Q(\rı: ~diyordu. Sokaklara 
~ l' lla"ar s sııtzllğl rökmfü;tU. 
a,. t'~!.'k kanısının önUnde. atı-

~ 1 lrıli.'l.n nrtıklnrmı beklfyen bir 
) l'Q8 "ardı. 
.. :trı genı 
•ıı1 1tııta ş ne>fe•ilni ancak Kuri 
'f ıtr. ·ıfo,.~11nh1Idi. Geniş göğsü 
~ "'tı h lsfnf srkP.rak· 

1 ""11~ • e · l'ıı ı~ l( tn"n yarın Rrımadan 
~1IJı.~ ltl-ıııtıa, ıır• ,. - c1ı>rll - ~·ııvletl-
~~~lr ... !>,1 r ktı:ıkandr. 'Rıırnnm 

l~·e ·b~u n1 ıvor. "Üstu,,den 
ncırek onglnlere açılı-

Yazan: Ali Rıza ~eyfi. 

Bizim gemide, bu sırada dikkatimi UstUne 
çeken bir şey vardı. Yeni yat için aldığımız bir 
kaç İngiliz gi.lvertc tayfnslle ateşçiler arasında, 
ı;cçen hO.diseler b!iytik dndikodulara meydan vor 
mlşti Ben ln~lliz gcmfciJerini metin, disiplinli 
adamlar bllc!fğim hnlde gözden kaçırmadığım bu 
haJJerl bana garip geliyordu. Şurasmt da söyle· 
meliyim ki: Bu sulardaki gemici 'e ateşçiler ln· 
g!Jtereden tutulmuş olmakla berabor hemc!n ya· 
rısmdan ziya.nesi Fransız. Amerikan, Yunaıılr ve 
biri de Rustu. 

Beşinci gün sabahleyin gtiverteye çıktığım 
zaman Amerika devleti harp gemisinin bey~z 
teknesi bir mil kadar ilerimizde, atınntlk postası 
ise Uç dört kulaç sancak bar,; omuzlu~uınuzdn o
larak yol almakta idik. GUvertede kimse yoktu. 
LA.kin bizim Tutan reisin trl gövdesi birdenbire 
önilmde göründü, askerce bir selı\m verdikten 
sonra: 

- Size bir şey sHyliyeceğfm.! 
Dedi. Ilaşımlrı, söylemesini işaret ettim. 

- Beyefendi, bu sözleri önce Doğan kaptana 
söyl~mek daha uygun olurdu, Hl.kin ben uzun yıl-

- Bu Türkler kimlerdir? Bu gemi ile nere
ye gldl~·orlar? Bu bfr eğlence seferi del!'ll, ticaret 
serori deF-Jl .. Maksatları ne? Bu uğursuz tekne 
bütün frlnı'lP.kllere felAket. ölllm ~etlrmekle ta
nınnuştır. GörmUyı)r musuıızn. denize mkt1ktan 3 
gün sonra u~radıiümız halJerl! Şlmrliye kadar de 

• niz yüzlincle böyle bir iş olmuş mudur? Amnrlka 
kruvnzörleri :vctışmeseyrlf bi'°z o sarı geminin elin 
<len kurtulabilecek miydik? Bu işin bir çaresini 
bulmnlryrz .. 

Tufan reisin bu sözleri önünde dUşUnmeğe 
başladım; dediğim gibi Paolonun sağlam ayak-

Tufan reisin beni gecenin hangi saatinde 
uyandırdığını bilmiyorum .. Fakat birinin beni 
sarsmakta olmasından uyanarak elimi elektrik 
mandalına uznttığım anda sert bir el bileğim
den demir kelepçe gibi tuttu ve Tufan reisin 
kaba sesi kulağıma şöyle fısıldadı: 

- Aman ltımbayı açma! Ses çıkarma! 
O zaman ortada bir felaket olduğunu anla-

dım ve: 
- Ne oldu, ne yapacağız? 
Diye sordum. 
- Hemen kalkın, kendinizi göstermtyerek 

eğile e~le güverteye çıkın ve orada yere uzanın! 
Dedi ''e sessizce, kamaradan güverteye çıkan 

merdivene gitti. Ben de kalın fanlamı ve ıa.stık 
kunduralarımı giyerek arkasından gittim. Tufan 
reis en Ust basamağa ~ıkınca yUzUstU ilerleme• 
ğe hal'lhıdıysa da. birdenbire geri çekilerek nst
basamağa ve lıemen benim uaşıma basacak vazı 

.(Devamı var) 
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Almanya boyuna sil8hlanıyor 

üyük bir harp 
filosu yapılıyor 
Muazzam iki hattı harp 

gemisi inşaatına başlandı 
Hamb:)urg, 16 (A.A.) - 1938 acne- ı Hattı t-.'rp gtnıileri arasında 38 lik 

sine ait harp Salnamesine göre, Alman. 8 ve 1~.:.ıJc: 12 topla müselWı iki ge-
yanm balın inpatı projeleri 1937 6C· m= Hambourg tezgihlarmdadır. 
nesinde 335.297 tona baf ğ olmuştur. Diğer :inpata da faaliyetle devam c-
Bu inşaat, 1936 da 290000 ve 1935 tc dilincktd!ir. 

107.000 ton idi. Almanya beheri 35 bin toiıluk iki 
193 7 senesi inpat projeleri 125.000 zırhlı, beheri 30 bin tonluk iki uyyare 

ton hattıharp gcın·si, 38,500 ton geır..·s;,, beheri on bin tonluk iki hafif 
tayyare gemisini, 35.000 ton ağır kru - kruvazörle lbdıeri 1 bin tonluk iki kru-
vazörler.:, 36.866 ton torpido muhriplc.. vazör yapacaktır. Bunlardan bafb 
rini, 25,531 ton Uhtclbahirleri ihtiva Kiyel limanında bilen 36 tahtelbahir 
etmektedir. mevcuttur. 

Türkiye dünyaya 
imtisal nümunesidir 
Memleketimize gelen tanınmış 
bir lngiliz gazetecisi böyle diyor 

Deyn Telgraf gazetesinin siyasi mu- { 
harrirlerinden Herbcrt Sidbatham, 
memleketimiz hakkında tetkiklerde bu. 
lunmak :üzere şehrimize gcltri§, dün ak
şamki trenle de Ankaraya gitmiıtir. 

''Serutator,, rr!ÜStear ismiyle yazdığı 

siya~i maka1clcrlc beynelmilel bir şöhret 
kazanmış olan misafir İngiliz gazetecisi 
sere/ine dün 'Parkoteldc İstanbul Basın 
Kı.ırnmu tarafından bir öğle ziyafeti 
verihni§tir. 

İngiliz gazetecisi 7iyafcttc bir nutuk 
söyli ycrek öcnıi,ftir ki: 

4
• ·- !stabula. ilk &fa geliyorum. Fa.

kat iimit ederim ki, bn 8011 ~li§im ol
mıyacaktır. Bundan sonra gene 
memleketinizi ziyaret etmek arzusun

daymı. Geldiğimdenberi dD.mıa. ııcza 
ketle ~la.§tmı. Bu büyük ziyafette 
de bana. gösterilen teveccüh, Türk mi 
safüpervcr.liğinin bir ~ olarak 
saymakla kalmıyorum, ayn: zamanda 
bir Clostluk eseri olara'k 1e1akld cdiyo 
nım. 

lngiltcrc ile Tiirkiye arasında 'ha. 
kiki Ye sıkı bir dostlult bu\unduğun:ı. 

kaniim. Gcçmi§ günlerde biribirim.iz 
le dii§manlıklarımız dahi olÇu ve ha 
kikati söylemek 18.umgelirae, siz, bi 
zi. :lstanbulun dşnda mağlup ettiniz. 
Fakat bütün bu mücadeleler içinde 

hakiki dostluk emeli asla. aöıımedi. 

Gerek İngiltere"" gerek Tür.kiye dal 
rna sulh" ve terakkiden iba.ret<>lan ay 
ni gaye için çall§ıyor. 

