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Resmi malumat: Dalgalar makine dairesine hücum etmiş, ~ makine 
durdurulmuş, gemi bu vaziyette . kal}alara çarparak parçalanmıştır. 

Boğulanlar 24 
değil, 2·0 kişidir 

Muazzam blr da1g::ı 
gelip tekneyi kayz\
Jara çarpmış, çekil
diği vakit kayalar 
üzerinde iki insan 
görUlmOştUr. ikinci 

~ 
llcla kurbanlarındon üçü: Süvari ibra ilim Şakir, ikinci Kaptan Hasan Kal-

bir dalğa bu bed
bahtları da alıp 
g UlUrmliştUr 

kavan, ücünci4 ka ptct11 Mehmet Fcrlıad 

urb.anların ad-
. . 

rırıı · · yazıyor.uz · 
• r • 

Qene İ<alk;m;~~·;~;;~:~~~mi-;it !~'Hi;~;::İ••dan evvel 
~o!a çıkan Mete vapurundan elan haber yok 

_..:_J_ falan "His ar,, oapuru 
BiR KAÇ ·8ATIRL! 
---~-.--ı• 

teme 1e>ktu. Hisar aaıı npur, 24 Talanda. Bu ıeminln de ZongulC:Jktan kömür. 
şımııı. kayalıklarda par~lanan leşi ile lllr: Devamı 7 lndcıe 

Usküdar civarı ahalisinden 

On talebe 
kayboldu 

,. Bunlardan yetılsl aynJ gUnde, diğer UçD 
bir kaç gOn sonra ortadan sıroldular 

Ka tlar- ı!I 
Kaçırıldılar mı ? 

Kaybolan çocuTtlmdan üça: Naci (Bu resimde görüldiiğü kıyafetle ortadan 
yok olmU§lur), Nacinin diler bir resmi, Vahdet, Omer Behret._ 

• 
~YumUlndde Ereğlide iki gemi 

k t d 17.amvag şirketi derdi . ar a·y a o ur u LAlellde mOtbl' bir tehlike atlatan 
~~ lüra<!enizi kasıp kavuran, şehri maJUmua göie kaıa §Öyle olmuıtur: r yın dokuzunda çıkmq, Zongulda'fa afl. Tra m a n frenler. 
~ ~ ,ve bir faciaya sebeb olan Hisar vapuru bu ayın batında cöç- miıtir. • · V y J . J Cll 

~ hakkında aldığımız en yeni ma- men gctirınck ibere ~omanyaya gide- Devlet Demiryollan lçin·Haaan Rua : 
1 

• • • , •• 

>~ tı Yazıyoruz: . cektf. Fakata havalar bozup ta göçmen mUeaese;si heiabma 3800·ton ' k&DBr ' 1 • • h d · ld v ll 
~~asıl oldu? nakliyatı r,eriyc bırakılınca vapur Hali- yükliren !iiaar vapuru e~elki gün aaat • D 1 n u.r a . o u.a 

l'1earet .MOdürlüğUne gelen resmi ce cirmiı, kazan tamiratı yapılmıf, •· ~ DeftllU 7 melde~ l • , , , · · • t!!t~ 

, ·::,_ ·~- · · · · · · · · teshit : ed·i·lii'· · 
~ - -

Köprü ıistıitıdt kopan tramvay teli tam ir edilirken rıe limanda biribiri üstüm diq en ıemiln ... 

Eski denizciler diyorlar ki : · · 

kazanıö' mesulü . gemidir".;· 
() lekne fırtınaya dayanamaz 

• • • i 

Zabıt varakasını Şirket erkAoı da 
imza ettiler 

Fakat büyük birı gayret 
gösteren vatman azledil~i 1 

, Şirket tarafındtın lşlndm rıkarı1an 
- Vatman Nadir 

Tranıııny ~irketinin lrtbas • tılmc ' 
miUUıassısı Baltazar. ,,.. 



ıJış Sitµua • · 

Italyan büt~esi 
Yazan : Şehip Gündüz 

O "ONY ANIN .kannakanşık bir hal mı kapanacaktı? Bu ciheti düşünmek d 
. aldı~ ~. ~nıen:~ J~~nyanm bizim isimiz d~ildir. Varsın ltal ·ama~ 

Akdenızdeki ~ırıcı.k. muttefıkı ltalya düşünsün! Yalnız biz burada 1937: 1938 
1938 • 1939 bütr;esını hazırlamış bulun- Italyan bütçesinin kabarık ( 11 maktad B b'"t . "'ak ası arına · ır. u u çenın masraf ve vari- µ arken bu vergiden İtalyan aı· , ·. 
dat fasıll b. 'b' . . . m ı) esı 

' arının ırı mnı ne dereceye nın bu yıl da bir hayli vefa bekled'W' · 
kadar karşılıyabileceğini bir yıl sonra sanabiliyoruz. ıgını 
anlamak acaba mümkün olabilecek mi? • • • 
Tabif, gelecek yılın sonunda Jtalya, yi- Italyan bütçesinde harb kuvvetleri j. 

ne bütçe inin vaziyeti etrafında ortaya cin 3}7dmış olan tahsisatın yekunu 5 
birtakım rakamlar atacaktır. Bu rakam- milyar 799 milyon tutyor. Buna muka
lann ne dereceye kadar hakikatleri ifa- bil Afrikadlki müstemlekelerin ic:letil
de edebileceğini düşijrunek, hiç şüphesiz, mesi için ayrılan para ancak bil ntlıyar, 
ltalyanlann üzerine dilsen bir vazife- 289 milyon olarak gösteriliyor. Tama4' 

dir. Biz burada İtalyan bütçesini mürıa- mile müstemleke işlerine yatırılabileceği- 1 ı 
kaşa etmek niyetinde değiliz. Sadece ni farzetsek bile, bu paranın devrinde' 
neşredilen rakamlar üzerinde bir gezin- elde edilebilecek "fayda" yı korumak 
ti yapacağrz. lşte bütçe: için İtalyanın her yıl altı milyara yakıt 
. Mali~·e. nezareti 10 milyar 997 milyon bir harb bütçesine tabamrilül etmesi~ 

lır.et, adlıye 503 milyon. Hariciye 265 karlı bir iş olarak kabul etmek mümkün\ 
mılyon, İtalyan Afrikası bir milyar 785 olamıyor. 

HAHE.K - Akşam post1u11 

., İn:riltere, h1thriyesi içfn devamlı bir propa~anda yapıyor. Bu uğurda çocuk 
~nc~kfarıncJan da istifade oıunuyor. Y ukandaki noel oyuncaklarına dikkat e· 
'diyor muıunuz:? Çoğunu bahriye elbisesi giydirilmiı oyuncaklar teşkil E.diyor. Bu 
suretle çocuklarda daha lı:üçük ya§ tan denizcilik hevesi uyandırmak istiyorlar. 

m~lyon, kült·ü·r bakanlığı bir milyar 964 Umumi sulhten ve Avrupada kurula
m~lyon, dahılıye 830 milyon, nafia bir bilecek devamlı bir umumi anla~madan 
mılyar 244 milyon, münakalat 619 mil- ltalyanm elde edebil~i tahinin edilen 
yon,. har~iye iki milyar 591 milyon, en asgari "farda" dahi, öugüne kadar 
bahn.ye .hır milyar 943 mı"l,_•on, hava ne-

J elde ettiğini sandı~ı ''kar" lan korumak 
zaretı hır milyar 265 milyon, loncalar için ltalyanın böyle geniş fedak!rlıklara 
1.~ 1 .. milron, ziraat 779 milyon, halk kül- tahammül etmesini kartı gösteremez. 
turu 91 milyon, kambiyo ve esham ne- Şekip GONDUZ 
za.reti 23 milyon; posta ve telegraf 619 
mılyon. 

Meririoslar 
yetişiyor 

~!i i ~ & ;iaı;ın.ııi r m . . . .. ~ 
G_eneral Ludendorfun 
ölümü- münasebefile ... 

'~eçen }ılın rakamlanna göre, yeni büt 
senın birçok fasılları bir kabarıklık gös

termektedir. Yalnız loncalar, posta ve 
teley;raf ve hariciye nezareti bütçelerinde · 
ufak bir azalma var. Hariciye nezare-

tindeki bu azalma, Milletler Cemiyetint' 
gidip gel~ murahhasların harcırahlanna 

artık lüzum kalmamasından doğmu~ ol
sa gerek. 

Italran Afrikasmın bu yıl bütçesine 
ya~an ~am 171 milyon lirete baliğ olu

yor. Bu para belki Habeşistanda imara 
ve işletmeye belki de ltalyan Afrikasm
da her gün çoI:ralan müdafaa kadrosuna 
sarf edilecek. 

Ordu bütçesine yapılan zam 100 mil
yon :ve deniz bütçesine yapılan zam 151 
milron oldllbtu halde havacılığa ancak 15 

milyon liret ila\·e edilmiştir. Bu acaba 
neyi ifade eder? İtalyan havacılık sana

yiinin nonnal çahşmasmı değiştirecek 

bir yenilik yapılmasına artık lüzum kal
ma.ııjma mı? 

1936 - 1967 ~ılı bntçesini, İtalya, Mr
la kapadığını bildirmektedir. Bu bütçe 
20 milyar 3~2 milyon varidat ve 20 mil
yar 202 milyon masraf tahmini üzerine 
kunılmuştu. Netice şu olmuştur: varidat 
24 milyar 700 milyon. l\fasraf 23 mil
yar 413 milyon. 

Demek oluyor ki, geçen yılm bütün 
fc,kalMe masraflarına rağmen İtalyan 
;b?tçesinin 1 milyar 289 milyon liretlik 
bır kArla kapatıldığını kabul etmemiz i
cab ediyor. 

· Fılvaki bu bülçeye 'varidat bulmak 
için yıl içinde ne gibi fevkala.de tedbir

lere başvurtilduğu unutnlmamıştrr. Fa
raza menkul ve gayrimenkul sennaye ü-
zerine konmuş olan o mühim ve meşhur 
"fcvkaH'ide'' verginin sermayedarlar mu-
1ıitine yüklediği ağırlık ve verdiği korku 

• 'malumdur. 

Sermayenin hfik\tmet ·tarafından bir 
nevi müsaderesine benziyen bu vergi kon 
'mamı:ı olsaydı, acaba bütçe yine k~rla 

Katil Ahmet 
Yed ı buçuk sene 

h apse mablitl.m oldu 
Evvelki sene Kasımpaşada arkadaı:ı 

Rif atla birlikte karısı Esmayı öldüren 
Abdullahın ağırcczada bakılmakta olan 
muhakemesi neticelenmiştir. 

Mahkeme müddetince suçlular her ne 
kadar suçu biribiri üzerine atmak iste
mişlerse de, mahkeme suçu Abdullah ve 
Rifatın el birliğiyle is]ediklerini ve kadı
nın boynundaki ipin Rifata ait olduğunu 

cesedi lağıma kadar her ikisinin beraber 
l{irüklediğini ve cinayetin de Esmadan 
istenilen paranın verilmemesi yüzünden 
w- .ltıM--1 ~ ctc:;t!r. -------AWafblll 8111111 bulunması hasebile 

Rifatın yedi sene altı ay müddetle ha~ 
. ve 3800 kuruş mahkeme masrafı ö-

gıne . 
demesine karat verilmiştir. 

VUz yetiştiriciye 
para milkAfatı 

verlle.cek 
Bursa (Hususi) - Merinos suni 

tohumlamasma tabi tutulan nuntakalar 
da sürülerden kuzular doğmaya baıla-

mııtır. Meıfoos ycti§tinne müfettişi 

Veliyettb doğan kuzuları tcsbit etmek 

üzere tohumlama mıntakalannı tefti§ 
etmektedir. 

Önümüzdı-ki nisan ayında §chrimiz
de bir Merinos sergisi açılac~ ve Me
rinos yetiştirenleri teşvlk için para mü
kafattan veıilccektir. 

Sergide (100) yetiştiriciye para mü
kafatı veril~ektir. Bu mükafat: Sürü-
nün yü.zıde aekscniııi tohumlama i.sata

yonlarına getirerek (Merinos kuzusu) 
almış, bu kuzulara iyi bakmıı, onlan 
iyi bcslemiı, ve iyi büyütmüş, kuzular
la analarını iyi ve fenni ağıllarda ba-

nndımııı, yonca tohumunu erkek Me
ripoa kuzularile analarına yedirmiş 

olanlara vcrilccekt.:r. Mükafatlar: Bu 

prtlara en çok dikkat etmiı (10) ye
tiştiriciye (75) ıer lira ve çok iyi (30) 
yetiştiriciye (40) kar lira ve .~yi (60) 
yetiştiriciye (20) şer lira verilecektir. 

Hakem heyeti nisan ayı rçinde sürü
lerin yanma giderek kuzuları, anaları, 

yonca tohumlarını ve ağıllarını görerek 
mükafat kazanmaya layik yetiştiricile
ri seçecektir. 

Batan ita lyao vapuru 
Dün ikinci ticaret mahkemesinde Ça

nakkalede bir müsademe neticesinde ba
tan Italyan bandıralı Kapopino vapuru
nu batıran Ispanyol hükQmetçilerine a
it Macelltınos vapuru davasrna bakılmış
tır. 

Dava esnasında her iki tarafın avukat 
lan müsademe nizamnamesi fizerinde 
münakaşa etmisler, İspanyol acentesi a
vukatlan hamule sahiplerinin dava et

~eye hakları olmadığını iddia etmişler
dır. 

Mahkeme karar için başka bir güne 
bırakılmı5tır. 

1 

· . Yazan ·= Nizamettin Nazif U MUMI har~ı?. kabuslu günlerin- f beğenilir bir not almı~ sayılmaz. Bilhas
. . . de adı .. ÇO~ ~.şı:ılen Almanlardan sa kendini çok büyük görmesi, zeki san

bırının daha olduğunu öğrendik. Erich ması, ölçüsüz ve haksız gururu yüzün-
von Ludendro;~ adı ile anılan bu Al- den büyük Atatürkten gördüğü bir muka 
m~n, ,lfayur : Jlhel~ ~~ularrrun umu- bele unutulmamıştır. 
~ erkanıha~bıye reıslığıni yapmış ve Umumi harbin Alman cephesini teh
mılyotılarca ı~sandan mürekkep yığın- likeli bir vaziyete soktu!:;ru günlerden 
lar, yıllarca, onun düşüncesine göre bir birinde r .. nakka1 kah Gen raı 
ateşten r1k b" t . . 1 rd" ya e rarnanı e 

:>"'" ıp ır a * gırmış e ır. Mu:-tafa Kemal Alman büyük umumt 
Alman ordularının umumt harpte ba- k 1ıh h · r· 1 · · 1 

~ d kl bO .. k ·c 1 . ararga mm as mısa ır erındcndır. m-
,,....r ı an yu vazı e en ve Alman pa t \'"lh ı ·· · ~ ·~· · k t'al etek rn or ı ~ m ın rıvaset ettıgı bır sof-
d~ h:~~~reı gcep"'- ar.hnl.aydrrı ve.lgl;re~.dor- rada yemek yeniyor.' Birkaç yıl sonra, 

, 

1 ııe a ın e, mı ı mu a- bir y w dil k d · "ki faa kuvveti hal'rid .. t d'kl . ük ıgın §man arşı<;ın a ıstı . aı ve 
sek la~ ,ı~~1 ~~~:a~ı ;nb Y d • hayat davasını <>le alacağı milletine, 

eti 
t ~Yau.J:tl l~ ıgI ura} h'\o~·eut l~Lİ0><ıi nİoeutt taıaCmUarr-tnÜS-

taJc m:. tırlarn~ :u.ınüiiiniarpte takı..."'l b' d l •• Pek ~U.~ ;tı&. • 1 IA: ır ev et reısı olarak gösterilen 

Alma sk 
. . uhg"!'~~kgermf ış oba.n adam, ~·ani Osmanlı imparatorluğu veli-

n a ennm m anpıı vas ma ır h 1 • • 
silah a kada seJA- .. d ek . a h \ nhdeddın, Mareşa. Hindenburg, 

r şı <.ımı gon ermem ın- b b"' .. 1 .. bel" 0 1 safsızlık olur. Bununla beraber Alman azı uyu< rut ı sınan 1 ve Alman 

bil ük. i k ~ı... d ha b" b" subayları, birkaç Alman prensi ve Lü-Y umum ·arargınıın a, r ın u- . 
tün devamınca, Alman cephelerinde dendorff bır masa başına dizilmişlerdi. 
muharipler kadrosunun yüksek kıymet- .A.lma~ ordul.an u~umi erkanıharbiye 
terine asla uygun olmıyan bir dimağ r~ısı magnır bır eda ıle, adeta yamnda-
kull:ınıldığı da nasıl inkar edilebilir? kılerle beraber bulurumya gUç taham-

Bu dimnğ Erich \"On Ludendorff'du. mül ediyormuş gibi bir ta,·1r takınarak 
1914 - 1918 harbinden sonra yapılan balf\pervaz sözlerle Alman cephesi etra

ve tckzib edilmiyen neşriyat, şimdi Ho- fında birtakım izahat vcnn~ktedir. Bu 
hmcfanm Dnom adlı kasabacığmda yazı mey:mda Alman cephesinin giriştiği yeni 
odun kesmekfo ve kışr kitab okumakla bir taamızdan bahis açılır. LüdendorCf 
geçiren sabık Alman imparatoru ve bir hayli uzun konu~tuktan sonra muha
Prusya kralı "Vilhelm fon IIohcnzol- tapları üzerinde istediği te~;:-i urandır
lem .. in, bilhassa 1916 dan itibaren. bir dığına zahib olunca sorar: 
kukla batini aldığını göstermiştir. Ayni - Fikıinizi öJ!renebilir mi}im? 
iddialar. tılman orduları ba~kumandam Müstakbel Atatürk şu kıra cevabı ve-
Mareşal .Fon Hindcnburgu dahi harbin rir: 
ı:eyrinde ~füe çarpan devamlı hatalardan 
mes'ul tutmağa imkan bırakmamakta
dır. Zira 1914 de, yani harb başlar baş
lamaz, şarJC · cephesinde Çar ordusuna 
karşı kazandığı o büyük Tannenberg 
zaf erlnde general fon Hindenburg ku
mandaya ne derece sahip idiyse 1916 
dan sonra na kumandayı o derece elin
den kaçmıvş bulunuyordu. 

1916 dan itibaren Alman ordulanmn 
talii tamamiyle Ludendorfrun zeka ve 
iradesine te\"di edilmiş bulunuyordu. Vil
helm de, Hindenburg da büyüt{ umumi 
karargfilıın tesir ve nüfuzu altına gir
rnislerdi. Mütarekeye kadar Almanyanm 
mukadderatına hiı'kmetmiş olan bu mü
es.5e5e ise "sadece Lüdendorf r• <lan iba
rettir,, denilebilirdi. Her plful ya bu zat 
tarafından hazırlandı. yahut bunun tet-
kiklerine \'e tenkitlerine göre tal\hih e
dildi. 1916 dan sonra Almanyanm Lu
dcnciorff tarafından kontrol edilmemiş 
hiçbir a!lkert teşebbüsü olmamıştrr. lT
mumi harb ma~IQbiyetinin bÜtUn yükü
nü Ludendorfra yüklemPk de şüpheı::iz 
insaf<;rzhk olur. Umumt harb sonundaki 
vaziyet, dört harb yılı içinde ard a"da 
belirmiş bir sürü çapraşık hadiselerin e
seridir. 

Askerlik bakımından Lüd,,.ndorrru 
miitalecı edenlet onu pek Siitht bulurlar. 
Zeki 2d:ım, kültürlü adam, ve karş1sın
dakinhı kıymetini sezebilir adam olmak 
b8kımlanndan da bu ölü mar~ pek 

- Alrpan cephesinin son taarruzu ba
na pek partielle (~) gözüküyor. Elde e
dilen ilk muvaffakıyetlr.r herhangi iyi 
hazırlanmış bir taarruzun tabii netice

leridir. Fakat bu taarruzun nihai netice 
üzerinde müessir olabileceğini gö:ıteren 

bir delil yok. Ne dü~man cephesi yarıl-

mıştır, ne de düşman mul{avemctinin kı
nldığı sezilebiliyor. Bu taarruzun filan • 
filan - filan hattına ulaşabileceğini san
mak için dahi ortada bir işaret yoktur. 

Tabit bu cevap Fcld Mareşal Lüden
dorff un üzerinde bir soğuk duş tesiri ya
pıyor. Ve hakikaten iki üç gün sonra Al
man taarruzunun netic.esiz kaldığı görü
lüyor. 

Denilebilir ki bu zat, herhangi bir pla
nım harita başında izah ettiği anda Al
man büyük umumi karargahında, gene
ral Mustafa Kemal ayarında bir tam as
ker bulunmuş olsaydı ve Lüdendorff'un 
plfuılan bunun tarafından tenkid edilsey. 
di, umumt Marbin seyri deği~bilirdi. Zi
ra umumi harpteki Alman ordusu ne 
materiyel bakımından fakirdi, ne de bu 
orduda personel bakımından bir kıymet
sizlik vardı. Hayır. Umumi hami kahul 
etmiş olan Alman ordusunun tek eksik
liği vardı: 

I 
Kumanda. 

Ve tek ha~talığı vardı: ı 
Ludendorff ... 
Allah, rütbesi, mevkii ve salahiyetleri 

dlaqata dalı: -Şebi-yelda 
G O'NIJEU kısaldı, kJsalcll. ~ 

snnttcn <le nc;a~ dlftl. Bil~ 
zun gecelere erlştlk. Şair, "tebl_~ıd 
da,.yı en tyJ kimlerin biJebU_.-
dUşUnUl'kcn "mübtcll\yı ganı.. ~pled 
larr hatırlamış ama iş güç ,..hl e"' 
nkhnn ı;:elmcınlş. Yatağın eD :=;ııa 
kllr, uykunun en tatlı olduiG ~ 
yola çıkmak, ortalık karardJ r 
hayli sonra c\·e dönmek ... Bir de

1
: 11• 

lnrn sorun, gecelerin kaç saat 0 ,_ 

~unn bnkrn "mUbtc11l;rı ganı •• c1aD 
dnhn. iyi bllmlyorlnr mı? ~ 
blhnczler, çünkU znınam ölçlll ô • 
'nkit lcıi yoktur. Fnknt tnsanlat ıaaı'ı· 
lc<llr ki ı:ccc uyuyamıyanlarDI ,._ 
ne acırlnr da gi>zlerlnl kapatactak ~" 
rcceclc uykuları olnp da >ine r:ı.,. 
Jnrını bırnkınağn mecbur ola 
ac.unnzlar. 

Gerçi höylc erkenden yola ~ 
lnı· i~hı de tnblntin bir mlk&f•tl ~ar 
dır: ortah~m yavaş yavaş ağ~ 
güneşin gfrıükmc<ll~I, en kapalı. 1 ı)I: 
nıurlu günlerde bile tatlıdır. tD cı:ı• 
larm, çtsclly('n veya şanltl Ue ::.. • ..ıtı 
len ynğnıur arn ından etrafı kAP-:: 
ğım ~örnıemtş olanlnr iddia ed~rflll 
kl haktkt neşe)i, bir kcderdeD.::: 
giinlU sarıveren neşeyi hiçbir 
tatmnmışlnroır. 

Her r:ıl şebi • yelda':rı ~~ 
karşılarım: uzun gecelerfıa ~~ 
duku için. Artık gllnler OSJT-;:.· 
HttrmUz ordularını zafere sö~ 
karanlıklar azalıp insan~ .. 
için kAfi gelen dereceye kadal":.. 
cek. l\fo\•slmlcrl, laş, yu blJdJA 
rınr, gece ve gündüz m ... v~ 
hayatın mUhlm vakalan .. ,..... 
kendimi alamıyorum. 

Dlllyonım ki haksrzrm, (IDkl .... 
tun hunlar ancak tn1lit halde ,_. 
ynnlnr için itibar cdHccek şeylefdll'• 
Mcılentyct 1şrk l'erir nlctlerl ile 'e;! 
gUfülüz fnrkım; etrafa hara...,. ve 
serinlik yayan aleti.eri ile de kit~ 
fnrkrnı kaJ<lırmaA-a meyledfJOI'· 
ncş bat.men şehirlerin hayatı duflll.; 
yor ki nk~nmm çnbnk ~elmesf bl-
dfso snyılahllsfn. o kadar Jd ınsa 1/1' 
rın ışık deı,rfşıne.c inden, hararet 1-
~lşme inden mUtecssfr oımaındl 
çln ışıl:rt dn, hnrnreti de, gttne~ 
alınan muhtelif cıuaı da sun'! ol.,., 
temin edilecek, her tarafı örlllll ef" 
ler tacıa,·vur edenl<ır var. M~· WeJJlt 
bıındnn yüz, yUz cilt :rıl sonra pe•d" 

<>Ulll lıl& iı.'1s;:r<ıC. c&JftIDCÜ Sa 
nr iddia ~ıynr. 

Elbette onların; insan oğl::: 
mUmkiln oldııf,ru kndar tablate rlıt 
olmakt.nn kurtarmak lstl7enle 
hakkı \'ar. Düşüncem bana yanıldlV 
mı söyJUyor ama ne yapaJ'llD ld ~ 
lerlm, t.a içimde bir türlll Runna1' 
temfyen t.ahfi insan, t:ablatln b..m: 
lcrlne- ehemmiyet vermekten. ,..ıl dl'i' 
larr hnklkat sayn\nktan bil' 
kurtnlnmıyor. 

Nurullah A~ 

Dört kişinin boğulmıSJll• 
srbep olan kaza 

Suçlunun Uç sene 
1 hapsine karar veril,~ 

Dün ağırceza mahkemesinde, e~rilJlil 
sene idare ettir,ri Şahini bahri ~tö Jd§İ" 
Alinin sandalına bindirerek sekJZ ~ 
nin denize dökülmesine ve bUJ1l ~ 
dördünün boğulmasına sebebiyet '. tit· 
makinist Üzeyirin davası neticeleJllll'şflll' 

Mahkeme, vak'a zamanında JcaP~rı
motörde hulunmadığmı, deniz ınesl 11,,e-
de ehliyeti olmadıbrı halde ~pis~arak 
yirin bu mcs'uliyeti de nzenne ttiliııl 
hem motörü. hem dümeni id3rt ~at• 
chlivulmfun raporunda kazan_ın bit et" 
sizlik yüzlinden ileri gcldi,ıinı tes i}ddttlt 
miş ve suçlu üzeyirin 3 sene ~-h 6" 
hapsine ve 38 lira mahkeme IDP-
demesine karar vermistir. ~ 

rnaJ'k ol· 
dercresinde büyük bir zeklya 

1 tal'• 
mıyan bu Alman Feld M~ 
siratmı affeyliye. ,.ııf 

Nizamedclhı N 
("') Mevıii. 

Açık cev•P 
-----~GI' 

Bana mektup gönderere Bıll 
leç'e: ~ 

"Biz Bizans tebaası mJYll?" sa.P" 
ile iki gün e\"vel çıkan yazıında ııneJ' ;çill 
muharrir Aka Gündiizü kasde ~ 
ortada hiçbir sebeb yoktur. ~ 
Aka Gündüz saydı~'IIll ve ~ 
dostlarımdandır ve o aç~ ,_,. 
Söylediğinin altına derhal · ;.,& , 
yar. Ona hitab etmek ıaznııae1911":dlP 
li kapaklı konuşmrya lüıum g~; 
Biz meçhule hitab ettik ve _....
IQmlqmadı. - N. N. 



'ti------~~~~~~~~ı 
1>n d~ıim ki: 

~@v~e sewadı 
CJlY!ır mu? 

Bu tllhafiıklar. nedense, hep lzmirde 
-IYor. Onlar ne tuhaf soy adlan öyle? 

~s ekmek, beşlik simit, kıra!, Çalal. 
dun ... filan gibi ı 

~ lias ekmek, beşlik simit, lrurupoğaça, 
'l{kacıaYıt gibileri yine neyse ama ya 
rıe ~) (Çala!) (Almadım) gibilerine 

Yelim? 

~ ~ilıet.elerde okuduğumuza göre hırsız
ltıı ~~erinden dolayı mahkemeye getiri-
~ suçluya h!kim sormuş: 

' Sizin adlarınız nedir bakayun? 

~ da biribiri peşine §unları söyle
• er: 
.... v ' n Ural, Kıral, Çalal, Almadan. 

Unun üzerine mahkeme reisi: 
~ ~e rua. ne mükemmel demiş, hepi
~! de adları tam zenaatlannıza uy-

~im §aştığım taraf, bu adamlar bu 
soy adlarını alırlarken oradaki nü-

~airesi acaba bunlara nasıl razı ol-. 
~adlarında gülilnç. tuhaf, biçimsiz, 
- SUz, yakı~ıksız şeyler bulwunama
thı ~en böyle (Çala1) (Almadım) 
~ lakaplar nasıl oluyor da kullanılı-
~.:. Bizim asıl soy adımız (Tamtakır 
~~) yken ve bu (Tamtakır) sözü 

~ele Yakışıksız. biçimsiz bir söz değil· 
~ lıerı bile (tamtakır, kırmızı bakır!) 
~e "- · 1 · • ..... ı.. vurmamal · tiıı ı.ıenım e ışı 9""aya arı ı-

\ı onu almaktan çekinmiştim.-
' akıa, zenaate göre, zenaate uygun 
~ soy adı almak hiç de fena bir şey 
,/ fakat bu zenaatlar kleftecilik, bil
~ necilik gibi kötil, cemiyete zararlı . 

' gözünde yasak zenaatlar olma
,~rtiyle .•. Mesel~: bir kayıkçı, bir 
:\' :cı için (Çekal) bir vatman için 
~Griital) bir ahçı için (Doyura}), hir 
~ İcin (Dikal) bir pehlivan için (Ye· 
~ bir boksör için (Vural) bir mu· 
U\q r için (Yazal) • bir leblebici için 
~ ''Ural) , bir palavracı için (Savura}) 
~~mi. yahut aceleci şoför için (Tos-
t\)' Şôz dinlemez bir fotho1~ ;ı;;n 
r~ .}dntlt Yeal) oır mezarcı için 
bir 1), bir esansçı için (Koklatal). 
~ ltalaycı için (Kalaylaal) en uygun 
l!q Plardır. (Çala]) sözüne gelince, bu 

~t~ızlar için değil, çalgıcılar için tam 
Scı ış kaftandır. 
~ rıra ~·ine mesela başkaları için şı• 
~:l)laı da pek uygun, pek hoş kaçmaz· 

hıt~h-Jğaz kaynanalara (Çenesidüşük) 
~ gelinlere (Nevri dönük) Dr. Fah· 

(ı\ıı n Kenme (Güllabicibaşı), ~şıklara 
'al\)ık), itfaiyecilere (Ateşbaz). ter· 
~ . n \1e mütercımlere (Dilbaz), gaze-

~~I\. istihbar işlerini yapanlara (Ku
~I elık) , Bemar Şov, Tagor gibi sa-

'~ (Dızgalh). turşuculara (İştah· 
~ ~k koşanlara (Karakaçan). 

~~ • Yı bıraka.ım am:ı, lzmirdeki bu 

tr '1z soy adlan. eğer, bu gibi kim· 
~ ~hıkahlar, ipsiz, sapsızlar arasın
ıır~ ·~~<ılrnıya başlarsa korkarım ki gii· 
'il bi . 
l\ı rınde: 

~ltt1~· Çaıaı gibi, Aşıra\, Kafe~leal 
~,aal. Kaldıra! , \raklaal , Yüklenal 

Cıbi • Zımbalaal 1 
l~aplarla da karşılaşmıyalım . 

~ O. C".emal KAYGILI 

llır hırsız tevkif 
~ edildi 
~ı~ lllUhteıı t yerde dükkan ve e\ 
~ lb%~ kırarak hırsızlık yapan sabıka
>q~~~rn dün vedinci müstantiklik ta-

tevki f e<"lil mi~tir. 

\ 

~\ 

lstanbul konuşuyor 
Setiı ırem n ını O cnvarıınıdakl 

Refetpaşa semtinde~ 
biç kimse hayattan : 

memnun değil 
Buraların 

den 
en mühim dertlerin

biri Jağımsız:ıxtır , ............... .--... ··-······-·---·----· 
İ 'azan: 1 
i HABERCi I ı ....... OOOOOHOOHHOH•O•OHOOOHoooouooOOOOOO' 

Geçen ya.rımda, Şehremininin Refet 
paşa aemtı'ni dolaşırken, neler gördü
ğü:nü, bu semtte rastgeldiğim bazı 

küçük çocukların kendi mahallelerinin 
halini nasıl yana )~kıla anlattıklarını 

ve gidip oraları gezmemi rica ettiltle
rin.:. ya.z:nıştım. 

Tam !>u şek!lde hareket edip çocuk
la-!a beraber, bahsedilen mahalleye 
gideceğim sırada, etrafımda na.zan aık
katimi celbeden,dana bazı şeyler 6<ir
düm ve çocuklara: 

- Bira.ı bekleyin, beş dakika ıonra 
siz:nıe beraber gideriz, dedim. Ve 
önünde birçok at bağlı duran, tramvay 
caddesi üzerin.deki bit' nalband dükka
nına do~:-u yurudunı. Burada 3-4 genç 
muhtelif i~lerle uğraşıyordu. Be~ gö
rünce birisı yanıma geldi: 

- Ne Emrediyor"unuz, dedi 
-Hiçi 
- Efeooim !Anlamadım? 
Kim olduğumu o zaman anlattım, 

ve konuşmağa başladık: 
- Nasıl, diyordum. Artık aizleıin 

işleri iyi gidiyor herhalde, sırt hamal
lığı yaaa:;ından sonra, arabalar, atlar 
çoğaldı? 

- Evet, it çoğaldı amma, kar azal
dı .. Demır, kömür . mıh hepsi atC§ ba
bAo•ua :sı•lwh. Ji:eloioon ~:>hA o.ı; ig .)'Clp&r 

fakat daha çok kazanırdık. ş.:mdi daha 
çok çalıgıycr, fakat daha az kazanıyo
ruz. 

O böy!e konugurken, dükkanın bir 
köşesinde nal mıhlayan bir gen!; mü
dahale ettı: 

- Maa:.nafih halim:zden şikayetçi de
ğiliz .• Ne de olsa ı~ıerin artması yüzü
müzü güldu.rdü. Hamallığın kalkması 
'şimize yaramadı demek dogru olmaz. 
Fakat hani ıu otomobilleri de bir kal
dırsalar, .şte o zaman keyif bizde ola· 
cakl .. 

Hem 'löyliyor, hem de gülüyordu 
Burada Jaha fazla duramadım, De§ 

aJım ötedeki bir arabacı dükkanının 

önüne gittim. 

Yukarıki res'mde de gördüğünüz gi· 
bi, 3 kiti dükkanın kapısı önünde biı 
aıaba yapmc. kla meşguldüler. Benimle, 
i~Jerini hiç bırakmadan konuştular. 

Güler viizlü biı adA n olan usta: 
Yeni va~iyet:ndt:~ı memnun olmadı · 

ğınr, arabal3nn çoğalmasından ancak 
işlek yerlerdeki me5lektaş larınm istifa· 
le ettığinı anlattı. Sonra : 

- Size. dedi. Bir söyliye~ eğı'm dah. 
v-ar amma bilmem söyliyeyim mi? 

- Taoii söyle, dedim. Ben bütün 
tst · ':llll•m dert ortağıyım. Bir saniye 
kadar dü~ündü: 

- Benden 11 senelik istihlak vergi
si isteniy,,r. Vaktile kimse gelip ara
madı, ~·mdi topunu biroen istiyorlar. 
Tddtle vereyim ~~d:m, kabul etmedi· 

"Mathnn haczeder alırız.. diye ıı; 

tar ett'!er. Ben bu muameleyi haksrz 

Deniz Aptal malıalltsiM gilmtk ıçın, 
Camı sokağı denen bu berbat yola 

sapmıştık 

tanesi birden yanrmrra sokulmuştu. İç
lerinden sem benizli birisi: 

- Evet, evet deci', lağım.sızlıktan 

hastalık yapıyor. Şurada bir çıkmaz 

sokak vardır. Girip orada oturan zaval 
lılann haıine bir bakınız. Hepsinin yü

zü sapsan göreceksiniz .• 

Son zamanlaroa belediyeden bir tek 

bayır gördük. O da şudur: 

Eskiden ıemtiın1ze biç uğramayan 

çöpçüler gimdi mahallelerimiz arasında 

her gün dolaşmağa başladılar. ·Başka 
taraflarımızı hiç amma, hiç sormayı
nız .. 

Diğer kadınlar da, hemen hemen ay· 

ru mevzu üzerınde bir hayli konuştu· 

lar. Hepsina'ıı de §ı.kayetleri birbirıne 

benzi7ordu. 

Nihay!t içlerinden birisi: 

- EvtaJım, burada daha fazla du

rup da bu'Ull sözlerimizi d 'nlemckle 

vakit geçireceğıne, şöyle önümüzdekı 

sokakla ·.:lan bırisine doğru yürüyüvı;r, 
biraz :ıerıe, dugruw. (Denız aptal ma· 
hailesi) denen bir yeı e g ıreceksın, ba

buldum. t~te ıize bunu söylemek isti- l 
kımsızlığın, sefaletin, derecesini oraJa yorum.. 
gözlerinle görürsün. 

