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battıklarından endişe edilen Karadenizde 

''Sadı zade,, ve ''Şule,, den 

'-.... BQyQk bir tdlike atlatan Mele vap!lru 

Üsküdarda ortadan kaybolan 

Macera meraklısı 
Jale beler ne oldu? 

Mcek~e~ mlYı<dllYıırôl ci!Uyor kD: 

ukların Tarzan gibi filmleri 
görmelerine m.üsaade 

edilmemelidfr 
~sküdarda ortadan kaybolan genç-
4ıı: n üçü el'a:ı .ortaya .çıkımnm:l:ııı
b.... :Oiğcr ~ayıplardan Uçünün, iş a
~'c üzere Anadoluya gittiklerinin 
~ ıldığmı ve bunlann evlerine dön
~~~rini yazmıştı'k. tık mektep ta
' ınden otan Uç çocuk da ailelerin
' habersiz: Beylerbeyine yaptıkları 
!iti ttiinti sonunda dönn üşlerclir. Bu 
\ ~tte kayıp olarak ortada yalnız 
~~r birinci orta mektebi ıekiz:incl 
~tan 609 numaralı Vahdet, 270 nu
ll~ atı Behçet ve altıncı sınıftan 640 

arah Nacidir. 
Ceçen hafta cuma günil sabahleyin 

'--- E..- Devamı 10 uncuda Kayıp roculdaraan Behçet 

Amerikanın Kalifoı niga sahilleı inde 

l orpil alan Japon 
bahk~ı gemileri 

yakalandı 
~aponyanm verdiği teminatı 
(rtı erika tatminkar bulmuyor 

~Qı ~~ıngloo, 25 (A.A.) - Ilnriciye bak:ın ol:ırak göslerdiAinl, hnlbuki Amerika ra
~~bırı~nay hadise i hnkkınclakl Japon ce- porlarının böyle bir yanlışlık ihtimalini 
klo~ •lınıştır. bertaraf elliAini, zira bütün Amerika ,·n
•~tıı)·o tar:ıfından verilen teminnt mu-
~taı-ıat1n b.oşlongıcında verilen teminatın purlarında böyle bir yanlışlığı imkansız 
1~t" Jndan ibarettir. SoUihiyellnr mah- kılocok harici işaretlerin me,·cul olduğunu 
~rıı, ~~~nc~\:.ıbının tntmin edici olma bildirmektedirler. 
~iseyi bir yanlışlık eseri .... Devamı 10 uncuıla 

haber alındı 
Vapurlar sabableyın 
Ereğli ve Zonguldağa 

· iltica ettiler 
Fırtına devalll ediyor, iki 

motör bir vapur battı 
Dalgalar Hisar 
kurbanlarını 

karaya vurma
ğa başladı 

Karadcnlzdeki fırtına dün akşnm üzeri 
hafiflemiş. J,lmnnlara sı(lınıın vııpurlnr de
nize açılacak olmuşlardır. Faknt lıirkaç 
·~ant sonra fırtına }'Cniılen başlamıştır ve 
lılllll da devam etmektedir. 

Knradcnlı Umanlnrında ))lrçok 1ili'k 
.ve e.caebl .,aemiler ıtAtrur.rş bulunmakta· 
dır. ÜC' TOrk ve bir Yunan vapunı da Sa· 
nyer ônlerfnde durmaktadır. Fırtınanın 

kesUmcsl Qzerfne limandan ayrılan bu 
vapurlar tleslzle fırtınadan haberdar olduk 
tarından Karadenize çıkamamışlardlJ'. 

_... Devamı ıo uncuda 

Gaznanteban 

• Metenin tay]alamulan bir kısmı ... 

Filistin Arapları 
kuırtuouş lng·ilizlerle 
~ayıra mı 

~ "'' \. ~ ~.;J muharebe ediyorlar 
:•ı~'lti Tayyarelerin lştlrakile yapılan çarpışma-

AJıtep kurtuluş savaşında nıücaTıidlcr 
_.- Ynzısı 4 üncüde 

lar 40 kadar Arap Uldil 
Kudüs, 25 (A.A.) - Filistinin şimalin· 

deki hnydulların takibi hareketi bütün 
gece devam etmiştir. Kırk kadar Arabın 

ölmüş oldulu tahmin ediJmektedir. 
Muhnrebe, hudud yakınında AkkA Ue 

Safed ve Hayriye arasındaki dağlarda 

vuku:ı gelmiştir. Takriben 800 kişi teki· 

bala iştirak etmiştir. Bu takibata ba sa· 
bah da dcvnm edilmesi muhtemeldir. 

Muntazam kıtalnrla asiler arasında Fi .. 
lfstin şimnlfnde cereyan eden çarpışm:ılnr, 
bakikl bir muhnrebe şeklini almaktadır. 

Salllhlyetli memurlar Suriye - Filistinili 
hududunun kapatılmasına karar vermiş· 
lerdlr. 

Mısırda !Şlvasi buhran -
Başvekil namzedi 
partiden ~ıkarıldı 

Vefd partisi şimdiki başveki:e 
müzaharet kararı verdi 

...- Yazm ıo uncuda 

Havalar vaamurlu gitseydi -.. 

\f al"J 
>ıq b~ vil4yeı makamı- Gazeteler 0Jmyumla1a 

0Yle gelecekti... kolaylık olsun diye yel· 
kcn bezine basılacaktı ... 

.---~-~-~~ --.... ""' _ ... 

Sokaklarda röP topla- Mttt/aklar yeniden cv-
mak irin Pireye beş yıiz le1in dammda j•aptmla
maıma ısmarlanacaktı... caktı .• 

!9 r' 
ı' 

~ ~ 
ıtı' 

~ ,;;;;;;;,_ ıy( 
1; i~ 0:::~:;;-
{ G:c - . ~ ).._ -

lstanbııl: "Yedi tepe Ü· Köprünün yeri kay- Tramvay şirketi bir 
zerine kımılmuş bir şe- bolmasın diye Ven edik· günde ijl4s edecekti. 