BUyük şefiniz Atatürkün hayra. 
ruymı. Hakiki bir demokrat olarak 
tamdlğmı o Büyük İnsan hakkmd& 

malfunatrmı dıılıa derinleştirmek ın 

zamunu duymaktayım. Eğe.r' bütün 
dünya, Atatürkün delıasmda.u ilham 
alan Türkiyenin yarısı kadar ted1::ıü'Je 
hareket edebilseydi, sulh, terakki ve 
nüriyct uğruna çalışan modem Tilr • 

kiyenin yansı niSbetiııde kendi mille 
tine ve insaniyete himıet edebilseydi 
düeyanm manzarası hiç §ilpııes.iz bu
günkünden daha iyi olurdu. Büynk
liik, arazi fcthc\mcktc değil, Tiirkiye
nin muvaffak olduğu gibi, gönülleri 
fc-thctmcl:troir. 

on Juan Papas 
~ naşt...·rrnrı l itı !itte \ 

Bunun l.~ in~ nıhım.i m~lis fa%
la gayretli :papasın )>er.ine Lcr.kos i· 
simli bir ~a pnpaıs t:ı~ in ederek 
1stanbula g&ıdcrnut.sc de Dositcos 
kendi.sine pek tatlı ıgelcn günah çıkar 
ma Yazifcsindcn ''azgcçmcmi~. yeni 
papasa vazifesini devretmemiştir 

Bu arada madam Eteni her sahalı 
8-9 a~asmda muntazaman papas 
aeıkma günahlarını çıkartmaya devam 
etmektedir. Bu iş kadının 63 yaşında 
zengin bir tüccar olan kocasmm ku -
lağmn. kadar gitmiıı, adamcağızın ku
lağı konukoınşu ve :t.Iısırdan gelen 
yeni pnpas ta.rafından iyce bükülmüş 
tür. Adam aldahldığından §Uphc ede
miyccek bir hnle gelince Eyüb müd
deiuınumiliğino mUra.cu.t ~ cilr
miimcşhud yapılmasını istemiştir. 

Tuhkilmt ~"t'-tn1dıktar. 'S3ura ciirmü
m{'Şhltd mnhke:rn~si - gizli oluak -
r.;·1hakemcl rini yapını..sın-. Neticede 
z n:ı. su~u sabit o!tluğundan, ocz:ı :ka
nununun 440 ıncı mncldc::>i r.ıucibincc 

I!::!. ni \\? Dcsmetcsun 'tiçcr :a ' ha.1,islcrl 
ne, fakat zina suçu temadi -etirildi • 
ğinden 80 inci maddeye göre ve tak
diren cuanm ii~ bir :nisbctinde art
tırılarak dörder ay hapis'lerine ve 
ld:OO kunı.s mubakeme harc:mm iki 
suçludan mütesnviyen tahsiline karar 
verilmiştir. 

'Madam Elcni ~yle demektedir 

- Pa.pası ben birkaç senedenberi 
tanırım. aramada hiçbir ''.fenalık" 
yoktur, arasıra ona gidip gUnahlamnı 
çıkart.mm. BUo~ de günah çıkartll'
ken bizi yn.kaladılar. 

- Peki, iç ça.m8f1rlan? 
- Onları, s6küklerin.i dikmek için 

ç1kann1~! 

Bu teminat .madam Elenin.in koca -
amı tatmin etmediği 1çin adamcağız 

kansından boşanmak URre mahkeme 
ye müracaat edecektir. Pape.s da ki~ 
lise tarafından afaroz edilecektir. 

1Eski lntk Bttşvekm tarafından 
Filistin mese1esl 

ictn tavassut 
teklif edilecek 

1 

....... ,.. ............................. __..._ ..... -.. -·. 
Atatürk ün 

1 t~!~~~-~Jr~:~L. 
i Cumhur Umumi Kitipliiin~n: 
J Sekiz: nci Arttrrma ve Y erlimalı 
! haftası münasebetiyle yurdun her ta
l rafından, Atatürke, ,·atanc!aşların 
• .samimi duyplannı ve ekonomi ala· • 

nınclaki uyanıklık ve ilerleme sever. 
}iğini gösteren bir çok tdgraflar eel
mektedri. 

Bundan mütehassis olan Atatürk, 
teşckkürlerinin Anadolu Ajansı va· 
ııtuiyle iletilmesini emir buyunnu§
lardır. .................................... ·-·····-......... . 

Hükumetimizin 
protestosu 

~ Bqtarafı 1 lndde 

bikatına geçilmek üzere resmen tebliğ 
edileceği ilaveten beyan olunmuştur. 

MHletJer cemiyeti kararlarının tam 
olarak tatbikı için intihabatın cere
yan tarzı ehemmiyetle nazarı itibara 
alınacak bir merhale te~kil ettiği'hal 
de bu intihabatı tanzim eden talimat
namenin ali.kadar devletlerden birile 
daim! temas ve müeavere halinde bu
lunarak ha.zırlanmı§ olmasına muka
bil ayni derecede alakadar ikinci dev
dmıanı dolayısiyle Almanya tarafın -
dan verilen protesto notası bakinnda 
tefsirlerde bulunmakta ve Çin.de ali
kası bulunan bütün devletlerin Tokyo 
nezdinde yapmaları muhtemel bir pro 
test.o ha.re':kethıe Almıı.nyanın da i§ti
rak edf~ceğini limid etmektedir. 

Bi~ibirlerine giriyorlar 
Antakya, 1.5 (Hususi) - Fransız -

larla Usbeciler arasında çıkan ihti
llf soıi hadde gelmiştir Fransız dele
gesinin 1sraı üzerine Vatani!erle bir 
cepbe halinde birleşmek Uzerc Us
beciler geçen gün içtima etmişlerdir. 
Zeki Arsuzinin yalnız sancağı değil, 
bütün Araplığı kurt:ırmak ve bir A
rab imparatorluğu kurmak halt'kmda 
1d mUtaleası üzerine Şahin Cebbare, 
yalnız Türklere karşı bir cephe al • 
malt ica.b ettiğini, Fransızları da mem 
nun etmek !bmıgeldiğini ileri sürmüş 
ve her ne pahasına olursa '<>lsun mu
lınkka..'\t intılıabı kazanmalt istedik -
ledni söylemiştir. 

Bunllll üzerine aralarında çıkan 
şiddetli müna.k~ bir karar '\"crilmc
sinc mani olmuştur. Fakat toplantı 
dağılır dağllmaz Zeki Arsu.zi ve ar
kad~ları tevkif t'dilerek kam.kola 
götU.rülmü~lerdir. Bu vak'a :lir.erine 
ytlz 'kadar Zeki Arsuzi taraftarı kn
rakola hilcwn ederek taşlamı§lar. bu
nun Ur.erine igerdclci polis ve jandar
malar ate~le mukabele etmi§lerdır. 
Bunun neticesinde ba.~ktan iki kişi ol 
milş ve 7-8 1kişi de yaralanmı,tır. 

Ze'ki Anruzi ve arkad~ları bu va· 
kadaıı sonra askeri hapisban~ye gö
tUrülmüşlerdir. 

Bu va.kaya bir tek Türk karı~ma • 
mı~. 

Ankarada 
Spor işlerimiz ıcın 

Mühim kararlar 
verildi 

Ank:na H (Teıeronln) - Tiirk
spor kurumu sp0r lmlkmmamız et
ratındabl'l.tı karnrlat· Yermiştir. Der
hal t:ıtblk :ıncvkUnc gcc;ileı·ck olan 
krı.l"athır Ş'Unlnrdır: 

ı - lki 'Yıl üsüste şampiyon olan 
grup btrlnclıtk)cr'l mim kümeye gf. 
l"et:(lklcl'df r. 

2 - Ankara.da. yörll antrenör kur
su a.çıalacak \'e lnb.rttan itibaren fa. 
aliy~~ geçtıcektlr. Dura.dan Türkiye 
nfn her taratınn. antrenörler ı;öndo
rilecckUr. Kuttıu id:ı.re etmek ve an
trenörleri yetiştirmek ,için A \'Ustur
Yft. ile muhn.bere edilmektedir. 

Diln madam E!eni bemıutad n1a
nastıra gitmiş, papasın odaSma ka
panmı~tır. Daha evvcl kocası, papas 
Lc: kos, bir komiser :m.uavinl, bir po
lis. kocasının kardcşile kahveci Şev .. 
ket hadiseyi tcsblt etmek için kilise
nin yakınında bir yere giilenmi~cr
dir. CürmUmcşhud heyeti, içel'dc gü
nah çıkarına işinin tam kıvamına gel
diğini tahmin edince hemen odaya 
baslnn vermişler ve Madam Eteniyi, 
bir kenara bıraktığı korsesi, jartiye
ri mantosu ve snir iç çamaşırlarm
d~n azade bir lıalde donjuan papasla 
bir nradn. bulmu~lardır. 