O susunca, arabanın yapılmasına 
yardım eden genç bir adam söze ba§la- Hem 

1
Jak, ne inanılmaz manzaralarla 

karşılaıa:aksın. 
dı· • 

- Ben, bu civarda balıkçılık yapa
nm, diyordu. B.'lmem duydunuz mu 

buralarda hiç mi hiç lağım yoktur, eh 
l!ğım olmayınca, biz de balık ıulannı 

dışarı atmak mecburiyetinde kalıyoruz 

Fakat o ı<:man ceza yazıyorlar. Ne ya
palım. Şaıırdık!. 

Sözün~ tamamlamadan, arabacı mU
rfahale etti: 

- Scnın ne yapar.ağını bilmem amma 

bu semte muhakkak surette liğım yap· 
mak lbımdır. Şimdiki çukur usulü yü
zünden bep'miz zebirleniyonu. Beledi· 

ye her §eyden evvel bu igi halletmeli
dir .. 

Bu sırsda o civarlı kadınlardan 7-8 

Kadının hakkı vardı. Orada daha 

fazla vakit kaybetmedim, yarumızda 
toplanmış çocuklardan ik.'sınin kılavuz 

lığ:le, ca".lli sokağı, denen dar çamaır.lu 

berb1t bir yola sapıp, arkadaşım foto 
AH ile ben:ber Deniz aptal mahallesine 
doğru yürüdüm .. 

HABERCi 

Yaz kıt hastahk ıçinde ya§ayan biı 
mahalle halkı 

Nolc rlerln 
btısf, pla rı teftiş 

t>di llyor 
Noterlikler hesabatı üzerinde yapılan 

yıllık teftişlere dünden itibaren başlan· 
rruştır. 

Diln Necati Köhnükçü Oğlu tstanbul 

üçüncü noterliği he..~hatmı tefti~ etmiş· 

tir. Terti~lere dev:tm edilerP1~tir. 

Refet Paşa srmtinde Tlaberciye Deniz 
Aptal mahallesini gidip görmesini tav
siye edttı kadınlar ve buranın işsizlikten 

şikayet eden araba }1apıcısı 

1aciPı cü11oc A.i: 
' ......... -.:wwwı - - ._,, -......-

'" Borcumu 
maınşeırde 
©<dierum K ,, 

Uhincl Osıuarun ölUmUmıcn son• 
ra, Oı·hıuı Gazi Uıni biı• tc:;kil4t rucy• 
,ınua getirmiş, teı:kllAtm ruhu lıutun 
ıs11m tlcvJetlcı·hıucıd fıkılıı;ılarıu .. a 
yandıkları noktnlnrdan alınııuştı. 
Halbuki, dc,·lctc \O millete içtiııuıl 
bir şekil vermek l<;in, dc\·letin l>'Cı-İ• 

ut sisteminden ziyade, Jdari cihazlar 
la işlemesi, hllkümctto iş böliimüne 
kıymet \'O ehcmınlyet ,·erilmesi lfl· 
zımdı. Mllletin feyiz ,.c inkişafı bu 
lş bfilümündcydi. 

Orlıan Gazi bu nokta üzerinde 
durmak lstcnıcklo beraber, muhitin 
tc-.lrl altrncla ka1ch~ı için, lş bölü· 
ml\nü uhrevi bakımdan kabul etmiş, 
ldnı·o mnkfncsl n~ğı .rukarı Ulema 
denilen klmselcrln eline g~mlştl. 

Çünkü lllcnuı çah~madan yaşamak 
istl)ordu ,.o bu slst-cmJn kabulü 
için Orhan Gadyl Adeta zorlamı~lar
dı. 

Osmanlı 'fürkJorl Rumelfyo geç
tikten sonra Ulema sınıfınıo ehem
mt,·cU daha fazlalrı.•:muştar. tı:te, o 
vtindcnhcrl, lllcnıa do,·lct işle.rtnrJo 

çok mühim roller oynnmışJarrhr,. 
~cyhlslllmlaı·ın arkasma dlzilcrc-k 
«1cvlette bir ilmiye mertebesi amirli
~ kurılıırmaya mu\'8ffak olduklan 
zaman. si'izlcrl bir "din., olarak ka
bul edilmişti. 

nunnn tçlnctlr ki, Osmanlı ktlmai 
ha)·atrnda knldcci11~1n ~ok mühim 
rolU olmuş, bn yllzclcn milletin kül
tUrüw~. harsma vo tekAmüJUne dair 
lncelPmelPr yapılarak ()nüne hür bir 
te~ me~·rlnnı n<:ılmamıştır. 

Ul<'ma, tıkıhi kahlclero nydnra
rn'c rüşvet atmış, ynlancı şahftlerlo 
<:ıkmaza Eınrnn dn,·aJar hakkrncla ka 
rarlnr \'ermiş. hakh~·ı haksız çıkar• 
mış, he<llyo mukahttlncle <'htl otnu .. 
yan klmı:;elorl çllml'zllkten müderris· 
llğc ~ıkanmşlar•hr. 

Harp ve ganimet lhtlrnslle kellesi 
nçuntlan r-;arlmzamların, rkalin, ı:u· 
nun bunun scn·ettnl paylaşmak kay 
wıımnflan başka bir şey dUşUnmfyen 
tilcma. yohnz softalar; glt,::'fdc işi o 
kndar azıtmıştardı ki, bir dedikleri 
iki oltnnror, hn arada ıııahtekllrlrk 
yapmnlttnn da <:eklnmlyorlar, utan· 
mıvorlnrch. 

nnnlnrm ·~inci<' (fürüst. ve mııkul 

haklknt<'n ,,!t~ln ve şair olnnlnr; 
Oc-r~·n ılil. nUktn a<lamı, fyt knlhU, 
<'il a~rk. hn,·ai mC'~reİ>, lAuball. mü~· 
rlf, ~nrnhı ve mahhuhn sc,·en ho
\"11>·<11t U1"ma da vnrrlı. 

t!~Undl Mnrnt dP.vrlnde yetJş<'n u
lcmai1an BnNıah kaqap zade Abdiil
k<'rlm eteneli hnnlamnn biriydi. Sö-
7.iinll ~akmmaffan, "zülfi yare <loku· 
naC'a~m, <l<ırplş etmf'clen., ulnorta 
qi)ylerdi. nunnn için devrin zarif a• 
rlnmlRn nnıı f!ö11 ndı takmışlardı: 

- Drll Kerim! 
Paraya kıymet veren bir ada111 

Hüseyin Rüştü TIRPAN 
(l.12tfen savfayı çeviriniz} 
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S&.&rtye Başvekllı ile yapılan 
görüşmeler 

Resmi tebliğ 
neşredildi 

Cemil Mardam Atiürkle 
görüştü 

Ankara, 22 (A. A.)" - A~ An- Hariciye wtlletlndm Bas1 mi11tiıe 
karada tehir lokantamla dafttlilaile lmıflm kadar matat edmktir. 
buhmuıken. bundan maJOmattar olan Sariye Bafw:ki1i Cani1 Mardamla ... 
Hariciye Vekili. Dabiliya Vekili arka- nıda yapdan femallar hakkında bira. 
cladaPYJe birliklerin, misafirleri bala- mi te1J1i1 ~-
nan Suriye Başvekili Cemil Mardanı Be- Cemil Maıdam istas"'* pı PtıS. 
yi ReisicOmhura mOsaadeJeriJe takdim re beyamaa bal._* .-..ı tlJleo 
etm~lerdir. Atatürk, Suriye Başvekilinj mittir: 
ve seyahat arbdatı Adil Aslan Beyi "- TGddyede ~ IJi b1lıl 
nezdlerinde ~- Cereyan e- v~ ~derin !""••••il 
den qıükAleme esnasında Atatürk Sari- hillerfJJe &fl'llıJOl'UllL 1'1rkiJ9 De Sari
ye halkmı muhabbetle lelblamkıanm ye arawm mewıut bOtOn mmr'el in 
ve TürkiJenin c:..w-.: mfiıdakil "" iki kardet miletı ,.._., bir __,.. 

-..uıır~r• ba1lettilimizl w mlltkODeriD •••""'"1 mes'ut görmekte babti,.- olacaiım be-
yan buYtJmlUllardır bettaraf ddillni ..,.. ~ ..w 

• bir ftzife bliıim. 1111 ......... 11 l 
Reımt tebHj' betlerlnln vaadettill 1111'* 1111•w ,.._ 

Ankara. 22 (A. A.) - "'Reni teblif., rm temenni delil. tam muıh* 1* ı.. 
Ankarada bahmduklan müddet Ar• tikat olarak bbal etmek 111114•. 

fmda. Suriye~ QmU Manlllllt ~ tamamJa"""8n entJ. Jllk. 
Bey Tartiye Ba,veldJi QW "!laJw ile kunda nazik bir aJAa ~ Tlıt: 
milWd olmuş. Haridye · Vddli Doktor mathuatm:ı ~Qrlerimi sunmak iste
Araa'Ja mfiteaddjt defalar pOpnQt w rim. .. 
Cumbariyet Hüktlınetinin-diler ricali ile tnkaak mahkeme 
de temaslarda bulmm1111tur. Antakya. 23 (Huswıl) - YBbek 

Bu g&Opeltt sıasmda ild memJeh. mahkeme ualammı tahlifi iaa edilmi1-
ti alUadar eden bOtOıı mrseJeler bahis tir. Bu mabbme mJannm ikili w 
mevzuu olmn• ve bOyQk bir samiJrri!'et _,._. ... .-ı.--e..ı ~ mzdn Bu --aı-·~ lllUOOCiuwwıu;,ı&~. ~ 
içinde cereyan eden ba noktai nazar te- •-ı.:1 edilen yüksek mtlthnwı, alece 
atili netioesinde bundan IDlll1I. hAlıl o- oqAll 

Franm orpnmdan W8 bir tef dfiil· !:r:'1=.dairesinde çal1Ş1ln .. ta- dit. Nüfus işlerine bakmak 8ll!l'e kanı· 
Suriye bafveldU gitti lan 1111hkemelrin he hlllarma getirilen 

Ankara. 23 (HUIUll} - DOn ÜlllD ::ı= ~-Türk dilt 
tmri Suriye Batwkili terefine ırat el-
çililinde bir kokteylpaıti verildi. tor- ltHfak anaaır ft8mlyeU ! 
diplomatifP. mensup birçok kimseler bu· Antakya. 23 (Hususi) - Hatay aeçi-
lundu. Misafır n .. --ı,;1 saat 21.18 & mine hamlanmak w aeçimde Garonun 

~y- arzuJamu yerine getirmek mafrsadiyle 
Toroa ~ .. ı.ıi.1•JM?' busual va-
gonla Suriyeye hareket ettL muhtelif grup mfinMısailleliııdm mü-

CemU Mardamm beyuah rekkep ittifakı anasır c:emiyetinhı açd-
Ankara, 22 (Hususi) - Suriye Bat- ma merasimi bu ayın on altına dnG ta

wkili istuyoada HariciJe ve Dahiliye kenderunda. Gmonan evinde yaııaueiar
Vekilleri ile Bqwkl1et mtıstepn, Fıan- dır. Açılma merasiminde Adalı Melımet. 
sa, lrak, Efgan elçileri ve protolcol Mustafa Kmeyrl. Doktor Mitbat. Uy• 
umum miJdGrtl ile vilAyet erUm tara- makam SalAhattin. SekiJ> BeftkAt. bele
fmdan uluı1annuP. diye reisi Etem. Dr • .t\Jber BiJoti. Dr. 

Butl. Mmes Derkalusyan. fzmiıfiyan 
Hasan C.ebbare ham bulunanlar arm
dadır. Ttlkll edilen bu ceoıiydin birin
d ttisliline delege Garo aeiçlmfftir. 

tir. 
Merhum 1876 senesinde bahriye nlfk 

tebini bitirmlı. millbım olmuş ve Y3 
harbine Necmi Şevket mtı1ısmdı topcu 
sabiti muavini olarak ittirak etmiıtir. 

Bu barbcle yararlılJ a&OJmtlt, yftzba 
.... terfi edmk babriye mektebine top 
CU hocası tayin edDmittir. MelfUtiyetin 
Dlnma kadar bu mt.ktebde. soma deai& 
ticaret mektebinde topçuluk ve hulmlm 
dlM1 nnıammHii. yapan Hamid Nad 
baatWdl dımhaledn de bir çolanan bo 
c:aallr. 

19'» da llblıl tıııılııtıGIG Be ••SMtın 
ve çllkp mektebini turnq. on eek1s ee 
Dl ,...b ..... ,.. tltdeıMw He,hlWll 
da ...... _ • .._,. 

... ~- ••dlldwt 
.,.... Nıld ........ 11111 RtlWla 
diıdlld ..... bldudlnk u.,. • 1a 
mra•bllM l&llllllllMtGr. 

-
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1 

Bu •kt•m SARAY 81n-.mdıı 
GQnün kahramanı, en mnkmmel jö~ 

ROBERT TAYLOR'un 
BARBARA 8TANWVCK ue beraber çerirdlll 

Kıskançlık 
Franauca aSzlil emqJüı ft!mlnln Dk lnesldlr~ 

Muvaffakiyeti. bir zafer ~ is al edecek muhteşem bir fi1m 

llAveten ı F O X J U R N A L 
dOnya bavadlslerl 

'#/""1f Bu akşam T C R K sinemasında 

~ . ATiNA KAÇAKÇILARI 
Ymıanistan sahillerinde cereyan eden fev kaiade meraklı mevzuu AtiDa e11ence~ 

' ~ lefabat yerlerine d~ bir genç kızın macerası. Kaçakçı1amı sabıta )ametloı1-
çarpşnalan. rumca llrla1ar v. e... -------'·'·'J--• R1111 rn1ılA ı H ANS AL.IİİBiiiE-RiiiS---~~ 

--~-----------------~ 

DANiELLE DARRiEUX ) 
SUiiSTiMAL DAVASI fllmlnd!-

IÇERDE: 
AJ'UI M llld cama &ld üpma Dal 

21 •• Jlalbriade profes6r s.ıDa lla.. 
ra4 tlnfllldaa ........ CemlJel. ...... 
da idi' .. , .... YSlleeektlr • 

• AbmQda Valcll amil dftl'IDda 'fO 

o.flılduda ,..ıdtlülnr ilk mU!ep bW. 51,............., . 
• ~ matat JdJık leftlf)ere 

~'""' ~ ... ~~ ma.. a -- ~nbllUladiı-. 
.... •ldditldbert ~ •• aL 

tm .. diba IÜ1I lalraf bdar rlbeL ..... • •lmm,..... s.,,...... .. sneesl 
.,..,.,. ft brdefl Semih lıllmta 4tla Ilı. 
an S(tmlf)erdlr. 

• Şof6rler ceml:veU OD bet • IODn 

bir lroDIN ,.,_.. J9111 idare beJet1 
seçUecekUr. 

•Hariciye VekileU amunıl Utibl Nu. 
man llenemenciotlu dtın tedavi için teh. 
rlmlıe telmlşllr. 

• Son At •7 içinde tstanbulda 84 ... U 
apartıman 8 dllkkAn ln'8 edilmiştir. 

• Alta a)'daoberl 7apıJmakta olen 
ruam mDcadeleal bıtmlı, beyslrlerde ruam 
baıtalılı ılSrOlmemlşUr. 

• Mebuslara dajıtılmış olan Deniıbaalr 
lbihaanıa mlllüerealae birkaç da :aar. 
fıada bqlaueütır. 

• Ecnebi Umanlanna lhnç edilmek tize. 
re llerda lhnanıu trenle 1ettrtıen krom.. 
lana npara J'lkleme OcreUerblie )'Gide 
el11 leDzillt Japılnuftır. 

• Beledl19 ile ,evkaf anaındatt ihUIAOı 
JUeseleler bir komisyon tarafından balledil 
mitti. Devir ve teslim, mahsup muamelele.. 
rl f Pt Jmlden bil' komJSJOD kanJlacak. 
tır. . 

• GarlOlllar cemlyeU idare be7eU lntL 
babalı bil~ •• yeni heyete sm~yman, ts. 
mall Hakin, Faik seçllmlşlerdlr. 

• Bu«tın memlekeUmlzden ilk defa ola. 
rat dOnya plJU11sına TDrlr büın ihraç 
edilecektir. Kavanban madeninden lsUlı .. 
aaJ edilen ilk ruahsuldür • 

• Fenerler idaresinin satın alınması 
hakkındaki karar bir aya kadnr tatbik 
mmtine «lreeekttr. Fenerler idaresi De. 
nlsbanka devredilecektir. 

• Bulclay '\'t l&iıilr dahil oldala halde 
bOt\nıam madenleri lbraç edebilmek için 
lttuat VekllelJndeb lhnaç ltsann alınacak 
br, .._ dair tallmatnsme d6n tatbik mev 
tUno ıtrmlttlr. 

Dl$ARDAı 
• l'elemnk b8Hmetl Otlo maltavele. 

......... tın. ebalt olan 4svletJertn ltaL 
,..._ lfabetislandakl llAlml7etlnJa .. 
DtlUllUI loln •rp devletlerl aezidnde te. 
...,.,.... lıalımmıaa1 telkin etmekle kea. 
dllllladea banket etınlt n ltaJnaın Ho. 
lndadakl eeftrl larafındn Jlpılaa tellEln. 
llr "llerl• ba 701da hareltet ·111aemı,t1r. 
.. b .................... belall bltmemlt 
tir. 
..... n-................. 

• clanlar .. 1Dlbedln. 
• 1m1tfno. Mbmn..,..,. 
balanaa Arettiusa knıvuGrQnde nn11n 
cakblı llDlnlbt •4*mm11tin blldlrllmelr.. 

1 

va~:,~a MELEK'te 
Çıplak Melek 
Marlene Dletricb 

ERNST LUBiTSCt-1 

Baş, diş, nezle, grip, romatiırfl' 
ve blltlln atnlanmu derhal keser. 

tcablnda Unde 3 il• .. almllblllr ~ 
ıeım va markaya dikkat. Teldltlerlnde11 ••"'" 

Pis lokantalarla 
mücadele 

2000 lira para 
eezası alındı 

Eminönfl mmtakasmda olduiU gibi 
Bey~unda da birahane ve lokantalar 
esaslı bir kontroldan geçirilmektedir. Bu 
arada Belediyenin tasakli tarifesinin bazı 
lokantalarda masalarda saklanıp mi11te 
rilere gösterilm..acliği. temizli~e riayet edil 
medili görlllmttş. bunlar hakkmda para 
cezası verilmiştir. Bir buçuk ay zarfmda 
tahakkuk eden para cezası iki bin liradır. 

Lokantalar hakkında vmten kapan 
ma kararlan sulh ceza mehkemesince tas 
dik edilm~i§tir. Buna da sebeb !ed kara 
n ile birlikte para eczasının verilm~idir. 

Be:roğlu lokantalarında el yıkama yer 
leri de müşterilerin yemek yedikleri sa 
tondan aynlacakttr. 

Tramvay hamala 
çarptı 

Topkapsya ltllYen vatman Huanm 
idaresindeki tramvay arabası dUn gece 
s:rkeclden ıeçerken 53 yapda hamal 
ahmedc çarpaq. yete dllfen Ahmet •· 
lır ıurette yaraJanarak baıtabaneye 
kaldınlımıtır. 

ledlr. Kruvaz6r Malt•Jll aYdet etmektedir. 
• Pansavarcla Jromlnlatler eneUd le. 

ee barbiye nezareUnln muhafıs 1ntaınna 
blcana etml!J)erdlr. Her iki taraftan da 
at .. a('ılmıştır. NeUcede lomOnl~lerfn M.. 
rı öJdürlllmllş ve maiyetindekilerden bir 
kle ktı,t )'Al'ıllaamııtır. 

Atlar krdtdeO 

Berkit~~== ~ 
çift atlı arabanaı bclgirleri c!Gıa ~ 
pntıda Erıenekoıı \:addetbıdell.,.,. ~ 
ken bir kediden ürkerek geali 

mlflaıdır. - ,, 
Serkia tetik bulunmadıld' blf eti 

banın iberinden yere dupiltt _,-. ' 
tara lubet ederek ~bit--; 
manda bayılmtJtır. Beyri~ 
det sonra aralık sokakta 

dır. 

-------;; 
Beyoilu dörc!QiıcB ıuJlı b 

Jı:emesinc1en: ~ 
Ntıantapnda Tepi~ ~ 

GlSznn apartmanmda - ~.-As 'Pi"-. 
Bayken tarafuıa&n Nifaıltar"~ .,,ıt'.. 
ki yede Park apartmanında 0 ı4J"' ~ 
u Şuiye Dayken aley~~ 
tepbbUaU dnumda: ID _......_... 

davacı gelip &n ediler:::..-~ 
mUbatirln mqnıhatrn• _ __,.,. ~ 

bul oldufu anlap1mıt ~~ I 
psete ile illnen tebt=,at ~JI 
rar verilmit oldufundd ~ 
DU oJan 11-1-938 tariblıı• 

sini IUt ı ı de dan ecm-~ 
kenln Beyolla darcftld=l':°ttı-"'~~ 
mabbmtllnde hasır 
gat makanıw.ı kaim o~ 
olunur. 
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--.mir Hazretleri, buraya gelişim 
Yalnız Hababeden bir selam ve 

Selameden bir gıyabi puse -146-

.r\nknra Kıskaç 6: 

getirmek için değildir!,, 
ait g·· .. b. Abdlil~-· . 

Siz de sencçsinlz, lılinyece pek olgun 
deljllsiniı. Jlnı; assınız. intizam ı>e\·ginlı 
iyidir. nugün tnh~ilinizlc dalın faıln tema
yüz cdchilirdinlz, faknı siz de dikkat h:ıs· 
;anızı tam dl.'reccı;lnctc kullıın:ımıror~unuz. 
!\izin ıle ameli işlere knhlllyetiniı vardır. 
Açık konuşm:ıktan, ol:ın bilenleri lıiraı 
ınübııtiğn ile nnlntnıoktıın lıoşl:ını~ orsu
nıız .. ,\fc'j 17 glhi, ı;iz d<ı snıniıni-;iniı. iyi 
ve konroı hı bir h:ıynı, en büyiik :ırzıılnrı 
nııdandır. U:rsnl olrmığa cin ç:ılmk ıılışn· 

bilirsiniz. Kendinizi d:ıba fani bır lınle 
ı;ctirmcnlıi t:ı' siye ederim. 

r un .... Omer ın cuızın Ha_ 

~.01u~undan yirmi ay sonra Abu Ha
' rn üç gün Yezid sarayında görül
'esinden ve Şamda aranıp aranıp 
. naınamasmdan sonra gelip çatan, 
~Un, öğle ezanlan okunurken baş 
' Enıirin huzuruna iki bedevi çı
:iııa §tı. Bunlar sabahleyin saraya çok 

at getirmişlerı:li. 
~ lıa§seyis hayvanları bcğenmiıti. Fa
~t ~cnd,lerine teklif ettiği çok yük!ek 
!),_ fıyatı dahi bedeviler kabul etme-
~ktc . . J di. ısrar etm:; er Ba§seyis, atlan 
~1~ istemediği için emirden. br-. 

'iİlerı kabul etmesini r: ca etmi§ti. 
~ezidhı at pazarlığı ile uğraıacak 
~ı 1 mi vardı?. Amma nasıl olmuşsa 
~tıu§. iyi tarafına rastlamış, dudakla-

111 Ucundan bir; 

......, Gelsinler •.. 

11~1ktvermi§ti .. Amma bedevilerle kar. 
lııı il/erince bu laknydiden eser kalma
~ı. Yezid h:rdenbire başkala§ıvcr
~ tanlanıvenni ti. Adeta yüzünde 
.~r lcvioç belirir gibi olmuştu. Fakat 
"Ilı &ö 
' Ylemesinc, ağzını açmasına mey-

bırakmadan bedevinin biri atılmıı: 
~...._Ya Emir! • demişti. - B:z atları
~ br tana getirdik. Pazarlığımızı senin-
li aıbaıa yapmak isteriz. 

~l Unun üzerine Yezid, bir baJ işare -
~ le ıc-Jiai huzurundan uzaklattırmı1-
~ ite o zaman o mağrur, o herkese 
lıırıPek muamelesi yapan cmirin ,;ki ko

"c u a~ıp bu bedeviye doğru kottuğu 
• Otlu kucaklayıp öptU~ü g;; .... -ıı ... n! 

,11:' .liababoden ne haber? Selame na. 
· Sıhh:ıttedirler ya •. 

de': E:vet emirim sıhattedirler ve ikisi 
da •ııe kavuşacaklan saadet dakikasını 

l't .. 
Roıle beklemektedirler ....... . 

~i;- liangi saadet dakikasından bahse-
'ııııor~un, ya İbni M=na? Bilmiyor mu
ııı~11 lı:ı . be-ı senin evine girmekten dahi 
~i ~dilınişimdir? Bilmiyor musun 
t~1 alire Ömer h:n Abdülbiz bütün 
~h. <lttını reddetmekte bana bir yalçın 

li:,,. kadar soğuk davranmaktadır?. 
~~~ et gelenlerden biri esirci İbni Mi. 
l'ıı.~ ~ ba,kası ueğilJi. ve yezidin ko
~r, ~lı sesten daha hafif bir ıesle ~un-

'öyJeın=şti : 

~: 8iiıeyman bin Abdülmelik bu aı
~Cddolumak isteyince talih onu hiç 

~tfi~llztıeJik bir zamanda kahretm!ş 
t~~il~dir? Ömer Abdülaziz de bu
~ııll da ~admda israr edecek olursa, o
~, h.·~~ beklenmedik bir a~da talihin 

\'c llgraması mukadderdir? 
~laı ıtdin yüzünde acı bir gülümseme 

ltıtı~ • ....... . 
~r b~danıyorsun ya ibni Mina 1 Ö

' /\ ın ~bdülbiz ile Halife Süleyman 
~ bQulmelik arasında büyük farklar 
~~r· nirisi ya§lıJ"dı, d.=ğeri gençtir. 
t~l'i 111hhatine hiç dikkat etmezdi, di

~~ Hr riyazet .=çinde vakit geçir
~ ~l'l r •. Yemeğine, iç~eğine, uykusu
~r, ~ dikkat ediyor ki bu haliyle ö-
' e az yüz yıl yaşar, &< nınm. 
"~, ın:r hazretleri, talihin tuhaf cil
~~ Olabilir. Kaderden ümidi keıme. 
~r~ nugün buraya gelişim, size 
~bir ababeden bir ıelim ve Selame
\, s~ gıyabi buse getrimek i!jin değil
tQdı~ Öı:ncr bin Abdmaz.:zin bir talih 
~tt~e kavrulacağı gilnlere yak.. 
ı,~ lta bildinneğe geldim. Ya Mer
t t 'llından gelen Yezid 1 Hasmın 
; ~~ ın olan Ömer bin Abdtilaz.i.ı:in 

lıglırı? nerede bulunduğun;ı biliyor 

' . 
~; l'o~ö\tndadır sanırım. Burada değil 

' la> 

~~~a~ etnıiyorsunuz. Halife bugün 
• t..~ ır. Yarın Diri Sem'anda olacak
-"qt "b 

'- Ö o Ur gün. 
tu:.. hnr u .. . 

'lrıi l?ıt g n tekrar Şama donebıle. 
'- lt tahmin ediyorsunuz?. 

~Ytr .. Öbilr gün Bent Umeyye -

den islim yeni bir Ha~;.fe arayacaktır. 

z:ra öbürgün bir Halife, Ömer Bin Ab
;iülaziz bulunmıyacal:tır 1 •• 

Yezid, ibni Minanın bu sözlerini işi. 
dince ewela ellerini biribirine vurarak 
sev.:Oçl~; 

- Oh, oh! Ne iyi.. 
Diye mmld:ı.ndı, fakat sonra birden 

bire kaşlaı mı ç.ataı ak ve e !ini haç erine 
atarak geriledi: 

- Fakat b-. .mu nasıl kestirebiliyor. 
sunuz?. 

- Şaın:n tam rnüslümanlan tarafın
dan vcrilmig bir kacan size bildiriyoruz. 
Acaba hata mı ediyoruz?. 

Ve Ibni Mina. aş.k emirden bir cevap 
bekleme<len dev:ı.m ett.:: 

- Mu:ıviye Şama bu günkü şerefini 
vediği gü'ldenbcri burada herkes onun 
hatıralannı taziz etmekte ve onun ts
Hima açtığı yol üzerinde yürüyenler bu 
şehirde beğenilmektedir. Ömer Bin Ab. 
dülazizin Haı.:feliği hakiki müslüman

lan haklı bir gazaba aokmu§ bulunmak
tadır. Şam, camilerinin minberlerinde 
Ali ile evlatlarından bahsedilmemesine 
tahammUl cdilcmet. Hal.:Ienin butbe
lertlen Ali aleyhindeki parçaları kal
dırttığını bilmiyor musunuz?. 

- Ev:t amma •• 
- Emir Yezid! Den size Şam ahali

sinin dörtte üçünün arzularını bikiir. 
meğe memur bulunuyorum. Müslüman
lar Ömer Hn Ab.iüla:.:Z hakkındaki ka-
rarlarını vermi§lerdir. Ve onun yerin
.:ı. ö ...... A h'1i"\IS.,1• cihl d\i!!İİnmiyen 

bir yeni Halife görmek arzusundadır

lar. Halife Abdülmelik.:n oğlu ve Halife 
Velid ile Süleymanm öz kardeşi Ye
zicrin kendilerine istedikleri şekilde bir ' 
halife olabileceğini ı:anmakla hata ettik. 
terini aniarlarsa, boşalması mukadder 
olan Halifelik makamına Hüşşamı ve 
belki de Müscllemeyi davet etmeğe 

mecbur knl::caklardır. Unutmayınız ki 
bu adam sevgilinize kavu~maktan sizi 
menetm·~kte olan adamdır. 

Bu tehdit Yezid:_, aklını derhal başı
na toplaıdx. Ve Hababenin aşıkı hiç dü.. 
tünmed:n cevap vcröi: 

- Şamlılarm arzu ettikleri §ey, be
nim de arzumdur. Eğer Ömer bin Ab.. 

dülazizin Halifeli;i devam etmezse 
hutbelcr:n camilerimizde eskiden oldu
ğu gibi aöylenmesine yardım edeceğimi 
vaade derim. 

Şam .. t~te Muhammedin Hicret yı
lından bir asır ıonıa, tsllm tarihinin 
,:kinci asra basııının ilk yılında yani 
101 tarhir.de bu Şam, bu derece garip 
ve böyle esrarengiz bir Şamdı. Cami
lerde hutbelerin ~öyle veya böyle söy -
lenmesi bir memnuniyetsizlik, bir sui
kast, bir c.:Oitktyam vesileiii olarak ele 
alanlar o:ı Şamda, gelecek Halifey~, gö. 

Ev Ekonomisi 
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Af 11011 il. F. 
Gençsiniz. Hilnyc('e lrlsiniz. Sıhhatçe 

şiklı~·t•lini:ı: yokluı'. l.ihıb:ılillğc rakın ~· 
mimi hir knr:ıkll.'rlniz ,·ardır. Hlıdlseleri 
- nrnlnrıncln yakın bir münasebet olm:ısa 
da - hiriblrlnc b:ığlumağ:ı \"C ( ... şöyle 
oldu~u için bu d::ı bö) le oldu) derneğe 
miitem:ıyil~inlı. Knthiniz, se,·gi bakımın
dan, Jıoş kal:ıın:ız. Tutum'ıu da değilsiniz. 
7.t:ktınııa, knbillyclcrlnize, daima mu,·ar
f:ık olncn~ınız:ı. ltiın:uhnız vardır.Size de 
dikk:ıllnizi ıırttırınnnızı \'C daima dlkkntll 
olnuınızı la,•siye cdf'rim. Cidıl1 işlerde ça
buk :yorulm:ıınn~ı ve zor bulrluğ\lnuz şeyle 
ri de bıışnrnı:ıRn ıılışınanızı tavsiye ede· 
rim. 

- U8-
Kadıköıı xrz: 
\'n,ınızı 25 (j farkla) veya orta olarak 

t:ıhıuin ettim. \"üeutçn toplusunuı. Boyu· 
nuı orta olacaktır. Mantikl şeylere düşün· 
d~ünüı: bir şeyin akışı içinde müfekkire 
nlıi bırnkmnlta çok mütcm:ıyll:dniı. Şim
diye k:ıd:ır tutıımlu olmndını7., habuki bu
na ihliyncınız v:ırdır. Memleket işlerinde 
tcm:ıyüz etmek istiyorsunuz. llisst mesele
lere de l~kn) l değilc;iniı. Biraz d:ı mlib:ı
lfıiı:ıyn, olan bilenleri iz:ıma ıemayülüniiı 
,·arı! ı r. llıı yüzclen lıild iseler i, k:ıfnnızd:ı 
Jıüriiliiyorsuııuz. Dıı Imrunuıa bir fren lA 
zınıöır e hun kc.ındiniıı do kolayhLla im
kiın lıul:lbillrsinlz. 

- 119-

Al:ıcrrau T Jl.ı\'.: 
35.40 yaşlnrıııdn, orln boylu, zayıf dene

cek hır bünndc bir zat. Ka,·sncı ,., asnbl 
ı::örünü)·orsuııuz. Aculsunuz dn- Çabuk kı
ı.:ır, çabuk sfikfınet bul\lrsunuz. Kin tut
mak, 5fzcten uzaktır. Elrafınııdn bir otorl· 
le tc!.İS eder, mu,·nHaklyellnizi Te bu 
yüzden h:ı:r:ıtınızd:ı çok 7!nrtır görüp zah 
met çektiğinizi idı.Ila edebilirim. Devnııılı 
i~lcrden çnbuk lııklığıııız tein bir !akım 
işlerinizde şiınrliye kadar htediğiniz ne
ticeleri olamamış lmlunuyorsunm:. ı,aret 
ettiğim lıuylarınm ırı,.hilı ediniz. 

-150-

ı1nkara, Ba11rr 55: 
Gcnçsln!İ, :rn,ınız 20-25 orasındadır. 

Boyunuz uzundur. Dolgun ''Ücııtlusunuı. 
Henüz tahsilde olduğunuztJ.ı ,.e ileri.re ait 
bfiyük emel ve idılialnrınız bulunduğunu 
tahmin e<lirorum. Hnşk:ıhırını beğenmeme 
niı ve reylerini kııyıtsız ''e şartsız her yer 
de tenkit etmeııiz, en büyük kusurunuz
dur. Açık knlblilik bıışk:ı, siıin yaptığınız 
h:ışkndır. Umumt işlerde tnevki almak is· 
liycnlcrin, hareketlerini b:ışkalarından 
t:v,·el blız:ıt kontrol etmeleri şarttır. Size 
bunu dıemnıi:rclle lhlıır ve tavsiye ederim. 

çecck Halifenin encamını bu esirci tbni 
Mina ile h ıbcr veriyorlardı. 

(Devamı var) 

ADDe geçlmD hakkan<dla tetlklkDer 

I KT1S.\T 1.<'nl•ültcsi, şehriuılzdc aile gc~imi hakkında tct.Jdklcr 
3 ap:ıcnktrr, hn tct kiklcri yaparken, .fnkühc tnlchclert de, fı; 

yel'lcrimlc nnkctlcr yapacnk, icabında çalışan kauınlarla görüşecek, 
c,·Jcrlne kadar gidecek, sonılan sunllcrln cevaplarını nlncnktır. 

Uütün bu amştırnıalar nct.icesinde . clll'lntizdo muhtelit tahnkn
lıu-a ıncnsuı> ailelerin gcc;lnı , ·azlyoti halckın<la lılr fikir c<llnccckttr. 
tkth;nt Pakillt<>slnln hu gibi nraştırmaln" :raı>arak, ı;;lmdlye kadar llı
mııl <HlHmlc; bir monarn tetkikinden mcmıınn olmamak mümkUn dc
i:.~hllr. Ullh~ sn fakliltc talebesinin bir taraftan nazari mali'unnt elde 
cdc&-kf'n, dlf;cr tarartan hayntla tcmnsı nctlcc"'lmlc hüylik fn;rdnlar 
elde erlc<'clderJne şüphe yoktur. 

Bn tctklklcırdcn pı·at.ik o!aı·uk ne elde edllt'cck? 
'I'ctkfklcrin, ı;;chir iktir;a.<llya.•.mchı bizce meçhul olan birçok sa

hnlnn nydınlntncnğnın, htze yeni )'<•ni şeyler i'ı~ı·cte<'cğlnc kanllz. 
J~nkir ailelerin hnyntmı ncuzln';'hrmak, onlnrn nmız ~ıda temin 

etmek için tcclblr nlmnclnn cnel, bu nilcleı·ln nnstl ırcçlndlğhıl ö~
ı·enmck H\zımdı. Ilunn i;ğrcnmcclen. hnrnt pnhnhlıjtt hakkında nhna
rnlc teclhirler pek nnznri mahiyette 1':ıılahlllrdi. lktJsat :Fakültc_Jnin 
nllo geçimi hıı.ktcm<ln yann<'nğı araştırmalar, bizi <lahn lsbctll knrnr
Inr n"rmc~c sc,·kcclc<'cktlr. 

llıı tetklkfor ''apıl<lıktan ,;oııra, elde edilen ınnllımat akndcınik 
tahlillere ı·an,·nn hir malzeme olmakla kalmamnluhr. Fakir halk ta
hakııların~n h~yatını ucnzlnştırmak, hnrnt JU\htı.hlıl/.ını ort.nflnn knl
clınnak yolundu 3 :ıpılncnk nıUcadclclcr lle gfüönündc tutuhııa.hdır. 

iaran: l{cnan Çinili - l\Ielekzıı.d Çinlll (Tercüme ve iktibas hakkı mahlfu::dur.),., 

( ERKEK - ıaz ) - Numara: 18 -

Adıma yazomnş bir mektup 

Bir genç kız benimle 
görüşmek istiyor 

Pastahane kapısı önünde duran oto
mohlldeo sl)1 ahlar giyinmiş bir kadın indi 

lfrtesi salıalı şurada burada dolaşıyor, !ıfHnlla ile buluşacağım saati bekliyordum 

Onun tekrar çah~aya baılamasına 

müsamahı göstermem, Leylirun hoşu
na gitm:ıti. Kıza b?.k ta veriyondum. 
Sonra kenwsine tahakküm etmekte hak 
kım da yoktu. 