Neye uğradıklarını bilemlyen pa -
la sevgilisi üstlerine başlarına çe

~düzen verip c~~-:ğa çıkabilecek bir 
.. ı ldikte."'l sonra cUrüm delili ola-

&m. 15 (A. A.) - F.ski 1rak baa
Ve!:ili Nuri paşa tayyare ile &ğdad
dt.n gelmi lir. Bun.dan Beyruta gJ • 
decck, omdan da \'&purla lngilt~reye 
hareket edecektir . 

l - Yerll antrenlır nanııetletin
iio aramlacak eYsaf, alacakları maaı, 
v~ cnh Şlil& tartları bir ~limntnamc 
l~e tcsbit ~c: · .. • 1 şUr. 

4 - Un yıl lstn.nbuldan dört, An. 
kara ve ltmlrdcn 2 şer ôlmrı.k ilzero, 
aekla klüp atnsmda, nıllU küme maç
ları yaıntacalttır. Müsaba1rn.1ar H 1 

şubatta başlayacaktır. halc gc . . · 1 ·ı 
lı an Elcnının ıç çama~ır arı ı e 

r~k . :ıtcıu 'C"..;ıb cumhuriyet Müddeiu-
bırlık ~;y~ • • 1 rdi 

·ıığine sevkedilmış e r. 
mumı 

Nuri paeanın Filistin meeeleai hak
kında hukuki .bir ta\·assut vulfeaile 
mUkcllcf bulunduğu cğrenilmişt.ir. 

, - Bcnobl takımlarla mat yap. 
mak itin 1tnlumıalat" yapılmıştır. 
Dunu. göre 25/12/()37 cumartesi An-

Korkak siyaset . 
tanıai-ı jçin bir §Cref addetmeictedit 
ler. 

karada DUkrcş muhtcUU Ankara 
muhtcliU 26/121937 vazar .Ankara 
maçının :revanşı YilPilacaktır. ~l/12/ 
~t37 cumn f;UnU lstanbulda. 1stanbul 
muht-cllti Bütköş muhtclltı 11119'38 
de Ankaradn. Çcklcrln Sparta. takı
milo Ankara. ınuhtcliti, 211/938 d<: 
Anlmradn Çclttcrin Spa-rt.a talcımı 
ııo 1stnnbul muhtelitı. l~ tıubat 938 
de Anknrndn. 

!<'ill'st Vlyaan - Ankara şamplyo
mı; J4 şubat 938 do lstanbulda. 

Först Vlynnıı • 1stanbul şamplyo. 
nu. 

Bu mtı~ın.rdnn mn.ada. UcüncU btr 
t('Jnusm da lr.tnir bt>lgesi ne yapıl. 
mnsı muvnCılt gUrlilere'k fellern.syon. 
en s;clcl'Ok taıum\arla muh".hcrcy~ 
girişilmiştir. 

San ırk tehlikesi ~ 
Paris, l5 (A. A.) - ~ pı• 

teleri, Japonyanm Çin yolıle .-A1eaSı· 
yı tehdid etmekte olduğu milta edil' , 
nı ileri sürmekte ittifak et.ınekt 
ler. 

La Republique yazıyor: tıııS.• 
J aponyanın maskesini çıkarı~. 

sı .zamanı gelmiştir. Japon ta ,.ıdatl' 
leri, İngiliz ve Amerikan bayt 'f Jt)"Oı 
nı pekala seçmişlerdir, f~t 0eıe • 
beyazların o ha.valiyi tnhlıye etlJJ be. 

rini arzu ediyor. Japonlar, ~!nı-i?l" 
yazları ne Şanghayda ne de dal' gO
dc görmek istemiyorlar. Bu ka ostel' 
zc çarpacak derecede ~cn~isinl g pıtı· 
miş olan sarı ırk tehllkesı, ~~ec.el' 
ların birleşmelerini ıntaç ctral) 

mi? 
Oeuvre gazetesi yazıyor: ~ 
''Japon tehdidi, yalnız .>..vrı: ıı•t· 

A.syadaki müstemlekelcrid deti1teY' 
ta eski dünyanın hayatını te 
sokmıı.ktadır.,, 

.. Humanite•• den: {ltt" 

"Sulbü muhafaza etmek içiJl snjJJdit' 
amzın ha.ya.ti noktalamın dıı.rlJe ).,,pı· 
m.ek lUımdır. J a.poııyaya. k~ız1I j1'tl' 
ln.ca.k müşterek bir iboykotaJ ,,e ,,eti• 
sadi cezri tedbirler sUratle blt 
ce verecc.l<tir. fUıB 
Nankinden sonra da ıaar 

devam ediyorlar yteJ ~· 
Hankov, 16 (A. A.) - ıt<> 

jansı muhabirinden: ,.. ~ 
Ecnebi mü~ahifilerin J••.,.1-i iJBo' 

Nankinin sukutundan sonra. ,ı.-~ 1 

reketlerini tev.kif edecekleri ~~ çJ' 

deki kehaneUerini boşa ~ık~ s~· 
rette Japon krtruıt:r, hali b ~ 11' 

n nehrin sol sal1ilinde bulunıt1 tıJlı te' 
lan Japon ku\'Vetleri ile irt~ r:"~ 
min etmek maksadilc üç yold~ tJP
kin in 6L"llaline doğru yeni bit 
hareltete geçnıi§le!"dir. ~ 

Pukovda.n lıareket e~~ ~~ifel'~ 
ca koJ, Tfonçin - .Pukov ~o"' 
bqyunca. .ilerlemekte clup Pt!, ·ıı <'o
kilometre kadar mesa.f ede kıJı 
chov'u hedP_f ittihaz etmiştir· ııc9r f!O: 
Sağ lkol, büyük kanal ~ nerıe 

kol d..'\ Hohsienin şimalinde / 
mcktedir. ~ _ 

Prens Seyf eddl010 

zevcesine vııe 
ver1llyor .,.,,~0 

. tJl"'' ~ Prens Scyfcddinin zcvocsı 'tir.Sır' . 
kainbiraderi Semih MllinWa rt #'sı 
mek iMn konsoloslukça pasal'° 

;s- il, 
verilmediğini yazmışhlc. .... rJiısıl" ~ 
Aldığınuz malumAtıı go;ıe . bit t1l' 

kitmctinden konsolosluğa ycııı ·stit· 
· b0 Jdiriltl'l1 .ı _.tf gelmiş, vfze verilmesı 1 uııU Jf'~ 

viye ile Semih Mümtaz salı g 

gi iec e'klerdir. 

Fenerbahçe uıt• 
kllibUniln besııP tiO 
hakkında vtU\Ye · 

bir tebliğ~ ıcrille ıı·. 
Gcn1iycticr kanunu hülttir;.cıı~: 

yarak gcgeı.ılerde vilii.yct~ tef~ 
çe spor klübünde yaptrr~;'ıerıc: tDı; 
kasa mevcudu ile hesa.P ııetioC 
muka.ycscsinden ibaret oluP t' 

vafık görülmüştür. al\ ;ddi!Pr ,,ı-
Ancak bazıları tarafın~ butıııı ~ 

dildiği gibi bu teftiş ıdil~ besıı.P1ıı!Jl'u· 
ğcr muamelalma ve csk1 ş)'sıııtl et • 
ve satmalman demirbaş e teJllşl 
lıayaa ve mevcuduna. asla. di~ 
mcmi§tir. dS. !8>'l~tl' 

Teftişin hududu yukar btıı& tf:.l!rJJle 
n4bl o günkll kasa bcsıı. Il1 w-
b' •. ··ıcn ıu"-1 .~ 
sır kalını€)tır. Göru ııııf'~-
keyfiyet tavzih olunur· . -ı•ll 'Be . 

tstanbıı1 v{lıı ~d 
' ~'1 . t)stı 

Mıudtftn ~11' 

li - Ankara halrnm kursuna de. 
vam eden 18 kişi imtihanda muvaf. 
fak olttıuştur. Bunlar bir imtihan 
ela.ha ola.'rak diploma ıı.tn.caklardır. 
Hazırlanan taHmlıtnamoyc göro Uc ı 
~cno r.arfmdn. TUrklyenln her tnrnfı. 