O ertesi günden itibaren fabriltaya 
gidip gel:neye yeniden ba;ladı. Çalıı -
tığı yer, evimin yolu üstünde bulundu
ğu için -:laima önünden ıexer ve hazan 
da ona rastlardım. 

Çok zaman da fabr.:ka kapısı önünde 
uzun uzun görü;ürdül". 

'J: * ·
'Bir~alı altşamıy.dı. Akşam yorıun. 

argın evi:ne gelip tc odama girdiğim za-
man masanın üstünde adnna yazılmıJ bfr 

mektup gördlim. Yazıyı tanımıyordum. 
Arkasını çevirdim. Adresi filtn da yok.. 
tu. Merakla a!jıp baktım. İlk işim imza
sına bak'llak oldu : 

KimuTan •• 
Bu da kim:1}? Bu itimde hiç bir tanı

dığım yoktu. Mektubu okudum: 

Kenan Bey, 
Si:zinla bazı hususat hakkmda. ıörüı. 

mek istiyorum. Perİembe sünü aaat üç
te Haylayf paıtane&ine gelirseniz mcm· 
nun olurutn. Selamlar ••• 

Kiımıran 

Bu tanımadığım kadın veya kız ,ba
na ne glbı hususattan bahsedecekti? 

Yoksa bu da, bir macera. kadını mıy -
dı? Yoksa böyle değil de, bana, beni a
lakadar eden §eyleroen, meseli Lcyl!ya 
ait bazı bl.:diklerini mi anlatacaktı? 
Doğrusu merak etmemek elimden 

gelmedi. Iı'akat çaresiz, randevu günilnü 
beklemem lazımdı. 

Ertesi aabah kalktım. Muhtelif yer -
lerde dolaşarak, bir kaç arkada~ ziya
ret ederek t:aat ilçU buldum. Muall1 ile 
ilk randevuma gittim. 

Onu söz verdiği saatte ve ıöyletliğ,: 
yerde beni bekler buldum. 

Sinemaya girdik. Seyrettik, yahut et 
medik. Konuştuk. Anla§mamız ilerledi .• 
Or boylu, esmer, siyah ve dalgalı saç
lı kahve rengi gözlU bu nazik kız, be
nim n.=.şanlı olm:ı.mdan çok mUteessir ol 
duğunu hfosettirmişti. 

Fakat !Özlerindrn, hareketlerniden 
dostluğumuzun ldevam etmesini istedi
~ini anlıyordum. Beni arkadaılannın 

evlerinde &ık aık yaptıktan toplantılara 
davet ed.~yordu. Ben onun bu teklifle
rini hep muvafakatle karşıladım. Bu 
başlangıç, iyi devam edeceğe benziyor
du. 

Gene beraberce sinemadan çıktık. 

Fakat bu sefer Şişliye kadar değil, ken
disine ancak · Harbiyeye kadar refakat 
cdebildi';Jl. Onunla konuştuğum zaman 
kafam, dalıa çok aldığım mektubu hal
letmekle meşgul bulunduğu içln dalı -
yordum. Bu, Muallinın göz:Unden de 
kaçmamış, bir kaç defa: 

- Pek dalıyorsunuz, Kenan Bey de-

mişti. Yokaa benimle buluştuğunuza 
pişman mı oldunuz. 

- Hayır Mualla Hanım, böyle bir 
piımanlık yok. Bilftkis memnunum. Fa· 
kat bu dalgınlık bende ezelidir. Çok za· 
man böyle olurum. Kusura bakmayınız:. 

"' "' * 
Nihayet perşembeyi bulduk. Hay. 

layfa, mektupta bildir.:Jen saatten evvel 
gittim. l!jinı içime sığmıyordu. Çok me
rak ediyordum. Şimdiye kadar hiç 
bayle bir vaziyetle karşılaşmamış ve 
bugUnkU garip heyecanı duymamıştım .• 
Gözüm kapıdaydi. "Pekliyordum. Fakat 
&:.mi? Tanımadığım birisini, bir l:anmı 

veya kızı .• 
Beklediğim belki de işte şu kapıdan 

ıiçeriye giren kadındı. Hayır •• O olmıya
cak .. tşte gidip başka bir masada ker.dL 
t\: kadar yaşlı bir adamın yanına otur
du. 
Şu dışarıdan pastaneye doğru gelen 

m~? O da değil, çünkü içeriye girme • 
di; hatta bakmadan geçti .. 

Beni buraya davet eden kendisnii ba
na Kamuran diye tanrtan kadını taru
mıyordum. Fakat onun beni tanıdığın
dan emindim. Doğrudan doğruya yanı
ma geleceğini biliyordum. Böyle olma. 
sayıdı, bana muhakkak kendir.:Oi nsıl 

tamyacağı:nı anlatacak, ya elinde, ya 
göğsilnde bir işaret taşıyacak, yahut ta 
nasıl giyindiğini anlatacaktı .. Mektu
bunda bunlara dair hitj bir kayıt yok-

tu .• 
Saat ıiçe yaklaştıkça heyecanım artı

yordu. Hele ~eçmiye ba~layınca ve ya .. 
nrma kimse gelmeyince şüphelenır..:ye 

ba~tadım. Cebimdeki mektubu ~kararak 
gözden gcçitidim. Tanıdığım bir yazı 

• olup olmadığını tekrar tetkik etti:n. 
Benzetemedim. Gözümü mektuptan kal 
dınp ta dışarıya bıktığım zaman bir 
taksi arabasının gelip durduğunu gör
düm. İçin<len, o olduğundan şüphe cde
miyeceğ.:.m, iyi giyinmiş bir kadın çıktı. 
Şoföre parasını verdikten sonra pasta -
neye doğru yürüdü. Kapıd~n girer gir. 
mez de İ!jerdekileri gözden geçirerek ba 

na doğru geldi. 
ince yapılı, uzun boylu, siyahlar ıı

yinmiı bir kadın .. 

. Onun bana yaklaştığına emin olun
ca ayağa kalktım. Pastanede tntihap 
ettiğim yer iyi idi. Kimsenin dikkatini 
çckmiyen, serbestçe konu1utari.lecek 
bir yer. 

Bana gillerek elini uzattı: 
- Sizi biraz bckte•tiğimden dolayı 

mahcubum. Affxnm rica clderim, dedi. 
Hürmetle elini sıktım: 
- Zarar yok efendim, buyurunuz •• 
O ıöstcrdiğ.:m sandalyede oturmadı., 

Arkas.ını caddeye sevirerek benim tam 
kaIJima il:şti. Acele geldiği i!jlıl bir §ey 
konttıaauyor, biraz nefes almak ihtiya
cında olduğu anlaıılıyoı.i:iu. 

(Devamı var) 
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PAPASLAR 
Nakleden: F • . K. 

Yalnız Sevil'de i,ki sene iç~nde 
iki bin insan diri diri yaklldı 

~ir eşek 95 
lira yuttu! 

İspanyada diri insanlann yakılması 
usulu daha sonralan, 1314 de ihdas e 
dildi. O senenin H mayısında Aragon 
da Engizitör Bernar, bir kaç ölüyü ve 
altı diri insanı, şehirin bilyilk meyda
runda merasimle yakdırdı. 

1480 de Papalığın İspanya ınümes 
sili kardinal Nikola dö Franko (gene 
ral Frankonun cedlerinden olup olma
dığına dair tarihi malumat yok) ile Se 
vilde Dominikcn manastırı rahiplerin
den Alfons dö Oheda, yeni tahta çıkan 
kral Ferdinand ve kraliçe İzabellayı 
kandırıp azami salahiyet elde edinceye 
kadar engizisyon bir emekleme devresi 
geçirdi; O tarihten sonra ise !spanyayı 
tam manasiyle kasıp kavurmağa baş
ladr. 

• Kral _Ferdinand Papa ile gayet kar 
le bır mukavele yapmıştı. Engizisyonun 
takibine uğriyacak olan Endm:.is Arap 
lari ile Yahudiler umumiyetle zengin 
adarnlardı. Bunlar her hangi bir suret 
le ortadan kaldınlınca, bütün servet
leri engizisyonun eline geçeı.:ek bunun 
üçte biri krala verilecekti. 

Geri kalan mıkclan Papa ile engizis 
yon arasında taksim edilecelcti. 

Bu mukaveleden sonra, Sevilde bil 
yük mikyasta engizisyon ma.1kemesi ku 
ruldu ve Kastil mıntakasındaki bütün 
marki, dilk ve kontlara "cm:rteri altın 
da bulunan arazideki yeni ;htida etmiş 
bül':ln arap ve yahdileri on beş gün 
içinde yakalayıp Sevile göndermeleri 
ni" emir etmekle faaliyete ~eçti. Bu e
mir o kadar tesirli old:J ki, t:ngizisyon 
merkezine tahs:s edilen Sev:Ideki Do 
min:ken manastırının mahzenleri tık

lım, tıklrm mahbusla doldu ve bunun 
üzerine engizisyon yine Sevilde bulu
nan muazzam Triyanl ~atosuna taşın 
dr. 

1482 de cr:gizisyon tspanyanm muh 
'"lif şehirlerinde şubeler açtı ve niha 
yet 1483 de bütiin bunlar baş eng:zi
tör mıvnm al"n b:r . afüs idaresinde mer 
l;ezi b"r te"1·i':ıtı tıı.; -ı. tuldu. flk d'! 
fa baş cngizitörlliğe Tomas dö Torke 
ma.tl" ;simli bir Dominiken papası tayin 
ed

0

iMi. 

Torkemadanın 
faalıyeti 

Engizisyon şefinin, Pa, _!ık ve İs
panya krallığı hazineleriyle ~ng:zisyon 
kasalannı doldurmak ve bizzat kendi 
servetini soğaltmak uğrum1 nasıl bir 
"dinclaranae gayret" gösterdiğ:ni "nlat 
mak için 1482 den 1484de kadar, yani 
iki sene içinde, yalnız Sevilde 2000 kiıi 
nin diri diri yakıldığını ve 17000 kişi 
nin muhtelif cezalara mahkQm oldukla 
rınr söylemek kaf' dir sanınz. Bu ı 17 000 
mahkumiyeti de ufak cezalar zanetme 
yiniz. zavallılardan bir kısmı işke11.:e 
ye tabi tutulmuı, bir kısmı hapse mah 
kum olmuş, hepsinin servetleri müsade 
re edilmişti. 

Fakat bunlar yine bir §ey değil: 
Torkemada esaslı faaliyetin.! 1485 de, 
engizisyonun m:ithiş kanunlarını tan
zim ettikten sonra başladı. Kanunların 
esası gayet bas'.tti: 

İhbar Uzerine yakalanan kafir evvc 
la isticvaba tabi tutulur, ya itirafta bu 
lunur veya aleyhindeki ithlmlan red 
ederdi. Her iki halde de b:raz itkence 
görmesi mukadderdi: İnkar ederse söy 
]emesi, itiraf ederse suçlannın hepsinf 
ortaya çıkarması için... İtiraf ederse 
ölüm muhakkaktı. Fa!: •t etmezse yine 

"muhakkak... ÇünkU müthit işken 
celere tahammUl etmek kolay iş değil 
di ve bir çok zavallılar duyduktan feci 
ıstırapların tesiriyle evve).:e hayallerin 
den bile geçirmedikleri cürümleri kabul 
lenerek işkenceden kurtulmiya çalışır 

tardı. Bu sebeble en~izisyon tarafından 
tevkif edilmiş olmak, açıkça idama mah 
kum edilmek demekti: sarayın h:maye 
siyle iltimas görerek kurtulanlar o ka 
dar azdır ki, bu istisnalar solda sıfır 

kalır. 

Baş engizetörün 
aşkı 

·~·· Genem cyl!llünde baş engizi· .. ~...,., 
~ Tomaa dö Torkemada Sevil *· pay- d k" d 
1 tiği Triyana şatosun a ı o a 

de yer eş . k 
ı i 11 sinirlı dolaşıyordu. Pe 

ıında ı n r 
dJşüncetiydl. 

floş rngizitör Torkemoda 

Kapının önünde, bir eli kılıcının 

kabzasında dolaşan muhafız müfreze 
si kumandanı kont dö Brakamonte de 
pek sinirli görünmekteydi: efendi ve u 
şak bir §ey, bir haber beklemekte idi
ler. 

Kontun birden yiizü gülciü, merdi· 
divenden üç kiş:nin çıktı{; nı görmüş 

l':i. Gelenler yanına yakl:~nıı.:a seslen
di: 

- Nerede kaldınız yahu?? 
İçlerinden biri cevap verdi: 
- Af edersiniz, biraz geç kaldık 

ama kabahat bizim değil müsaade e
derseniz sebebini ..• 

Lüleburgaz (Hususı) - Kazaya 
bağlı Ceylan köy ... nden Kazım, köyün
deki ahırmın tan}rile meşgulken zıraat 
kredi kooperatifinden o gün aldığı 95 

lira parayı düşürmemek için ahırda 

bağlı bulunan iki eşeğinin yeml:ğ!ne 

koymuştur. Biraz sonra ,=şini bitiren 
Kbım yemliğe bıraktığı paralan alıp 
kuşağııu koymak istediği zaman para
ların yerinde yeller estiğini görmüş

tür. Kazını paraların herhalde ~ekler 
tarafm:lan yenildiğine kanaat getirmi§, 
evvela eşeklerden lirini, sonra da diğe
rini kes:rek midelerinde paraları ara
mıştır. Fakat zavallı adam ancak ikin· 
ci eşeğin midesinde paraları bulmuş

tur. Fakat param parça olarak. 
Bu suretle zavallı köylü, gafletin ce

::asını, para!an bu?ayım derken eşekle
ri de kaybetmek suretile çekm:ştir. 

filr yangında a kişi 
diri diri yandı 

Balık~:r (Hususz) - Dursunbeyin 
Satlıcan ki;yünde ve sabahın onunda 
Mustafa C.Jğlu Alinin evinde bir yım
gın fac.=.uı olıd.u. Alevler ansızın evi ve 
ahırı sardıklarından içeridekiler dışarı 
çıkmağa muvaffak olamadılar. Mustaaf 
oğlu Ali ile annesi Gülsüm, karısı Ze
liha, ahır.iaVi hanyvar:lan diri diri yan
dılar. Ateş civardaki evlere de f'frayet 
etmi~, üç ev yanmıştır. Facia bütün 
Balıkesir mubitinlde derin teessür uyan 
dırmıştır. 

Kont sabnsızlıkla onun sözünü kes ::m:::::::::::::::::=::::==s=--:r.::::::::n 

~~ Yurdun ~ ti: 
- Kuş yakalandı mı? 

- Evet, kafese _!İım!ş bulunuyor. 
- Mükemmel, bundan ötesi geve 

ı:elikten ibaret. Geldiğinizi hemen mon 
senyöre haber vereyim. Ha unutmadı 
dmız ya, bu işin kazancında benim de 
hiıse.m nrr 

Kont. iç.eriye girdiği zaman, Torke 
mada bir koltuğa oturmu~. düşünüyor 
du. altmış yaıına rağmen hata dinç o
lan vücudu öne dogru iğilmişti. Muha 
fız kumandanı gelince başını kaldınp 
ıordu: 

- Ne var Brakamonte? 

!! DıleKıeri 1 
(~ (:hızetecl, bu dert (( 
.. x ii oüyüklllr, o kAgıdtt il 
ii blj(WöZ ı H 
Eİ Mersin gazcıeslnln l.ılrınci sayfasın· iİ 
h tla okutluığuın bir yazıdan ıışağıkı par· ii 
il \'Uları alıyorum: ii 
:İ "Yam baııınıızdaki Silifke hanının. oJİ 
!: nünde beş 11ımltn /~la kadın, erkek ı: 
!i topluıın11şlur kapın11t uçllmı.ıııııu iı.ti11or ii 
:: tardı. /Juııın lı;irule11 ukseılen sestcrdeu :

1
: 

i! içeride de bir Jıuuli kalabalık buıu11du· i 
!$ yuna aıılumuk müşkül deiJıldi. Silıayel :i 

S B d M 1 :. - l ı1 ., 'l k J •• - ervera, ese as ve ongo ge •• kapı açıldı. IJor ıaruı ını an ı ı e ·u .:ı· :: 
diler efendim. ii la iferiye ı.fıriil.:lendim. Zabıta ıimfrleri, ii 

Baş engizitörun gözleri parladı, dik ii memurları orludu birlbirirıe da11uı11ııış ii 
sesi emir etti: !i olarak ayakltı dal'arı tam 28 adet ruvulı :: 

- Girsinler. • 
Uç adam içeriye girip ··!eri kılıcları 

nın kabzesinde, selam va.=iyetini alınca 
papas sordu: 

- Ne yaptınız?? 
Uç adamdan, ismi Servera olanı ce 

vap verdi: 
- Konşita Savedranm nerede sak 

!andığını öğrendik monsenyör ••• 
Torkemada heyecanla koltuğundan 

fırlarken haykırdı: 

- Konşitanm nerede olduğunu öğ 
rendiniz ha 1 Demek muvafak oldunuz 
Fakat dikkat et Servera: müjde vermek 
te fazla c:ı.:ele etti isen, hiddetimden 
1corkarak bir şeye r.!Uvaffak olamadan 
beni oyalamak istiyorsan kendini kol 
la; önümüzdeki pazar Sevil meydanın 
da yakılacaklar için büyük bir ateı ha 
ZJrlanacak ... 

Efendisinin heyecanla yanma yak 
taı1ıı Serverayr yerinden kıprrdatma
mıştı. Onun yerine Besedas cevap 
di: 

H mulıaf aza lcin canla baııta çalışıyor. S~ , " ii /lanın avlımınu dolduran kalabalık ka- ii 
ii pılardan taşıyor, herkes bekliyor. Şöy- :: 
ii Le sesler ı,illllyor: !l 
·ı .. 
iı - Dört klııfye bir çuval verilecel.:miş! ii 
ii lla/.:ikalen dt gücü kuvv•!i yerinde H 
i: olan dört kişi bir rıwalı bir kenara rek i! 
ii mlıler, ortalarına alıp ellerile çuvaluı H •• :ı :: ağ:ına yapıınıfflar, bekliyorlar.,, :: 
·ı .. i • *. ·: il "Kala4ıma ıovle mükdlemeler çarpı· f: . .. . .. 
:İ yor: :: 
i1 - On kuruı verdim de on beş uün· H 
•1°S dtnberl bulamadım. iki çocuğum var,!! . .. 
!i haıta ... Çorba pişirmek M:ım.. :: 
ij - Yahu, bu ne kalabalık. Eğu payla~ H 
h tırmaba kalk.~cılar adam başına bir kib· :: 
•ı •• h rit çÖT>il kmlar bllt dıişmiyectkl :: 
ii Bir ruvtılın üurint yan gelen birisi::: 
ii - Felek gelse kimuyt vermem./ :: "i •• : Beı kadın da bir çuvala göz koymuş·:; :: .. 
:: lar: i! 
ii - Yanına kadar sokalabilsek. orta- ;; il mııa alır, kimuut uerme:dik, ha gay- !: 
i. ret, diyorlar.,. Ü .. .. .. . . . .. •• ti 
iİ "Birisi karşıma dikildi: :: 
•• - I d I .ı :: - E11 ga:etulml Ba, bıJ11uk b r er • :ı 
ii tir, aC"ıdır, tlindtkl ufak kağıda ~ığ- i: •• ·ı 
ı: maz .. Vaıgtc, u!anrrı n... i: 

- Efenr1'miıe yal:tn söylemiye kim ij • * • !: 
cüret edebilir? iı ''Niha11tl alltl;ndar blrkar mtmrır da- ij 

Asilzade UMk1annm sükiineti. bacı 
f'n~z:töre ken~i hevri·an•m hat•rlattı, 
to.,arlan~r ve bu ı='"'"r r'<ı'ha sak:nane 
fakat vine hevet'l'nlı olıırak sornu: 

- 1-Tı!sıl mevdanıı r·•-~ .. ~·n•z' ? 
(Devınnt ver) 

H9bsburalann 
serveti i?de 

H ha geldi. Taf..-ıılm fla~ladı. Stld: kişi11t H u •• 
i
l bir rınıaf ııtrUmesf kararlaştı. ilk <"ıııın· :i 

.i lı birer 11r11ndan 11okalamr> omıı:tnrınrr !: 
!! ıııırnn ~tkl: iri 11arı odnm katal>n1ıi]ı ıra H 
iİ rıp dışarı rıkınC"a derin bir: Oh! .• rek- E! 
ii tiltr.,, ii .. .. 
i! ~·· :: ii l\terıılncle bcşyüz kişinin katmmııl: H 
~ için hekleıtiitl bu bulunmaz mnta nf'ıtldoi 
:: hillyor mmmnuz. Relkl antnmışo;mızıtır: :: 

01 Un U VO r :i <:uvnh se1<h: ve hep<;i 224 kişi ve tnk.,im :i ili Mnnı;:nl kllmOrü ! 28 ruvnl kömür. hlr :i 
ı· - •. 

Avusturya hllkiimctı, 11 temmuz !i olunuvor. Snntlerre he'kliyen flç dön ii 
1935 tarihli kanunun tnthlkr ve :: v!iz knıtın erkek ıle eli hoş ıtöniıvor. :; 
Hnbsbur~latn scrvetıcrlnln tadeslnt 'ı il nun11 okııVlınrn shln ıte henim ıdhl: ii 
knr.arlnştırmıştı. !5 - t~•nnhnMn 11lt1 lmnı!'tn, hem ıiP hol H 

•1 hnl ,.l,.hlllvorn1 R 11 • n•- .. 1· i" Bu servetin snbrk tmparator atte- u · . · 11 mu:e " 1"r""" •m. "I 

1 
nı .. ,,r..ı.•nt,.,. ht" .n .... ,.,,. ı ı i 

sine 200,000 şllln btr menfaat te- mn=- mm··= ';1.,;~~:.1.:.-11 
mln edeceği tahmin olunmaktadır. ••11

-- • 

Ege mektuoıarı 

Milas, mamur ve şirin 
bir kasaba olacak 

Şunlar yapılacal< : 

Bol i~me ve bahçe suyu, kllo\~atı ydZ 
ı. arHyn elektr k, imar planı, yoJ, 

ualktvl. stad~ um ve yeni otel 
Milas, (Hususi) - Türk yu:-dunC:a 

en geri kalmış belediye Milastadır. Çok 
zen6ın ve epeyce buyük olan Milas ka
sab:ısı, şimdiye k..ıcar alaka görme .. ; ği 
için karmakarışık bir şehir iskeleti va
ziyetiıdcdir. Sokakları•çarpık, çarşısı 

karmakarışık. Koca şehirde tek otel 
yoktur . 

Bir yabancı : ;ir. Milfü:a uğramak bir 
nevi felakettir. Çü:.kü; ya hayvanlarla 
koyun koyuna Jir ahırda, yahut Nuh 
Peygamber zanu.,ından kalma pis bir 
hanın karanlık bir odasında yatacaktır. 

Halbu!:i mühi:.ı bir tütün memleketi 
olan Milasa, kump<.nylnn direktörler,:., 
memur ve eksperl~ri gelir, muhtelf ti
cret ve maden şleriyle alakadar pek • 
çok kimseler uğr:ır . 

Hele Milas pazarının kurulduğu salı 

gününe teka<ldilm eden pazarteı:.: ak
şamlan, Milasa eel::n yabancılarla köy
lülerin adedi beş yüzden eksik değildir. 
Buna rağmen burada bir otel yapmak 
kimsr,in .. klına bile gelmemiştir. Be
reket verr.:0, bir tek lokanta ve Mil1s 
parkında oturac:ak bir bah~e var. 

Belediye reisi an'ahyor 
Bu kadar fena vaziyette bulunan 

Milfista bele:liye riyasetine ancak ge· 

çen sene faal bir genç getirilmiştir. Y c 
n1 belediye reisi Nazım Akdeniz, bir sene 
denberi bu şehir harabesini ıslah etmek 
ıçın r.- ".lt imkanlar nisbetinde dur -
ma::lan c;alışıyor. 

Belediye ro"s·m•z, belediyemizin u-
munıt Y<l4.iycıın1 ~;rlo aul .. ~ı.. • 

"- Bclecliye bütçesi otuz bin lira
da iken işe başladım. 937 bütçem:z kırk 
altı bin hadır. 938 bütçesinin de elli 
bin lir:ıyı geçeceğini kuvvetle ümit edi· 
yoruz. 

Bo' su bu'unacak 
Milfıta su, ve idro elel•tirik için pro

jeler yaptırmaktayız. yapılan ilk etild
lcre göre saniyede 45 litre su e!imize 
gc;ccc'~tir. Bu suyun 14 litresi k~a
banın içme suyun:ı ayrılacak, 26 lit -
resi ile de arazi ve bahçeler sulan:ıcak· , 
tır. 

Ayrıca bir içme suyumuz daha var
dır. Bu sudan saniyede 80 litre temin 
edeceğiz.. Ve bu sayede Milfısta her 
bahçeye bol bol su vercbilece3iz. 
Kilova•ı yii1. paraya eleklrik 
Milas suyunun 324 metere yüksek

likten temin edecc:ği şilt kuvveti, yüz 
yetmiş bcygirlil:tir. Bu kuvvetle menı 
le!tctin elel,tirik cereyamnı çok ucu
za elde odecc3iz. Ele'tt!i v"in kilovatı 

yüz paraya mal cdece:}im>z ·'r"ı halkı 

ucuz e!c-ktri'< \"C -'il\ten b:ı:'·a bcle:ii
ycye de mühim bir varid..,t ' ;ıy-...ı:ı:;ı 

bulmuş olac:ıJ-ız. 

Yine bu sene Uilasın h:!ıih:ızır h" 
rit:ısını yaptırrnal:t:ı.yız. Dört bin Ji. 
raya ihale edilen bu haritanın u~ma-

lind<:n sonra kasab3.mızm müstakbel 
planlarını hazırlayacağız. kabul c.Ji!en 
beş senelik proğramımıza. göre, bu se
ne ir;lnde asri b1T mezarlık işini C.c ba
şara.bileceğiz. 

S ıor sahası 
Bu sene Milasta bir spor sahıı.sı ılÇI

hp tamamlan:ıcak ve 938 ~n~in<!e ka
sa.b:unızm en ~re.fli yerinde bilyük bir 
Hallrnvi binıı.sı kurulacaktrr. Valimi
zin Milasa yapacakları bühim yar -
dımlar, kasabamıza büyük bir şeref 
verecek, Milas gençlerine güzel bir 
saha kazandıracaktır. 

Su basma teh ikesine karşı 
Bu sene, kasabruun g:ı.rb maluı.lle

lerini basan sulara ka.rıJı tertib:ı.t al
dık. Kasabanın ortasından geçen iki 
çayın mecrasını temizledik. Çayl2.rln 
iki tarafına duv:ır ördük. Bu iki !:ana
lın ikmalinden sonra hem su basmak 
tehlikesi kalkncak, hem de memkkc
tin havası iyil~, sivrisinek kal-

lıiıüısm yeni ve faal belediye reisi 
N a...""mi Akdeniz 

mıyacnk, halle ta sıtmadan kurlul3 • 

caktır. 

Milas parkmm önUnde açmağa b8;; 
ladığunız. yirmi metre genişlik~"l 
bulvarımız. da yeni Milisın en ~ 
parçasını teşkil edecektir. 

Fidan ık ve ~ocuk bahçesi 
Belediyemiz-, yeni bir fidanlık ,-u~~ 

de getirdi. Bu fidanlıkta ıncY~~ i _ 
mcyvasız muhtelif ağaçlar yetişti! 
yoru.z. FiCLınlan halka dağıtace~ 
kaca.ba.nm her tarafını güzel ve Y~ 
... ~s'·"-- .n.,Hyooo_ğiz.. Derenin kcıı3; 
nndakl .Apla.ngaç sUprUntüIUğililil ~ 
dolduruyoruz. Burada temiz bir çoC 
bahçesi yapacağız. 

Yeni otel 
Vaktile, Milasta bir otel yapılIIl~ 

için Vilayet, hususi muhı;ı.sebe Psr:fıl 
sından Milas belediyesine on altı 
lira vermişti. Bu para hcrnedensE' ye
rine sarfedilemedi. el 

Valimiz Recai Güreli meseleye ııl' 
a.ttı ve tcdkik olundu. İlk iş oı::ı.rtı· 
modem bir otel ys.pılması kararl:ı.~ 
rıldı. Biz de aldığımız direl;tif d:ııbifl 
sinde f~liycte geçerek bu sene onk00• 

liraya on yataklı, banyolu ve ta.Jll ·nıı· 
forlu bir otel yaptıracağız. Ye!li bı \e 
nın alt kısmını büyük bir lokant<ıedi· 
gazino haline ürağ cdeceği2:'. :SC\etl 
yenin iki ma;;.azası vardır. ıruşterı t&" 
h 

- "'. . b ___ .:.,arı s:ı 
az:r oldu~ ıçın u masa=.: c&" 

ca~ z, par.ıaz!yle de yeni otelı ysı>S 
ğız.,, ca~ 

G .... ,.. 1 . • •. ok acına on- • or :ı : J gun Ç bit 
bir h:ıltl: l.·ıluna.ı kazamız yal:ırı riı' 

• . 1·cşc1C ô.Lide ~nin mnmur ve şırın ~ 

d n "ri ,,l<·caktTr. 

Yurd ctan ~ı 
' liçilk Haberle!_... ._ ________ u; ,,erı· 

• Burı:ada Hava Kurumuna blıiı 
len fıtra yekununun 5 bin liraya 

olduğu anlaş lmıştır. .. .. taıe-
• Konya kül:ı:.ir direktorluğu kıldl 

benin Konyada bulunan bir tuluat ya· 
·nı panyasının oyunlarına ~:tmelerı 

sak etmiştir. 1eb 
• lzmirdeki sebze bahçclerin~e ade" 

1 h ·~ ınuc ·c zelere musallat o an aşerat .,,.ı 

leye başlanmıştır. H:ıvalarrn Ol .. tJt" 

gitmesi mücadele i§lerini kol3 >'
11

' 

mış ve çok iyi neticel:r alınınıştıf· y•P 
• Denizli belediyesi tarafında~sıetf 

tmlan şehrin haritaları Nafıa Ve pıJ' 
tarafından tasd'k edi!mi§tir. tına~ ,e tf 

· · l' beled15 
nının yapılması ıçın Denız ı 

'içi Ankaraya gitmiştir. ar" 
• Denizlide yeni bir mezbaha '/ 

mış ve merasimle a~rlıruştır. ıı•ıt" 
• 111a "' • Menemen tarla1arındakı ~.,, 

lÜ gökünden mahveden haıeratl•iJ / 
•.:a.del~v~ ... :~•r:•,.,.. .. k üzeredir. lı1'.',1eıs" 
raat mildüdliğü Menemene selı• 
makineleri göndermi§tirı 



~İR:INciXANUN"J.. J~!} 

lsfanbulda fırtına 
tırtı 
~rıc na Karaden!ıde facialar do-
tle en Marmara ve Umanda da 

lpQt
1 
l'denbert görillmemlş tahribat 

. f, birçok kazalara sebep olmut 

~ata 
tocı n ınavna ve mot6rler bir hay. 
•n4e ~r. llnydarpaşa meifdlretinln 
~1.h lle birkaç mavna batmıştır. 
!tıar lllut reisin idaresinde olan 8 2 

o\~{e aıı ınavna. Haydarpaşada tah
t tte.r le 6nUnde batmış, mürettebatı 
~a\' J!ı:n ıştır. 
taı l\acıtar cemiyetinin 286 nu
~)' 1 tnavnası Haydarpnşa Ue Ka
··~ arasında batmış, mürettebatı 
Ca111'ıltnıştır. 

ıa: llaydarpaşa önlerinde mav-
~\' ceınıyetlnin 68, 15, 82, 138, 
'~bıı.aıarı batmış, Ur, mavna hasa
tg aı:nıştır. 
1ıq k~darda Şemsip'lşa 6nlerlnde 

1'ı mi' llr idaresinin n ve 4 numara
lfay a,·naıarı batmıştır. 
~rı darpaşa önlerinde batan mav-

1 • lı: Coğu buğday ve arpa. yUklU 
a• k ınaııar denize gitmiş, mUret. 

.... ~~ Urtarılmıştır. 
r~~ Ut Yerinde ŞUkrU kaptanın 
~ l,, nıotörU karaya dü~erek par 
llı~tır. Yedikule açıklarında da 
,.1 r batmıştır. Tayfalar kurta.. 

b"" ardır 
<ı.e~·b • 
~ıu ellada acıklarında bUyUk btr 

ı.~ 'ki kayığın dalgalar arasında 
:~ bt ta olduğu görfllmUş, liman. 

ı: ronıokör imdada gönderil. 
~,11 ttaıar kurtarılmışlardır. '~ Cte de birçok mavnalar kara. 
~11 lllllş, yükleme boşaltma ameli-
'"J:ı>ılamamıştır. 
b11 • kargaşalık 

. linıanda demirli bulunan yerli ve 
lapurlar, §3.mandıralara bağlı bu 

. ~ lrına rağmen, demir taramı~ar 
~arın içinde, bilhassa Amerikan 

:ı.ı b ... r •• <A~erikan. Eksport Uyn) va 
~ f Uyu.'< bır tehlike atlatmıştır. Şid 
~ b~ lltınada, bu vnpurun şamandırala 

"1e 1 olan halatları kopmuştur. Bu 
' demirini tarayan büyük gemi, 
t Saraybumuna doğru sürüklen 
~ ~lanuştır. Yetişen romorkörler va 
~ tt1 halatıyla palamar alarak, ge 

·. il.; §aınandıraya bağlamışlardır. Va 
-ad'~ bu suretle Saraybumu rıhtı 
• 11~rek parçalanmaktan kurtulmuş 

()l.l.'l • - • • 
· . • lırnarumızdaki vapurlann hemen 
"t • "'4--•u. -· cı.:ıllh sc-hırak tehli 
· lt lrrıdat i~reti veriyorlardı. Demirle 

01 tayan diğer vapurlardan da pala 
~ 111nnıuş ve çok bOyük zorluklar çeki 
~:tk tekrar ~mandıralara ~lan 
)· ır. 

~i ~stUne dllşen gemtler 
~ }o~ nhtnnına kıçtan ba~h olan De 
~ı~l'l idaresinin Inönü, Antalya ve 
rbit~ \"apurlan da demir tarayarak 

~~ nin üzerine düşmüşlerdir. Bu va 
~ rı biribirine yaslanarak Köprüye 
~ır S\lrijklenme.,i haylı telaş uyandcr 
).. . "i t' 

kopmuş. ve milnakalAt saatlerce durmus· 
tur. 

Bu arada saat 14 de EminönClnde 51 
numaraJı malazanm üstünde bulunan 
muazzam bir afi, caddeye düşmek teh
likesi göstenni~. bunun üzerine itfaiyeye 
haber verilmiştir. itfaiye derhal vak'a 
mahalline gelerek müteharrik merdiveni 
15-16 metre yükseklikteki duvara daya
mış, ve merdivene kimse çıkmıya vakit 
kalmadan şiddetli bir sağanak merdiveni 
ortasından kırarak devirmiş \'e tram -
vay tellerinin üzerine atmıştır. Bu yüz
den teller koppıuş. Istanbulla Beyoğlu 
arasında işliyen tramvaylar bu yüzden 
muattal kalmıştır. 

Bunun üzerine ikinci bir itfaiye müf • 
rezesi gelerek, afişi yerinden çıkarını,, 

tellerin tamiri de iki saat kadar sürmüş-
tür. 

Aynca fırtınanın ~iddetinden köprü 
üzerindeki tramvay telleri de kopmu~. 
hamdolsun hiçbir kaza olmadan tamir 
edilebilmiştir. 

Çakmakçılardakl kaza 
Çakmakçılar yoku~unun bascnda, mu

azzam bir camekan yerinden sökülerek 
caddeye ~lü~ü~se de, fırtına sebebiyle 
)'Olun tenha bulunması yüzünden insan· 
ca zayiat olmamıştır. 

Aynca şehrin muhtelif semtlerinde, 
damlar, bacalar uçmu!tur. 

Su hlicumuna uğrayan 
ve yıkılan evler 

Bllhas81\ yUk&ek ıem tlerde, Te 
Beyoğlu mıntakasında Jdremldl 
uçan damlar çoktur. Şehremininde, 
Arpaemlni mahallesinde birkaç ovl 
BU basnufjtır. Kasımpn.!;'a, Tophane 
ve Aksara.yda da., btrı;ok evlerin ze
min katları su fJe dolmuştur. 

YenicamUn, Adliye binasının kub 
besl ve daha birçok yerlerdeki kur. 
şun damlar fırtınadan dolayı hasara 
uğramıştır. Evlerin oamları kırılmış 
bazılarının c;:lnkodan dam ımndurma 
Iarr, dükktmların da tabeltUarı uç. 
muştur. 

Kurtuluşta. polis mevkllnln Ust 
kısmı fırtınadan çökmüş, Oalatada 
bir dUkkAn yıktlnııştır. 

SUtlUcede Fazıl isminde btrlslnin 
evi çökmUş, nUfuı zayiatı olmamış. 
trr. 

Tehrraf ve telefon hatları 
Fırtına yUzUnden, şehir ve clravm 

da birçok telgraf ve telefon telle ri 
...-opmuş, hatlar bozulmuştur.. Bu 
arada, Ankara - 1stanbul telgraf ve 
telefon hattı da. arızaya. uğramış ise 
de, eonradan tamir edllmtşttr. 

Seller altmda kalan köprii 
Bakırköyilne yakın Ayamama çift 

liğl civarındaki asfalt yoldaki köprU 
yil sel basmış, o sırada Çatalcadan 
gelen 75 numaralı otobUsle bir hu
sust otomobil köprUnUn Uzcrinde teh 
likelf bir vaziyette kalmışlardır. 

Gelen jandarmalar yolcuları ve 
şoförleri kurtarmışlardır. 

Karamürselde ka1alar ~ıı e ı~n romorkörler Antalya va-
tııııı. Sekerek Tophane nhtımma gö- Karamürselin Ça\'Uş çiftliği civarında 

t...; ~ltr An Tahir reise ait Emniyet motöril ile, is-
'1:1 il}\ • afarta vapurunu da Sir- . . 
~ . t~na yanaştırarak baştan ve mı henüz ~nl~şıl~.ıyan hır ~avna ka
~ ,1l·ıce bağlamı~lardır. Bu arada ı. ! ray:1 dil~uştur. Nufusça zayıat yoktur. 

1a?Uru da k-urtanlmıştır. Bu M.- Sanıyede 26 metre ..• 
lı'ıhıı Sırkeci nhtıınmın parmaklıkları Fırtına aıraısında rilzg~r yıldız kara-
ttı~1~'trr. yelden u .1iyede 26 metre silratle esmiı· 

lt Vapurunun ti. En şiddetli devresi saat 13 ile 13,30 
A.ı 1~t kaza arasında1ır. Hararet en çok 8, en az 2 
~tlcqe santigrada kadar düımüştür. 15,55 te 
~~ı kıır, !_alnız lodos havalar:a i~- §ehre hafif kar gibi yağmur da yağmı§· 
~ ''tıl Yuçden Akay ıcf erlerı dUn 
\ t-}'r'.11 §iddetind"n çok müıkülitla _tı_r_. ____________ _ 

• 
1 ttıuntazam olarak yapılabilmit- 'tıaıa Fi ltU a="\;g , ..... ,, ... ,_ 

~ı~tlc11 BiRKAÇ SATIRLA 
"t >i crı &onra akıama kadar Adalara -

~~}'~ııltnamrıtır. Facianın verdiği 
~fa iskelesine vapur yan.a§a.. 
cıpurlar Kadıköy iskelesine ders 

· bazı seferler hiç yapılamamıı· W'" llaştarafı ı incide 
~ yüklediAini söylüyorlar. Acaba kaza beJA 

~~- Pttıd hep bu Zonguldakt:ın kömür )'Ükliyen ıe. 
~t~,, en saat 12,10 ide Adalar ve milere mi musallat oluyor? 
~,: . tferi irin hareket eden Akı::yın a.. . "l.lt , ır - Hayır. l\filb:ırek Zonguldn5 • uğursuzluk 
v~t, ~PUru bUyiik bir tehlike atlat- izafe etmek bir cinnyet olur. Geçenlerde 

t:~~Pqr Doğazl~inde Hamldiye ile A,·erorun arası. 
~,, i .\dalar önüne bin mü§kül!tla na düşerek hatan gemi nasıl çürüklüilü YÜ.. 