• "' hııkPm ve antrenör bulunacaktır. 

-------::--:-. ıı z;tU itP1' 
Zayi - 43911195 N°y!,etuııı· ~o 

ait maaş cUzdanımI tta ~ Jl 
sini a.ıacağundan ıeskiS . .,, 
yoktur. "b8 cJl~ 

Karısı Ra~1'fY' 



~ - Evet, ve siz Cfe Monmartr npı1>1· 
11 . itıunandanhğm.r, ve eğer Trankave 
ıi~ }'akalarsaruz, bana haber verecek 
""'-...değil mi??-4 

tli - Yemin edi)"Ornm. Siz.de tabü ay 
c~kiıdc harekete <edeceğinize yemin 1 

t 0 tsunuz, §imdilik hoşça kalın dos 
~ li:\'iınc dönüp, yann için hazırlı~ 

iktnaı edeceğim. 
~}>.._'Ben de manastra dönüp muvaffa 

etlerimiz iÇJn dua edeceğim. 
~en ~unun üzerine iki casus yekdiğerin 

ayrıldılar. 

~ilıkas şöyle düşündü: 
11.'\<i -~arın sz.bah erkenden Sen-Liıar 

cvın arkasında bulunc.t.:ağım. 

ı:; . l\-orinyan da kendi iten.dine ıqöylc 
lordu: 

~ - Yarın erkenden gizlice g;dif> Sen 
~i;r att!al:i ikametgahın ;·o.kınlarında va 

Ct "l w 
"'accıg.rm. 

ll: ~aakas c.'ı:.işUncesine şöyle devam et 

c~ ......_ F"e.kat §U rutbctlGnun altınları 
fırı,~ ~üç ta§ımyor. Cebleri biraz ha 

eh. 
~ 0 ttnyan da şl>yle mırıldandı c 

tırd:;..ccbiındeki altmlan nastb:a manas 
l;ı11 

1 k sacı rtıhip aıaı.:ak, ~y:si mi bun 

la~t\'t~ti). le btr hitmetçi kızın günah 
\1 .. Çtkardıftm yerde bıralta}'lm. l3el 

'~h h~ ~ ~nn .. m ~levlerlnden kurtnrıll!eak 
'"" Ml . l~~"zeUt!r t1e var ... 

1çilcn 1 casus içinde yemek yenen. içki 
•ene ltuıtı;lr oynanan ve d:ıha ba!\ka 
~ b~ ~Cll>ilan garip bir ycr!n kapısın 

tun butuna geldiler. 

ttq\:ı 'l arın için evinizde hazırlık yap 
" eQiğiniz ey bu mu P 

)\~~ ~8.hastırda'ki duanrıt buradq mı 
•Slfltt 

'\/ e iki~· bitd · • t ... 1 • :.ı en ıçetıyc g tuı er. 

-XIX 

SEN-LAZARDAKİ KÖ~K 

Tuzak hazırdr. Ri§liyö bu tuıağı 

mlikemmel bir hale getirdi: 
Raskasla Korinyarun idaresl altında 

bulunan iki kapıdan maada, Patisin bü 
tün kapılan kapatılmııtr. Bir tek im~a

nın yakalanması için alman bu tertibat 
ta, korkunç ve &insi bir hal vardı. 

Trankavcl, ertesi günü ~c.\:enin mU
him bir kısmını Mofüs ve Montaryola 
Giz sarayındaki rüyasını anlatmakla ge 
~irdiktcn sonra, Monm:ırtr kıpısın6an çı 

karak Scn-Uzara dogru yolhındı. Atı
nın üzrrinde ağrr ağtr ilerliyor, dilşünü 
yordu. Kalbinde garip bir sevinç vardr. 
Ur.un kılıncr atının belini ôarbeliyôl' ve 
Trankavcl g:ıyri ihtiyati tlinl kı\ır.•.:t· 

nrn kabzes:ne götürüyordu: Bu kılınç, 
bir~ sonra, ona Annaisin dostlu~unu 
kazandıtacaktr. Üst tarafı sonra ktndili 
ğinden gelecekti. Üst tarafı! .. A~k ! 

Mevzuu bahs olan evin önUnuc a
tından indiği tam:ın, saat tm ikiyi çaldı. 
Tam vaktinde gelmİ§ti. 

Sen Priyak da bu eve dogru yollan
mıştı. Y:ı.nlı:, bu yolu o, saat on b:re 
tlogm katetmişti. Kalbinde bir dehşet 
vardı. Pek ala anlamıştı ki. Knrdinala 
brulan bir pusuya gidiyordu. Ktrdinll 
lın atına })inmiş ve onun, Paris halkı kar 
-ı·Jıha ç.ıktı~1 cam:ın giydifi elbiseleri 
giymişti. 

S"n-Dcnı kapısından Scn-Lfü:ara 
kadar korku:1~ anlar ,ra~a.tlı. Bu ;tnlar
tlan her biri, ona yUz ktre mcşum Mabi 
lirdi. Ağır ağır gitınc::i emredilmişti. 

Sen Priyal~ atının bögrUne mahmuzları 
nı saplamamak içtn b'..ly~k bir gayret 
•arfc<liyordu. Diğer taraftr..n uzaktan gö 
rüle':lllcctık l:h şekilde yUrUmcsi tl~ cm 

tct!ilmişti. Kendisini gizliycbilc.1.:ek her 
nnzal' arazide, Sen Priyak görmemek i 
in gôıl~rini kc:pıyordu. Her ağaçın, her 

maninin arkasından, kendisini yere sere 
cek bir kama darbesi, bir kurşun bekli 

F I~ AG4 AFRI K,JJt 1t1ıN ~.N İ'Iİ 
R•NIJ6 RiDl/l. .CUl!US6 
YE .SAtJ SALIİV' 6ÖTÜ. 
llÜR 

' KAHRAMAN KIZ 

- Gidcl.:efim ! .... 
Diye mınldandı ve süratle odadan 

çıktı. 

Riliıyö yalnız kalınca düşündü: 
- Gideceği muhakkaktır! Fakat 

dönecek mi? Eğer kama, vazifesini gö
r\irse, ne değişecek? Gayet az bir şey. 
Bir göğsün yerine batka bir göfüs. Fa
kat böylelikle, Şalenin, beni nasıl bit 

ziyafete davet ettiğini öğreneceğim. 
Bu Sen Priyak iyi bir hizmetkardı. 
Ne yapalım! Feda edilmesi laz:ım ge-

len insanlar vardır. 
T,am bu 11rada, bir odacı içeriye "i

rerek: 

-Monsenyör, d3di. Peder Jozcf bu 
rada, rahip Korinyanla cüce RaskRs do 
emirlerinizi bekliyorlar. 

Bir an sonra, kardinalin emri üzeri 
ne, iki ~aaua beraberce içeri giriyorlar· 
dı. 

Korinyan ınagrur bit tavırla: 

- Mon~eny8r, dedi, eğer, hana, 
yarın Monmattr kapısının ba~ muhafıı· 
lığını verirseniz, Trankaveli sapasağlam 
bağlanmı§ bir vaziyette size getiririm t 

Raskas da hitldetle bağırdı: 
- Monıenyör, bana yarın Sen-De 

ni kapısının baş muhafızlığını verin, 
Trakavcli bir suçuk şeklinde size ge
tireyim. 

Bu sözleri ayni zamanada bağırmış· 
, tardı . .Bu sö1lerle beraber Raskas raki
bine tchdidk!r bir nazar etCetti. Korin 
yan da, ayni tehdi.dkar tavurla bu bakı 
şa nıukabele etti. 

Kardinal sert bir sesle onları kendi 
lerlne getirdi. 

- Anlatın bakalım, dünkü arbede 
esnasında ne yaptınız mösyö .aö Sen
Priyak, bir aralık sizin kendisini yalnız 
bırakmanızdan şik~yct etti. 

Rişliyö hakikatı öğrenmek için bu 
yalanı uydurmuştu. 

Kard'.nal daha sert bir tavurla ila 
ve etti. 

- Möyö dö Sen-Priyak ıimdi bu· 
:radan ~ktı. 

- Filhakika, ona tesadüf ettik; fa 
kat bu asilzadenin benim aleyhimde böy 
le bir şey söylemiş olduğunu bilsey
dim, yanından geçerken iltifat etmez

dim. 
- Ben de ona şapkamı çıkarıp sc

lanılamazdım. Böyle yalan ... Hem de 
asilzade olacak 1 .. Yazıklar olsun ı.. . 

Bunun üzerine Ri§liyö sordu: 
- Demek mücadeleden kaçmadı· 

nrz öyle mi? 
Korinyan dogruldu, uzandr, bir baJ 

hareketiyle başlığını düşUroJ ve yum 
ruğunu beline dayıyarak: 

- Monsenyör, lütfen bana bakmiya 
tenezzül etsinler. Karşısında nıtbetlu· 

nun dü}manlan karıısında bir tek defa 
kaçmamı§ sadık birJıizmetkin görecek 

tir. 
Kardinal onların gözleri içine baktı. 

İki casus da yerlere kadar iğilerck mı 
rıldandılar: 

- Elimizden gelen her şeyi yaptık. 

- Pek füa §imdi söyleyin bakayım 
adamı ele geçirmek için ne yapmağa 
niyetiniz var?. 

Korinyan1a Raııkas yekdigcrlne bir 
nazar atfederek .derhal anla§hlar. Tek-

rar müttefik oluyorlardı. 
Rahip ~öyle dedi: 

- Monsenyör. Raskasa sorarsanrı:. 

Trankavcli bütı:in bir gece gözetlemek 
için hayatımızı üç defa nasıl tehlikeye 
attığımızı size anlatır. 

Kardinal heyecanla sordu ı 
- Onu gördUnüz mü? 

Raskas ağzını açmak Uıere buh:nnn 
rahibin sözilnJ keserek bağırdı: 

- Tabii değil mi? 

- Şu nalde anlatın bakayım! 

Raı;kas Korinyana baktr. Korinya:ı 

masalın hazır olduğunu anladı ve ~öyle 
dedi: 

ı 
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Ç@eç:lUl!k h©ıft©l~O 

Hediye kazananların 
isimlerini neşrediyoruz 

LGOPA-4 
27 larUıJi Lilnıcrc rrı iz i ıı halli: 

Üç çocugnn (:\) :ıdacıl!ında toplan mala 
rı icin kuııı ~lnrı )'Ukard:ıki şekilde birleş
tirmeleri lfızımdı. 

:Ma:ım:ıfih tom.1men doğu olmamakla be 
rııber bu bilmerenin ikinci bir sureti halli 
rle vardır ki, okuyculanmızd:ın 9 tar.esi 
milslesna, diğerler! o şekilde h:ılletmlşler
dir. 

BiR PERGEL TAKIMI KAZANAN 

Blrim~i: Hicrl lstnnbııl crl..ek lisesi, 
BiR RESiM ALBOMü KAZANAN 

İkinci: İlhan Ayten TılJl:ı, 20 inci ilk o
kul 321 
BOYOK BiR SULU BOYA TAKIMI 

KAZANAN 
Üçüncü: Cahil Pertcvniynl lisesi. 

MUFASSAL BiR DONYA ATLASI 
KAZANANLAR 

l - Turan Kasımpıışa Neva sokak, 2 -
İlhami Erkek lisesi, 3 - Halil kapkaç 
Cal!alo~ln, ' - Behice Kemal Fatih, 5 -
l\fecdiye Mübeccel Tuna 2 Olnci okul, G -

Fl'yıiyc Horııpaşa, 23 - Halil Ertuz, 24 -
Ömer Ersu Sirkeci, 25 Eşber Fatih. 

BiRER TUVALET SABUNU 
KAZANANLAR 

26 - Erol P. T.T. mcmurl:ırından o~
ın:ın oğlu, 2i - Ayet Salt, Astefjmcn Salt 
kardeş, 211 - Murım 52 inci ilk okul. 29 
- Mchp:ırc lstikliil fücsi, 30 - F. Tiilen 
yurt k:ısımpaşa, 31- A. F. Ku~~ml Fatih,. 
32 - Mehmet Sclümi Ycfa lisesi, 33 -
fsıa .. ·ro D:ımr~n oljlu Taksim, 34 - l snı:ı 
il Tar:ıs Hayılarpnş:ı, 35 - Saim Barlas 
Taksim ort:ıokııl, 3Ci - İbrahim Gülen maı; 
kapalas, ::ıı - Tulip Akdnl maçkapalas, 38 
- Fuat Özdemir 54 üncü okul, 39 - Ay

ten bnlllarh:ışı, 40 - Giizin Ak:ıy TophDnc 
41 - Azro \'ilri:ın Ankara, 42 - Sara Han 
d:ın Ankara, 43 - Oülcnt 'nrol Do:ı·acıköy 
44 - T.rıtfi Üzln Emirgün ortaokul, 45 -
Yurdagfil Çc\•lk Sirkeci, 46 - Sadiye A.s 
}ancan Mevlüneknpı. 47 - Semiha Fatih, 
48 - lsmnil Pcrtcvniy:ıl füesi, 49 - Sırrı 
Kabataş erkek lisesi, 50 - Nedim Tuna 
Knbataş erkek lisesi. 51 - Cezmi Enver 1 ..... 
Şişli. 

Deniz · Levazım . Safrnalm .. a . 
., . · K o m ; s v o r:ı . u i fa n ı af i · _ ~ · ·~~~'.·~':''., 

Marmara Ussu Bahri Sallnaıma Komi syonundan: 
Tahmini Fi. İlk Teminatı 

Cinsi Kilo KRŞ. SA. Lira. KRŞ. Eksiltme gün ve Saati 
Yulaf 100,000 4 25 

365 63 18. Kanunuevvel. 937 11 

'·.'\. ı~·~~·;·.~ -'' •. "·· 

f sa Vııtmrın, 7 - Orhan Uysal Carşanba, 
! - Jennin l\lonol Ayazpnşa, 9 - Hayred 
din Heybelincla, 10 - Yaşar Moral, Üskü 
'dar, 11 - Knsımpnşıı \nünde. 

BiRER MOREKKEPLt DOL~ 
KALEM KAZANANLAR 

Saman 50,000 1 25 

Komutanlık kuru uşundaki kara birliklerinde mevcut hayvanatın ihtiyacı için 
yukarıda cins ve mıktan yazılı iki k?lcm \em maddeleri kapalı zarf usulil.: satın 
alınacaktır. Eksiltmesi 18. Kinunuevvel. 1937 Cumartesi günü saat 11 de İzmitte 
Tersane kapısındaki Komisyon binasında yapılaı.:aktır. Bu i§e ait prtname bedelsiz 
olarak Komisyondan :ılınabilir. İsteklilerin ilk tcminatlarile birlikde kfuıuni \•esika
larrru havi teklif mektuplarını ayn ayn fiat teklif etmek ıartile muayyen g'Jn ve 

E n k ıynıetl i 
VILBAŞI hediyesi 

Küçük çocukları eğlendirmiye ve ilk aclrmlarım koıayca 
öğretmiye mahsus SALINCAK dır. 

11 - Sndh'c Erten Falih, 12 - Halime 
rLırnc~apı, 13 - Nuriye Ksragilnırük 
14 - Zlya Dcnizl'Ollarındıı 15 - Zehra 
lforagilmrük, 16 - Jlutrısl Falih, 17 - Ta
hir l\foda, 18 - Haldun erkek lisesi, 19 -
Mukaddes Patih, 20 - KAzım Falih 13 ün 
cü o~ul, 21 - Şefik_ Bengi Fatih, 22 -

saaten bir saat evveline !cadar Komisyona vermeleri. (8126) 
A. Ki Fi DE S 

Beyoğlu, 1stikl8.l caddesi Kallavi (eski Galvany) aokll" 
JlLı köşesinde. Telefon: 41429 1938 ay gün ~e:vimi 5 ~:r~:~:ı so ve 40 kuruş Alameti fnri!cn Resimli kataloğumuzu posta ile isteyiniz 

Cebi §i§irmiyen en hafif ve en temiz muhtrradır. Her yerde arayınız. D~posu 
· · Yeni Postane Caddesi M. Aygµ.n ·· -

• J v ~ . . . 1 -~.,>,.. ... et. .... '( ... 

.. . - - .. 

94. tCA H 'RAMAN KIZ 

.... -------~------------------------------------------------------------- Siz anlatın Raıkas, iş fiiliyata ge 
lince, daima ben öndeyim. Fakat iı ıö 
ze gelince, yerimi maalmemnuniye si
ze bırakab:lirim. Esasen h:itır

lamadığınız noktalar olursa ... 