~~l~at Heybeli ve BUyükadaya ıünden battıysa bu Hisar vapuru da mut_ 
~~~ 'Itır. Kaptan yola devam et. laka yine çürilklüAil yüzünden batmıştır. 

\it~· ~0lt tehI'k "Başka denizlerde de kaza olmaz mı 1 
·~~'- . ı eli olduğunu anlayın-

l ~ "' g Oralarrla 5eml batmıyor mu?,. demekle 
~t tscrct, ıtroi~ Yalovaya ıitmekten. bu hAdise dllrtbas edilemez. Bizde törü. 
ı~ltır bUtün yolc.uları buraya çı- len kaza çeşitleri yarım asırdanberi dün. 
~-}'~ >..cı. yolcuları Kartaldan tren yanın hiçbir flerl memleektlnde görül 
~.1 11 ~ Pa§aya, oradan. KadıköyUne, memektedir. 
't S )\p ;-ıPurla köprüye geçerek Bir yirminci asır medenl devletinin en 
lllllhılltıyıc Adalara gitmi-lerdir. küçClk teknesini batırmak icln tabiatın 

•ı il k :s · mutlaka yeni hlr entrika keşfetmesi JMım 
~l't aradenizdeki fteliyor, bizde tabiatın en malOm, en J.;IA. 

~lll:ı.~ sik entrikaları hAIA bir tehlikedir. 
.. ~ .,idd t ' Nicin? \ bit ~ e ı )iizünden, dün §eh-
Clnı.. ·tok damların kiremitlen' UÇ· Zir:ı tekneler cürüktnr. 
~an Nicin' .,,, 

tabetllan, tramvay telleri Zira han rar>orlan muntazam 'Verit. 

.·HABER - J\qam J)Olfaa=~~-~~~~~!!!!!!!!!':!~--.--.~=~~~~===::;=7= 

( Deniz 
' ~ Baştarafı t incide 

on- aekizcfe fstanbula müteveccihen ha.. 
reket etmi§tir. 

Vapur Boğaza yaklaıtıfı ırrada fır. 
tınaya tutulmuı, azgın dalgalar vapu· 
run ~verteaini yalayıp ıüpilrmiye baı
Januıtır. Gemi bu ıırada Şile sahillerine 
yakın geçiyordu. Sabile dofru yaklat • 
tıkça yükıelen dalgalar geminin makine 
ve dümen dairelerinin kapaklanru par· 
çalanuş, ırakine ve kazan daireaine de 
sular hücum etmiJ, ocaklar aönmüt, 
makineler ıtop ctmiıtir. 

Dalgalar Hisan oradan oraya atmıya 
batlamııtır. Deniz üzerinde çalkanan 
gemi trva civanndaki adanın poyru ci. 
hetindeki "dökUntil,, tabir olunan ka· 
yalıldanna binldirmiJ, ildye bölllnerek 
on dakika zarfında ıulara ıömUlmUt

tiir. 
Bu facia, trva tahlltlyo iatuyonunun 

bin metro kaCSar önUnde ıeçmiıtir. Sa. 
hilde bulunan tahliaiye efradının cemi· 
nin kayalara çarpııını görmeleriyle 
ıür'atle battığını fı.rketmeleri bir kas 
dakika içinde olduJundan ıllra'tle yar· 
dım edecek vuiy:t hald olmamıftır. 

iri bir ldılga gemiyi kayalara prprp 
ortadan yok etmitt dalgalar Ada tızerl
ni aııp çek:ldili bir aırada adanm tlle
rinde ayakta duran iki inaan görillmUı. 
fakat biraz aonra gelen dalgalar bu Ud 
denizciyi bir anda alıp götUrmUıtilr. 

Dürbünlerle deniz üzeri aranmıı, !de
nizde çırpınan bir inaan cCSrillmUttUr. 
Bu tek adam bir kereste parçası üzerin
de bulunuyordu. Dalgalar aalı sahile 
attıklarından tahlisiye efradı bu adamı 
baygın bir halde kurtanruılardır. Bu 
adam geminin ateıçilerinden Şaban ol· 
lu Seyfullahtır. 

Gemi göçmen taş~ığmdan içinde 
1500 tahlisiye yeleği, yüzlerce ıimlt, 

elli büyük aal, dört tahliıiye filikası bu
lunuyordu. 

Kaza çok kısa bir zamanda olduğun. 

dan hiç kimse bunlardan istifade ede· 
memittir. Denize atlayanlar da dalgalar 
arasrnda kaybolmuılardır. 

Boğulanlar kaç klıl ? 
Hisar ''3puru taaaSifü:fa kftn1erin kur· 

ban gittiği kat't olarak henüz tesbit e
dilememiştir. Çünkü, Kalkavanıade va
pur acentası İstanbul liman reislifine 
\'erdiği pratika Romanyaya gidilecek te
kilde tanzim edilmi~ir. Yani vapur mQ
rettebatı arasında ebe, doktor gibi kimse
lerin isimleri de gösterilmiştir. Vapur 
Romanyaya gitmeyip Zonguldafa gitti
~ sırada usulen mürettebatını gösterir 
bir liste vermesi lAzıınken bu yapılma-
mıştır. Şimdi liman riyasetinde bulu -
nan resmt mürettebat listesinde ebe. 
doktor gibi kimselerin de isimleri var
dır. Liman reisliğine haber de vmlme
diğinden Deniz ticaret mildUrlülQ ve li
man reisliği gemide kimlerin bulundu
ğunu bilememektedir. 

Bu sabah Deniz Ticaret müdürl~· 
ce vapurun mensup oldu~ acentadan 
maIQmat istenmiş, ac:enta gidenlerin kim· 
ler oldulunu kat'I surette bilmedi~ini 
söylemi~tir. Çünkü bu acentanm di~er 
iki npuru daha vardır. Baıan mürette
bat nakli yapılmaktadrt. M~18 ha!!ta· 
lanan ikinci çark~ı Süleymanın yerine 
Kadri isminde diğer bir: çarkçı gönde • 
rilmi~tir. Acenta gemilerindeki tayfalar 
arasında daima bu ~bi vazife deği~ikli
ği yapıldığından ölenlerin kimler oldu~ 
nu tayin bu noktada güçl1Ş11iştir. 

Bununla beraber acenta evvelce verdi
ği mürettebat listesini gözden geçirmiş, 
gemi ile kat't olarak gidenlerin kimler 
oldu~nu teshit etmiştir. Gidişleri şüp • 
heli görülenlerin isimleri yanma birer i~ 
tifham ic:areti konmuo:tur. Bu hesaba gö
re ölenl;r 24 kişi de~il. 20 ki~idir • 

Facia knrbanlanmn listesi 
Şimdi bu listeye nazaran boğuldukları 

kat'f surette tahakkuk edenltt şunlardır: 
1 - Birinci kaptan Giridli İbrahim 

mc:ı:. 

Niçin'! 
Zira, boıukfur .. Her şey ho:ı:uktur, elde. 

ki bütün materlyeller kötndilr. 
• • • 

Her memlekette gemicilik billün tehlike. 
]erine raAmen, bir eAlcncedir. Fakat bizde 
ticaret gemilerinde calışmnk bir i,kcnce_ 
dir .. Ve mutlaka her Remi her bakımdan 
bin ek,ikllkle !\'Ola çıkar. 

Bu hatalar ta,hih edilmeı'>e biz deniz 
fütünde mateme tutulmaktan Jmrtulama.. 
yız. 

HABER 

faciası 
Şakir. 1309 te\"cllütlüdOr. Amelt kaptan- denizden ocakları sönerelt a emirleml, 
dır. Yani imtihanla kaptanlık ehliyeti ve bu sırada levhaları yarıldığmdan ada 
kaıanmı~tır. Ehliyeti karlbe {yakın sa- ya çarparak parçalanmıştır. Zabitan ve 
hiller) ikinci süvarililidir. tarfalardan ancak bir kişi kurtulmutt 

2 - Giridli ofullanndan Mehmet Fer- tur. Kurtarılan tayfa baygın bir halde-t 
had. 314 doğunıludur. Bu da ameli dir. - • 
kaptandır. Katibe ikinci silvari ehliyeti Şilt kaymakamı 
vardır. Bu geminin bu seferki seferinde Karatekin 
üçüncü kaptan olarak vaıife almıştır. Saat 11 de ba~·gm olan tayfa ile bu 

3 - Hasan Kalkavan ... Gemideki va- sabah saat doki.ıZda çıkan "Son Posta'" 
zifesi bu seter de ikinci kaptanlıktır. gazetesinin görüşmesi herhalde "filemi 
1317 doğumlu, ameU ve karı'be ikinci mana'' da mümkiln olabilmi~tir! 
ehliyetlidir. · Ereğlide Ud vapur karaya 

4 - airinci çarkçı Kadri. Hutalanan oturdu 
Süleymanm y~rine gitmiştir. Fırtınadan dolayı Ereğlide de iki va.i 

5 - İkinci çar~ Süleyman. pur karaya oturmu~tur. 
6 - Lostromo K~şif Osman, 7 - Ser Ta\'ilzadelerin Ta'Vil vapuru Buzhane 

dilmen Sabri Hasan, 8 - Serdümen Ce- önünde. Tıürk §ilepçililinin Sinop va .. 
mal hmail, 9 - Serdümen Nejad Meh- puru da tahlisiye önündeki kumlukları\ 
met. oturmuşlardır. t;jfij/f 

İsimleri hizasında serdilmen lşare~i o- Meteden blll haber yok 
lanlar tayfadır. fakat serdümen ehlıyet- Kalkavanzadelerin Mete ismindeki kö 
leri '\'ardır. . • mür vapuru, Hisardan beş saat eV\'el 

10 - Lostromo Halil lbrahim, 11 - . kalkmasına raımen henüz · tstanbula 
Yalcı Receb Ali. 12 - Yağcı Ahmet g~~r. Bu vapurun açık denizde 
Se\'ket, 13 - Y$ Maksut Cemal. l( dalgalar arasmda bocalayıp havruun dil 
Ya~cı ~hmet Mustafa, 15 -:- K~mürcil zelınesini bekledili tahmin edilmekte • 
Akıt Alı, 16 - Kömilrdl Alı Se}ıd. di '"' da da bek1 B · r. oıu nya n enen ursa vapll4 

Olnmlerl ellphell görlllenler ru, bugün 18 de gelecektir. Mersin '\'a<ll 
1 :- Scrd~n Mehmet Hasan, 2 7 puru Bandırmadan bu sabah 6,5 da gel~ 

Serdumen lsmaıl, S - Serdümen Memı~ mi~tir. Tan vapuru bu akşam Karadcni..ıı 
4 - At~i Mustafa, 5 - Ateşçi Abdul- ıe tıkacaktrr. 
lah, 6 - Tayfa Hilsey:in Mehmet, 'l - --------------
Tayfa Ahm~t Mustafa. . , ..... .. ... 

Yetim kalan ~ocuklar 
Bu sabah ~k mnteessir bir halde bu

lunan Kalkavanzadcler ziyaret tden bir 
muhanirimize, öf en arkadaştan için gOı 
ya,ıan arasmda ısu tafsilMı vennielerdir: 

••Geminin sfüıi5i İbrahim kaptan, yıl
larca denizde çahşınr~. on beş ~edir de 
Hisar vapurunda süvarilik etmi~ 42 ya
§mda tecrübeli ve cesur bir denizciydi. 
Şimdiye kadar en ufak bir kaza yapma
mıştır. Kendisi evli \'e altı çocuk baba
sıdır. 

lkinci kaptan Mehmet 30 yaşındadır. 
Geçen ~e imtihan vererek kaptan ol· 
muştur. trç çocuk babasıdır. 

:Geminin üçUncilsü Hasan kaptan & 
bfr çoCuk baba.c;ıdır. '24-25 ~~rıtkfa';.. 
dır. 

Geminin çarkçıbaşısma gelince, 6 se -
nedir bu vazifeyi gören lsmail, bu sefer 
de izin almış ve yerine arkadaşı Kadri 
gitmiştir. 

lkinci çark~ı Süleyman bek~rdır, ;al· 
nız bir annesi \'ardır. Güverte lostromo
!;U Kftşif Rei~ 3 çocuk babasıdır. Ma
kine lostromosu Halil İbrahim · evlidir, 
fakat çocuğu yoktur. Gemideki bütün 
zabitan ve tayfa meveudu 21 kişidir. Ya 
zıld1ğı gibi 24-25 ki'i değildir. 

Kazadan yegAne kurtulan ate,çierden 
Şaban oğlu Seyf ullahtrr. 

Gemide ne yllk vardı ? 
Hisar gem.isinı:lc kömlir yüklUydü. • 

Bu kömürler Ha&:l."l Rı.ıa müeuescsine 
aitti. Zonguldakta iki ay evvel ayni ı:nü.. 
esaeıeye cit kömürleri ta§ırken Boğaz
da batan tilep gibi Hisar, blı müessese 
tarafından iıletilrniyordu. 

Gemide tayfarlardan . başka 
kimse var miydi ? 

Bugün öğle üzeri, Hisar gemisinde 
batanların 24 kitiden çok fazla olduğu
na dair bir rivayet çıktı. Hisarın Zvn. 
guldaktan hareket ederken bazı yolcu.· 
lar da aldığı ve sayısı kırk elliyi bulan 
bu yolcular arasında Hasan Rıza rnü· 
essesesi t•rafından Zonguldağa gönde.. 
rilmi~ bir heyetin bulunduğu ıöyleni • 
yordu. 

Meseleyi hem Liman reisliğinden, 

hem de adı geçen müe11eseden tahkik 
ettik. 

"Gemide hiç bir yolcu olmadığını ve 
bahsedilen heyet aıalannın kla ZonguL 
daktan ayrılmamıı bulunduklarını öğ. 

rendik. Eğer gemiye kaçak olarak bin. 
miı yolcu veya kaptanın mUıaadesiylc 
gemiye alınmıı her hangi bir insan var
la onun (veya onların da) batıp öldük. 
lcri muhakkaktır • 

.mile kaymakamının telgrafı 
Feci kaza hakkında resmt malOmat 

almak i~in, Şile kaymakamına telgrafla 
müracaat etmistik. Kaymakam bize der
hal ~u cevabı göndermek nezaketinde bu 
lunmuştur: 

Şile, saat (11} : 
Dün ak~m 15,10 da Zonguldaktan 

kömür ~'iikü ile Istanbula ıitmekte olan 
Hisar vapuru, lrme Elma! adası önünde 

Edenin nutku 

lngiliz milleti 
inatçı tabiatını 
değlstlrmemlştlr 

Londra, 22 ,(A. A.) - A\'am kama.i' 
rasında uiak şark meselesi hakkında E4 
den demi~r ki: ., 

''MUhalif fırkalar Milletler Cenliyeti• 
nin ıea't tedbirler tatbik etmesini isti• 
:rorlar. Halbuki zecd tedbiilerin iki §ek• 
li vardır. Tatbik edilmeye de~iyen gaY,.ı 
ri müesm zeat tedbirlerle harp değilse 
bile tehlike}i davet eden müessir zecrt 
tedbirler. Açık&a sö.)iljyelim ki hiç kim .. 
senin uıak şarkta bu eekilde hareket et• 
mesi tasvib edilemez. Veyahut da bu 
siyaseti yürütebilmek için ezici bir kuv• 
vete malik olmak lbtmdır. • 

Muhalif fırkalar Milletler Cemiyetin• 
de şimdi biz ve Fransa olmak fi.zere yal .. 
nu iki büyük deni.ı devleti mevcut ot~ 

du~unu nutuyorlar mı? Bu ezici kuvve.ı 
tin mevcut olmad~ı herkes i)icc bil• 
mlidlr. HerkeSçc iyice bilinmesi lhmv 
gelen bir nokta daha ''ardır ki1 o da §U" 
dur: 

Uzak §arkta harekete geçilmesi fçtıı 
§imdi MillcUer Cemi)·etinde mevcut oı .. 

1
· 

mryan diAer devletlerin de tesriki mc!a• 
isini temin etmek lhımdır. Bizim ~ 
prkta pek bQyük \ 'C di~er de'\'letlerinki,. ~ 
lerle kabili telif olıruyan menfaatıerlmli 
vardır. Bu menfaatleri korumak için ~: 

limizden gelenleri yapacağız. Bizim nolCI 
tai nazamnıza göre, halihamdaki ıhti.ı' 
l~f uzak prktaki milletler için, ıimdiklj 
askeri kazançların ne olursa olsun bü • 
yük \'e gayri kabili içtinap bir fakir~ ·. 

doiuracaktır. { 

HulAsatan diyebilirim ki, mnşkill~tm' 
büyük olmasına rağmen bozguncu bir 
ruh taşımak için ortada hiç bir sebeö 
;mevcut değildir. Si14hlamnızdan çolt 
bah..c:edilditrini işitiyoruz. Fakat silahlan•; 
mızdan daha mühim bir şey vardır, o da 
bu silahların arkasındaki milletimizin 

1 

ruhudur. Bu hususta hiç kimsenin f n., 
giliz milletinin inatçı ruhunun son sene-ı 
lerde defiştilini düşllnmek gafletine kaoı 
pılrnaması lhnndrr. Biz bozguncululi 
göstermeden sabırlı fakat ciddl ve uzla~ • 
maya meyyal olma~a ve silMUanmaya ' 
dc\'am etmeliyiz. Çiinkü, siUıhlar hak.ı 
kında yalnız bu suretle bir itilAf temin ' 
etm~e muvaffak oluruz. Takib edilecelC 
siyaset bundan ibarettir • ., ': 

Müzakere hiçbir karara bağlanma· , 
dan nihayet bulmuştur . 

Yakılan Japon fabrikalan 
Tsingtao, 22 (A. A.)' - Japon iplilf 

fabrikalarmm memurlarına mahsus ya• 
tak.haneler de dahil olmak Ozere Japoıı 
emlAkinin büyük bir kısım yakılmıştır. f 

Dokuz kişinin idam ve 200 kiıinin de 
tevkif edilmesi üzerine ~nm önüne 
geçilmi,tir. · 



Evvela kendi ·kusur
larınızı· görünüz ! 

Amerikan 
futbolunu 

oynamak için 

Alllnordu klübünün 
kaç tane idare 

Sonra başkalarına 
çatmaya bakınız ••• 

Nasıl giyinmek IAzım hayeti var ! 
Dim Galib Sayar' dan aıalidaki mek- r ınecmuaoğın rengini sırtında senelerce 

tubu aldık. Bazı yerlerini Ptk haklı muvaffakıyetten muvaffakıyete götür • 
. bulduğumudan sütunlarımıza koyuyoruz: müş olan hakeme tokat attığı zaman ni-

Haftada bir çıkan ve ismini eski çin ses çıkarmamış ve susmayı daha mu
klüplerden birinin renginden alan · (lki vaftk bulmuştu. 
taraflı). b~ meanuaak. Donkişotvart 3 - Nihayet Galatasaray oyunculan
yaztlanyl.e ortalığı velveleye vermek is- nm m8llQbiyet neticesinde, mağlQbiye
te.mektedir ti hazmedemedilclerirıden dolayı daima 

Türk Spor Ktınıinu nizam ve tali- kavga çıkardıklarını yazan ve sert oyna
matnamelerini hiçe sayarak, tenkid ede- yıp ıriaçı Çin. Japon harbine benzeten
ceğim diye t:e§k.Uata çatan ve onun üye- lere §WlU da hatırlatayım ki: 
si olan bir klübün genel sekreteri tara- Bundan bir ay evvel buraya gelen 
fmdan çıkarılan ve rengini taşıdığı klü- misafir bir Yunan takımı oyuncusuna 
bün bayraktan olacağnu ilk nüshasın- gol attı diye tekme ve tokat atan, misa
da ilan eden bu rengarenk mecmuaak, fir oyuncunun yerde baygın yatmasına 
son çıkan nüshasında Güneş - Galata- sebeb olan bir kaleciyi ve daima kendi· 
saray maçını mal bUlınu§ mığribt gibi sini topla geçiyor diye yumruk ve tek
orta sayfalarına yazdıktan maada, bü- me atan ve boyundan büyQk işlere kan
yQk puntolarla "Hakemin iyi idaresi!... şan o küçük halini unutup da, kendi 
büyük hldiselerin önüne geçti!. •• Uç Ga- kanbutunu görmiyerek karşısındakinin 
Jatasaray oyuncusu cezalandırılacaklar kanburu ile alay eden bir adam tavrıyla 
ıtıI?,, diye heyecanla sormaktadlr. Galatasaray oyuncularının cezalaridml-

Hakemin iyi idaresi (!) o kadar iyi masmı nasıl istiyorsunuz? 
idi ki, çıkardığı Galatasaray oyuncula- Hem cezalandınlmasmı istedikleri o
rma ayni sertlikle mukabele eden bir yunculann ilk defa sahadan hakem kara
Güneş oyuncusunu da ilave etmeyi dil- riyle çıkarılımş oyuncular olduğunu ha
şünemedi. insafa gelen Gilneş kaptanı.· tırlanuyorlar bile. Halbuki kendi kaleci
gayet güzel bir jestle hakeme ders ve- teri ile küçük haflannm bu hareketleri 
rin:esine bu işi yaptı ve onu utandırdı. ilk değildir, evvelce de bir iki sabıkaları 
Hele Galatasaray aleyhine verdiği iki ve ceıalan vardır. 
penaltıdan sonra adet! alay eder gibi 
yaptığı ve verdiği yanlış kararlara bir 
tane de şahanesini illve etti. Son daki
kalarda Galatasaraylılarm da gönUinQ 
alayını diyerek 18 pas çizgisinin dıprsµı 
da olan bir favle Güneş aleyhhıe penal
tı vermesi, 8 bin kişiyi güldürmekJe kal
madi, btt hale ~dırdı. Artık böyle i· 
dare edı1en 1;)ir ~ iyi idare edildi de-: 
mek neka:dar do~ı:ır. ~onu spor efkarı 
umumiyesinin takdirine bırakı:yOrum. 

Gelelim 6ç Galatasaray oyuncusunun 
cezalandmlması meselesine: 

l ·- Cesalandırilmasıriı istedikleri Ga

Ayni kaleci bundan birkaç sene en·e~ 
eaıebf bir antrenörü rakip takımı iyi ye
tiştirdilinden olacak, saha kenarında 
dövmQş ve o kQçQk haf da milli karne
nin en son liıeşhur (!) maçında pek dost 
olduklan ve mecmuacıfm matbaası sa
hı"bi bulunan kimselerin mensup olduk
tan klüp oyµnculanndaıl birlpe tokat ve 

'yumriık ~ d8ha henQz ~ 
olsa gmk. 

Bu yazmm niçin yazıldılmt merak e
denler üıülmesiiıter, sebebini yazmıyo-
rum. 

latasaraylı oyunculardan birine, ôldOr- Gelecek hafta bu .meanuacı~ çıka
mek kastiyle tekme attılı fıili isnat e- ran idarecilerin klübü. ile Galatasarayın 
dilmektedir. Bu fiilin ispatı Türle c::eıa maçı vardır. Zaten en iyi iki müdafaa 
kanunlarına ait bir meseledir. ispat e- oyuncusu cezalı olan bu klübün. üç mU
dilmediii takdirde iddia edenler cezala- dafaa oyuncusu daha ceza alırsa moda-

- nabilirler. Bu mesele oyuncuyu aJAkadar faasız kalacak bir Galatasaray takımına 
eder. Ben yalnız şunu yazmakla iktifa galip gelmek muvaffakıyetini kazanmış 
edeceğim. bir idareci sıfatiyle heyeti umumiyeye 

Oldürmek kastiyle tekme attılı iddia hesap vermek gururunu duyacaklar ve 
_ edilen oyuncuya bundan bir ay eVveJ. bir klüplerinin ilyelri arasında sarsılmış o

maçta o meamıacıfm mensup olduiu lan prestij ve kredilerini bu suretle tek
klübiln sahasında ayni surette bir tekine rar kazanacaklarını ummaktadırlar. 

• atıl~ ve tıpkı GQneşll oyuncu gibi, Bu yazım, sayfalarına kendi k1üp1e-
Wıa kenanrida baygın yattJlı halde ni- rinden ziyade dost bir klübe ser veren 

- çhı bu. fiil o zaman tekme atan oyuncu- ve onları kendilennden ziyade müdafaa 
ya isDat &1ilnw.di. etmek suretiyle fuzult davavekilliği ya-

2 - Diler bir oyuncu için hakemin pllnlann çıkarchklan ren~renk mecmu
.. Çlkarina kai'arina itiraz f!ttilini aCJb ilk ve son ce'Vaptır. 

- ve hakeme tekme atblim yazan bu mec- Zahmet edip cevab vermesinler, çün-
muaak, miD! 1rlhne maçlarının en 80l1 1dl bir daha kençlilerine cevab verip 
oyununda blr mı111 takım oyuncusunun reklAm edemiy~ Bundan dolayı 
one ml11t takım oyuncularından ve o beni mazur görsünler Galib SAY AR 

Anadoluda soor -Ayvalık Akıoapor federe klipler anama girdi 

AY.Ya.lık, (Husust) - Ayvalıkta 
spor faaliyeti çok neı lemlştlr. Bil
hassa yeni teşekkül eden (Akın
spor) klU.hü. büyük terakkl hamlele
ri ~ermiş, bu sene zarfmda federe 
kll1ple1' arasına girmiştir • 

pM!t ahnde ~zel bf r binası, 
tıtaların muhafazası için bara.kala 

vardır. Gençlik klUp binasında 
rr 1 nrnakta ve samımı hasbihaller
top a 

bulunmaktadır. 

Akmsporun deniz yUzme, yelken 
ve kürek şubeleri olduğu r.;llıl bir 
de gUreş takımı vardır. 14 kişilik gU 
ret takımı mıntaka g1lref blnlclllk 
mllsabakalarında tkl btrlndllk, tıç 
Uçllnctıltık kazanmıetır. 

Futbol takımı da çok kuvvetlidir. 
Bergama ve Balıkealrcle yaptığı maç 
1arda galip gelmle yUksek bir oynn 
cöatermtıUr~ 

Bu en eski klftbDmDzU mahva do.tro 
gUtllreo ikilik artık nihayet bulmalıd•t 

Muhiddin tlstilndağın işe deı hal 
vazlget etmesini bekligoı uz 

Okuyucularımız hrebalde hatırlar· 
lar. Tilrk.:ycnin en caki ıpor klilplerin· 
detı olan ve çok ıerefli bir maziai bu
lunan Altınordu klübünde, iki sene ev
vel tiddetli bir ikil;k bqlamı1ıt. U~tUı
te yapılan kongrelerde, çıkan ihtil!flar 
nihayet mahkemelere kadar dütmüı ve 
işe adliye müdahale etmifit. 

O aıralarıda uzayıp giden bu vaziyet 

nihayet iıaıedilir pbi olmuo. klilbün 
müesaislerinden avukat Ratidin reis~ 
liğindc gençlerden müteıekkil bir ida-
re heyeti kurulmuıtu. , 

Aradan bir, batu. bir buçuk sene 
geçti. Altınordu klübünde her teY •U· 
ktlnette gibi gl>rilnhyordu. Fakat ge
çenlerde, yeni bir ibtillf, bu kUlbU tek 
rar allak 1:.ullak ettL tı bir daha mah
kemelere, poli8e velhalll bir spor ldübü 
için, t;miiyc kadar hemen hemen hiç 
va.ki olmamıı yollara diltOrdtı.. 

Bu seferki vakanm eebepleri ne idi. 

tıtc yaptığımız tahkikat ned.:cıindc bir 
çok alAkaöarlar'\ bize f8yle anlattılar. 

, 
.f."'. . . 

• 1tiS' 
Anndolı4 klilbü ytni idare 1ııytl• 

Celôl Erıun . setit'de 
Janndan Cetll Ergurıun rı~ ,t iııs' 
yeni bir idare heyeti ıeçti. "ISSl1 ~ttdf. __ ı..;t tOI' • 
zab bir zabıt varakasile t~ tıı1etlı ''Avukat Rafidin reisliğindeki idare 

heyeti nizamname mucibince aeç.lm ta
rihlerinden itibaren bir aeııe ~mda 
kongreyi davet edip yeri bir inthap 
yaptrrmak meoburyetnde bulunuyor· 
du. Halbuki bu müddet aylarca geç.
tikten IOftl'I ancak 10-10-937 tarlhinde 
kJUp heyeti. umumiyesi lçtimaa çatnl
dı lla nmvet biut a.ıial•.. atumda 
muhtetlf de~ulara vnlle Oldu. 

Bunun lıarırsmda, eski idare dJıi ,_ 
ne kongreyi.ne de yeni idare heY~· 

rumamakta ıırar ederek, klUP tı" 
nil ve vazü~sini yeni arkada~, 
lim etmediği gibi, mabkenıeye 

Amerflian futbolll :Avrupa.da oy
nanmakta olan rağbinin çok daha 
sert ve kırıcısıdır. Her oyunda on 
on belJ de yedek oyuncunun kenarda 
beklemesi oyunun ne nispette sert 
ve yorucu olduğa hakkında Uy bir tt 
kir vereblllr. Futbolcular ekseriya 
btrtblrlerhrln Ustllne atıryarak yere 
dUIJ{lrmekte ve bir taraf top kimdey 
se onaan topu almak için dlğer taraf 
da ona mAnt olmak için bflyük bir 
canlı kllme halinde Ust Uste yığıl
makta.dırlar~ Bu patırtıda sık sık vı,ı 
kua gelen sakatlıklara mUmkUn 
mertebe mA.nl olmak için Amerikan 
futbolCU.lert tızerlerlne resimde gör
dtıAllnnz teçhizatı giymek mecburiye 
tlndedJrler. BUtlln bu teçhizatın a • 
ğırltğı 7.5 kilo tutmaktadır. Maama
fth futbolcular hep lrlyarı, gUçltı 
kuvvetli adamlardan seçildikleri ı -
çfn bu Y1}ktl kolaylıkla taşıyorlar .. 

İşte bu. teçhizattan bir kısmı: 
ı - Omuzlara takılan bu omuz -

luklann nstıerl köıele, • lçlerl pa
muktur. Maksat gayet kolay kırı -
lan köptuc1lk kemlklerlnl muhafa
zadır. 

2 - Futbolcunun ayaklan evveli 
Benzoln denilen bir mahUHle boyan

. makta ve sonra bir talk sandığtnın 1 
çlne sokulmaktadır. Bu ameliye fut
bolcUnUn derisini serti tlrmek 

Eaaseıı Rat~n reisliğindeki i..dare he
yetinin yaptığı i§leri_ beğenmiye.n bir 
çok azalar .vardı, Konıre gilnil heıı-i 
toplandılar. Salon kalabalılrtı. Fakat 
kltip reisi kongreyi açar açmu : 

- Ekseriyet olmadığı 5in kongreyi 
batka bir güne bırakmak zaruridir, de-
di ve kongre yapılamadı. Bu vaziyet 
nizamau:dı. U ıulen bir kongre reisi ve 
seçmek ve taadat yapmak lizrmdr. 

Maamafih bu karara yine rua gös
terildi. lk:bre heyetinin ikinci kongreyi 
müteakip 15 gün içinde toplam.ası ve 
bu seferki içtimada hazır bulunacak 
aza adedi kaç olursa olsun kongrenin 
yapılması nizamname icabı idi. 

Fakat idare heyeti ikinci kongreyi 
ancak 28 gün ınora yani 7-lf-937 tari
hinde topladı. Ve bu eefer de ilkinden 
·daha garip bir vaziyet oldu. Klilp rei•i 
avukat Raıid: 

- Heyeti wnutniye uabidir, kon
greyi talik ediyor~ dedi. 

Böyle bir vaziyet tamamen haksız 
ve yersizdi. ldare heyeti ne klilp ni-
zamnamesi, ne cemiyetler kanunu mu
cibnice böyle bir harekette bulunamu
dL 

Azalar ta bil, kH1p reisinin .cizlerine 
tiddetle itiras ettiler ve kongreyi yap
mağa karar verdiler, aynı samanda 

idare heyetini de hesap ver.miye çatır· 
dtlar. Fakat idare heyeti (bl.ı kongreyi 

tatil ettik) diyereke Alonu terkedi.p git 
tL Bu vaziyette kongTenin . devamına 
mani olamadı. 

Heyeti umumiye n~ ve yolunda 
kongresini japarak. 1d6blln eUi ua-

ayağında pişikler, •ımklar peyda 
olma.sına mlnl olmaktadır. 
· 3 - Oyunda tutmak "Ye yere yatır. 
mak da olduğundan pantalon gayet 
daya.n1k.lı olmakla beraber kolayca 
tutulamıyan kaypak bir kumqtan 
yapılmıştır. Bu pantalonun kalça 
kısmma da yastıklar konmak sureti 
le kalçalar tekmelerden muhafaza 
edilmektedir. 

4 - Ayakkabılar, oyun eayırda 
oynandığından yuvarlat kftaele ıd • 
paykhdır. Futbolctl btltthı techlzatı 
gtydl~l vakit ızerlndekl eşyanm kıy. 
metl 80 dolardır. 

5 - Ve her şey tamam olduktan 
sonra teçhizatın Uzerlne bir fanllA 

racaat etti ~fi 
tı bir ta raftan adliyede, vil! ~ 

poliste bir~ muamele gSre~ ~ 
ııacuı:n, C"ıı.kl ıawuı ıus!c~ ~ ıre to9: 
da bu ayın 18 inde yenı bır kosa rdıJ. P. 
lamağa karar venni1 butunu.yo if ~ 
kat bu kongre toplanamadı • 0 tJlı~ 
muhtelif devlet dairelerinde. uıı tı"' 
edilmekte ve Altmordu kl~~re tır" 
tında bu müddet %adında i1u 1 

yeti bulunmaktadır.,, 1e~ 
Spor klilplerimizi mahve~e~ ~ 

terin başında dalına bu kabil ıJU!;U Ô• 

diıeleri gclmclctedir.Altınordı.ı ~rf1 
timdi böyle bir tehlike ile tcarıı 

• 1e 
demektir. iııi1Jt ·d• 

fatanbuldaki Halk P~i )!iJJı1 ıe 
spor teşkilatının reisi olan "'aıudJll' • 
din Ustilndağın bu i2e derhal uJi1 yıJ! 

• k' kl ...... oıbilrO .• rt' 
etmcsinı ve bu ea ı ULI"' dal1 Jc .. 
varlanmakta olduğu uçurUrO 
masmı temenni ediyoru:ı. ol 
Av.~upa fu~ra,1 
musabak eııı1e1<~ 
Avrupamn muhtelif Jll • b'1.ceJe" 

futbol şampiyonluk maçları: petl 
taki karşılaşmalarında atın 
şunlardır: 

lNGlLTERE: O 
B. · ham Bretford O .. 0 ırmıng - . 2 .. 
Charlton - Leicester cıtY 0 .. ' 
Chelsee - VolvertıamPtoll 
Grimsby - DerbY O • ~ 2 • 1 
Leeds - Manclıester cıtY O 1·ı 
Liverpool - Arsenal 2 • v~ 
Middlesbrough - :soıton 
Portsmouth - Everton 3--1 
Preston - Sundcrland o-O o-1 
Stoke city. Huddesfıel~ ı-2 
Vestbromviç • BtackPO° S 
lTALYADA: ~ 3. 
Fc. Napoli • ŞaınPi t-2 . 
Fc. F1oransa • Livorn~ t .O 
Ambrosiana • Fc. 'fo 0.(l 
Fc. Trieste • As. Ron-; .. ı 
Fc. Bari. Fc. Luc:ca 
Lazio • Atalanta ~ 0 ..-nA 0 • 
Juventus - BolVE>·- ı 
FRANSA.DA: de R~ O- s-1 
Racing Arras • Sta ,pddırP 
Olymp. D<b,1kerk • 1/al ,sne ı-1 ~ 
ea. Paris • Stade seth JJt15. 
Fc. Mutlhausen • ~s ,.O ,J 
Ac. ım-re • Stade ~ 
So. Mont~er --F~ 
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ll:ğeı bir lıaıp mukadderse ve lngiltere ile Amerika bu harpte 
tek cephe lulaılaısa 

Japonya, düşinanlarının deniz 
kuvvetlerile baş edemez ! 

~rtlerikanın pasifik~ - - ---· 
filosu, tek başına 
bııe Japonyayı 

korkutacak 
derecededir 

"azan : Sadık Vuman lJ üU{ Şarkta denı:z kuvvetleri-
ı1in tecemmüündcn bahsedildiai 

!11 &.ır_ada müstakbel düşmanların ku~-
0~crıne bir göz c!ezdirmek faydalı 
~- Bu. ?akıka.da Çin sularında bulu
~ .lngılız denız harp kuvvetleri şun-

tdtr: 

l ·- Beıinci kruvazör fırkası 
2 - Sekizinci mubr,:p filotillası 
3 - Dördüncü denizaltı filotillası 
• - Bir u~ak ger.ıisL 
~ - Yang Çe nehrindeki 13 adet ne

topçekerinden mürekkep filotilla 
' - Beı adet nehir topçekerinden 

ckkep bir ikinci filotilJa. 
~u kuvvetler, beşinci kruvazör fır-

kumaooanı visamfral Littlenin ;::i altındadır. Singapur üssünde bu
\ n bir iki monitör, sekiz on topçe
~ tr Ve diğer bazı yardımcı gemiler de 
"h . 1 }' .. aınıra m kumandasında bulunu-

Or, 

~ng.:ltcrenin b:şinci kruvaör fıı kası 
t tdij b:iyük ikisi küçük <>lm:ık üzere 
~ altı g.-midc:n m:.ırekkeptir: 
Cuın:,:cland (amıral gcmi:i), Dor

'ttsı · b ·l ırc, Hcrvlck, Suffolk, Capctovn, 
anac. 

~.11ı.:nJram ilk clörııi' 97.50-9900 ton· 
ğ;tur, . n §Cr mı:İ &Ürallen vardır. 
c! 6·929 > ıllan arasınaa yapılmışlar- · 
tı;". Son ":stem kru,-azörlcrd:r. II~rbiri 
tC.r.ıı ta;ı e 20,3 lük, dört tane 10,2 luk 

:ı~la müsellahtır. Tayyareye karşı 
~~daiaa için bu gemilere dörder taı.e 
k' 7 lik ve dörder tane de 4 lük topb~ 
~~tıznuştur. Herh:rinde aynca bir ai; 
\ine ır.akillcli tüfek sekizer torpil kc· 

"':ıı d'' J ~· or er uçak vardır. 4800 ton hac 
d;~elti Danae ile 4200 tonluk Captovr. 
,,

6 
t!~ be§er adet 15,2 lik ikişer adet 

~·· L·ıc sekizer tane tayyareye karşı 
'c~·lafaa topu, onar makin::!i tüfek ve 

~er torpil kovanı vardır. 

ı._ lrçak gemisi Hc.rmestir. l 1,000 ton 
~Czn· 
ıuıc lrldcdir. 20 uçak taşır. 6 adet 14 
~ lopu vardır. Tayyare hücumlarına 
~tıı tnüdafaa i~fo üç tane 10,2 luk 
~ tt tane 4,7 luk ve 22 tane 10 mili
(s tr~Uk seri ateşli topu vardır. Sürati 

ltlıldir. 
Se1cı.· . uh . f.1 . 1 de -·ncı m np ı otıl ası 10 gemi-

~~ l'c. denizaltı !ilotillasI ise 16 gemi· 
ıtıürekkeptir. 

ıc:;o?dradan gelen son haberler, ingil 
loıı tıın Uzak Şarka ~niden 266,800 
~eğ hacll\:nde 22 harp gemisi gönder
~ı.ı ~ karar verdiğini bildirmektedir. 
~İilc a.rp gemilerinin S i son &:stem bü
>iiıt dırctnot, 7 si 10 nar bin tonluk bü
~~fir lcruvazör, 9 u dörder bin tonluk 
t~. kruvazör ve bir tane1,: de tayyare 

11İdir 
lı . 

lt0~ndan başka dün gelen haberler 
bir llda ile İngiltere arasında yapıh:n 
ltıtı;11la~ma neticesind eHolandamn 
~O 

8 
Okyanusu tnüstemlekeJerindeki 

lso :~ s~stem denizaltı gemisinin ve 
~tin Uyuk uçağın da İngiliz amirallığr 

la c geçeceğin.: bıldiriyor. 
hııı Ponyanın açık denizde harbi ka
ı-. ~dcbilecek gemileri ise agağr yuka-

9 ~~c sıralanabilir: · 
tı ~tr .. harp zırhlısı. 
~~ Yuk kruvazör 

<; le.. . 
8 Uçuk kruvazör. 
IS?llçak gern:si 

to .. 
ıs~ rpıto ve muhrip 
't denizaltı 

lngiliz tayyare gemisi Hermes 

I . 

Zira Amerikanın Parifik filoeu eaa· 
..• ı tc.k 1.Jaşına bile Japonyayı korkuta
cnk derecededir. 937 aalnamelerfne gö
ı e bu kuvvet şu gemilerden terekküp 
e J'yor: 

15 hattı harp gemisi 
7 uçak gemisi (içlerindeki uçak ye-

l. ~nu: 620) 
17 büyük kruvazör 
15 küçük kruvazör 
206 muhrrp 
90 denizaltı. 
Demek oluyor ki Japon aoşmanı cep 

henin Uzak Şark sulannda toplayabi
leceği kuvvetlerin asgari yekunu şu

dur: 
20 hattı harp gemisi 
9 uçak gemisi 
27 büyük kruvazör 
2 6 küçük kruvazör 
2 ~6 muhr,:p 

• 

110 denizaltı 
Denizaltı ıeınilerinin yekOnuna, bay 

le blr mücadeleye seyric:i kalmayacaiı 
muhakkak olan Ruayanın deninltı kuv 
vetlcriıi. de ilive etmek doiru olur. · 
Japo~ır için yüzde ild • niabetinde 

bir kurtulut ihtfoıali vardır• 
tngili.ı ve Amerikan: do~anmalannı 

ayn ayn yakalayıp faka baatırmak. 
Bunu yapama.ılana, Uzak Şar'kta 

toplanacak kuvvetlerin kumanda vah· 
deti teıekkül edebilecekse ve eskiden 
olduğu ıibl bir açık denii harbi olabi· 
ltcebe Japonya bir yeni ÇuP.na ka· 
anmak töyte dursun Almanlarm la· 
kajeraktaki terefli vaziyetlerini bile 
dürbilniin tcral ite gSrUr. Zira dütma· 
nm yalnıı kuvvetleri değil Osleri ve 

stratejik vaziyeti dahi Japonlara kat 
kat faiktir. 

Ne vyorlcta hus11sf hnstanelerden birisi tıpkı bir gemiye benzemektedir. 

~' ~ l:ıılr harp muk
0

adderse ve lngil
tiıtaca\ı Aınenb bu harpte tek cephe 
'd ili~ ar,a Japon}'ll, düşmanlarının 
t'iitı11r.~UVvctlerilc ha§edemez gib: gö· 

1 

.. :.~. tu lnrın hizmetini, gemici kıyafetinde hastabakıcilar görüyormuş. nu-ı 
ı-ayn. girenler, kendllorlnl hastanedo değil, seyahat eden bir gemide zan
nedf:vor ve açık denizlerde dolaşan bl r insan raahtlılı duyuyorlarmıt .. 

9 

l1J w•••wıAa . '"" 
Güzellik sanayii her kadını 

güzel yapabilir mi ? 
Umumt hiz. 

den milteessir ol 
nuyan bir fey 
varsa o da hiç 
ıUpheıiz güzellik 
aanayüdir. Ameri 
kahlar . bu uğur• 
da, yani yilzleri
ni, viı:utlerini 

gilzelleıtirmek i • 
!jİn, bolluk dev
rindeki kadar, 
belki de daha zi
yade para sade • 
diyorlar. Resmt 
bir ıt:ıtisliğe gö 
re haftada 420 
milyon,sene de 21 
milyar 800 mil -

yon frank!.. 
Avrupa ıta

tistiklerini araı • 
tırmadım. Şilp • 

htikbalin büyilk anneleri, buğday haf&klan 
nn Hçb, süzel endlımlı olacak.. 

hesiz bu, Amerikalılann sarfettilderi-
ne nisbet edilemiyecek derecede az9ır. 
Zira, Avrupa fakir bir memlekettir. 

Çehresinin güzelliğini arttırmak 

için bu kadar para sarfedemez. Avru
palı kadınların birçoktan bunu ya 
tabiatten beklerler, yahut da pek pa
halı olmıyan usullerle temine çabpr
lar. 

Bununla beraber, aon zamanlarda 
Avrupalılar da gilzelleımeye eıki yılla 
ra niıbet1e daha çok para vermiye bat
ladılar. Birçok memleketlerde b::diiyata 
dü§kUnlUk gün günden artmakt:ıdır. 

Kadınlar, eski zamanlardan çok 
serbesttirler. Ninelerinden daha ser· 
beıt, daha la:.ibali gezmektedirler. Bu 
da pek tabii görülmektedir. Bugiinkü 
kadınlar, açık saçık bir kıyafette h1lkın 
huzuruna çıkmayı medeniyet ve moda 
iktızaaı sayarlar. Ve biz de, onlann bu 
halini ahlika aykın değil, tabit göril· 
rib. Ukin bunun çarelerim aramaları 
hakkınI teılim ediyoruz. Fakat, mah
dut bir çerçeve dahilinde .... 

Vücudün haklannı tanıyoruz. Yal· 
nız haklannı değil, vazifelerini de ... 
Mesell vUcudlln kuvvetini artbrmak, 
gindllfifti dyadelettirmek bir vazife
dir. Ruh fÇhı olduğu kadar "V\kut için 
de adalet latfyoruz. 

Kadınlar, eskisinden daha nu gUzel? 
Bu <Syle bir ıual ld, cevabı pek zor. Zi
ra. vakalar aksini g&teriyor gı'bi... Be
denin güzelliği lehinde açılan mileade 
leler hem muvaffakıyet ve hem de he
zimetle nihayet buluyor. 

Birçok kadınlann, yaıtannın iler
lemesine rağmen güzelliklerini muha
faza etmelerini bir muvaffakıyet ad
detmek azım gelir. İhtiyar kadınlara 
nadiren teıadilf olunuyor. Birkaç aene 
sonra hiç g8rillmiyecek gıol bir fey .. 
lıtikbalin bü:>•Jk anneleri, buğday ba
ıaklan gıöi san saçlı, bukleli, güzttJ en
damlı, dudaktan da kiraz gibi kırmızı 
olacak .... 

Buna da, t.:ildin beslenmesi, parafin 
şiringalan, kolay ameliyatlar, ç.amur 

banyolan, ıonra hıfzruihhaya daha ziyade 
riayet ve hayat tarzının değiımeai 
sebep olacaktır. Çirkinlik bir haııtahk 

alameti telikki edilecek. GUzeUik de ' 
sıhhat ..... 

• • • 
Gilzellik sanayii sayeıinde her ka

dın gUzel olabilecek mi? ... 
Buna kuvvetle ıu cevabı verebili

rim: Hayır 1.... Zira, hakiki güzelilk. 
yalnız bir çehre değil, bir ruh mesele 
ıidir. 

Bir çini vazonun ~zelliği nihayet 
bir tekil, bir renk, bir madde mesele
sidir. Va.ıo ihtimal bo,tur, yahut da ö
rümceklere mesken olmuıtur. Belki de 
içerisi bal veya çamur doludur. Bt•nun, 
vazonun gUzetliğine veya çirkinliğine 

bir tesiri yoktur. 
Fakat, bir kadın canlıdır. Gfizelliği 

·..:ildinin taraveti demek değildir. Birçok 
kadınlar görUrUm ki bir çini amatörüne 
göre ideal bir mükemmrtiyetteydi. VU
cudün teldi, renk, her ıey hayrete ve 
takdire değer .• Bununla beraber, gü 
zel değilterdit Zira bu güzel vuolar 
boftu veya bozulmuı. fesada utramıı 
bir madde ile dolu idi. 

Ruh! çirkinlik: muhtelif tekiller.ata-

bilir. Bir çirkinlik vardır ki kalm ka
falılıktan, akıl .. ve fikirden mahrumi
yetten ileri relir. Meseli; kayıtsızlık, 
ehemmiyet vemıeyiJ.. Bu, birçk gü
zel kadınlarda görülür .• Bir bqka çir
kinlik de sefahetten, hıra, tama ve ·ha· · 
ıiılikten doğar .... 

Gene unutmayın ki, sertlik de çeh
renin gUzelliğini bozabilir. Bazan bu 
sert tavır ruhi sebeplerden değil, fazla 
ve acemice yapılan makyajlardan ileri 
gelir. Pariste bu ifrata çok tesadÜr o

lunur. Birço1c kadınlar gıüzelleıe-yim 

derken -adeta insanlıktan çı~orJar. 
Bambaıka bir mahltık oluyorlar · 

Kırmızı ve beyaz boyalarla sirkteki 
palya!iolara dönen bu kachnlan~ 1kama
val 'gUnlerinde sokaklarda görülen mas
keli maskaralardan farkı yoktur. Bu bo
yanm altındaki sevimli, ~h çer.reyi 
görebilmek için pek yakınd~ ve dikkat
le·bakmak icap eder. Fakat, ekaeriye~e 
bu çehre sevimli d~ildir, ve.az canlıdır. 

sertlik, kayıtaulık ruha, kalbe, iıtc?lJİtir. 
Ruhta serketlik, muhalefet hilküm 

a:irdükçe, keder ve sıkıntı bunu·arttır
dıkça; insan, kuau!lannm,.manil.erinin 
cıiri oldukça güzellik tesirsiı kala· 
ı.:alrtrr. Ruh gil.ıcl olmadıkça çehrenin 
gUzelleşmeaine imkln yoktur. 

Amerikalı bdmlann, siizellilderl uğ· .,.. 
ruada harcadıkları paranın tutan 

haftada 420 milyon franktır 

TiFOBiL ~ 
Dr. Ihsan Sami 
fifo ve paratıfobıstılıklanoa ttıtl 

mımık için ·~udın ai1nın tifo up
'ındır. Hiç rmhat~ı7.hk vcnneı. Her 

ket alabi1ir. ltutuıu 55 Kr. 



' • 
z.. & • <1--. 

Hcnn"u<dl'<dla bDr gece .. a (1) 

111. - Mae Vest 
Etli butlu yıldızın muhafız kıtatı 
kumandanı Boris Karlof'dur ! 

Gördüğüm şey şuy 1 
du: Garbo, bir ara 
hk nasdsa benim 
Marlenle !tonuıtuğ.ı 

( mu görmÜJ, hayalatz 1 
tını muvakkaten ter 
kederek otomobili· 
geri çevirtmiş . Son 
ra da araoa.rJan iner 

' ken asfalt üzerine 
dtişmUı oayılmıı. !\ \. İşte tam bu sırada 

~ Marlen I>itrih bana 
filmlerinden bahsedi 

• yor v~ talaffuzu güç 
bır Rus ilmi söylüyordu ki, Rupen ba 
na haykınıuıtt. 

Gilç hal ile Gretayı ayılttık. Beni 
görür görmez tekrar bayıldı. Nihayet 
kendine geldi. O sırada bir kaplan gibi 
yanımıza IOkulan artiste hakaret dolu 
bir baktJ fırlattı. 

Ben Mamulyandan ltfae Westin ad 
resini aldım. Hemen otomobile atladım. 
Uzaklaşırken, rejisörlerin müdahalesı 
ne rağmen iki yıldız acayıp stsler çıka 
rarak, tam bir Kasımpaıah edasiyle 
saç saça, ba§ başa b1ribirlerıne girmiş

lerdL .• 
Uzun müddet gittik. Nev Yorku, 

Londrayı, Monparnası geçtik. Bir, iki 
çol aıtık. Leman gölün:in kryısını do
laştık. Kutuptan dolaşıp Kongoya ge
lirken asfalt üzerinde ve bir duvar di
binde durduk. Ben ıtUdyonun bUyilklU 
ğünU hayretle mülahaza ederken şoför 
inmem lazım geldiğini anlattı. Yediku 
le ıurlan gibi bir duvann önıande kala 
kaldım. Evvcll :yanb~~la hunlan bit 
dekor sandım; fakat değilmi§. 

Şaıkın p.şkın bakınırken duvarda 
bir delik açıldı. Korkunç iki göz bana 
baktı... Bu gözleri tanıyacaktım ama .. 
Sonra bir el uzandı ve g#.:ırtılı bir ses 
''kartını ver I" dedi. Mamulyandan aldı 
ğtm kartı uzattım; Delik tekrar kaybol 
du. Bet dakika, on dakika, on beı da
kika sonra birdenbire duvarda eıran 
cngiz bir kapı peyda oldu. Baktım Bo 
ris Carloff. Dört köte alnına saçlan ya 
pıımış, korkunç gözleriyle beni çağır 
dı: 

" - Merhaba Borisçi 
ğim, buracb ne an
yonun? .• 
Ta1:>it beni tanıma

dığı için kapı gıcır
tısını andıran kalın 

sesiyle homurdandı. 
İçeri girerken: 
- Yahu, dedim, ba 
ban Kuıdilinde süt

çülük ederdi, ne çabuk unuttun c gü:ı 
leri ..• • 

Boriı CarloU, Mae Weıtin muhafız 
lıatatı kumandanı ve 1·1pıcm imit. Du 
var boyunca en meıhur kovboylar ma 
kineli tilfek ve kemendlerle m:lsellah, 
minimini magalların önUne çökmüıler 
gece gilndil.ı meıhur yıldızı gııngıterle 
rin hUcumcna kartı muhafaza ile mü
kelleftiler. Bunlar arasında Ken May
nord, George O'Briand'i tanıdım. 

Bahçe gözün alabildiğine uzanıyor 
du: Fakat çiçekler tuhafıma gitti. Bo 
ris insan gülmesine benzemiyen bir gU 
lUıJe, Frankeıtaynde olduğu gibi kolu 
nu uzatarak izah etti: 

• - Bunlar yıldıza gelen buketler
dir. Çir ... ~e merakı olduğundan üç bin 
hektar üzerine buket tarlaları yaptı ... 

Bir binanın önüne geldik. Burası 

büyük bir salondan ibaretti. 
Yüzlerce daktilo kız ·.:ehennemi bir 

gürilltil ile ~alışıyorlardı. 
Boris izah etti: 
- Bunlar yıldıza gelen aşk mektup 

Janna anlan istediği gibi cevap verir-

ler .• 
Bir müddet daha )~:lrüdü:Cten sonra 

Umrilk dairesine geldik. Burada mua
g e olundum. Tabii üzerimde k5gıd, 
yen b' 
kalern ve on bet kuruıtan baıka ır gey 

bulamadılar. 

Beni bu ıefer bir baıtcası aldı ve bir 
küçük köıke götürdü. Kapıdan içeri gi 
rer girmez bogulacak gibi oldum. Me 
ğer yıldızın ter aaatı yeni !>itmif. Gan· 
gster korkusundan evden dııan çıka
madığı için, glinı:in muayyen saatinde 
kalorif crleri 90n haddine kadar açıyor 
ve bu suretle zayıflık kürü yapıyor
muı .•• 

Nihayet kötkün büyük bir salonun 
da onu gördüm: evveli tanıyamadım. 
Aıçı kadın zannettim. Beni görünce 
bir çıglık kopardı ve yuvarlana yuvarla 
na kırmızı perdenin arkasında kaybol 
fo. Salonda bir k!şi daha vardı. 

Görür görmez ta
nıdım. Walt Disncy 
yıldızın icarikatürii
nli yapmağa gclmiı. 
Yeni bir Holivud re 
vüıil çevireı.:ekmit. 
Biraz konuıtuk. Bir 
de baktım, perdenin 
nin arkasında bir ka 
dm, Mae West, çık 

tı. On dakika evvelki et külçeaiyle bu 
nun arasında hemen hiç münasebet yok 
tu. Ağzında bir cıgara külhani bir ta
vırla kmta kınta nklagtı. Saçlarını ka-

bartmıı. ağzını kan rengine boyamzı
tL Sırtında siyah bir tafta vardı. 

Etli, butlu vücudunu kuı tilyü yaı 
tıklar arasına bırakarak ır.üstağni bir ta 
vurla elini uzattı. Öptüm. 

:-Ne iatiyonunuz? 
Diye ıordu. Yumuk gözlerini süz· 

mü§, baıını yastıklara gömmi.:~, dur- ı 
madan gıillüyordu. lstanbuldan ne mak 
&idil gel<ıiğittti, Hotivudda niçin bir ge 
ce Jialmak !istediğimi anlattım. 

- Tabii, dedi. ~ceyl benimle bcrı 
ber geçin.•.:eksiniz. Bilseniz yabancı bir 
erkeğe ne kadar ihtiyacım var ... (Walt 
Disneyi gösterek) bunların hrpıinden 
biktım artık ... 

Kalktı, kırıta kırıta uzaklaştı. Bir 
zile bastı. Boris Carloff girdi. Vahti bir 
hayvan gibi artistin üzerine atılarak 
onu öptü. Usteki salona götürdU. Beı 
on dakika bekledik. Mac Weıt saçtan 
perigan, gözleri mahmur, elbiı~ir.in 
göğsü yırtılmı§ bir vaziyette görün.dil. 
Elinin ihmalkar bir hareketiyle saçla
rını düzeltirken: 

- İşte böyle, di~rdu. Evimde mah 
busum ve her gün biraz da':la §işmanlı 
yorum. Gerçi erkekler beni böyle daha 
çok seviyorlar ama .... Ben zayıf erkek 
\eri tercih ediyorum. 

- Yeni filmler ~evirmek fikrinde 
misiniz? 

- Bilmem ki, bir film çevirsem, 
baş aktöründen figüranına kcv.iar hepsi 
bana aşık oluyorlar. Sonra onlan aıraya 
koymak uzun i1··· Maamafih bazı ıey 
ler dil1Unüyorum. Meaell bu mevsim 
"Havva,, ve "Merih batakhaneleri,, di· 
ye iki filme ba§ladım. Onlar b1tince 
"Cambaz kan,, "Yatak,. dı:ye iki tanesi 
ne daha başlıynı.:ağım. Size evimi gezdi 
reyim... dedi. Disney siz burada kalı
nız!.. 

Disney süt dökmüı kedi ı:ibi itaat 
etti. Mac West etli vücudııncn bUtün 
ylkünü zayıf gövdeme yükliyerek ~ 
luma girdi. 

İlk olarak yatak oda:unı riyaret et
tik. Ora.dan kütüphane dediği yere gir 
dik. Filhakika burada dört duvu ta· 
vanlara kadar raflardan ibaretti. Her 
raf gırtlağına kadar kitabtan çok al
bümlere benziyen cildlerle doldurul
muştu. M"'rnl.la ba':tığımı gi5rünce: 

' · - 1875 denberi 1-
~ "'- ~ıklanmın resmini 
'V biroktlrirdim. dedi. 

1 ~ ,,il" Benden bir resim is 
(_'tj/ / ~ tedi. Tabii henüz fi- · 

/ l / , şıkı olmarJığım ve 
~, .'·,4· resmim tie olmadığı VV iç'n dünyevi yıtdı-
~ zın 2rzu;unu yerine 
~.......- cettremedim. Maa-

mafih ben ondan imzalı bir karikatilril 

Miriam Hopkins'in- evi 
Nuhun gemisine benzer! 

Kapıso dalma, herkese açok~ara Davetnnıerl 
muhteDlf ırklaıra ve mesDelkOeır~ menslYljP>t:ur 

IHllÇ de güzel 
değll 

Fakat güzel 
görünmesini 

biliyor 

M tRtAM hop kinsi şüphesiz tanı • 
yorsunuz .. lhtimalkl . seviyor 

ve beğeniyorsunuz ... Size bu cicl yıl· 
dızın hayatından, hususiyetlerinden 
bahsetsek canınızı sıkmış olur mu
yuz? 

:Pıllriam (Georgle) de doğmuştur. 
Zenciler arasında, pamuk tarlaların 
da bliyUmUştUr. Annesi, resimlerde 
görülen kayıtsız, gamsız, başında ge 
niş btr şarpe sarılı, mütemadiyen 
muz .yiyen ,.e gülen köylU kadınlara 
benzer. • 

Fakat, büyük annesi tahsil ve ter
biye görmüş, akıllı ve mucadelecl 
blr kadıpdı. lşte, Mlrlam tamamlle 
ona çekmiştir. BilyUk annesi, boş va 
kitlerinde romanlar, hlktlyeler ya
zardı. Dostlarına okurdu. Torununa 
edebiyat hevesi veren, onda ,..-.bncye 
çıkmak hevesi uyandıran odur. 

Mlrlam, ilk evvel Brodvey m\tzlk 
hollerinden birinde sahneye çıktı. 
Yavaş yavaş ilerledi. Az çok bir şöh 
ret kazandı. Genç bir piyes .muharri-
ri ne evlendi. Sonra Hollvuda gitti. 

Hopkla sinema artistlerinin yeni 
bir tipidir: Kimseye tabi olmıyan, 
kimseyi taklld etmlyen mUstıikll, 
ceuretll, inatçı mağrur, azlmkAr 
n klistah denecek derecede serbest •• 

(Becky Sfaarp) filmindeki serseri 
kadın, (Hante IP.egse)dekl gUzeJ kız 
(Trols Serenades) filminin ;>'l' ·ek 
k!lPJMl qinak k~J.n.ı: Jllda... Evet, 
Jlldanın ta kendisi .• 'Ona o kadar 
benter, onu 'O':kadar canlı ya.şatılo ki.. 

Kocasından boşandı. Artık daha 
serbest. Ş6hret1 var, sevgtltlerl var .. 

Fakat, barlarda görllnmez. Şık lo
kantalara, birahanelere, kabarelere 
gitmez. Evinde; do'stıarını, HoUvu
dun güzel dllşünen, söz söyllyen a
damlarını etrafına toplar. Konuşur, • 
g'Uler, içer ve eğlenir ... 

Kapısı dalma ve herkese açıktır. 
Misafirleri, davetlileri muhteltt ırk 
lara muhtelif mesleklere mensup
tur. Bunlar arasında bUyUk artist
lere, maruf sahne vazllerlne, meşhur 
orkestra şeflerine, propagandacılara 
tesadüf olunur. Fikirleri. zekft.ları 
gayeleri blrlblrlne zıt mütefekkirler 
görUtur. Vlyanalr f)alrler, genç Avru
pa baplshanelerlnden kaçan komU
nlstler, Vtyanalı şairler, gene aktör
ler ve aktrisler, ilh .. Fakat, hepsi de 
sanat Aşıkı .. Bazan (Mlrlam) ın ev~ 
o kadar kalal1alfk olur kl Nuhun ge .. 
misine benzer. 

O; herkesi kabul eder. Yeni gelen 
mühim bir isim verir, dostlarından 
birinin tavsiye ettiğini: "Oraya 
mutlak git! Holivudda mUtefekklrle 
rln toplandığı biricik yer orasıdır.,, 
dediğini ve bunun için geldiğini söy ' 
Jer. Sıkılarak bir köşeye çekilir, 
oturur, susar, dinler. Kendisine bir 
kadeh teki ,.e sandovlc verirler. Bir 
nz sonra acıtır, mUkA.lemeye karışır. 
Söyler fikirlerini döker zekA.emı 
göeterlr .• 

(Mlrlam); herkesle her ş&yle meş 
gul olur. Münakaşalara karışır, fi· 
kirler beyan eder. ZekA.sı, yerinde 

nil kopard:m. 
AlbUnJerden bana en yakın olanını 

aldım, açtım. Aman yarabbi burada kim 
ler yoktu ki. .. MClhur sinem:. art:ıt
lerlnden, Maıist, komik Fatti, Zigoto .. 
Kelli, Eddi Polo, ıUeradan Boldler, Ver 

len, Udebadan Zola, Kope, ıiyaaiyundan 
prC!\I d8 Gal. •. Yine üdeba.dan Bemard 
Şov itlh ..• 

Kapıldıfım hayret~en meıhur artiı 

tin hararetiyle uyandım. 

Diler tenha bir kaç daireyi sUratle 
geçtik. Kendimi Mae Weıtin saldırma 
lanndan güç kurtararak bahçeye atıl

dım. O, arkamdan çapkın b!r apaş tUr 
kilsU tutturmuıtu. 

'Caddeye çıkınca Harry Baur ile E 
mil Janni"!S'in kol kola, bna do~ru gel-
mekte olduklarını gördüm. 

Sonu var 

.· 

Onu "Mübarek toprak'' filminde de gördiik ... Pol Müni HolivıuL.ı RıısY"' 
dan gelmiştir. HUSU8i hayatında çolc mütevazı, sakin ve sade bir adanıilıf• 
Fakat 8ahnede bü.,bütün b~kııdır. Her an değişir, ba§hll b~ka tuianıkJf' 
t'e?Mt1 eder. Resme dikkat ediniz: üstte soldan itibaren "Ben bir prafl!l'I 
kaçağıyım,, filminde; Çinli bir 1roylil rolünde,· "Papasın hayatı" filrni,.dl 
papas; altta: ''Bir k-Oy dolctoru,, filminde doktor; ''Ameril\anvari bir~ 
muharrir,, filminde gazeteci; "Hid!lct !,, filminde bir ast.. _.,,,.,,. 

Mirimı llopkins 

s6zlerl1e hazır bulunanları hnyreltcı 
bırakır. ÇUnkU o, herkesle alt'ıkadar 
olmayı, herkesi dinlemeyi, herkesin 
cesaret ve gayretini arttırmayı, her 
kesin ttlmat ve emniyetini kazanma
yı bilir. 

Onun evinde mükellef ziyaretler 
verilmez. Diğer yıldızlar gibi Lon
dradan, Pnrlsten gelmiş bir ahçı ba· 
şısı, hlzmetçlJerl -yoktur. E\'ine ne 
zaman istenillrse gldlllr, boş hulu
nan yere oturulur, ne bulunursa. o 
yenlllr. 

Mtrlam zengindir. E\'lnde şampan 
ya ve nefis havyar boldur. Fakat, 
rısafirlerlne blr limonata he peynir
den ve franceladan başka ikram e
dllccek bir şeyi de olmasa gene kala 
balı~m cksllmlyeceğl muhakknktır. 
Çllnk11 oraya gidenler, orada. :veni bir 
fikir, yeni bir ümit bulacaklarına 
emindirler. 

Hiç bir seyden müteessir olmıyan 
Mfrlam yalnız. (Nevyork) da yaeıya
madığma. mUteesslfttr. Orada dnha 
zlyadP. blrtblrlne yakın yaşanıldı~ı
nı sövler: 

- llolh·nddn hrrkcsln hü •Uk "e 
t:l17:el "',lcrl, c:lc;eklf hn.hçclcrf, trnçn
lnn, havuzlan ,·ar. Fnkat bnnlnr 
o kadar büyUk. bfrfbfrlcrlne o kadar 

uznk ki Jnsan htr (lostunu ziyaret~ 
mck, bir dostlle g~iriişchllnıck !

1
,. 

ki1omctrclcr lrntetınck mecbur ~ 
1 lndo kalıyor. Ilcıı, lmra(la, kcndl1,ı Juıybolmuş gibi snnıyonım. Zirıt 1 _,. 

nız ynşıynmam. Dostlanınm sıc \' .. 
mnhltinclc bulunmnk, onların se it' 
Jerlnc, kc<lorlcrlnc iştirak etnıe.1' ,.J 
tcrJm. l>ost1arımclan uzak r~·Jll ,.
bence kabil dcJ:tilcllr. 'Yalnız peJc ç 
ı-:ck Alimler ynlnızhğt seTerJcr, ~et· 
kcst.cn uzak yaşamayı tercih edere•• 
Bnşkn1nrı için bilhassa biraz ~t-' 
snhihl lmılmlnr için gilçtUr . .B11 ,.., 

zeki mlnmlnr nrıı~mda bntttn~ıı' 
lwııuşmnk, <lC'rtl<"şmek isterler· 
.ııuz ;rnpnrnnzlnr .. ,, gtı• 

(Mlrinm), sinema perdesind~dlti 
zel gibi gttrilntir. Halbuki de~ ıetf• 
çirkin hlr hoyımu , kısa ktrplkö~le" 
soğuk bir ren"'i ,·ardır. Fakat ~daıl 
rlndekl parlaklık, bakışların uı· 
tatlılık. zarif bir tebessüm, k~çaı • 
pek kUçük yumuşak ellerindelt ı• 
cnkhk, halinde ve tavrındaki bSŞ 
lılc biltUn bunları unutturur. t•' 

Giyinmek hususunda zevktnt ıtf' 
bldir. Keyfi nasıl isterse öyle ~0tıJ 
nir. ntrgiln bakarsınız gemici k~çlll' 
ilo gezer. Sonra ttiller, Jrtmeıer ~I· 
ele görllrsüııüz, bir peri zannedep,.t' 
11lz. Biltlln bunları zevk fçln )'8 

Şuhluk için değjl. gtııı' 
Gene bir giln, pudrasız. dUZtcıı•' 

süz, sade bir tayyilrle sokakta )B' 
ıur cıclersintz. Gözlerinde. luılıP 011' 
narlı bir göz1Uk vardır. Acaba 0rıce• 
dlyo tcrPddUdo düşersiniz. ıte t1ıı• 
hu hallerin iyi olmadığını. şöb;etıe4 
znrnr vf're<'e~lnl. bunlardan ,. "1cııt" 
meslnl söylc>r. Fakat o. hiç ~,:ıı•' 
mnz. kocaman gözlüı'fünü oısun rıce" 
maz. O herk<'sle konuşmalc, henıttıf 
le tnnışmnı:ı. hcrkPse kendini ta pıeı• 
mak iı;ter. H erkesi dinler, din\' rıııtı• 
ten usnnmnı. HPrkesin fikir zeıı•,. 
clüşünc<'lorlno hilrmetJ Yardır. 
nııı. sanatın meft•ınudur. ııerfO' 

Mlrl:ı.m: şlmc'li sahne vaz 
den .A. ı.uvlkln karısıdır. 

ı# 
>f. Orlof ve Tarakanova filrni - ,.ııı'O' 

yada hazırlanan bu filmin sorı 

lcri de çcvrilmişt:r. _.tfd. 
~ Bu film iç:n 5 milyon frank bi,;ıı' 
lunmuştur. Bu paranın üçte 
İtalya b'.lkumeti vermiştir. . ~ 

>f. M usolini, son zamanlarda 11~ 
ya çok ehemmiyet vermiye l>' ~ 
tır. Romada, en asri stüdyolar~' 
mı~tır. Tarakanova tarihi bir • --~ 
Bununla İtalyanlar, sinema?4kı .,,, 
yetlerini dünyaya göstenntfC 
yorlar~ 
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t1unları 

Elli or musunuz? 
~ .... ,... -

1 Bi~şçi g bi fabrikada ça ı-.'ım; e-. ____ Jl!llıım ____________________ ...... 

Tanrının gıdas~ ıı ifil~Dyaı ır (ğja<Q'I o aın uataycır 

lhtiv r 
sevgiı·ı 

ve posta pulları 
Bazı po~ta pul!arnun üzerinde, sıcak 

m~mlcketlerde yetişen nebatların re
simleri göı ülür: P.ı:miye, kakao, kah
ve, tarçın, biber, mısır, tütün yaprak -
ları, ilah .. 

Gençliğin bir de 

r 
\'azan: Lf'man «aıamanoğiu 

~ç Sinerna o gün pek kalabalıktı Bir adamı düşünt.;elerinden uza~la§tıraca· 

Bunların her bhinin birer sembolü 
vardır. Fakat biz yalnız kakao ve 
kahveden bahsedeceğiz: Kakao; gayet 

nazik bir f:dandır, Malezyada yeti~it. 
1924 te çıkarılan Togo pullarının üze
rinde resmi vardır. 

ihtiyarlığı 
olduğunu unutiııa ! 

~·v~ır durmamacasına reklamı ya- ğına, kuvvetli bir ağrand·sman makine-'a b.ıy~k. macera r~.ım_i kuvvetli bir s~ gi~.i gittikçe daha yaklaştı~ıyor. Ve. 
tj 1 ~s gıbı kapının :ıundcn geçenle- bır gun, genç kadın, manyatizma tesiri 

Çel'i çekiyordu. altında kalmıı insanlar gibi farkında ol· 

~ İtişenin önünde insanları birihir'.ne madan genç adama rast geleceği saatte 
Kakao tozu, kü!ı: ük bir kabuk içeri-

Para b rıktir, dıyor, şununla bununla 
dolaşarak Kendını harcama; bak 

bu yaşta kapılara düştun l 

~~ 1itıran kuvvetli bir tazyik vardı. sokağa çıkıyor. Verdiğ' mektubu alı-
sinde bul ınur. Bu kabuk, bilci:ğimiz ba
dem kab\lğundan dört be§ misli büyük-

h.Öportafı yapan: lveriu~an 
~~~ Fahire bu mUthiş insan dalgası- vor, aanki, bundan evvel, }•:.iz tan~ mek 
~ Çtrıde adeta bunalmış, geldiğine tup almış gibi.. Çünkü bu adam, onun 

tJr. Ekuator hükumetinin 1930 da çı
karc1ığı pul serisi üzerindeki rC6imler 
bunlardır. 