Raskas da rakibine tehdidHr bir 

nazar atfettikten sonra: 
- Merak etmeyin, dedi. Hafızam 

da kollanın kadar sağlamdır. İşte meıe 
le monsenyör: Baron dö Sen-Priyakın 
adamları, düello mualliminin, kalfası 
Montaryolun ve ismini bilmediğimiz 
başka bir ıahsın karıısında hezimete 
uğradılar. 

- Biliyorum ... Buralan geçin!., 
Raskas samimi bir hayranlıkla: 
- Monsenyör, ilmi irfanın ta ken 

:disidir, bilmediği bir şey mevcuJ de
ğildir. Hülasa bu üç iblis ıayanı hayret 
bir ıtekilde dövüşerek her kesi kc:çır
dıle>.r.:Şen de kolumdan yarala...arak mü 
cadeleyi bırakmak m cburiyetinde kal 
dım. 

Korinyan hayretle: 
-Al .. 
Dedi. Raskas: 
- işte! .. 

Diyerek kolunu suratle sıvadı ve 
kıpkırmızı bir yara gösterdi. Korinyan 
hayret ve belki de hayranlıktan ağzını 
açtı. Bu yaranın gösterilmesi adeta bir 
~ah eserdi. Rı:ıskasın bu yarayı na"ll ve 
ne zaman aldığı ise, yalnıT. kendisinin 
bildiğ i bir sırdı. 

Rişliyö ona on altın uzatarak: 
_ Raskas, dedi. işte kolunuzıın te· 

davisi için .. Devam edin ... 
Casus kendisine verilen l!ltır.ları 

suratle cebine indirdi. Kolu:ıu tekrat ka 
adı ve artık kendsine inanılmı' olmak-

tp mütevelli.d bir itimadla devam etti: 
an 1" d " ,_ .. - Yatağa girmem azım ı, çı.:n&·J 

hummam vardı. Fakat .. ~~zire. ~:..ı~ad-

d 
. Demin de arzettıgım gıbı elden 

estı r. . 
1 h• r şeyi yaptık. Şimdi de Korm 

ge en . .~n mücadeleye devam etmediği-
y an nıçı k K 

. 1 tacak. Tcvazua lüzum yo o-
nı ana 
. n Anlatın ... 

rınya ... 

Rahip p'kın bir tavurla kekeledi: 
- Ben bilmem ki ... 
- Pek mütevazi t Monsenyör, dos--

tum Korinyan midesine bir k3fa darbe 
si yedi de bunun için mücadeleye de· 
vam edemedi. 

Korinyan tehdidkar bir tavurla: 
- A ! .. Evet, dogru 1 
Raskas cümlesini tamamladı: 
- Öyle bir kafa darbesi ki, on ~fa· 

kika, bayğın bir halde yerde kaldı. 

Rahip kudurmuş bir vaziyette yum 
ruklarını sıkarak bağırdı: 

- İki kafa darbesi Raskas, iki.. 
- A ... Hakikaten öyle, ikincisini u 

nuttum. Dostumun çok sağlam bir mi 
desi var, Monsenyör. bu iki darbeyi na 
sıl hazmettiğini hala anliyamiyorum l 

Rişliyö gülümsiyerek: 

- Ben nasıl hazmettiğini bilirim. 
Al bakalım Korinyan hazmin kolayla! 
ması için. 

Bu sözlerle beraber kendisine uzatı 
lan on altını Korinyan da ayni süratle 
cebine attı. Raskas devam etti. 

- İşte monsenyör, her şey böylece 
mösyö dö Sen-Priyakın hezimetiyle ni 
hayet buldu. Bu zat şüphrsiz en seri ko, 
şan insanlardan biridir. İşte bu rlizgar 
gibi seri zat, uçup giderken, Kodnya

nm yerden kalktığmı gördüm ve ona 
bir işaret yaptım, ikimiz birden Tran 
ka\·elin arkasından atıldık ve tam Sen 

D:ni kapısını geçtiği sırada ona yeti~
tik. Yaptığı hareketlerden dolayı her 
halde vicdan azabı duyuyordu ve Par:s 

onu korkutuyordu. Monseyör Korncy 
Blanş kabaresin~ tanır mı? Sen-Deni ka 
pısından beş yüz adım ötededir. GUz ı:l 

şarablan ve Kt'dnyamn günahlarını çı 
- ı.~ı bir sahibesi var .. 

Rahip hid• · •le b"'ğırdı: 
- Rasl:as bu ima ... 

- H::ıngi ima Kcrinyan? Trankav~Ji 
yakalamak hususunda gösterdiğin fa- li 
yeti, monsenyörden saklamağa llizum 
var mı? .. Monsenyör, işte Korinyan ve 
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bu güzel bar sahibesi sayesindedir ki, 
l'rankavelin altı kişilik çetesiyle beraber 
neler konuştuğunu öğrenebildik. 

- Demek Trankavel bu kabareye 
sığınmıştı, öyle mi? 

Raskas eğilerek cevap verdi: 
- Evet, monsenyör! .. 
- Ve ne konll"Ştuklannı öğrendiniz 

öyle mi? 

Raskas dogruldu ve Korinyan göz 
lerini fal taşı gibi açarken: 

'"'"'!"' Evet, monsenyör, dedi. Ben ve 
K orinyan her seyi duyduk. 

Kardinal memnun bir tavurla: 
- İkinizi de tebrik ederim, dedi. 
Korinyan fena halde kıskanıyor ve 

kendi kendine: 

Şöyle diyordu: 
- Bu filtır imkanı yolC, benim akl

ına gelmezdi. Deminki yara cidden bir 
~ah : ser l Fakat, Komey Blanş kabaresi 
m :- ·alı şah eserin şah eseri ... Muhakkak 
bir intikam almam lbım. 

Bu sırada Raskas devam ediyordu: 
- Monsenyör, işte netice: Tranka 

ve· geceyi Paris haricinde ge~irct.;ek ve 
~ann y~ Monmartr kapısından ve yahud 
da Sen-Deni ka'pısından şehre girecek
tir. Bunu kulaklarımızla duyduk .. 

Korinyc.n tasdik etti: 

- Dogru. 
Tiiştiyö artık dinlemiyordu. Mon

martr ve Ser.-Dcni kapı1armdaki muha 
fız kumandanlarına, süratle, iki emirr.a 
me y'azıyordu. Birincisine Korinyana i
taat etmemesini, ikincisine ise, Raskasa 
itaat etmesini bildiriyordu. 

- Haydi bakalım, gidin, dedi. Siz 
den memnunum, yarm adam yakalanır 
yakalanmaz iki yüz altını aranızda tak
sim edersiniz. 

Kor'yan, yerlere kadar eğilmiş oldu 
ğu halde sordu: 

- Onu nereye götürelim? 
-Buraya benim huzuruma getirir 

ııı1niz, haydi. 

İki casus dışarıya çıkınca Rişli 

yö b:vinçle ellerini uğuşturdu n ~ 
düşündü: d 

- Trankavel yakalandı. Bu Od 
sus benim hayatımx kurtar~ 
farkında bile değiller!.. • __ .-111 

Ve peder Jozefin içeriye aımu---
emretti. ~ 

Dışarda, Raskasla Korinyaft c:e .
ne atmış olduklan altınları •ydıı.t" id 
iki kiymetli emirnameyi katııyarak ,_ 
na ile ceblerine yerleştirdiler: ~ fa 
ferlerini tesid etmek ve ortell &---,,. 
aliyetleri hakkında görüşmek U.
rabeı•.:e bir kabareye girctiler. su~ 
olan Raskas iki şişe şarap ı:smar~ 
rinyan da, bu şişeleri getiren til. 
km talrois etmek bahanesiyle 3~ 

Nihayet kar~ karşıya oturup .-
tarını doldurunca, Korinyan t~ 
kıskançlıkla sordu: ~ 

- Şimdi anlat bakayım. bu 
nerede ve nasıl aldınız? 

Raskas rahibe istihfafla baklP: 
- Zavallı ... 