O yatağında doğrulmuştu. Buruşuk 

ve yol yol damarları görünen kuru e 
J:.mi çapıaz.amış, ikı tarafa sallanarak 
Ermeni şivesiyle Türkçe haykırıyor. 
du: 

~ lll!erc pişman olmuştu. Fakat hileti- ı kalbinin beklecHği adamdır. Bütün ka· 
~ıd~1§ bulunuyordu. Geriye ıiöne- vrtlara, ananelere rağmen, erkeğin 
lllt 1

• Yanaklanndan sızan terleri söylediği. istediği yerlere gidiyor. ar· 
Bu kabuk kmnr, içindeki toz çıkarı

lır ve dövülür, cleın. Buna şeker, bi

raz da vanilya karıştırınca ne otur, bi
lir misiniz? Çikolata ı .. 

- Ahlıb kızım .• Ben öleceğ:m .... 
\tek yol gösteren kızm peşine takıl- tık, kırlar, dağlar, den:zJer onların

dır. 
- Yok c.ıaılıcrğnn, dur baklaım.. Sen 

iyileşecek ve daııa uzun gunler yaşaya
caksın! .... 'arrı/\dırrı başında bir bacağa, bir kola 

!)>ordu. Nihayet dayanamadı : 
...._Aman, matmazel, dedi, Nerede o

~) olsun bana bir yer bul 1 Yürliye-
Cceğim artık... · 

~~\> 01 gösteren kız. hakikaten mUskil
' l'Urümeğe başlamış olan, yaştı ka
hoı ~ha Fazla ilzmedi, kenarda nasılsa 

1rrırş bir yere yerleştirdi. 
~cı~aYan Fahire geniş bir nefes aldı. 
t~~~I sildi. Etrafına baktı. Yanında 
~ıııı-.ıkın. temiz kıyafetli y:ışlr bir adam 
'tı\.'ordu. İçinden: "Bereket ki ya
~ . ~~mil bir adam dUşmUş. Kar,.ntrk 
lcıı 1~t'fade ederek mütemadiyen öpil
~ ÇıftJerin yanında oturmak tatsız o-
IM_or. d. .. l d' S f'l · ''Ilı .... ıyc soy en ı. onra ı mı sey-

c~e daldı. 

~ ~ıı filmin mevzuu, adı aaırlardanbe
~~ lltulm::ımış, meşhur bir çapkının 

atından alınmıştı. 
('ıı.!tıutun z:kasını ve meziyetlerint ka

~tı teshire vakfetmiş olan kahra-
"(. 1.kadın katpler~nin üzerinde fe . 

•t 1 b' ~ ır skilon gibi esiyor, k!h pe· 
~en sUrUk1üyor. kSh yükseklere ka
~e tCkip sonra yere çarpıyor ve, bl:Sy· 
°'I? 1tarak dökerek biltiln dünyayı do-

ordu 
\> • 

~/Ilı zat, filmden pek hof]anmıp 
hh;"'.0rdu. Gevrek, gevrek gUl~rek, 
~tıı 1htiyarl ba;;an Fahlreye döndU. 

1 talhyarak: 

; 'Yaman herif değil mi? ... dedi. 

b~.,;van Fahire, birdenbire uykudan 
~di 1tılrnış gibi silkindi. Cevap ver· 
~ ~ .. li'altat döndil ve karanlığa alış
~ ba~lleriyte, yanındaki adama dikkat
~t~ta tr. Gözleri bulanır gibi oldu. 
~ r baktı. 

1. lJ s • 
"ltde esın tonu, bu pervasız kahkaha 
!4%,.11 0 nu yirmi be§ sene evetine gö-

ordu 
~tb . 

~ \o ek sırtJannda, vahşi kokul:ır aa-
>tıdir tşil bir tepenin Ustünde, beyaz 
~o llıcU genç bir kadının dizine ba~ı· 

~~ı~l'l~uş, ayni pervasız kahkaha ile 
tıı~ b ır ~en1.:in sesini i~itir gibi ı>ldu. 

aktı 

Fakat, k:ıdın çok mağrurdur. Bu mü 
Çikolatanın iatirnaH 1526 senesinde nasebeti ötekiler gibi çok basit geçici 

başlamıştır. O tarihte Kortes adlı bir,:si gören ve ı?enç kadını bu fütursuz uysal· 
hğın-'an dolayı. ken·•" · i Pibi bir slirü tarafını:la l Mekısikadan İspanyaya ge-
hatıralann sahibi sanan genç adama, tirilmlştir. 
kendi aşkından bahsetmeği kn · ··ı.~Jk Fenni ismi Theobroma Cacaodur. Ve 
gibi görüyor. Bazan, ona ilk :lşrkı manası rla §Udur: Tann gıdası .. 
"llduğunu, eğer isterse. her ıeyi vıkrp Kakao; merkezi Amerikad.ı, Antil a-
onunla b!r1•c:ebilccei7ini sövlemek için dalarında, Garbi Afrikada çok yetişir .. 
yanıyor. LSkin, adamın, her kadına Kahveağacına gcl:nce menJei Afri -

tekrar ede ede artık ezberlemi§ olduğu kadır. Fakat bu~iln, hattı üstüvaya ya-
~asit sözleri kar• .. un~~ . idıırle tutu~n kın memleketleıde yetittirilmektedir. 

Kollarını, arkasını. şakaklarını oğuş

turdum. Su içirdir.ı, limon koklattım .• 
Sakinleş:niş g.:biydi. Yüzüme tath tatlı 

bakıyor: 

- Ah zavallı çocuk! Sen de mi bu 
yollara düştiin 1 .. 

Der gibi gülilmsiyordu .. 
Karyolasının yanına oturarak konuş. 

ınaya başladık. 

ikimi.zıde}<.: konuşmak ihtiyacı, bizi 
bir an tçinde biribirimize bağladı. Ba-

bu ilem:n bir zerresini bile H~a etmeği Kahveağa.:ı, daima yeşildir. Beyaz çi- na: 
bilyük bir oıtrursu:rltık gibi görerek çekleri, fındık kabuğuna bcnziyen kır • - Para biriktir kızı~ para biriktir, 

susuyor. O da bu yaz eğlencesinin zev· mizı renkli kabu"darr, bunun her birinin diyordu. Gençliğin bir de ih<:iyarlığı 
ki olduğunı.ı unutma. Şununla, bununla kine kaoTlmıs ~ibi. böyle eğlencelerde .:çinde yeş•l i · küçük tane vardır. Bu 

dolaşarak kendini harcama. Bak daha "Iİ~miş bir kaıim gibi, §İkllyet etmiyor taneler, kavrulur, değirmende veya di -
Sıkmtrsını beJli etm:vr :-.... bekte dövülür, toz haline getirilir. bu yaşta kapılara düştün. 

Birgün kc:t;a $!'e1:yor. Uzak bir viHI- Yeni pullarda.1, Üzerinde üzerinde O bir Erıneniydi. Bana dadılıktan ev-
vete tayı·n edilmiştir.. Genr ·-dın, sev- k h · ki · b 1 vel yaptığı hizmctçiiıği anlattı. Hizmet.. 

:s . .. a ve çıçe. erı u unanlar şunlardır: 
gilisine ıstrrabrnı belli etmeden, hattS. çilikten evvelki ha:fne geçti. İşte bu at· 

Koz!arik: Kahve ekiminin yüzüncU k' ba 
-rüterek artrk avrılar::ı~lan o-ünün O'eldı·- . ru.da yüzii tama:niyb değişt.· . San ı ş-

~, ,, senesı münaseb:tiyle 1931 de çrkaI':iığı kA · d d b . 
ğini, yakında cndeceXini söv\Uyor ... ve. ka birinin hi ayesmi, aha oğrusu ır 

,.,. ,; prop:-.,.anda pullan üzerine kahveağa· 1 'b' b" 1 1 
heyecan icin<le beklivor. İstiyordu ki masal 'ln atıyormuş gı ı ır ha a mıştı. 

cının dalını koyınuş ve ıu cümleyi yaz;- Anasını, babasını kaybetmiş, koca.. 
adam, kal f Gitme f Senden ayrılamam 1 mıştrr: ''Daima Kostarika kahvcei atı- H 
desin. Halbuki o, çok telS.,sız bir tavır- •iyle oğlıı Şark cepheF.;nde ölmüş. arp-
la kadını öpilyM. İyi volcutuk temenni nız.,, ten en sok zarar görmü1 bir kadın ... 

Hayti: 1928 de çıkardığı 5 santimt,:k Gene harbin kargaşr.lığı 1çinde evli kızı· 
ve geçirtti~i R"llzel ~ilnlerden nolayı te· pullar Uz~rinde bir kahve dalı ile "Ko- nın izini kaybetmiş. Bütün bu acıkli 
sekkOr ediyor. Hepsi bu ka~ar. Ka- kulu kahve., kelimesi yazılıdır. hatıraları büyük bir hüzünle anlatıyor. 
dm da onu, temasını belki ömrüniln so- Salvador: 1924 aenes:ne ait plllann du. 
nuna kadar unutamıyaı;ağı bir buse ile 25 santimliklermin üzerinde kahve da- Şimdi gördüğilm gfü: yalnız olduğu-
önilvor. Sonra arkasına bakmadan gi- lı ve Senora Mar<.nezanın rcsm.; vardır. nu söylüyordu. ihtiy<ırhk, sıhhatsizlik, 
diyor.... Ve JU kelime yazılıdır: ''En all kah· kimsesizlik onu büsbütün kederlendiri-

İki taraflı akasya ağaçlarının biribi· ve!.,, yordu. İhtiyar kaJın neredeyse ağlaya. 
rine kavuşmuş dallan altında, bıtmive-

caktı .. 
cekmiş kadar uzun görünen bir votda . Tahminimde a)diinmadım. Di§sizlik-

u U bir; noktasını hali gizlice titreten adam, 
yavaş yavaş V r yor. Hafif bir yağmur ten içeriye çökmüş ince dudaktan tit-

v y ~ 1 b b ~u yanrnda oturan ihtiyar mrydı? Şim-
yagıyor. a:;mur a era er ıslanmı~ retli. Kavisli burnu, "'Ukan kalkık rene. diye ka:Jar onun da 'ihtiyarlıyacağını hiç " :s 
sarı yapraklar, sarı elmaslar gibi ışıldı· sine yakla"lmakla bu dişsiz agv zın arılma-

düşünmemış, yorğun kalbinin yegane :ı lr 

yan, uzun yola dök-:.ilüyor, dökülliyor... ıı bir oldu. Başmı havaya kaldırdL Za-
tesellisi diye, içinde genç bir adam 

Yavaş, yavaş yürüyen P-enı- k.,rfın. ırit· yıf omuzlan titrerken. başı yorganın 
'd kt N'h · k çehresi saklamı§tı. 

gı e uza aşıyor. ı ayet altın ren üst:.ıne düştü: Deı in bir ir rekmesin -
Bayan Fahire, son tesellisini kay· lr :s 

terin derinliğinde s!yah bir nokta kalı· betmiş b'r hasta gibi sendetiyerek ye- den sonca: 

yor... rinden kalktı. Yerdeki kırmızı ışıkla- - Annece 1 
Bu yol, onun şimdiden sonra manevi ra baka, baka sinemadan çıktı... Diye ooşandı. Ağlıyordu. 

bir yalnızlık içinde geçireceği ömrünün Göz'•1ktü ihtiyar, gene gevrek, gev- · - Beni bugünler için mi dfoya1ara 
adeta, bir sembolü gibid:r ... ,, rek gül·rek: getirdin? Beni bugünler için rr.: dünya-

Bayan Fahircnin, maziye dönmü~ - Yaman herif, .doğrusu, yaman he- lara getirdin?. 
gözlerinin seyrettiği sinema bitm!şti... rif!... diye söyleniyordu. Yetmiş beşlik bir ihitiyarın küçücük 

Yıprantı'ış. 1htivarlamış kalbinin Leman Karnmanoğlu b'.r çocu~t gilı: ağlayışını seyrederken 

benım ue burun direğim sızladı. Nere • 
deyse ben de onun ahenkli ve içli ağıa
masma 1tatılacaktım. 

Hay:ıt ne kadar aCL. 

Bu ihtiyar dadının böyle bir çocuk 
g~bi.ağladığını seyrederken, ben her 
şeyden ziyade bir ,:.nsa.n olduğumu an• 
ladım. Yüreğim czJdi. Onu o kadar ya.. 
kından hissediyordum ki o da bu daki
kada, şu :;aniyede ölümü bir iple çeki-
yordu. ' 

Hayatt.1 nacak bu suretle dinlcnebile. 
ceğfoe kaniydi. 

Bu sırada odanın kapısı açddı. Bii
yük hanım benden su istiyordu. Bu bir 
bahane olacaktı. Dadının yanında bu· 
lunmamı, onunla konuşmamı istemiyor. 
lardı. 

Bu da c!aha çok mt~leğe yeni atılmı~ 
yeni bir hizmetçinin, seneler görmü§, 
ölüm yatağındaki bir hizmetçiy,:. göre• 
rek mesleğinden soğumaması için ola
caktı. 

Beni jyi yetiştirmek, tam bir hizmet
çi yapmak enc.=şcainin hikinı olduğu 

büyllk hanımın hareketlerinden okunu• 
yordu. 

Çıktım, herkes odasına çcklim§iti .. 
İhtiyar dadının iniltileri arasında 

bel?- de, Lana gösterdikleri yere uzanıp 
yattım. 

Yattı:rtan sonra ne kadar zaman uya 
nık kaldığımı bilmiyorum. Gözlerimi 
çocuk ıeslerile açtım. Pencerelerden 
ııık gelm~diğine göpe henüz pfak !da 

ıökmcmi~ti. Fakat 'Vakit sabaha yakın
dı. Bunu U) kumu iyi almı~ olmamdan 
anladım. Ev içinde bir takım dokşma
lar da duyuyordum. Kendime uyuyan 
bir adam sür.Ü vererek büzüldüm. 

Gece u~n önce düşünmüş ve 
bu sabah kaçmayı kararlaştırmıştım. 

Evden ba§ka tUrlil aynlmama imkan 

göremiyorum. Hanımlarım çok iyi, çok 
candan inunlar olduğu için onlraa git

mek isto.iiğimi söyleyemiyecek haktka 
tı da bildirmeye cesaret g&teremiye
cektim. Bu takdirde bir hizmetçi haya

tı yaşamak düşüncesile girdiğim bu ev
de ilanih1ye hizmetçi olarak kalmak 
mecburiyetinde kala:aktım. 

tşte bu benim, i§~ hiç geln:iyordu. 
Ben, daha çok iş :darchanelerl, rizmet 
çileri tetkik etmek için bu maceraya 
atılmı§tım. Yoksa hizmetçi olarak kal· 

mak için ôegl. 
(Devamı var) 

~~ se~clerde intizamını kaybetmiş 
~tı. -~lbi, kopacakmıcı ibi atıyordu E · 
~eıı.~~a~rrıa,mıştı. Bu adam T-lnk'ın 