"'~ Diye mınldandr. Kolunu sr99 tfJf 
§arabla rslattığı mendilini yarasıııa 
dil. Yara bir anda kayboldu. tal-' 

Korinyan hayretinden do08 cıaı-1" 
t r. Raskas, zannettiğinden çok 

mandr. blt d8t 
Raskasın, bir rakip ve hati Uoff 

man önünde bu sahtekarlığını iftA ~ 
olmas•, garip görülebnir. vaıoa ~ 

· 'b' ı · · ortadall m1tcmadiyen bın ır erını 1,ısıe 
dırmağa çalışıyorlardr. Fa~at sı;:. ~ 
rinin l:üçilk Gırlarmı kardinala ,.'bet' 
m elerine imkfin yoktu. BunUJl lc:Jbl"' 
merdl:kteri değildi. Sırf meııfa&t tr.rl il 
tından olarak böyle hareket etdl~ Or 
zımdı. Rakibi ihbar etmek. k~ ell oıf 
bar etmek demekti. Biribirlenod , 
ret cdiyorlarclı. Ve buna raıoıeo 
tefiktiler. ,pr 

İki ş:şe son damlasına kadir•-' 
nince ve Korinyan kendisine bal~ 
hizmetçi krzr bir daha takcli• e 
aonra iki rakip dışarıya çıktL 
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ı prosrammı tındlrmemJftb' 

ı Clngenf' :'=--:n•c,., ( Kaıı 
d11,•:ısı) 

• BüTüH IHTiYACIHIZI 
BU HAFTA ZARFlnDA. 

ı Ast ıeneralin aon emri 
Ye Logdra posta!n 

ı Calıkuşu 

ı Şeyh Ahmet (tilrkçe) 

PAZARLARIMIZDAn 
TEMiN ETH.EICLE 

ı Alanya VeJenka Ye Vfc. 
dan mDcadelesl 

ı Gece baskını. Caniler e
linde esir. 
Cici anne 

(t' / 7.10 tASARİıUF 
~"'~· • ETM i~ ı Nircvn ,.e Tayfun 

1 İngillere tacının indleri 
ve Doktor Sokrnt 

ı Yumruk kralı 
ı Pompeinin son günleri 

ve Canavarlar \•adisi 
ı Yılmaz kaplan ve Mohl 

kanların sonu 
ISTANBUL 

ı Son ucuş ve Y••rum 
ı Bethoven• 
ı MahkOmlar kalesi ve Şen 

haydut 
ı Delho"en 
1 Programmı blJdlrmemlştlr 
' Yılmayan ndam. Ege 

manevraları 

kADIKOY 
ı Yicd:ın mücadelesi ''e Ki 

lorlar çalarken 
ı Azgın sevdalılar. 

0SK0DAR 
ı Çölde bir TOrk ıenej 'k (TQrkçe). 

~~.._ 8 AK 1 R K Oy 
I > A 1 Roıneo ve JulJnt 

.-.rROLAR: 
~EBAŞi-ôıw.t KISuJ 

saat 20,30 da 
1'U RANDOT 
MasaJ fi perde. 
Yazan Karlo Gozzi 
Türkçe.!: Sait Ali. 

~SIZ TiYATROSUNDA 
OPERET KISMI 
Sa.at 20,30 da 

Bh.M~ 
~ l{omedi 3 perde 
~, : A. H. Akdemir. 
~ ~· A. Bira.beau 
-.,'UCRUL SADi TER 

Tt\'ATKOSU 

Kadıköy (Süreyya) si
nemasında Pazartesi 
J Ünü ak~ 

BRAVO REJİSÖR 

Meşhur vodvil 3 perde ·-..._ A O E M 1 
l tablo. (GÖLGE) pi- """ 
yeal perde. 
• • • ve 

~- ........ 
~ .: = J =~ "-1 N ı f7 ..... ~ -. ~a. 1 1 1 
~ - - ..... ""191' ~ ,_,, _ 

.YEili tlAUAI 
.. MZARLAll 

' 

KT i DAR~-• 
~b ŞEHZADEBAŞI 

a~~§&~:J~~:ı HOR M O B i N 
·lik Semiha ve M.işe] ·- • 

GE:VŞEKLIGDNIE 

'aryctesl iki oyun bir 1•b••U•r1 Her eczanede araymız. ' .. =>•ta t:u?ueu 125l Hormo~ırı 

~"t-· den.SonUmldkomedi 'lllrlii,·e {'umhurl~1 el Merkez Baokagı ..:1\ avnım komiser vodvil 1 J 

• 
1111211937 vaziyeti 

' FERAH sinemada 
~:-: fevkalade müsanıere 

~)ı.._ ~~han gecesi §erefine 
·"t·""U~A Koıweri 
~il Dilm.büllü - Her- ı 

bııt \' llepşen toplwufu 
~)t lr'yeteler ve sair'! 

'ltoıı:), Mevkiler (35) BaJ. gj 
~'UClar (50). • I! 

~~::::r.::::::::::==w 

İIABER 
~'"' tarifesi 
swaıarmda santimJ 40 Kr. 
h~ illnıar 30 
Q' tt ~CU ıaytada ıoo : 
'l'lchıcı ıayfalarda 200 .. 
~ "Yfada 400 • 

1'ı lltıı lar lll\I\ 
~ ~~ ~ .. 

r 11~ llt lllahıyeti haiz olırııyan 
~--· 12Q "ti.ar 2CI kcliıuelik bt:ş de. 

eıı lctıru~tıır . Eskiden mu· 
~~\teı Oları müşt~rilerimızln 
~ l. eıerı 'llliddetin<'P fark 11. 

la,. te Uıurı milddPt devamlı 
~ 18 llıııat.a tlbldır tlin ver. 

" "~aunda yalnız ve mUnha. 
~~,, '<rr YURDU altındaki 

ıA\KTıP --· 
a.ıu.oc. • • • • 1 ı . .ili ı .tilJJ. -
~tıa ..aa ~ 1J623 Giı:! ll.27.002.230.8( 

utalddl, • • • ' 1 ll54.tiö7 .6.i 
"-llU .. 111 llau_.._ t 

l'Urll una: • 
llartc&HJ ---~ı 

Altlll .ıs IUlopaı li 482 OOJ ~ 
4.ltma taJITW kabil MrbNI 
dOTllıler. 

ı. 810.7.a9.0l 

9.118.729.fti 

Lira 

il 

39MS 501.B 

810.749.0ı 

Diler dll•lzlu •• 0urç1u i 
l'11r1lll llaldJ9Jert • . • • 24.P.85.85tı.0.1 M.128.266. 91 

">eruJıt.e edil• tTT&llı ııalrtıyt ~ 
•&111•rtL L 138.748.563-
Kuuau ı .. 11 a..-... 
deMrllle a.Tfllıu Hutnı ..,.. Ü 
tnıdU q.111 tldl)'U , R 14.070.4().l- 14.t.67 i_ 1 fO-....... ..... , 

• • • hl. 2.200.000.-
n .. 40.3.i4.814. ~ 42.5M.8u.9~ 

...._••Tu.ttaıf'tts ... t • 

\ 0.n.ıtıte 9'1llea Hr&kı aa k. 1 
" ltlyenlrı karşılıfı ••ban• " ı . ~9.021.(76.~ 

't&b'111 t ıttt-ar1 lnyntf'll• 

J 8forbfft ••hant ;,. tabTttlt ..... :l.2fı0.t 14.fü .f4.2" 5.49 l, 71 
AY&nNar: 

A.ltm •• 11ı wtp ı nrtaı 

f'ııı'ıırllll• ıı7.P rıae 
L. 7ti.4 l '.l. 74 

LL. 8.7d .Qlt.()3 h.e4J,J37.37 ı 

PASıF · 

3ermıt7•, • • 
lb&tJ•• akoewr 

AJI ve '•~·kıuaae. • 

• • 
• • • 2.1 ~ 5. l72.40 

Lira 

1 i.000.000-

H~. • • 4 f)tn.11ı 7.70 i.t>~n.180. ıtı 

l'edll•Uldekı BanknoUar: 

u.rubt.e edilen or&Ju D&kUy• ~ _ 1)8.74 ' .56,J
KaaUDUD 1 "" l! lDd madcp 
ıırtae &e.rtkazı tıuıne taratua. 

daD q1c1 t.di.F&t. L. 14.070.4ff.l-
Oerullte ldllu tTrakı aakU>· .. 

tıakJ,..a. L 14~.678.100-
Kartı11" tamamen altın olarak 
U&vıtıa tedavtıle vazedilen L. 19.COO.OOO-
H.ee.llODt mtıkaııtıt Glvelen led ı 

•ued. 1 
rurtl ..,,.... llndoatı 
IMvtı r.alabö!hıtı: 

13.f 0(1,fl()O- 178 (jfli llJ''· -
12.910. 103.98 

Altm• tabYUI lcabtı dövlzltr 
'lt:•r IU!vi lf'r .,. alaca ki• ~L. 2.lti4. 

ıırıaa tıaıcı,.eers • • 
llulateW • 1 1 , 1 

l..28.?61.7J0.68 2&283.~.84 
96.H66.363.49 

SAÇ 

ıs 

~ 
B-AKIMI 

Giizelliiin en biriıiti ıartıdır. 

K~kleri ve saç köklerini tedaw eden 
teairi müceınp hir ilaçtır. 

rrF·ö .. AŞlsı j 

Tüo "e paratifo hutalıklanııa 
tutulmamak icfn tesiri kat'!, mu
afiyeti pek emlıı tue aşıdır. Her 

ea.shanede bulunur. ltutusu: 4~ 
kurıqtı.,.. 

iş arıyor 
Türkçe, almanca ~ fran.sızca konuş. 

mak ve1yazmasmı biliyorum. Taşraya 
da gidebiljrim. 

Mürıkzat: TaZimhıı>ı", Recep P'I§" 

caddesi Tan apart. No. 1 (Tel. 
41590) 

Roger Lynauri 

stanbul - Har.icı Askeri 
k ıtacitı· .iJ,anıara ·. 

Mardin Hudut taburq için kap~lr 
zarfla 180,000 kilo Un alınacakttr. İha
le günü 20. 12. 937 Pazartesi gün'j sa
at 10 da dır. İlk teminatı 1755 liradır. 
lıteklilcrin kanuni belgeleriyle teminat 
n teklif mektup1a.nıu ihale saatinden 
bir aut evveline kadar Mardin.de As. 
Satınalma Komisyonuna vermel:ri. 

(626) (8077) 

Bir tanesine bi~ilen ederi 7 5 kuı uş cı 

lan 95,000 adet çıplak aleminyom mat
ra kapalı zarfla ckd ltmeye konu1ınus

tur. ihalesi 20. 12. 937 Pazı:ırt ~si günü 
ıaat 11 de dir. ilk teminatı 4812 lira 
50 kuru!tur. 

1 

ı 

Şartname bedcU 3.Ş7 kuruş nıuka

bilnde satınalmadan alınır. E ksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 'l ve 
3 üncü maddelerinde gösterilen vc:;aikle 
teminat ve teklif mektuplariyle birlikte 
ihale saatinden en az bir saat evvel An
karada M. M. V. Satınalma Komisyo-
nuna gelmeleri. (627) ( 80iS). 

Tekirdağmd:ı Tümen kıt.o.atı ınuya
cı için 1000 ton ve Kırklareli kıt'alarx 

için ıooo ton ki cem'an 2000 ton buğ
dayın Tekirdağında teslim edilmek Ü• 

zere kapalı zarfla mümı.k~.saya konul
muştur. 27·1~·fl37 Paza.rtesı günü sa
at 11 de Tcldrdat.irnm s~at 15 de 
Kırklarelinln ihaleleri vapılacaktır. 

Tnlip olanlarm muhammen bedel olan 
6 buçuk kuruş üzerinden ilk teminat
larıyla beraber ihale sa:ı.tind!:>n b'r sa
at evvel komisyona mürac::ı::ıtl:ın. 

(651) (8290) 

Lüleburg.·zd .ı mevcut g~ r::>jm no {· 
s:.nlarile su tes~~~tı )\c.palı zarfla mü
nakasaya konubıu0tur. llk pey p..<rJ· 
sı 2053 lira olup ş:ırtnruncs"n i germe:>!• 
istiycnler Ço?luda Kor S::.t.n:ılmn Ko
misyoJUUlda 137 kuruş muk:?.b i!inde n
la~ilirlcr. Mün:ı.kas:ı.:ı 27-12-~37 Pa
zartesi günü S.'.13.t lG da Çorluda Kor 
karargahında y::ıpılncaktır. İstekliler i 

belli gün ve saa tten b ir sa'lt evel zurfl::ı
rnu komisyona vermiş olmal:ırı li"l
zımdD'. İstekliler kanumm 2 ve 3 üncU 
maddelerindeki belgelcır1e birlikte bel. 
1i gün ve saatte Çorlu1:ı Kor satm::ıl
ma komisyonuna müra.cantları. 

(6'0) (8288) 

::=ma::-v-.. ~:::c::::::::::::=:::::::::::: 
Meccani maayene H 

hı lrım ilan bürnsuna 
tıctı:~ıE>lidir 

'l'tıe:ou: l.etanbul. 20330 

1 
4.50 •.OOJ - j 
t6.~0fl.2!l>.81' .1 

t'tıı.. 3.itU Ut.b.ı.i.l • n 

Perwembe c1lnlert aaat 2 den ~ e klldar g 
Ortaköy Taşbasamak Palang~da 1!i g 
·numarada Doktor MQ,mtaz GÜTSOy :~ 

.13K • .i.i11.ti
4
.i·2 • ı fakirleri parasız mu3yene eder. g 

........ lllllllllllllll:lllZlllllU=ı:I==-== 
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= HABER - J\kşam pe>!taıı 16 B1R1NC1KANUN - 1931 ~ 

••• 
C•tOnUlk ıraae eallmez, ıspat edlllr. 

Yalnız RCA, k•ndı cınazıarının astonıo~ 
GOnO size bizzat mO••h•d• eı:ı:ırmekle ispat eder. Zarafatı,randemanı,tablT 
ahenk kablllyetll• temayüz edan 1938 modell ACA radyolarını dlnlamedan. 
yük••k kalltell bir ahiz• hakkında bir fikir edinemezsiniz. 

Evveıa bir R C A dlnıevı.,ı~. 

• 

ae ıc-• 1'100011 

Ş lombolı 

T.C. 

ZI RAAT BAN~A~' 
PAQA\I OLAN\N 

YÜZÜ GÜlE.R 

• 

\ 

12 Birinci li an undan 18 birinci kAnuna 
kadar Ulusal Tasarruf haftasıdır 
Bu lıaftn içimle kumbarası olmıyan her Türk bir kumbara alarak 

pnra biriktinncğe haşlamalı , kumbarası olanlar da mümkün olduğu ka
dar para yatırarak uhı_al tasarrufu arttınnağa çah~malıdırlar. 

Hu lıa/ ta ir;imle bnrılwmı:~ald ta.çar:uf hcsaplarıpa en aJağı ( 10) 
on lira yntrrnnlarla (1 O) on lıra!ı/, y~ıden bir ta.'4rru/ hesabı O!:ll· 

. nlar ara!Çında 2 Mart 938 de lmr n çckılerek ka~ananlardan yii:. kisiye 
rn l telif nislıetlrrdc (1.000) bin lira i/;ramiye dağıtılacaktır. :. 
mu ı k • · · k 1 h'I · k · · Yalnız, im ·ur nyn ı~tıra ec c ı ıne u;ın yatınlan paradan Şubat 

1938 
rıih:ı~cttne kıular en aşağı ( LO) on liralık bir bakiye bırakılına-

ı ictılıcdcr. 

H T-U MOdoll 

C ıomboh 
i9 T·• Modoll 

e '-"'balı " 
T. L. '70 

110 T-4 IWNOI 

tO lomboh 

t. ı.. 2eO 

r 
1 ~;a~: AL TUN BiLEZiK ve m:~:;.berat 

Almak arzu ettiQ in iz 
takdirde Bu adrese müracaat ediniz 

Hem Türkün sanattaki şah eserini görmüş 
ve hem de tam ayarlı bir bilezik aimış olursunuz. 39 \il ADRES: AKSEKİ PAZARI: HALİL !RAHİM, MUS'r~A Çö:MEZ KAPALI ÇARŞI AôA Sff:::;-~T· 

~ 

G R i P - N E z LE ve üşütmekten hus&JIS 
gelen hastahklarda hatırınıza gelecek 

iLK iSiM 
• 