l ~Uıı sıvat Vakıa. seneler onurı da 
~~~~: Sİiinmez izleri11i bırakmıştı. 
~ ~~·te "~· Vana klan, alnı, şimdi bayan 
=~ u'f ~'.~ çok iyi seçebilctiği hatlarla 

.......................... -. ... _.. ........... l ...................................... m'311 ... _...IK3 ................................... ı.-......... .. 

'il Cı..ı F k . . b e e\o • a at, ses, gene yırmı es 
~tı, ~elki !{İbi tanan ve pervıısız ka1 
t~ ~ b Şte bu ses, geçmiş gUnlerin 
~~Uııtıatıraıannı bir yaz dekoru gibi 
t 1ııttı\ ıı ;_;nUnde canlandırdı. Ve vaşh 
~lt?i htııı srUzelJiğini muhafaza eden 
lllıtıj ~Ydınlık perder=n fistündc ken 

Ilı s ~ 
~ ''c· evretme..,e baslafü. 
\~ btr 1.dddi, mağrur ve gUzel bir ka· 
~. ')ı,, ~Un vaoura b:.., .. rken, a-enç bir 
~ll q t.. ~ r-., 
~ ·l \tU saauf ediyor. Uzun boylu, sıh· 

1ıt ~tıı3undan havat frslnran hir a
~ ~ ~ıs .. l11

• Sivah tül pere
0

sinin altın-
' er· • • ar · ıki vılı'ln ..,.ihi ıstMrvan ka-

:ı-u <l 
'it "e 0 111 pervast7 bir ,,aıo·arla sU-
'lr • ~ecivo,.lır. Terarı·1 rıer sık-

• a\' • 
'ı~. 111 s m• e o uruvorlar aaliba 

~I b " 
, 'l ~ • =>h.,lar kars•sında , O'enc ka 

' 1 tı :'1 •1 • 
' ı; .. " a1~m~1·ta ısrar e1ıyor 

t:' n ,., 1 1• • ı • • ... '- ,- ,. ~ ... "1 •• ,, • u ·oı ınatc 
ıtıı ' 

l' .r~ .. hıı.,:.,fie bir zaaf hisedl 

'~>ı~!nakta olan bu ıı.evgiyi unut 
'\\ Kocast ·~u"'ca bir tef 

, lttce lttfrı .. ~Tlrm•cı rvrfe vııl"·zrlır. 
~ ~ hı l!Olta~a çıkmıyor... Kalbi ne 1 

~-!l}t: ltı'ir;:ırl--Jc içinde sıkıntılı giln 
r. Fakat, her geçen gün bu 

lla!>erin ueniz ve ma~cra romanı: 32 

Yazan: Alı niz:: ~vtı . 

satlam olursa olsun. ondan <'ürtim ve <'inayet ta
kiplerinde yıllarca dolaşmış, birçok ölümler ve 
entrikalar içinde yu\·arlnnnrak pişmiş bir zabita 
memurluğu, bir Ditektlv soğuk kanlılığı istemek 
biraz fazla. olur. 

Kaprnın önUnde dururlten. Paoıo ile arkada~ 
ları tarafrndnn tanılacalc olursnnı, l\klbetimln 
ne olacağını pekAlft. kestiriyor. kapıyı yalnızı·a a 
cıp içeri girmekten kor!cuyordum. Tam bu sırnıla 
beş nltı snrhoş gemld iki ynnn y:ıJpa \'urarak taş 
merdivenden indiler. J•'ırsnt bu fırsattı! Onlnt 
camlı kapıyı nçıp içeri girerlerken ben de arlcn
larından glr·llm. Onların ıulrnsına siner alnrnk 
beş on adımrta lrn.pıyn ~-akın mral:ırd:ı hlr mnsa
nın bşına çB!ttilm. 

Etrafıma şl}ylecc bnkmağa. vakit huluncn 
dUnyanm en kötu. en lrnrkunç bir ye ı lıw di!~tü ~ü 
mu anlamıştım. n r:u:ıı dar ve • zun blr salondu 
İki yam dn bir ,·nldt lcoyu kırmızı lrncl ifr ttrtflü 
oldull-u nnlnşılan lrnnn p<'lor sıralanmıştı. L"'I;:fn 
şimdi bu kadife kirlenmiş. solmuş. yırtılmış al· 
tından knnnrnlcrin yünleri ve kıtılrlan dışarı fır 
lamıştı. 

Kanapelerln iistünden. tütün rlıınmnnilo lta· 
rarmş tavann karlar ylilrsC"len aynaların ço ~u kı
rıktı. nazılnrı cam1nrı hüshütUn dUşmiiştU . )lüştc
rllerln çoğu yııvarlnk mnrm,.1·1! kUçilk. pis masa
ların etrafında oturmaktaydılar. Tezgah kaba 

keresteden yapılmış bir şey olup arlrn.sında dev tıpkı bir eski zaman cadısı, yahut bUyilcilsU kılı-
gibl tri, abanoz gibi kapkara bir zenci dnruıı içki ğile: 
veriyordu. Bu kocaman herifin sırtmrla lrnyruk- -Oo, oo! dlye haykırdı; temlz gemici esvap-
lu blr ceket, kirll beyaz gömlek ve krnvat ile h;ı- larma bürünmüş bir gemici çocuğu! Dana bak, 
ııında. uzun slllndlr bir şapka vnrch ki. insan, ccv- kilçilk adata: bir centllmen gibi boğazını serinlet 
·resindeki tehlike havasını şidoctlc dnymnsa kah mek istiyor musun? 
kahalrır tle gUJoce:{lne şUphe yolctu. Bon ıcarının biçimini, hele "centtlmen,, sö-

Bu sahne benim tc;ln büsbütün yeni bir şoy, zllnU m:lnnlı söyleyişini hlc bcğenmedimse de, ba-
venl bir rtlemdi! Önceleri Ncvyorlc şehrinin Bou şıı;ıclan mwmaıc için bir bira istedim. Birayı ge-
~·ery dentıen bu taraflarincla blrta!am tchlllcell tlrin(!e oranın (ldetinc güre hemen parayı vermek 
cinayet inleri, bı,ı{'akları, olduğunu duymuştum. g<'rektl; hclbnki; yanımda .Amerika parası olma-
Bnrada her gece birçok adamların ölcli\rUldU.ilnü dı .; ını lıntırlndım ve mns:ı.nın üzerine bir lnglllz 
polisin bunlardan haber bile alamndı ": mı . bir- parası lrnyarak nstünU vermesini söyledim. Karı 
çolclarının bilshiltUn ortadan kayboldu w~n nu d ny- hu bı.ı~ uk parayı görünce birden gözleri parılda.-
muş nm. Bnralura ~ldlp görmnk fstlvcnlcrln b11 dı: 
iş için polisin yardımma mUrnC'n:ıt nttfltlcrlnl dl' 
blllyordum. Ovakltlcr hu sttıl<"ro hiç ehcmı ılyct 
vNmcmlı;;tlm: H\kln ~tmrli hnldlrnt knrşımrlrt <:lr· 
kin vo korkun~ şeklile Rtrıtı~·or. dişlerini ~ösf('t'l
yor<11l . Salon. dnnlzde ~czPn hıs"nlıırın <'n ahltıl<
sr.,.lnrllc dolıt ' ~ttr!lnmf"lcte MI. Plnolnrrln Yan.,n 
pis tütnniin rlum~n1arı lclrJI tanınlarn yültsC"ll
yor: öldtirUC'il. C'Tldrrtrrı lr1:11C'l'll' dt')lll h"r<lnklnr, 
rri'ı~ n sut i<'lliyorm•ıcı ;::-!hi. yU"lcr hPr11 .. t 1 rnlmn 
rlnn yuvnrtnmyor. C'lr!dn ve i f'if\Jm <'rolcı k li fü ı leı 
<leh: "'Y"f<'tln ID"""lt>rl w•r'nP t"<'rl •·orrlıı ! 

S:ı.riıo!':ı ... r:n iri SC"ı:ılt Ur · uı ,.rı h'"İ ·tp. ıml 
~un h cnl7.ll hir kı~m rn'<l• ~ı r-rrın f>.- ı:;f <1 n nıl11-
vor hı. F,•r:ı fa IC' ·t rl,..;ı;.,ton '1 l·;- ·p rN!"'I vii"lli 
hl r zen<'! kr.rıst mii"+,.rflf"r onn: "J·rrn P. "n • <H-
orlr>rı1ı nn knrt old t 1Cf'a ,.n~lt .r;l\r"ndl\- 'l hnld" 
mnkinı> gibi r,~ltc:rvor, hnkf"Se içki y!'tı-;• trlyor. 

hor boş:ı.lnn lrndchl. her yeni golen m\işterlvl ~ö
rüyorılu. fll"n ete mnsnya oturur oturnınz onun 
lceskln, nteşll gözllnden kurtulnm:ımış olılu~nmu 
anladım; çllnkU hemen başımın ucuna dikilerek 

- Vny, vny! KUçUk gemicinin Amerikan pa
rası yok .. Bir l:üçiılc ln~illz! Oğlum, sen hoşuma 
gidiyor.> ııı ama, Amerllca parası vermezsen bu
rad:ı. ln:;i llz p=ı.rnsınııı Ustil verilmez .. Dunu sen 
bilmiyor muydun? 

' nu sö~lcrl, çntlak sesini o kad:ır yükselterek 
~tlylilyordu ki, etrafımızclal•l masalardan bize 

b:ı.l•mağa bnr;ladılnr. Bir gürültü çıkararak gözo 
• ~arpm:ık işime gelmiyordu: 

- Al, koca nna, al lngillz altınını! Senden 
i\fıtUnU lstrınlyerc ~ im! 

Dedim. H:nrı. bir yırtıcı kuş pcn~eslne ben-
zlyen eliyle yarım altını kaunynrak güle güle 
uzaklaştı. 

Bu beH\yt bnşımdnn sa,·dıktan sonra gözle· 
rlmle Pnoloyu arnmnğa hnşladrm. Ortalığı sık 
bir tülUn dumanı kapl:ımış olmakla beraber ara
dığımı çabucak buldum. 

.(Devamı ,varJ. 
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• Us.1<üdar cıva··ı ahalisinden 

On talebe 
kayboldu 

Bunlardan yedisi aynı günde, d'ğer Uçil 
bir kaç gtio sonra ortadan sıroldular 

açtılar nıı ? 
Kaçırıldılar mı ? 

Son sekiz gün zarfında, Üskü.darda ı 
biribiri arkasına tamam 10 talebe kay 
bolmuŞtur. 

Bunların en ya.şlmnm 18 ini geç 
memiş bulunması gerek ailelerini ve gc 
a-ekse Üsküdar muh~tinde ayni yaıta 
~cukları bulunanlan derin bir endite 
ye düşürmüştür .. 

Ortadan kaybolan ilk parti bir haf 
ta evvel evlerini terke~lerdir. Ve 
bunlar yedi ki§id:r, Kendilerinin bulun 
ması hakkında Üsküdar poıisine yapı 
lan m!iracaatlar polisin gayretine rağ 
men bir semere vermemiş ve çocukların 
bütUn araştırmalara r:smen izlerine 
tesadüf etmek henUz mümkün olama
mt§tır. 

HaydarpaFt lisesi, İstanbul lisesi ve 
Ciğer bir iki orta mektebe devam eden 
bu yedi çocuğun a~ağı yukarı ayni gün 
brde ortadan -hiç bir iz !>ırakmadan-
sır olmaları evveli bir sergüzeşt me
rakına hamledilmiş fakat günler geçtik 
çe vaziyet pek haklı olarak derin endi 
telcr doğurmu~tur. 

Bu yedi çocuk nereye gitmişler· 
(iir? Şimdilik meçhul. Arkadaflan ara 
arnda dönen rivayetlere göre hepsi de 
Amerikava kaçacaklarını söylüyorlar 
JtlI§. Pek de varid görı:ilemiycn bu ilıti 
mal acaba bir hakikat midir? 

Ayni günde sinni riişte varmaıruı 

yedi çocuğun birden kaybolmalan na· 
sıl bir ıebcble izah edilebilir? 

Yoksa, bu çocuklar limana gelen ec
nebi gemilerinden birisine binmeğe mi 
muvaffak oldular? Böyle bir te§eb
bils vukuunda ise lim.a npoHsinin der
hal iııe müdahale edeceğine de 1üphe
miı: yok. 

O halde nereye gitmiıtir. bu çocuk
lar? 

S talebe daha kayıp 
Yedi talebenin ortadan 'Y.aybolması 

üzerinden iki gün geçince polise yeni 
bir ihbar daha vaki oluyor. 

Üç talebe evlerinden ''mektebe gi
aiyoruı., diye ~ıkmışlar ve bir daha 
geriye dönmemişlerdir. 

Bu Uç çocuğun ismi Vahdet. Beh
çet ve Nacidir. Üçti de 'Os~:l:lar birin
ci orta mektepte talebedirler. 

Bunlardan Behçet ismindeki ço
cuk aelı:izinci sınıftadır. V c terbiyefi. 
çalt}kan bir talebe olarak ta:ımmışt:Jr. 

Ayni sınıfta olan Vahdet ise oldukça 
yaramaz ve devamsızdır. Uçüncti ar
kadaşları olan N.:t.:i orta m::ktebin ilk 
sınıfındadır. 

Bu Uç çocuk, tamam bir hafta ev· 
vcl sabahleyin mektep kasketlerini ev· 
lerinde bırakarak, fakat çantalarını al
ma~ı ihmal etmiyerek evden çtkm11-
lardır. 

Yalnız bu arada Gülhane hasta.ha· 
neainde bir hemşirenin çc.:uğu olan ve 
Üsküdar Atlamata\1 soka~ın1a oturan 
Vahdet annesinin üç aylık maaşını ya· 
ni 90 lirayı da ~ra~r=nde götürma,. 
tür. Behçet ise paltosunu dani almanuı. 
masa tlzerinde duran nUfus k~ğıdııu. 
içindeki iki lirayı bırakarak cebine yer· 
leştirmistir. Naci de eV:nden beş para 
sız: aynlmıştır. 

Arkadaşları araııır..da dolaşan riva
yetlere göre Suriveve gid·c~.J. lermiş ! 

Behçctin ailesi bu ihtimale daha 
kuvvetle inanmaf~t:ınırfac. Zira bun· 
dan birkaç ay evvel Uac'nin ağabey
si ailesine krıarak evden kac;mı§ ve. Su
riycye gitmiş, orada b!r mi' •1dte kal· 
dıktan sor.ra tekrar geri dönmilıtür · 
Bu üç yaramaı:ın. 8~ .. "cys.iniP terane· 

1 'yle kafası dolan Nacıyc uvarak en . d _ 
Vahdetin 1..:ebindel:i 90 1 raya a ~ 

k Surlve yolunu tuttukları zan· 
ven~re • 
nedilmektedir. 

Ancak höyle bir hal vukuıınd3 ken· 
. . • pek çabuk ,,...'·ayı el. verme· 

dıl:rınıtı . . ? 
1 • icap etmez mıydı. 
erı İk:ncf bir ihtimal de, Vaı1~et v~ a~· 

1 .. •ın Bursa veya tzrrute gıtmı§ 
kadaş ar .... 

olmalarıdır. Bu ihtimali kuvvetlendi
ren sebeplerden birisi kaybolma hadise 
sinin ertesi gün:i Büyükada damgalı, 
biri Vahdet:n annesine, ' diğl"ri de Beh
çetin büyük oınnesinc bu çocukların 
el yazılarını ta1ıyan iki mektup gelmiı 
olmasıdır. 

Merak içinde oğlundan ~aber bek
liyen zavalh anne Vahdetten mektubu 
alınca pek aevinmiş anı.:ak içini açtığı 
zaman zarftan boı bir kağıttc:.n baıka 

bir şey ÇikmanllJtır. 
Behç.:~in ,,.;>.,-!r-cli~i mektupta be 

sıcak bir memlekette oldukfannr, kcn· 
diııini hiç merak etmemelerini, giinde 
125 kuruş ücretle bir fabrikada çalıt
ttğt ve büvük annesini yum yanma a
lacağı yazılıdır. 

Büyükadadan mektubun k~ç günde 
gelece~ni hcaaplryaıruyan bu yara
mazlar, buradan ar.ı·ak Yalovn ve ora· 
dan da Buruya gidebilirler. Kendisi
nin aıcak bir memlekette olduğunu 
yazan Behçetin hali Suriyeye gitmek 
niyetin.de olduğunu tahmin etmek de 
bo§ olmaz. 

Uç arkadaşın kaçmağa karar ver
dikleri, daha B:iyükadaya bile vanna· 
lanndan evvel ebeveynleri tarafından 

haber alınmıştır. 
Rdıtmıda ayni mektepten bir arka

daıına rastlıyan Vahdet, bu çocuğun 
kendisiyle lronuımak istediğini görün
ce cebinden bir tabanca çıkararak: 
"Eller yukarı, geri dön ve koşa koşa bu 
tadan git, kimseye bir şey {.Öyleme !,, 
emrini vermiş ve neye uğra::Iığmı §a~ı
ran arkada§ı da, doğru.:a Behçetin evi· 
ne gelerek vakayı anlatr.uştır. 

Behçetin babası bunun üzerine der· 
hat UskUdar merkezine vaziyeti bil· 
dirmi§ ve çocuğunun bulunarak ken
disine teslim edilmes!ni istemi1tir. 

Bu vaziyet karşısında Uskiidar po
fü:i ne yapmak lazımsa herh:ılcle yap
mı~tır kanaatindeyiz, fakat çoeuklc 
B:.iyiikada • . haydi orada olmadı Yalova 
vev2 miimasil bir yerde el'an bulunama 
mı§lardır. 

Mektupları bir başl:wsmm postaya 
verdiği iht:mali de var. Bu takdirde bu 
adam kimdir? Ortadan srr elan diğer 
yedi talebeyle bu üç kişinin kaybolma
l:rı aras•n.:ia bir münasebet mevcut 
mudur? Vahdet tabancayı nereden te· 
darik etmiıtir? 

• • • 
lstanbulun kıym~tli polia müö:irü

nün bu iıe bilhassa ehemmiyet verece· 
~e ve vermiş bulunduğuna· aade ai
lelerini değil yava, yavaı Üılı:üdardaki 
hlitün genç çct.ıuk babalarını endi~eye 

dü§ürmeğe başlıyan bu manidar kay
bolmalann, b:rer ıergüzeşt heveıivle 

mi, yona başka sebeplerle r.ü vuku 
bulduğunu meydana çıkartacağına iti-
mac1muz varclır. • 

Rc'mini koyduğumuz çocukları 

herhangi bir yerde görecek olanlar bu· 
lununa ve bunları derhal rabıtaya ha
ber verecek oluraa sade merak ve azap 
i?in.de ~kliyen anne ve babaların de· 
ğil, bütün bir semt halkmm minnettar
hğııu kazanacaklarını burada ayr~•.:a 
havdetmeği bir vazife bil'riz. 

lsparyada 
cumhurıyetçHerln 

mu v ffak iyeli 
Tenicl, 23 (A.A.) - "Cephe,, Teru· 

eldeki Fra:ıkist garnizonunda bayatta 
kalanlar §t-r..r:n timalinde Frankistlerln 
sonra mukavemet noktası olan bir pa
pas mekteb'ne iltica etmi§lerdir. 

Sivil thali, Terucli tahliye etmekte -
dir. 9rankist esirlerin m:ktarı 1500 ü 
ccçrniıtir. 

Gene:al Miaja, Tcruelin zaptının 

beynelmilel chemmıyctinc işaret etmiş 
ve bunun ''H ükGmct kıtaatnın zaferine 
doğru :ıtılmıı bir adım,, olduğunu söy
lemi~tir. 

7 ramvay şirketi derdi 

ru ile yapılan bu keşifte, arabanın fi. 
renleri üzerinde uzun tetkikatta bulunul
muş ve neticede elektrik kısımlannm 

Tramvay frenlerinin . 
1hurda olduğu teSbit edild!. 

vatmana yüklemek yolunu tutarak• İki gün evvel Lalelide bozulan bir 
traeıvay arabası yüzün::en, milthiş bir 
f~.:ianın meydana gelmesine ramak 
kaldığını yaımıştık. Bu haılise hak-
kında yeniden yaptığımız tahki-
kat, işin sanıldığından çok daha 
feci olduğunu göstermektedir. Topka -
pıya kadar uzanan bütün bir muhit 
halkı iki gandür bu hadisenin dedi
kodusu ile meuuldür. Vakanrn olduğu 
aırad:ı traınvaydcı bulunanlardan bir 
kıammı bulup konuştuk. Biı:e i'b tüy· 
ter ürpertici tafsilatını şöyle anlattılar: 

"Tıklım tıkhm dolu olan tramv;ıy 
Bayazıt inzıbat karakolu önünde bozul 
mu şve bundan &0nra v:ıtmanm büyük 
bir ıoğuk kanlılıkla her çareye b~ vur
masına rağmen, gittikçe artan bir hız· 
la yokuştan aşağı k:ı.ymağa başlamıı· 
tı. Bir anda Şişhane faciasır.ı hatırlı· 
yan yolculardan kiml;;i ken·Iisini kapı
lardan aşağı atlamağ:ı; kim=si ayılıp, 

bayılmağa. küçük çocuklar ise ağlaş
mağa başlamışlar, 1.:ehennemi bir hızla 
yokuştan aşağı kaymakta devam eden 
araba tam bir mahşer manzl!ası almış
tı. İşte bu ınrada, Ulcli caddesinin 
virajından dönme!t sırası gelmişti. A· 
raba birdenbire 20-30 derece yana yat· 
t.ı. Sağ tarafın camlan adeta yere 
yaklaşmı,tı. Havadan cereyan alan 
aqe koptu. Ve 12 tonluk tramvay bu 
virajı, iki tekerlek üzerinde, döndü. 
Nasıl oldu da devrilmedik? Buna ar.t.:ak 
mucize denebilir .... 

Be1 karde~ler apartmanµ?a kadar 
ayni hızb kaymakta devam ettik. Za
vallı yokulann artık bağırıcak halleri 
bile kalmamı!tI· Araba ar.cak dört beş 
y".u metre sonra, vatmanın soğuk kan· 
lılığı sayesinde, durdurulabildi. Biı de 
muhakkak bir ölümden kurtul~uk.,, 

Kazayı yakınen görenlerden yaptı
,-;mız tahkikat, birçok vatandaşın haya
tını yüzde yüz bir ölümle kar§ılaştıran 
hu hadise ve sonra, yaptıktan garip 
hareketleri bütün açıklığiyle ortaya çı· 
kannaktadır. 

Vaka mahalline derhal yetişen tir· 
ket baı müfettişi İtalyan Baldasara. 
bitkin bir ha!de bulunan vatmanın yeri
ne geçerek, hozuk arabayı kendi eliyle 
depoya kaçumıştır. Zabıta iki at sqn 
ra depoya gittiği zaman, arabcının ka
za esnasında parçalan~n ve hatta nrka· 
daki römork üzerine düşen af§esİ • -
mri edilmişti. Gözle görünen bu noı> 

tadan başka, iki saat zııdmda arabad 
daha ne gibi tamiıler yapıldı6ını All 
bilir 1 

Kazayı yapan araba bu şekilde ta
mir cdildikcen ıon::a yapılım l·eşfin ve· 
rt•.:eği netice, herhalde bambaıka ol-
muştur. 

Şimdi burada alakadarlardan şunla· 
n dileriz: 

1 - Kimbilir k;ıç vatandaşın mah· 
volmaktan ancak bir mucize diye kur
tulduğu bu hadisenin mesulleri tesbit 
edilmiş midir? 

2 - Bozuk arabayı depoya kaçıran 
tar hakkında ne muareele yapıl:nakt:ı· 
dır? 

3 - Ve nihayet. artık her gün 8-10 
tant!i bozulmaüa başlıyan tıamvay a· 
,abaları sıkr bk kontrolden re vakit 
ge~irilece: .ir? . .. 

Bu sualler• c~vap •erılmc~ıkve. 
t~ • ı tll.ılar tram a.1.ara ı,_yatla

n!'ldan emin olarak binemez. 

Vntmsn bir şey say'em'yor 
Kaz;:ı esnasınca bozuk arabayı kul· 

lanan ve bütiin yo).:uların ııöylcdiğine 
göre, bad'ııcn:n b~şından sonuna kadar 
bliyük bir aoğul: k;:nlılık gösteren vat· 
man 732 numaralı N:,-l:r Saneri. dün 
Topk: ;udaki evinden sokağa çıkarken 
bulduk. Pek sinirli bir halde bulunan 
'>u p,enç: 
söyl'yem:m. Esasen simdi hareket da· 
iresine, : idi:ıc:yi izah etı.1iy<! gl.diy:>-

- Afff"d .. reiniz, fak;:.t size bi, ~y 

rum. demcltle ikt"fa etti 
Biz bu satırları yaz::lıli:tan sonra. dün 

bozuk a""n'la üz~rinde ikinci bir lte,if 
ya.,ılmı"tır. 

$h ketler komiceri Fethi. beldi ye mü
hendislerinden Yakup ve Yaşarın huzu-

hurda bir halde olduğu görülerek bu va
ziyet derhal bir zabıta varakası ile tes
bit edilmiştir. 

Bu zabıt, şirket direktörlerinden iki· 
sine de imzalatılmı~tır. 

Su vaziyete nazaran, vak'anm akabin· 
de"" boztik arabayı zabıta tahkikn.tını iş-
kal edecek şekilde kaçıran ve mühendis

ler i~e vazıyet edinceye kadar, ihtimal 

birçok yerlerini tamir ettirmiş olan şir
ket ba~miifottişi Baltazar hakkında hu
kul:u umumiye noktasından takibat ya-

pılacağı söylenmektedir. ... . 
Diğer taraftan son dakikada ögrendi

.. lük 
ğimize göre, şirket yeni bir açık goz . 

· · bütun- kabahati göstermek ıst.emi~ ve 

valhyı işinden çıkarmıştır. ~ 

Vak'aya sebeb ol~ 3:3~ SOfll'3• 
olduğu resmen tesbı t edıldıkt~ b·!AJ.1! 
§İrkctin vatmanı azletmesi d~l, ~ 
mühendislerin, atölye şeflerını!l uşı· 
yüzünden her gün binlerce yol~ ·sinir. 
makta olan bozuk arabalardan bırt esi01 
milthiş bir faciaya sebebi)•et verın edd' 
önliyebildığinden taltif etmesi icab 

eli. • rar" 
Bu i~teki mes'uliyeti zavallı ~ışt11ııl' 

çocuğunun üzerine yük!eni"'ye ~>}-Ol'' 
beyhı.:dedir. Asıl mes'uller şırket.il1 ~· 
sek mevkilerini işgal etmekte olan 

başka inşanlardrr. _..:rıft\ 
·rk~· 

Not: Ynnn, tra..nvay §1 ı,abıede-
yaptığı diğer Y"lsuzluklardan 
ceğiz. ~ 

Denizciler kazaya 
dair ne diyorlarıı.,. .. 

ında bU· \ telif hava raporları almıştır. 1eıııl· 
Kaza, denizcllerlmiz aras Bu sa. Allah Tlirk gemtcUerlnl kötU 

yUk bir teessUr uyandırmıştır. rıhttm lerdc çalışmaktan kurtarsın··e 1~c1l 
bah, limandaki gemilerde,nde ko· Ve yanımdan avrılmak uzer 
kahvelerinde. nce~ta önl~~bartmak hiddetli hiddetli mı.ve etti: ıçtıı se
nuşulnn şeylere kulak 

1 
t ssUrUn - Böyle havalarda ı;erol 8ozUtıl kazndan doğan umum Jtdf~~erecc- Jdmet açık denizdedir. Vapu\11ptt~ asıl sebepleri etrafında ona vapur işte .. "Çabalama 18ı;~1 

de bir filti~ vermektedir. mileri- ben gidemem .. diyenlerin dal11"'rııı;l1" 
Uzun seferlerde çalışan gc nu sö • Ne yol var, ne de manevra it ş)'ı:ı• 

mlzln kaptnnları hulfi.seten ~u ) ğr. Yapı hantal tnblt yol da 01~ıtdt ı 
mektedirlcr: CO. betbaht SÜV:tTl geroiyt Sil a)'•l •, 

"Hisar gemlslle dilnkU fırtına~a alamadı. Dalg-nlnra. kapıldı. 1t 
Knradenlzde bulunmak td:una ma - ra ~arptı gitti. 
kftm olmaklCL birdi. Buna. benzer ge. 
miler seferlerine devam etttkle~i 
müddetçe böyle acılara. tahammut 
etmemiz ıo.zım gelecek. "Ka.z~.da an
cak 24 kişi ölmüştür,, diye dUşunerek 
bu faciayı ehemmiyetsiz bulmak 
mUmkün değildir. tı;:inde 25 kişi bu-
lunan bir gemiden yalnız bir kl~ntn 
kurtulması "gemtdekileı1n yuzde 
doksan altısının kurban olması,~ de
mektir. Yani gemide üç yUz klşı ol
sayclı 288 kişi olcccktl. Bu büyült bir 
tolrlkcttlr. 

"Bu gemi geçen yıl da 
batacaktı,, 

. ' 

Deniz işletmesinin Akdentzde ve 
Karadenizde çalışan en hüyUk gcml- ı 
lcrin~cn birinin süvarisi lle konuş. 
tuk. Bize dedi ki: 

- Fırtmn, şimdiye kadar az görUl 
mUş bir şiddette idi. 'Maamaflh, sağ-
lam ,.e denizci bir gemi ile bu fırtına 
içinde de sem.metle seyahati bttlr
mek mümkilndil. Hisar vapuru umu
mt harp sonlarına doğru Ameriknda. 
n.cıı tbtlyaçları karşılamak ttin, sll
ratıe. gelişi güzel derme çatma Y~ 
pılmış gemilerden biriydi. Zaten 
geçen yıl da dehşetli bir tehllkc gc. 
çl mıişti. Az kalsın batıverecckU. 

- o fırtına bugünkü frrtma. lrndar 
şlddetll miydi? 

- Hayır. Orta çapta bir fırtına idi. 
Fakat gemi yolsuz olduğu için ken. 
dfsinl kolaylıkla kıyıya. atamadı. 

Eğer zamanında dcmfrlemeseydi, 
mutlaka Karadeniztn blr başım lnyı. 
smda parçalanı\"crccektl. Hisarın 
muka\·emetl pek azdı. Bu gemi 
.. Composlte., denilen ne\1dendlr, ya
ni tahta tekneli gemidir. Eskiden 
Bahrinhmer bizde iken yapılmış tah 
ta gambotlar vardı ya .. İşte onlar gi. 
bi bir şey .. Tabii saç kadar dayanı~ 
1ı değllcltr. 

- HugUn lşllyen gemilnrtmlz ar~ 
smda. bu ne\1den olanlar var mıdır? . 

- Vnr tablt . 
- E~er siz Hisarın su ... ·arlsi olsay. 

dmrz. bu fırtınada denize cıkar mıy. 
dmız? 

- Ilir başka gemi ile evet .. Ama 
Hisarla asla. 

- Fırtınanın çıka.cağı bu gemiye 
daha ~vvclden blldlrllmemlş midir? 

- Bu sualinize cevap verirken gc. 
micllcrln müşterek bir şika.yetlerinl 
de sHylcmcliytm. Biz meteorlojl ens
Utülerimlzc.'lcn şikAyetçiytz. Bize '\"er. 
dikleri raporlarda claima bir gün ev
velki hn...·ndan bnhsedivorlar. Bunun 
bana ne rnzumu var? Kaptana lfı.zım 
olnn şey bir ,::Un sonra ne olacağını 
bilmektir: takat sanıyorum k! telsiz! 
sağının idiysc Hisar lıerhaldo muh-

Bu sabalıki gazetelerde t 
gördUğU mUz yanbş haberle .. 

8:ıb~; Faciayı hnber verirken bU ae Dil 
ki gazetelerin hemen hepsin dır· 13

1 çok hatnlar, yanlışlıklar var o' 
lşto rekoru kıran "Son Post ~ııı>'1 
muştur. "Faciayı haber alt~ta ıı>e
derhal muharı1rlcrlnt tahldk te tıl[ 
mur ettiğini,. ya.zan bu gaz:ıaıı bt; 
muharririnin kazadan kurt Ul~1'1l 
rtclk gemici ilo ynptı{;"l bir ğrll fil': 
neşrediyor. Bu mum.katı do rıı bııl ti 
etmenin ımkı\nı yoktur. Zi eti'~eıe 
yaptığ,nuz tahkikat şu n -
vermiştir: ndo. lrf 

ı - Kurtulan gemici ştı a 
da bulunm:ıktadır. tdığı şll' 

2 - Zıwallt adam kurt.ır~tıJlo.t<tfe 
danberl baygın bir hnlde Y ıcendısl r. 
dır. Binaenaleyh hiç kiınse ınaınışt~ı· 
ltonuşmak lmkA.nını bula darı ,1 
Bu cihet ~ile kaymakaJll10 dn"i J:ııY 

~ 'f ıı ..... ı· 
fümız ve bu ht\disc etra 1 yaıııJl • 
susf tahkJkatımm bUdtre~graflll d 
zın tçtndr.l neşrettiğimiz tc W 
teeyyUd etmektedir. ilk saf e• 

Cumhurlynt gazetesi is~•br.tall ' 
sında kocaman harflerle ıaoı\Jnıı; 
minin altı bin tonluk 0 tık" ba:~ 
iltm etmektedir. Bu geınl hi a11C e
doldurulduğu zaman dıı.fcarct gııt 
4 4 5 o çeke bildiğine göre t gaıcte~IV 
mlclllf;lmizln tonajı bu rarıı tJS' 
bildirdiği kadar bll)1lk zıı ııe9" 
mamıştrr. ıerlll 01' 

Yine bu sabahki ga~?~,-aııııı ç t!l 
si bir ağızdan kazayı ~zdcll JtllP 0 t 
yağmurlu olma.sına bur 4 ttcdlSe0 
nm karayı göreınemesin~iı:1nd9 fıd" 
lnr. Bu hnl gemicilik ha ınıı>'l 1 elit' 
ufak bir fikir sahibi 01ınaıcıU1tt8 1'd 
eder. Yalnız muasır ge.:rltılııı~ ıııot 
ğU, sekstan, pusula ve ·nuoii gö~ııce 
fin<lenberi bir kaptan ?~rı:ııl yıl rD' 
ğe mecbur değildir. ~ y-crıercl~· bil# 
slslf havalarda en işlek bil" ge!Jl 
tasının üzerinde ba.şkll 3ıatdı· ı:ıtl" 
lunmaması için dildUk C dfl1'rllld Jl&' 

Şimdi telsiz ·ve ra.dYO 'feb111'e!ııll
buna da lüzum yoktur. battıD1 JJI&" 
\'nln.rda her gemi seyir :g: 11zall1~ıııV 
taznmnn etrafa blldf::-ir. g11ıııcU ıc tıl# 
klkt sebepleri .ancak ~~rıı aııCdtıb,_ 
DER,, de okunabllll"· bil' 15 llııı 
zlm arkadaşlarımız ta~u ffl tJl 
rat şebekesi halinde 
etmişlerdir. N. N. 

ll=ll /A s ıe: ~;Ji 
k atıfafl I r•"' 

lstanbulun en ç~ • 
5 iJôfl 8,ıer· 

akşam gazef esıdır. , ctfe 
HABER'e verenler kar 



~ 23 BlRtNCtKANUN - 1937 HABER - J\litam 1'0~ 

1 Pav-ısn tethlş eden cani (IS) 1 
Güpegündüz, kala halık bir yol 

üzerinde işlenen cinayet 
Gazeteyle başı örtülen şoför elbiseli adam 

uyuyor mu? Hayır, o bir ölüdür ı 
\ l:u .Yol, Fransanın en işlt>k yoludur. pıldığı. ktıı:rıtlarınm. parasının alındığı da yapılan bu cinayetin failleri yakalan-
~ :tı nihayetinde bir gün öğlendım sonra anla~ılıyor. i\iaktulün üzerinde, J. K. mıyacal<, cezasız mı kalacak? Katil, ne-
'rıu ve Palc adlr iki ki~i bisikletle markalı bir mendil, rakasınm iç tara - kadar cesur, ne.kadar kurnaz olsa yine 
\. 0 t Rovrona gidiyorlar. \'anyanadrrlar hnda I'arisli bir terzinin etiketinden bir r,özbağcı değildir, kendini gizliyemez.1 

konu;;uvorlar. ba~ka hü\iyctini tesbit edecek bir şey Ayni zamanda, on beş gün evvel yine 
b ''olcla~ d'urnn \'ivastella markalı şık .)Ok. böyle bir §Oförün öldürüldüğü batrrla-
~·r otomobil nazan dikkatlerini çekiyor. Zabıta. terziye miiracaat ediyor. Ter- nryor. Gerçi caniler henüz yalcalaruna _ 
~n1er iizerinde oturan \'e sükun('tfr> zı. deftr.rini knrı~tırı~·or. son zamanlar- rnrş. fakat hiç olmnzsa kanlı otomobilin 

P Posunu 1çcn ~före takılıyorlar: da elbise ,·aptıranlarm i:-.imlerini araş- izi malum. Bunun, tahl,ikatı kolaylaş-
··- Bizim bisi ·Jetlerle d !ğiştirclim !ırıyor . hulamıyor. Telefonla elbisenin tıraca~ı. katillerin yakalanmaaına va.r-

~ı?,, ölçü ... ünii sıınıyor. dım edeceği muhakkak... -

\·Şoför hafifçe glılmekle mukabele edi· Orlean zahıtası derhal Ce\"ab veriyor. Fakat. Kurinin otomobili meydanda 
· 0r. Bu sırada ~1at tam on hiri çcvrek f'f'r&.i yeniden d<'ltcrlerini tetkik ediyor. yok. Bulunamıyor. ~e oldu? Yere mi 
~~iYor. Yirmi dakika ~mra ayni ~:er . leleloııu açıynr: ''Bu el:>iscyi Lövaluada. gömüldii? ... Şunun hunun rnalQmatına 
~ ~n geçen Bie jc;minde bir çiltçi de oto. otelci lozef Kufi hem hına yaptmı..... müra::aat olunuyor Salbride bir garajın 

'>h;Ji, \'e otılmohilin vanmrla ça\·ıra u· diyor. s.1hibi Vcnsan. zabıtaya müracaat edi-
~nan ıki kişh'i görü\:nr. Biri ~azete ,,. Lfr.·~ıu~da utc!cilik ,·apan madam yor. otomobili yol kenarında dururken 
tıror. Şoför olan d•ğeri haşına bir ga · l\:uli st>rj?U\'a ;ekiliror. üzednne ölünün gördtiı1ünli sörlOror. Fakat garib ,ey ... 
~le örtmü5. U}-Uı gihi t:ôrünüyor resmi bulurıan bır gazete kendisine gös- ~!örün yanında mavi fistanlı genç bir 
t Bie'den sonra bir başka yolcu. Düc- teriliyor. J<adın tanıyamıvor. '· de k:ıdın bulundu,runu ilave ediyor. Bu 
ı.:n· ayni yoldan geçerkU1.,.otCl11lohilin saati. ı. K. mmimlı mendili g~terilinct> kadın da nereden çıktı? Bunu, ondan 
~eket ettığini. Orlcana doğru yollan· artık şüpheye maral kalmıyor. Bu. Lö· h:ı~ka ~ören yok ... 
n~ını görüyor. falmt kimin idare ettiği \"3luada. Park oteli ~ahibi. ve bir kira Katilın, şoförle beraber yemek yediği 
1 larkedl!llli}·or. otomobili şoförü Jozef Kufidir. Güpe- Olive lokantasında çalışan bir kadın 

ı: Saat 18 de. geri dönen Bie, otomobi· gündüz. 1 alabalık bir yol üzerinde ense- bunun uzun boylu, genç ve ecnebi ~ive-
~ &"İttiğini. fakat. biraz ewel uyudu- sine bir lnın-•ırı !'ıkrh'<lk ö!<fiirtilmOştür. sile konu~an bir adam olduğunu söylU-
~ 1l gördüğü şoför elbiseli adamın hA- Sır o?an oto mobil yor. Bir ccneht §ivesi? Yolun kenarında 
&ô ~Yni yerde. a)·ni vaziyette yaıtiğım Tahkik m?murlannm ilk i~i. otomo- çcrn~nlcr üzerinde uzanıp yat3n iki kişi-

fiiyor. Yaklaşıyor. dürtüyor. Uyuyan bilin e~kfilini bütün Frans1z zabıtasına. yi gören Bie de ayni ~yi söylüyor: 
~rn knnıldMmryor. Eline clokum1vor hudut twı·çi'erine bildirmek nldu. 193fi "Bu bir vila)'et şivesi değildi. Bir Poton-
tı uı. gibi... !~aşını örtc-n g:ızetC'yi k:ıldı· moddi. 2.1 ooygir kuwetinde. 6.200 R yalr. .. Daha doğrusu bir Almanın fr~m-
}'or, çehre ~i~ \'e kanlar iı;indt.. [ 4 pl~tl:alı Vh·aftella otomobili. c:ızca konuşmasına benzi~·ordu ..... 

~ ll.u marızar:t karşısında korkudan tit- Bütün bunlar yapılrncıra kada,r 12 Günler biribirini takiben geçmekte :11Ye ba~lıran R'e gazeteyi tekrar ör- r.aat geçiror. Bu müddet zarfında 2.3 dewm edi~·or. Tahkikat bir netice ver-
h{or, bekliyor. Yoldan ıt*n otom<>- ~ygir kun•etinde bir otomobil hayli yol miyordu. Zabrta. hiddetinden lmduru-
·lıl1ere vakayı anlatıyor. bir ölü bu- alabilir. Fakat, uçacak değil a ..• Herhal- yor, halk sızlanıyordu. Şoförlere karşı 
~~~~unu jandarmalara haber verme- de bulunacak, ele geçecek. Mutlaka bi- taarruzun sık sık vukubutan bir şey ol-
-uu rica edi)·or. risi. görecek, haber \'erecek. Saatler. gün- duğu malfundu. Fakat, son on beş g{in-

tı;ı Aı sonra jandarmalar s::eliror ve ilk ltt geçiror. Otomobilden haber yok. de tki şoför taanuza uğramış, ikisi de 
~~a. C'in:weti:::;t rt"aksa<liyle ~·a l'\asıl. bu giipe günd!iı. 3kalabalık yol- öldüriilmil5lii: şoför M:ırkcf 21 ağuc;tcs-

Zabıta mtmıırları V11lzi köşkıindc 

ta; §Oför Kufi de 8 eylUlcle. Bunların her 
ikisi de ayni silfillla, ayni yerden, yani 
enseden \ıJrularak öldürülmüştü. Katil
ler de ele &eçmemi~i. Artık çok oluyor
du. Ya·:aş yavaş başlıy:ın dedikodular 
büyüdü .. Halk açıktan açığa zabıtayı a
cizle itham ctmiye ba~adı. 

Olomobil de bir ceset 
16 ilktcşrin g!inü, saat 18 e doğru, 

(V:kor .ı 't:ar) ookağında, mezarll&'ll1 kar 
§tsrndaki 16 numarlr köşkte oturan !\!a
dam Fallijcr, fenerleri yanan nefti bo
yah şık bir otomobilin. pencereleri al
tında durduğunu gördü. 

Ertesi sabah, otomobil Ml~ bulundu

Kııfi'nin otomobilini tttlrik ıdiyorlar 

diği isme, verdiği eşkale benziyordu. 

Matmazel Dömoneye ceset gösterilin
ce derhal tanıdı. Polisi tenvir edecek 
malQmat da verdi: "Dostum, on bq gün 

evvel askerliğini bitirdi. Bir ilAn acente
si açmak niyetindeydi. Sermaye bulmak 
i~in 8 ilkteşrinde akşam gazetelerinden 
birine kilç-ük bir ;ıdn verdi. Bunun üze-
rine Pradiye isminde birisi müracaat 
etti. Uç defa geldi, görüştüler. Bu adam, 
vak'a gilnüniın arifesinde yine geldi, Lö-
blonu, şirkete dahil olmak istiyen üçün .. 
cU bir ııahsın yanına götüreceğini, gö-

rüştüreceğini söyledi. Beraber çıktılar, 

gittiler. Bir daha da geri dönmedi ... ,, ğu yerde duruyordu. Gündüz olmasına 
rağmen lfırnbalan yamyo:du. Meraka 
dü~n Mösyö :Fallijer, o sırada yoldan 
geç.en belediye memurlarından Taperonla = 
beraber otomobile yakJaştr. Kapıyı aç-

(Denmı nr) 

HABER 
tı. içeriye bakınca arka sandalyede çıp-
lak bir adamın cesedini gördü. Olü. es-

ki bir yeşil perde ile kirli bir yatak çar
sahna sanlmıştr. Şüphesiz, bir sefahat 
\'e eğlence yerinde yaprlmrıs bir cinayet 
eseriydi bu. Daha doğrusu böyle göste
rilmek istenilmişti. Çarşafın bir k~e
sinde M. B. m:ırxası \"ardı. ~laktul, en
sesine sıkılan bir h."U~a öldürülmüş-
tü. Otomobilin plnkasında şu yazılıydı: 
Rojc lö Blan. Malerb mc;dam, numa
ra ı. Pari! ..• 

Derhal polis mOdiriyetinc haber Yeril
di. Kfitiplerden birisi, matmazel Dömo
nc adlı bir kadının dostunun kayboldu
~u karakola ihbar ettiğini hatırladı. 

Hakikaten. ismi ve ~Mli. kadının söyle-
EL 
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Korinyan hücum ctmcğc ha1'1rlan
nı:~. Ra'Jkas da mejhur kafa darbesini 
hazırlamııtı. Tam bu arada, höcre· 
rtin kapısı açıldr ve iki .:aıuı, bu kapr
dan sızan harif ışık içinde, reder Jo· 
2:Cfin sert çehreainı gördüler. İki cuua 
diz Uzeri yere yıkıldılar, peJer Jozef 
Onlarm yanma indi. 

Raskas bağırdı: 

- Merhamet. monsenyör. Bütün 
bildiklerimi ı8yliyeceğim. 

Korinyan hıçkırdı: 
- Ben de 8yle monscnör 1.. Mer

hamet edin monsenyör. 

Peder Jozer gayet ıut bir setle: 
- İkiniz de yalan ıC:yle<liniz. Mös

}'~ dö Sen Pdyak. bize tfitü:'t hakikati 

'nlatn. Kafanrz omu:tlarıruı Uıerinde, 
tU~belS duruyor t 

Raskas ayaüa kntı<arak sordu: 
- Möııyö dö sen Priya1c size, Sen ' 

l.i:ı:ardan mı bahsetti? 

- Eve~. bahattti ve siz:r., Tr:ınka
~tli katiyen görmediğinizi temin etti: 
noşubo1una övUnmeğe kalkrruştmız ... 

Raakaıın gözlerinde, kur!laz b!r kı· 
'ltlcnn parladı. 

- Mon!:enyör. dedi. Trar.kaveli gör 
lllediğimi itiraf ederim. Konr.yam al
çakça bir ıekilde yakalattığımı da iti
tar ederim. Oda beni, düelk> üstadı ye 
tiT> .. vakalattr.ı;'!lr itira F ediyoı 

Xorinyan itiraz etti: 
- Beni? ... Fakat ben ... 
R:ıskas sözünü kesti: 

. - İt'raf ediyor. monsenyör. ben de 
~irat ediyorum, blz itiraf ediyoruz. 

alcat, mubcldcs huzurunuzda lnr su· 
aı lorınama müsaade buvurur muıu
rı~: Xarıtinal hazretleri, Anjedf'n ye· 
~ elen Annai.a d5 Leıuar adında asil 

'enç lnn vakal::ımak istf'tr.Czltı mi? 

t: l»eder Jozef öyle b!r Ornrrif1e lir· 
·~rdi lci, Raskas de~hal rö·•lıe dü•i!n,.•J • 

inr - kurtuldum! Ve Sen Priyakdan 
11tarn1n,t alacafım. 

c------------------------------Peder Jozef likayıt bir tavır takı· 

narak .;:evap verdi: 
- Farzedelim ki, öyle. 
Raskas devam etti: 
- Mor.senyör, madem :.Ci. öyle, bir 

hi11iyata kapılarak raptığım hatayı · 

derhal tamir cdeb:leceğimden eminim. 
Yani bir kelimeyle. kardinalin bu kor
kunç düşmanını derhal bulacağımclan 
eminim!... 

Peder Jozef, hey~.;arJnı .::<.ptedeme 
diği bir ıeılc: 

- Anlat 1 dedi. 
Raekas mmldandt : 
- Bir düşüncem var! 

Kor:nyan da derhal atrldı: 
- Benim de öyle! 
Peder Jozcf. bu anda, ha?atırırn en 

büyük hcyecanlanndan birisini duydu. 
Evet, Annais, kardinal dö Rişliyö için 
.::anlı bir tehlikeydi! ... Fakat hepsi bu 
k:ldar d~ğildi Mektubun çalın

mıı olan mektubun da, Annaiıin elin· 
de bulunduğu kanaat=ndeydi... Genç 
kızın yakalanması, kurtuluştu, içinde 
vafadığı korkunç rüyadan k:urtuluf .... 
peder Jozcf: · . Raskasm "kolcu a1rr.ak,, 
k:ıhiliyet:nden aon derece emindi. 

Daha sa:tin bir seı1e: 
- Düıünceniıi anlatm bak:ıyım, 

dedi. F·ıhakika, öyle zınnediyorum. 

ki. kar·':nalın bt~ ge:ıç kın yakalamak· 
ta bir menfaati vardır. Binaerıaleyh. bu 
ic;te bi~e yardım edebilirseniz zannc
di .. oaım .... Ümit ediyorum ld, kardi
nal.den. ceıa:ıız hakkında bir tadil~t ya
pılm:sını tcm:n edebiliri:J', 

- Mon~enyör, beni iyice anlamanı
zı rica ederim. Annaia dö Lespan art•k 
tevkif e:!ebil •.:eğimi söy}:lroruı:ı. Onun 

de · · • 'uğ··· ı keıf,.dip k-~t· 

tin huzuruna getirebilecef mi ıöyJUyo
ru:n. Dtlşünceml izah edemiyectğimi 
ve bana itimat g&ternm:si azım gel
diğini söylüyorum ve nihayet diyorum 
ki. Annaiı dC:S ~spıırı yakalamak için, 
cezam hakktndJI bir tadil!t ynpılmaaı· 
na, yemckltrin daha iyi olmaaır.1, ta· 

belki siz.c'len öğrenebileceğimi, söyledi
ler. 

Dütcsin çehresi bembeyaı' kesildi. 
:A.nnaiıin, bazı meçhul sebeplerden do· 
layı, Sen La.zardaki korkunı; randevu
dan vazgeçtiğini zannetm:ıti. Halbuki 
Annaiı tam takarrilr ettiği saatte ev
den çıkmııtıl Riıli~·ö ile karıılaf?r.<tk 
üzere evden çıktığı muhakkaktı! .. Hal 
bu!t:i, Sen Priyakın söylediklerine bakı
lırsa, onu Sen Uzar.da görmen iıler
. !di ... Bundan çılıan netice korkunçtu ... 

Annaiı, ya Kurto sokağından çıkar
ken kaçınlnuı. yahut da, randevu ma
hallinde tevkif edilmiısti. Her iki tak
dirde de, Rişliyönün elindeydi .. Annais 
ma.1lvolmuştu. Onunla beraber çalışmış 
o!anlar da keza ...• 

Bu kanaat Uzerine, ıenç kadın, ı:a· 
yet tedbirli hareket etmeğe başladı. 

Kar~rsında bulunan adam kardhıalin 

karde~ydi 1 Fuzult bir kelim~. kendisini 
mahvedebilirdi. Hiç bir !ey bilmiyordu. 
Annaiıi bir tek defa görmUıtU. Evinin 
nerede olduğunu bile, bilnüyordu ... Baş 
piskopos onu ümiw.z bir vaziyette ter 
ketti. Dütes henüz yalmz kalmıştı ki, 
hizmetçi, Şalenin beklediğini haber· 
verdi. Di.işes ürp~erek düşündU: 

- 1tte bu adam, istediğim ıekilde 
hareket edecek. icabında. beni koruya· 
ı.;:aktJr ! Onun, biltUn mevcudiyetiyle, 
bana bağlı olması lazımdrr. 

- Madam, onu salona alayım mı? 
Dtitcı. kati kararını vermi' bir vazi

yette: 
- Evet, dedi. Ve gÖyleyin, evin ka

pıları kapansın 1 

Ertesi sabah, Luvinyi il«= takarrür 
eden saatte, Şale, at üzerinde Paristen 
çıkıyordu. Belki de ölümiyle peti
cclenCC.:ek olan bu dUolloya giderken, 
se,tinç içindeydi. Düşes dö Şcvröz

ün cevabı, bUtün ümitlerinin mevl:in
deydi ... 

Bir hayli ilerledikten sonra, atı il-
zerinde, bir heykel gibi hareketsiz 

l 

duran Luvinyinin, kendisini beklediği
ni g<S.rdU. Atmr hızlandırdı. Ltninyi 
de onu taklit etti. Birkaç dört nalda 
iki rakip yekdiğtrine iltihak etfüer 
ve kar,r karırya durarak biribirini ıe• 
lamla.dılar. 

Luvinyi, eliyle, iki yüz adım ka
dar ötedeki ağaçlarla muhat küçllk biı: 
meydanr işaret etti. Şale bapyle, ka
bul etti, oraya gittiler. atlannr birer 
ağaca bağladılar. Filhakika, buruı dü
ello için gayet münasip bir yerdi. Ve 
görülmelerine imkin yoktu. 

Şale ıayet sakin bir scıle: 
- Şahitlerimiz yok 1 dedi. 
Luvinyl de btraı asabi esle cevap 

verdi: 

Ölümle ncticelent4.:eit olan bir 
ö:ielloda bunun hiç bir fayda&ı yok t. .. 

Mantolarını çıkardılar ve biribir· 
lerine baktılar. Daha doiruıu, Luvin
yi bedbaht bir Gtık ıeamctiyle rakı"bi· 
ne baktı. Şüphesiz, ıandet içinde par
lıyan bu çehrede bir saadet okwnut
tu ... Ürperdi, hiddetle kılıcmı çekti ve 
dişlerini gıcırdatarak b:ığırdı.: 

- Vaziyet alın! ... 
İki kıhç sert bir gürültiyle çap

razlandı ... 

İki üç seri hamle yapıldı. Bu, an: 
cak yarım dakika kadar 9Jrdü. Ve bir
denblı-e kılıçlardan biri, altı adım öte
ye sıçradr ... Bu, Luvinyinin kılıcıydr 
ı)övalye atıldı ve düşen kıtı.;ını yerden 
kaldırdı. Sonra kudurmuş bir halde, 
raı..;binin Üzerine atıldı. Çehresi sap 
sarı kesilmişti. Şüphesiz, artık öl
dii:"m~k azm:ndcn başk:ı, içinde bir şey 
yoktu. 

Şale. hep ayni sakin sesle: 
- Bir dakik:ı, dedi. Demin de. hiç 

birimizin şahit gctirmed!ğimizi söyle
miştim. Ve siz de bana. ölümümün 
yeg!\nc şahidi olmak istedi~inizi s8yle
diniz ... 

Luvinyi hiddetle bağırdı: 
- Evet!... Öyle!... Binaenaleyh v:ı-: 

ziyet alm! ... 
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- Bir dakika durun. Sıze, niçin 

hiç kimseyi getirmediğimi :.öyliyeyim. 
- Bundan bana ne? ..• Vaziyet alın! 
- Bunun, benim için bilyük bir 

ehemmiyeti var, şövalye. Şunu iyice 
bitin ki. buraya şahit getirmedim, ~iin
kil kılıcınızı elinizden düşürürken, 
bu hicabı hiç kimsenin r;örmemeıini 
istedim ... 

- O bir defa olur 1 Sefil 1 Şimdi 
cı:örUrsünüzl 

- Maatteessüf, tekrarlamak mec
muriyetinde kalacağım. ÇünkU, ikimiz 
le de al5.ka.dar olan b:risi, bu gC'.:e ba
na, suikast cemiyetinin iki namzedi 
olduğumuzu ve sizi öldürmenin doğru 
olmıyacağmı söyledi. Şövalye, bu 

sabc:Jt çok mesudum ve sizi öldürme
~: bir ~ür~ü razı olmuyorum. Ayni işin 
ıçıne gır.dık. dostum. Kıhçlanmızı kın 
larına sokalım ve düellonun b"t' . . •• ı ısını 

Bel Ferronyer., de tesit edelim? 

Luvinyi, ağzını açmış, gözleri fır
lamış olduğu halde, dinliyordu. Bir
denbire bağırdı: 

- Birisi mi? .. Birisi size, beni öl
dürmemenizi tavs:ye etti? 

- Hayır, hayır, dostı·:n, o, sadece. 
biribirimizi boğazlamıyacağınu:n um
duğunu, ikimizin de, müşterek gaye uğ 
runa çalışmamız için yaşamamız icap 
ettin1ği ösyledi... 

Luvinyi müthiş bir ıstırap çeki· 
yordu. Hıçkırmak istiyordu. D~dak· 
larına doğru t.ehdit ve h2karet nida
ları y ükseldi. Son bir gayretle, kendi 
sini tuttu ve kekeledi: 

- Kont. Siz·n teklifin~zi kobul et
miyorum. i kimizeen sağ ka'acak olan. 
onu korumağa ve müşterek ga~ eteri 
miz iç:n çalı:tmağa kafi gelir Hazır o

lun! 
- -;.:ı.ha;.~ai< uüğüşmek mi istiyor-

sunuz? 
_ Hazır olun diyorum 1 Yoksa, ken 

dinizi m:Idafaa etmeseniz bile üzerini
•e atılır ve sizi öldürilrilm 1 

' 

Bir an sonra, Luvinyinin r.dıcı, ikin 
ci defa olarak, elinden sıçradı. Luvinyi 
tekrar koşup kılıcını a]dı ve tekrar. 

bütün kuvvetiyle Şalenin üzerine at Jdr. 
Kılıç gene sıçradı. Bu defa Luvinyl 
kılıcı yerden kaldırmadı, boğuk bir 

sesle bir şeyler mırıldadı. Şale, onun: 
''Beni öldürün! beni öldürün! ... ,. de· 

diğini duyar gibi oldu, ama pek de c-
min değildi. Sükunetini muhafaza e· 
derek dikkatle rakibine baktı. Luvinyi 
birdenbire arkasmı döndü Şale onun 
hıçkırdığını duydu. Bu, onun, kalbi
ni samimiyetle sızlattı. Yavaı yavaı 

kıl •.:rnı kınına soktu, mantosunu aldı, 
adım adım geriliyerek, atu:a kadar gel 
rli ve orada bir ses. bir tahrik nidası bir 

çığlık veya hir barış teklifi beklt"ıii. 
Fakat hiç bir şev duymadı. Hattfi . a
ğaçlar arasınila kaybnbn T.,u•r nyh·i l:ıi

te görmedi. Bunun üzerine atını! hin
di ve vııvas vavaş P:-ris \"Olunu tuttu. 

Sale, dü~llonun net'cesi.ıi di!şese 

bildirdi. Fakat ona. sa::lece. birl-aç 

faycfastz hamleden sonra, T .. uvinyh-Je 
kendıc;inin. bansm~·1an aynldıklarrnr 

'>Öyl·mekle iktifa etti. 
DU~es: 

- Sövalye kıymetli bir 
Onun ölmemesine memnun 
ne.1; v .. Şalenin gözleri icin~ 
ita ve etti: J 

ad&m"ır. 

oldum. 
bakc:rak 

- Sonra da, onun, be"'li sevdi<Ttni 
biliyorum... Ona karşı muhabb:ıim 
var. 

l>ale sapsar kesildi ve knlbinin .. id
detle c:arptı!;ını his~cttl. O zaman 1 u
vinyinin ıs•rr~"·nı anladı ve gene o -'a
mı:n. onu ö' "'ü·m:d·~·ne p'•-, .. n oldu. 

Düşes şö0le düşündü: 

- 1\h 1 Erkekler! Erkeltlcr Sizi 
ancak aşkla idare etmek kabıldir Eh t 
Övle olsun. madem.ki Luvinyi ben' se
viyor .... 

Kollannı Şalenin boynuna doladı ve 
çıldırtan bir sesle §Öyle dedi: 

• 

.ŞURAD4N BiR DE· 
RE GEÇiYoR!t~-

KAHRAMAN KTZ 12~ 

--------------------.--.--------------~------------------------- Dinle... Ölünciye kadar sevil
mek istiyorum!. .• 

• • • 
Küg:lk orman.da, Luvinyi artık ağla 

mıyordu. Yere oturmuştu. Çehresi
nin çizgileri takallus etmiş, gözlerinde 
garip ve korkunç kıvılcımlar parlıyor
du. İçinde yeni hisler belirivordu. Na
muslu erkeğin son meziyetleri, nefret 
altında ez:lmi~ bir halde biribiri arka
mdan sövüyor.du. Kardenalin huzu
run.da başlıyan •.:ürüm alçakca cilrüm. 
zihnini büsbütün kızıştırıyor ve oraya 
yerbşiyordu. Luvinyi ayağa kalktığı 

zaman. bambaşka bir adamdı. 
- Bu akşam umumi bir toplantı 

var. diye düşüm.,a, Şalenin metresi, 
ora 11 yen: bir faaliyet planı teklif etti .. 

Ve korkunç bir se~le mırıldandı: 
- Ben de ora/la olacağım! .... 

XXIV 

KORtNY AN VE RASKAS 
Raskasla Korinyan, "içinden sağ 

ol·rık çıkılmıyan .. bu höcrede, ne ka
d:ır kaldılar? Belki, aradan beş veya 
altı gün geçmişti. Fakat bunun far
k nda deği11erdi. Çünkü geçen zamanı 
ölçecek bir vasıtaları yoktu ve esasen 
bununla me~gul olmuyorlardı. Yalnız, 
artık susmağa tahammül e.::lemedikleri 
zaman, ara stra, yekdiğcrledne bu su
ali soruyorlardı. 

Raskas şöyle d:yordu: 
- En aşağı iki gündenbcri bura

daytz I 
Korinyan ise itiraz cdi}"!Jrdu: 
- Ben hesap ettim: Buraya geldi-

ğimiz en aşağı iki ay oluyor. 
- Dcl"s'niz, Korinyan 1 
- Siz de kü .. tahsmız, Raskas r 
Böylece, hakaret ve küfürlere yol 

aM' vor, derken iş, kaveaya dök>:ilüyor
du Zulmetler içinde •.:ereyan eden bu 
kavgalardan, Ras!cas daima f.'.alip çıkı· 
yordu. Bu zaferlerin baslıca Gmili. kil· 
çücük vücudu diz üzerin~ çöküyor. son 
ra birdenbire yaylanıyordu. Böylelik
le ka.Iaaı ya Korinyanın midesine ve-

yaha t kamına bir memrmer teklinde 
çarpıyor ve onu yere seriyordu. 

Arasıra, höcrenin kapısı değil de, 
küçük bir delik kapağı açılıyor ve 0 • 

radan, kendilerine, suyla ekmek veri• 
liyordtt. Ekmek simsiyah ve kunı. Su 
ise gayet gar!p kokoluy.du. !ki bed• 
baht bunlan yiyor ve eski ziyafet J• 
temlerini hatırlıyarak kendilerini te
selli etmeğc çalışıyorlardı. 

Bir defa, her biri bir kö~eve sıltıt• 
mış olduğu halde, uzun müdJet konı~t" 
mamışlardı. Nihayet, gerek zulrnetııt, 
gerekse sükutun deh§eti içinde e.ı:Uerı 
Korinyan, şöyle mıddandı: 

- Ölu:inUz mü, dostum? .. 
Raskas: 
- HenUz ölmedim! 
Diye ceva;> verdi ve, ayni ıarnancıa. 

bir klhkaba attı. • 
Bu kahkaha, Korinyana g:ıyet garı~ 

göründü. Bu belki de delil"ğin ilk nı· 
şan esiydi. 

- Nicin eü1Uyorsunuz? , 
- Çtlnkil bir şey düşünnrorıı~: 

Birinci Korinyan ef eıı:füinin akıbe 
0 

ne maruz kalacaktır. Hal'hazırda. 
da ~fiphesiz, açlrktan ölmek Uzeredi:: 

Korinyan gayri ihtiyari tekrarla 
- Açlıktan ölmek... 

1 
- Evet. Çünkü ev kapalıdır ~e. ~:. 

kimse ona yiyecek getiremiyec:ğı 't
açhktan ölt•;ektir veya ölmü~tur. 

vatlı Korinyan 1 
Korinyan bağırdı: 
- Fakat mademki, bize, de1i1'tetl 

yem~k get:rivorlar ! ...• 
lbc'·as lakayt bir tavırla: 1 

nı.t' - Aklınızı mı oynat·yorsu ı;p• 
dedi. Sizden bahseden kim' Ben l! k• .. 
ğ"mden bahse.diyorum. Ama kalııt 
fonız varmış. ha!... O' 

- Asıl sizin kalın kafanu vlf 1 
mek köpeğin:Ze... . ıııJrıl 

- Evet, birinci Korinyan 15 e<ti• 
taktım! Siz de, benim yemek isteı1' ,ı 

ğim dostuma Raakas ismini taktııU" 1. 
Korinyan hiddetle bağırdı: 
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Ç©<eYk lhı©lft©l~O 
,f-lediye kazananların 
isimlerini neşrediyoruz 
'lJr tı.l~~cfkamın tarihli bllmectml:de ka· ı .c - ~url Gelcnbe\'I orta okulu, 5 - Zülfi 

13f ' Darışkan Reyo~lu orta okul, 6 - L<ıırt O. 
hır· il KOi. SAATi KAZANAJI<' , zin EmfrgAn, 7 - E,ber Göktepe Feyzi 
1 ~~el: un Cl in AlpdoiJan 27 inci ilk 1 pa,a Fatih, 8 - Güzin Narh Tepebaşı, 
ı11 S, P - Sıu..liye A·dancan Me\'lı'ınekapı, 10 r--

ıı . llOKJ\A TAKiMi KAZANA.' l'a!Aııt Parrııokkapı, 
tn <'~: S::ıdl üçüncll ilkokul, lllnEH PAKET ÇtKOf.ATA KAZANANLAR 
u Ü\'l'K l.ASTIK TOP KAZANAN 11 - Zeki Vefa lhcsl, 12 - · Eliz I.en 
,,_~cfi : .Sühc~ IA 54 üncü ilk okul. l\ıı koJlcJI, 13 - Hicri lsınnbuJ erkek ilse 

t , l(l"TU lllSK('f KAZANA?\LAA si, 14 - Tumrb Göktepe, 15 - Erol De-
~ B dl Kcrmon Kurtulu'f, 2 - Halil mirci, 16 - Sadri Coğalollu, 17 - Stavri 

~Aııloğhı, 3 - Ayet Sellmlye, Damyano~Ju Taksim, 18 - F. l\luknddes 

:r Feyzipa~a, 19 - Ayda Merılfonyan, 20 -

1 
1 Fuat Öke Haydarpaşa lisesi, 22 - l\fuaJlft 
·~ A. Sail Bakırköy mensucat fahrika,ı, 21 -

l'NE .&. 44 üncil okul, 23 - Akad PakuloAln Be· 
a şikta~, 24 - Ya~or Dural Üsküdar, 25 -

Xzlıet Sultanohmet, Hurşil Şişli 

11 1 
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2G - Rukiye Aslan Tekirdağ, 27 - Ca· 
lıit Pertc\·niyal füesi, 28 - :\ecdet Tüzer 

~ Çatalca, 29 - Gütln Akay Tophane, 30 -
E: M A L A R • Ha~an Knrugöz Ferıneneciler, 31 - Sevim 

• O~nn • .\nkara, 32 - Semiha kız llsesl, 33 -

BEYOGL.U 
Bckiıret ,.e Asri !ş adamı 

• Japon güJO ve Ceıalr 

batakhaneleri, 
ı Büyük aşk · 
ı Kıın davası 

ı Kızıl izdivaç 
;1 Şeyh Ahmel (tDrlcçe) 
ı lnglllere tacının incileri 

ve Mntmaıel Doktor 
ı Hudud kahramanı ve 

Halk dfişmanı kadın 
Gizli izdh•aç ,.. hırçın 

kadın 
• Se,•ııııll ıet5'!rf ,.. Al· 

çnklık 

ı Çapkın genç ,.e Maskeli 
kadın 

• Tallı hele •e Cinayet ma 
sıısında. 

Doıııınınada cinayet •e 
Knnun~uzlnr çetesi 
Bıldınnemlştlr , 

l5TANBUL 
Şirlcy ve Gangsterler ve 
Knlifornfo hayrlullan 
Allalıın bahçeleri 
Allııhın hahçeleri 
Programıuı blldlrmemııur 

J.ondra postası •• 
Mazurka 
programını bJldlrmemtıUr 

KADIKOY 

~.'"" ' ~ Programını tılldlrmemfftlr 

1.a G::ırson ,.c MahkOmlar 
kalesi 

ÜSKODAR 
llılılır ıııcıııı~lir , 

lt\' B A K 1 R K 0 y 

1 ""• ~ A ' Gizil "eslka 
"1 ROL AR: 

.. _ •WWW: - • 

~1'€HAŞJ ORAM KlSMJ 

ırı \aat 20,30 da 
TURANDOT 

ı:Iaaaı 5 perde. 
'!azan Knrlo Gozzi 

~ I• rıJr kçesi: Saıt Ali. 
•i\.ı',~ız TIY ATROSUNDA 

OPERET KISMI 

Saat 20,60 da 
BiLMECE 

Komedi 3 perde 
Yazan: G. D. A. Birabtau 

111 .... Türkçesi: A. H. Akdemir 
"'ltl'UGRUL SADJ rEK 

Tll' A TUOSU 

KADIKOY (Süreyya) 
ınernasmda Pazartesi · 

~Unü ak~mı 
HAMLET 

F:irdevs Biler Karngümriik, S4 - Hal<ık 
Kuzguncuk, 35 - Azra Vildan Ankara, 35 
- lt Ozcan, ÇiçekdnR nüfus memuru, 37 
- Erdoğnn Aykanat Çorlu, 38 - NeclA 
Kan~u Bakırköy Sezal Apak Ankara, 39 -
.Mehmet Şal}ln Ankara ceza evi, 40 - Şadi 
Aşıkpaşa, 41 - CeJAI Günsor Sullnnahmet 
42 - Ergun Bilir Çatalca, 43 - Mecidiye 
Muhecrel Tuna Beşlktıış, 44 - ilhan Ay
ten Tuna lleşlktaş, 45 -:- Ziya Denlzyolla· 
rında :1, 46 - İsa \'atman, 47 - Nuri E· 
dirgen Bahçekapı, 48 - ı.nırı Celin Saraç 
Uzu_nçarşı, .CIJ - M. Müjgı\n Barahf Koca 
mu~tnfnpa~a. 50 - A. F. Kuhal Falllı. 

BİRER CETVEi. KAZANAl'\f,AR 
51 - Fethi Tillenyurt Kuımpoşa, 52 -

H.M. Slmrın Uleli, 53 - ~urlye Knrn· 
s~ımr!lk İlk okul, 51 - Şernfed<lln lşgörür 
Ankara, 55 - Zehra Karagümffik, 56 -
Behice Kemal Fatih, 57 - Sürevya Ersin 
Sirkeci, 58 - Yurrlngül Çevik Sirkeci, 59 
- Fohre<ldln Yerebntan, 00 - Gfilçin Or· 
kunt İslıınhul, 6t - Hailde Ankara, 02 -
Serap Baru Rcyol!lu, 63 - Mahmut Sirkeci, 
G4 - Mukaddes tik okul 27 lnd, 05 - ~fu. 
ı.arrer Unarkul Dahçt'l<opı, Gfl - Ce,·det 
5.C Qncü okul, 67 - Jlıdvnn 3t inci okul, 
68 - Hnle Edip Şehrf'mlnl, fı!) - Adnan 
Akadur herhcr, 70 - ?ılelımet Belen Tepe 
1-:Zine, 71 - M. Şerik Futih, 72 - f. Billur 
Edirnekapı, 73 - Dürdnne Mt'dt.liyeköY 
i4 - Müfide Knsımpaşa, 75 - l\felıın;; 
Oğuz ıanaUar mektebi, 76 - Neclll On· 
Rıın Ankara, 77 - Levl J\aı!ıköy, 78 - Falı 
rh·e Uluca .Fatih Çırçır, 79 - Hurşit Me· 
cidiycköy orta okul. 

IS~"(·] 
ISTAı\'BUI~: 

17 inkılap dersi, t'nin~rsileden naklen, 
18,3•1 PIAkla d:ıns musikisi, 19 O:;nıan peh 
lh·an, Tanlıurl:ı, hl\lk şnrkıları, 19,30 rıırl 
yo fonik ılram (7.incir), l!l,55 llorı;a ho· 
herl<'rl, 20 Xecmellin Hıza YC nrkndıışlrm 
t:ırarınd:ın Türk musikisi Ye hnlk şarkıları, 
20,30 Hıwa raı>oru, 20,:13 Ömer Rıza tura· 
fıncl:tn ar:ıpı;a söylev, 20,45 Bayıın J\fuzaf· 
ter ve arlrndn,ıarı ~r:ıfından Türk musiki 
al n halk ş:ırkıları, (S.A.), 21,t!i orkestro, 
22,1~ ajan5 hıılıerlcrl, 22,30 pJfıkla sololar, 
oper:ı ve operet parçnları, 22,50 son haber 
lel" ,.e ertesi sfinün programı, 23 son. 
BllKREŞ· 

18 Rumen havalnrı, 20 :\ocl nl'şriyatı, 
21 ,15 lemsi!, 22,45 Noel müziği, 
BUDA PEŞTE: 

19,10 ıılAk, 20,30 konser, 21 radyo or· 
kestrnc;ı, 22 plfık, 23,~5 Lİ!\Zt plıikları , 
BERT.f.\': 

19 Noel ne~rl) atı, 23,25 hafif müzik, 
RO.U.4: 

20,30 plak, 22 tcm~il nakli, 22,10 !\oel 
nt'şriyatı, 24,15 haflC müzik. 
VARŞOl'A: 

18,:tı) Noel neşriyatı, 19,50 radyo or-
ke"trası, 22,15 radyo orkestraı;ı, 

DOKTOR 
Hecaettın Atasagun 
Her gün sabahlan •ckiı buçuta 

ak1amlan 17 den 20 ye kadar l .Alc 

• • • U tayyare apartmanJan ikiııcı daire 

l l. ŞEHZADEBAŞl 17 numarada haatalarını kabul eder. 

ft /\ N T 1 Y A I' R O S U Cumartesi giınlerfl 4 den 20 ye ka 

Bu gece saat 20,60 da dar h11talarıru parasa. Kurur., Ha 

ınatkar ~aşid \'e arka- ber okuyucularım dakupon muka· 

HAtst:K- Aktam 008ta1r 15 
~-:==================~===~~====-=~====,,__~~ 

TOrktye Cumhuriyet Merkez Bankası / 
ıs 11211937 vaziyeti 

AKTIP' Lira PASIP 

AJııa ... lıll •c& 19623112 27.60'2.320.94 • • 15.000.000-• • • 
• • 

DMU1 HM 2 ..... 
• 

• 14.15.J.288.-
1.186. '24.8 42.941.733.80 

t.013.661.n 

Adi 99 fnkal&de. • 

' 

2.105.172.<40 • • • 
1'tlrll llna : • • 

ffuawıl • • • • • • 4.518.~7.70 6.621.180.tO ..................... 
Alba -.a ldlC11'1'9' 6 482 909 
AJ&IU &&ltftll ILaW ..._.. 

9.118.729.5 

28.060.68 

leclılvWdeld a&abotlar: 
o.rwac. edil• •nWJa aakUrt 
Kanunun • re ı lacll ıııu.o4e> 
tertne UYflkae butne ~ 
d&D Y&Jl.I te<ii,.aL 

Ll58.74S.563-

Dil• d&YUI• ft '°'1111 
kllı1q beldyelerl • • • • ................ 25.597.195.31 34.743.985. 55 L 14.070.463-

o.nııııe edlleD .nua o&kUJ'9' 
beld,_ • • L J44.678.100-
KarJJ1Jll c.m._ aıtm ol&r&lr 

lllvet.en tedavW• nzedllcn L \9.000.000-
o.ru.ıac. edil• "'9la ~ r. 
kvftlıaı. t5S.748.583-
Kaau1111 ı " 1 iMi ..._ 

dlılertM ...... --- ..... . 
1\HakDllt •ulrabW U&"tea • 

1 nae4 

h nrts Uruıi ....... " 
fmdaa YUI c.d17at. ' · ı4.070.46J- 144.678. lClO- • .ıl 

13.000.000- 176.678.100. -
12.481. ITJ.08 .............. 

llubıe ........ • • • .11- 1.000.000.
ncart .-.ti• • • • • • ·la 39.204.239. 52 
.......... Tail ............ 

40.204.239.52 
il Din. ............. , 

Altmtı t&h'f1U kabtl d&Ttz!er t 3.041.75 
DIC•r d6'f1zl•r " &lacalıb 

1 DerullC. edil• enala llAk. 

• l .. ,.111 ıı:arwılıtl ... ..

1
L.39.065.916.02 

jtalı'f1llt ttttıu! kı71ıaeUt 

3 llerbMt .... ... tU'f'fl&t L. 5.259.153.54 . ......,, 
kllrbıJ baJd,... . . . . . ;27.467.200. t ........ ,, .. , 

27.470.24 U'8 
99.656J129. 77 

AJtmndL.ta...,.. 
l"alı'f'fllt ........ 

74.699.77 
8.643.079.41 8.717.779.18 

2 U:art 193! tarihinden lUbaru: 

111111 DiKKAT 
Ufak bir masrafla çoeukla.rınızm 

sevincini, memnuniyetini, saadetini 

temln ~eb:; O N ! 
' MaOazaıarının 1 

pek zengin çeıitıerlni ziyaret.iniz kl· 1 
il fidir. ı· 
n=:!':::~~=~==No. 150 I~ 

lstanbıll Altıncı Notnlilinı: 
icra dairelerine verdiğim takip t8lep

.eri ile icra kayıt def terine münhasır on.a
rak basmakta olduğum (B. Tan) mü
hürümü bu kerre kazaen zayi eylediği
mi ve esasen borç senedi, mukavelename 
ve saire gibi kanunen beni ilzam edebi
lecek hiçbir vesaika bu mührilmil bas
mamış olduğumdan bu bapta vaki ola
cak her türlü mOtaıebat ve müddeiyatın 
hükmü ve esası olmryacağını beyan ve 
keyfiyetin Tan ve Haber gazetelerile iJ~
nmı rica ederim. 

Adres: lstanbul Bahçekapıda 4 cü Va
kıf hanında asma katta 29 numaralı )·a
zıhancde mukim Abidin. 

Beyanname-terden bu nüsha taıep dai· 
re inde bcrayı neşir Haber gazetesine 
tebliğ olunur. 

(16608) (V. P. 2123) 
T. C. İstanbul Altıncı Noteri 

Galib Bingöl 

lstanbıil Altına Notnlilint: 
icra dairelerine verdiğim takip talep

leri He icra kayıt def terine münhasır ola
rak basmakta olduğum (Abidin) mü
hürümü bu kerre kazaen zayi eylediği
mi '\'e esasen borç senedi, mukavelename 
\'e saire gibi kanunen beni ilzam edebi
lecek hiçbir vcsaika bu mührümü bas
mamış old~umd:m bu bapta vaki ola
cak her türlü miitalebat ve mUddeiyatm 
hükmü ve e. ası olmıyacağmı beyan ve 
keyfiyetin Tan ve Haber gaıeteleri]e ilA· 
mm rica ederim. 

Adres: lstanbul Bahçcl<apıda 4 cü Va
kıf hanında a~a katta 29 numaralı ya
zıhanede H. Tan. 

Beyannamelerden bu nüsha talep dai
resinde berayı neşir Haber gazetcsine 
tebliğ olunur. 

(16609) (V. P. 2123) 
T. C. 1stanbul Altıncr Noteri 

Galib Bingöl 

4.500.000-
16.782.95~.4..'> 

3.i7.007 .5t.ı.~ =-== :r:.=--- .131.ti07 .:;24. 

hk012to haddi )'tlzde D ı.ı - Altm ıı.m.ae avam 1{lade ' ı~ 

• 

QANKAYA 
YATllllLAN PARA ~y; , 

~KiLMi~ TOWUM GiBi VfRiMLiDiR, 

UOlANTS[ DANr ONi~: 
kARAK©Y PALAS 

lstanbu Ltvazım Amirliği ı 
Satınalma komisyonundan 

Davutpaşa fmnmın keşfi mucibince 
tamirat u talığmın pazarhğı 24-12-967 
Cuma günü ~aat 15 de Tophanede ls
tanhul levazım ~mirliği satınalma ko
mbyonunda yapılacaktır. Teminatı 22 
buçuk liradır. Şartname ve keşfi komis
yonda görülebilir. lsteklilerin belli saat
te komic;}'ona cr" 1mı>lf'ri, (334) (8514) 

tdarderi İstanbul levazım Amirliğine 
bağlı müessese hayvanlan için Askeri 
e\·safta beş bin liralık yulaf 24-12-937 
Cuma günü saat 14,30 da Tophanede 
Satmal.ma komisyonunda p;ızarlıkla alı
nacaktır. Teminatı 750 liradır. lhale gü
nü teslim şartiyle alınacak olan işbu yu
laf için isteklilerin belli saatte komisyo-
na gelmeleri. ı::ı~fi\ (8515) 

AlALEMCi HAN 

ıstanbul Harıci Askeri 
kıtaatı ilanıan 

Denizli Garnizonunun 151100 kilo 
ununun kilosu ıs kuruştan 11-1-938 Salı 
günü saat 14 de kapalı zarfla iha1esi ya
pılacaktır. llk teminatı 1474 liradır. Is
teklilerin teklif mektuplarım ihale saa. 
tinden bir aat evvel lspartada Satmal
mak Romisyonuna vermeleri . (672) 
(8516) 

Doktor 
Hafız Cea"ırl 

IA>KMAN REllbl 

Dahiliye Mütehauın 
Puıı rdaıı ~ka 111nJerde öğleden I01lN 

ll&t (2,6 t&D e ya) kad&J lııtaıılıulda DIY&ıı 

yolunda UCU) aumaralı buausl kablı:eıdndt 

ııaataıarmı kabul eder. Sah, cumarteıd gtıı 
lert Abab "9.l>-12" ıaatıer1 baktk1 fukara11 
maıuıuatur. Muayenehane •• ... teıetoo 

1239!l Kıtlık teletonı 210ü. 

Irkla ek~lltmesi yapılacaktır. Tahmin 'be
deli 5700 lirn, ilk teminatı 427 buçuk 
liradır. Şartname ve nümunesi komis
yonda görülebilir. İsteklilerin kanunt 

' ·ı~lan Hakkı Ru~n bir- bılinde muayene eder. Tf'lef : 2füı5::! 
<te okuyucu Semiha \'e 1 Göz hekimi 

tiş~t~~?;~~~ KIZ n=•mmD;=ş=o~;;=;:;;wıı Dı. Muı at RamiA11dı 

Istanbu] Deniz Yollama Müdürlüğü 
emrindeki 42 No. lu hamule motörü 
makinesinin tamiri pazarlığı 27-12-937 
Pazartesi günil saat 14,30 da Tophane
de İstanbul ~vazım !mirlili satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. Keşif bede
li 90 lira, teminatı 13 buçuk liradır. Keş
fi komisyonda görülebilir. i steklilerin 
kanun[ belgelerile belli saatte komisyo-

belgelerile belli saatte komisyona gelme-
leri. (342) (8546) 

Komedi, 3 perde 1 ı ' • • • CJbeyt ODçe j Muayenehanesini Takslm.Tal ma.ne 

~.~~başı: FERAH tiyatrosunda r il Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nma 
.. tec· f k l . Yalnız CUMARTESi GUNLERt • nakletmiştir. Tel: 41553 ·anda • e\ a Me müsamere 1 YAT.OVADA, ıaı gUnlcr Kara· 

lfll F' n MUALLA, Darüttalimden gü . "'< tramvay durağınd3ki mu· 

1 
Pazardan maad" hcrgün: Üğleden 

AHRI, HAFJZ BURHAN ve .. ~ıa ... A " b .
11 

.. I :ı ayenehanu.'nde hPstalarıru kabul sonra saat ıkıden altıya kadar 
·•· ynca Dıtm u u sma ... ve • 11 eder. n,--

:::::n:::::11waanmmmm.wwwmr::m:il 

na geJmeleri. (336) (8540) 

DikimevJeri için on bin metre çanta
lık ara bezinin kapalı zarfına istekli çık· 
madı~ndan 24-12-937 Cuma günil saat 
14 de Tophanede htanbul Levazım ~
mirliği Satmalma komisyonunda pazar-

lstanbul Levazım ~rliğine bağlı mQ. 
essesat için 27000 kilo yufka 7-1-938 
Cuma günü saat 15 de ;I'ophanede Satı
nalma komisyonunda açık eksiltmesi ya 
pılacaktır. Tahmin bedeli 4590 lira, ilk 
teminatı 344 lira 25 kuruştur. Şartna

mesi komisyonda görülebilir. isteklile
rin kanunf belgelerile belli saatte komis. 
yona gelmeleri. ,(337), '.(8541)) • 



................................................. 
•• 

Yeni ve Cazip 
güzellikte 
Bir ten 

Burt11u.kluklardan kurtulmafı ve daha genç ve gilz.el 
görünmeği seversiniz değil mi? Açık beyaz taze ve 
bir genç kız tenine malik olmak istersiniz değil 
mi? Evet dersiniz, bu bıuıit güzellik t.edbirini tec.. 
.rübe ediniz. Her akşam, yatmaz.dan evvel pembe 
reııgindeki TOKALON kremini kullanınız. Bu kre. 
mln terkibinde Vıyana Univeraite Profesörü Dr. Ste. 
jskalin cazib keQfi olan ve büyük bir itina ile inti
hap edilmiş genç hayvanlardan istihsal ve "BlO. 
CEL'' tabir edileu mUceyreleri canlandıran yeni cev. 
her, mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, cildinizi 
besler ve gençleştirir. tık tatblkmdan itibaren erte. 
si sabah, cildinizin ne kadar tazele§DJİ§ ve gençleş. 
miş olduğunu göreceksiniz. 
Hastanelerde 60 • 70 yaşlarındaki kadınlara yapı. 
lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde buruşuklukla. 
nn tamamen zail olduğu görülmU§t.Ur. 
Gündüz için (yağsız) teyaz rengindeki TOKALON 
kremiıii kullanınız. Terkibinde ta:ze krema ve tasfL 
ye edilmi§ zeytinyağı mevcut olup bu unsurlarla, 
mesamata nüfuz ne derinliklerde gizlenmiş ve hiç 
bir sabunun ihraç edemediği gayri saf maddeleri 
harice atarlar. Siyah benler hemen kaybolurlar. 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıymet. 

ll umurlar iae, açık mesamatt kapatır ve Uç gUn zarfında en çirkin ve 
en 8ert bir cildi beyazlatıp yumuşatır. 45 - 50 yaelarmdald kadnllara 
bile bir genç kızm tueliğini ve yumupklığmı verdiği teminatlıdır. He. 
me:ı bu gUııden bir tl\b veya bir vazo TOKALON kremi alınız ve tarif 
edildlfi veçhlle ku11anmı7.. Neticeslııden BOn derece memnun kalacaksınız 

:ı. ...... lllİll ................................... . 

GENÇ MEKTEPLiLERE: 

Bu mevsim ıuler için çok tehlikeli
dir. Boğaz ağnlan hep bu mevsimde 
hatlar. Ufak h:r 1>oğuk alma sizin ba
demciklerinizi ıi~irebilir. Buna karp 
mektebe giderken bir kutu 

Pastil Midat 
alınız ve cebinizdeıı eksik etmeyiniz. 
Tıpkı teker gibidlr. Kolayca sakız ve 
tiklet gibi yiyebıJirs.!niz. 
ismini unutmayınız. PASTİL MIDAT 

Deniz · Levazım Satınalma 
Komisyonu ilanları : 

., 

Tabınin edjJen Muvakkat temİnab 
lblJctar Ye Bedeli 

Cimi Kilosu Karuı Lira Kuruı 
sut 20,000 ı o 
Yofart 10,000 ıs j 262 50 

. 1 - Yukanda cins ve nuktarlariyle bir kilosuna tahmin edilen bedeli ve 
muvakkat teminatı yazılı olan iki kalem yiyecek, 7- 1kin•.:ik1nun- 1938 tarihine 
rutlayan Cuma günü saat 14 de açık eksiltme usutiyle alınmak Uzere münaka
.. ya kıoaulmuıtur. 

2 - Şartnamesi, Komisyondan hergiln parasız olarak alınabilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli gUn 

ve saatte Kasrmpa§&da bulunan Komisyona müracaatları. (8504) 

Bıyollu Kaymakanc ve B. Ş. Müdürlülündın: Fındıklıda llyas Çelebi mahalle
si ve sokağında 6 No. lu ahşap harap ve maili inhidam bir halde olup tamir veya 
hedmi hususunda ihtarname yazılmak üzere sahibi adresi bulunamadıiuıdan tarihi 
ilfuldan on beş gün sonra mahzur izale edilmedi~ takdirde dairece hedmedileccli 
tebli~ makamına kaim olmak üzere il~n olunur. (B.) (8538) 

1 o llo 
Bay eczacı siz misiniz'/ Hafta 
Jardnnbeıi çektiğim kabızlı

Aa karşı tasvlye etıilitnfz PÜR· 
GOJ,lNl diln akşam aldım: 
Bnrsııklnrım temizlendi ve ka· 
nn nArılarımdan eser kalma· 
dı; teşekkür ederim. Bu fuka· 
JAd.: lezzetli ve içimi kolay 
olnn milshlJ lltıcını herkese tav 
si:re edeceğim Allabaısmnrla· 

dık. 

Kendinizi 
tışUtUoce ... 

Başvuracağmız ilk tedbir 

GRIPIN 
almak olmalıdır 

Soğuk algmlığına, baş neılesine ve di
ğer nezlelcre, gripe, kırgınlığa, üşütmek· 
ten mütevellit bütün ıstıraplara karsı 

bilhassa müessirdir 

• 
ı 

En §iddetJi ~ ve diş ~ derhal 
dindirir 

·p 
Bel, sinir, romatizma ağrılarında hara

retle tavsiye edilmektedir 
lcabmda gilnde üç kaşe alınabilir 

isim ve markaya dikka~ Taklitlerinden 
sakınınız 

Birinci sınıf Operatör -
llrA .CFER 'f AYYAR 

Umumt cerrahi v~ sinir, diınal 
Estetik cerrahisi mütehasım 

Parla Tıp F akülteai S. Asistan. 
Erkek kadın ameliyaUan, dimağ 

estetik '"YU.ı.. meme, karın bu
rueulduklan., Nisaiye ve dofwn 

mUteh&881SI 't 

Matbaa makinesi aramyor ~':!"::'ı!ı:1an Memm 
Ta~rada kurulacak bir matbaa .içi~ t>nXIOO ebadmda bir dilz makin~ 8ileden tı0nra Ucretıldir 

• •. llı't taknnlnn ve bir pedal makmesı a1mar.aktır. Beyoğlu, Pannakkapı, Rumeıt Ban 1 ıle muce . 'd Alı Can' N 
Satılık makinesi olanların gazetemıa ı are memuru met a mü· ı•- o. 1 l'elefon: _ü086 -

racııtl•n. 

23 BtRtNCtKANUN - l 

Havalar soğudu 

Dikkat ediniz 
Ufak bir kırıklık hisseder etme• 

derhal bir kaşe 

Nezle - Grip - Diş - Baş 
Romatizma ve bütün a§rııan 

derhal geçirir 

Eczanelerden 1 lik ve 12 ilk arnD•-' 
ıaJıarını ısrarla arayınız. Taklltır 
rlnden sakınınız. 

~ ............. llll'J11111 .. . 

• 
K 

• • · • nden bir yastık: daima. yumuşak, cı.-
ş T makbul bir Yılbaşı hediyelidll'' 

Bir lirada.n-ba§lar. Her keseye uygun çeeitleri vardır. 
YORGAN, ŞİLTE, ÇOCUK YATAKLARI VE SAİRE,., 

F&brlka. ve deposu: İstanbulda ÇBkmaJrçtlar Sandalyacılar soJmll 
Bali oflu Tel. 23027. SatıŞ yerleri: Bey oğlunda ve An.kanda 

MR1h1.r Pazıırlıı.rıdır. 

ilanlarınız için yalnız 

20335 N o. !~1.:',:0 

--Areda büyük fark var 
PflrletJ ÇOOMk Pudran: şimdiye kadar hiçbir bemerf tarafml.tll 

lld edllememiftir. Bu pudranm. en bUyUk meziyet! bilhassa ~ 
lerl için huırJanmıı olmaaı ve terldbtnde tahrf:§ edicl hiçbir m.4li' 
tunma.mımdJr. 

PERTEV 

Istaobul Gümı ilkleri BaşmUdUrUlğlad 
200 adet nagand toplu tabanca 4443 kilo tayyare ve teferrüatı ~~ 

3410 kilo hurda demir eşya 2482 kilo muhtelif demir eşya 540 kilo ~ 
vaniz, pirinç, kurşun eşya 199 kilo saman ve ot kesmeye mahsus maJdne ~ 
radyo makinesi ve aksamı 290 kilo marangoz ve ziraat alAtı 325 kilo san.'!-~ 
ii 1244 kilo pamuk mensucat 261 adet akümQJAtör 1085 kilo yün rrJBlllUI' 
5730 kilo değirmen taşı, 12,000 kilo demir km~ halinde 4700 kilo fJ~ 
demir boru 174 kilo fotoğraf filmi 3362 kilo sırlı demir banyo 23'11 
kimyeviye 311 kilo yQn ve pamuk ipli ii 2376 kilo boyalı cil!lı 
kilo ham ~t 664 kilo renkli kQıt 34 kilo elektrik ütüsü 816 kilo oto dit 
kilo tahta parke 3759 kilo muhtelif boya 46 kilo çelik levha 384 kilo 
levha 1381 kilo dam camı ve abajur 520 kilo petrol ve asit 461 kilo .... _.,, ... _.. 
lo boyalı mnpara 1517 kilo muşamba 1008 kilo madent yal 36 kilo ~ 
99 kilo sülfat dö sud hakkındaki satq itınmııı Son Telgraf gazetesinlD 
gilnlU nüshasında yazılıdır. İsteklilerin bu gazeteyi okuyarak satışa 
lmıur. n. 23219. (8529) 

lstanbul Erkek ljt'elmeo okulu 
alma komisyonundan : 

Okulumuzun 937 maU yılına ait yaş sebze ihtiyaa 7-1-938 ~ 
hmda liseltt muhasebecil.iiinde saat 14 de toplanacak olan okul sa~ 
nunda ihale edilmek fi.ıere açık eksiltmeye konulmuştur. lsteklilerin 
bademde okul idaresine müracaatla tartnameyi görmeleri Ve eksil~ 
belli gQn ve saatta ilk teminat makbuzu ve ticattt odası 937 yılı 
Yona gelmeleri teminatın eksiltmeden bir ııaat evvel yatm1ması nan 

Nevi Miktan Bedeli 
,Yq lelm 9100 kilo, 1900 demf"t J.700 :>~Pt 954 lira 