/zir,. değil, "}' cdi ada teki gibi 1cnkü direkler 
ilzerim kı4Tulm~ ım ıe- dillilfe1k{i. r 
hir,. olacaletı. • .,. 

Belediyeden otobıis 

imtiyazı alanlar la:. '·lar 
üzerinde nakliyata de • 1 

oam tdeukurdi, 
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1Jış Si,qasa 

Romen milleti, kral 
Karol ve Tataresku 

Yazan: Şek ip Gündüz 

Kızılay 60 şıncı 
yaşına. girerken •• 

R OMANY ADA yapılan son inti- ı 
habat çok gürültülü oldu. Bazı 

yerlerde polis çok geniş tedbirler almıya 
lüzum gördü, bazı şehirlerde tevkif at ya-

aldığı yeni itimada dayanarak Romanya 

iç sıyasasmı tasfiyeye kalkışacak mı? 

Vazaın : Nizamettin Nazif 

pıldı. bazı mitinglerde söz alan hatibler 
krala ihanet cünnüyle mahkemelere 

sevkedildi; biribirine aykm siyast kana
atlere sahip Romen vatandaşlarının bi

ribirini kurşunladıktan. bıçakladıkları 
görüldü. Ve nihayet işte bu ana baba 

günleri de tarihe karıştı. Şimdi ortada 
göze vuran tek hakikat var: 

Romen mılletinin Tatareskuya itimat 
beyan etmiş olması. 

Filvaki, son Romen intihabatı etra
f mda kopan dedikodular MIA devam et
mektedir. Bazı memleketlerde matbuat, 

intihabatı idare etmiş olan kabinenin, 
"çok geniş bir hürriyetle rey vermek sa
adetinden halkı mahrum ettiğini,, iddi

aya kadar işi vardırıyor. Bu dedikodular 
içinde ufak bir hakikat ifade edebileni 
seçmek zordur. Ve bize kalırsa bütün 
bu dedikoduları, mtihabatın neticelerin
den memnun kalmamış yabancıların ki
nine atfetmek daha doğru olur. 

Zira, Romen milleti siyasi şuurunu ve 
siyasi haklan üzerindeki has..c;asiyetinin 
yüksek derecesini muhtelif v esilelerle 

göstermiş bir rnedent topluluk olduğu i
çin intihabata fazla fesat kanştınlınış o
labileceğini kabul etmek imk~nsızdır. 

Son Romen intihabatına sekiz on par
ti iştirak etmiştir. Fakat hakikatte mü-

cadele şu iki büyük parti arasında cere-
yan etmiştir: • 

1 - Liberal parti "Oideri Tataresku) 
2 - Milli köylü partisi (lideri Maniu) 
Liberal parti reylerin yüzde 41 ini, 

Maniu'nun partisi ise yüzde 22 sini ka
zanmış bulunuyor. 

Bu parti intihabata.girerken, Tatares
kuyu mağlQb edebileceğini sanıyor ve Ta 
tareskuyu mağh1b etmek için birçok ted-

Bu devlE>t adamının ana yasasında 

vatamfa5lara bah~ilen siyast haklan 
tehdid etmekten çekinmesi tabiidjr. Fa-

kat bu haklan yanlış sekillerde istisma

ra kalkı~mak istiyenlerin Tatareskudan 

kafi hir sille yemeğe namzet oldukları 
sanılabilir. 

Acaha yeni kabinenin dış sıyasası ne 
olacak? Büheş sarayını Berline fazla 

dost gören bir kmm Fransız matbuatı 

Tatare~kunun dış sıya~sı etrafında ye

ni yeni tahminler yapmrya kendilerini 

mezu addediyorlar. Bize kalırsa Roman

ya drş sıyasası Romen milletinin hakikt 

menfaatlerine en uygun şekilde tanzim 

edilmiş bulunduğu için artık kl~sikleş • 

mi!'tir. Tataresku komşulariyle hi geçi

necek, Orta Avrupaya karşı .hassas ola

cak, Küçük Antant ve bilhassa Balkan 

antantı havası içinde müteassıp bir sulh 

adamı olarak dümen tutacaktır. Ve dil

meni böyle tuhılan Romen gemisi, yine 

rahat rahat yoluna devam edecek. 
Şekip CONDOZ 

Cemil Mardam 
Halepte 

Halep, 24 (A. A.) - Ankara yolu ite 

Paristen dönmekte olan Suriye başvekili 

Cemil Mardanı bey dün akşam buraya 
varmıştır. 

Cemil .Mardam bey "Fransa ve Tür

kiye, vazifemi büyük mikyasta kolayla~ 

tınnıştır. iki memleket de istikl!Iimiri 

tanI(llilğa v~ istiklalimize müzaheret· et
meğe hazırdır , demiştir. 

birler almış bulunuyordu. Bu tedbirler ---· wm 111 ;:m rcs F:= 

arasında, Romanyanın m~hur diploma- ·ı 1 
tı ve s:ıbık hariciye nazın Titüleskunun ~i Doğru ~ 
A vrupadan avdeti ve Maniu ile birle§- •• - 1 
mesi ön p1Anda göze wrmaktaydı. i! D ~ •[ • ? ! 

Titüleskunun hariciye nazırhğmdan ii egz mz • 1 
ayrılmasını müteakip gerek sarayı, ge- !.'il 'framvayda bir ı·. 
rek hükumeti ve gerekse hükQmetin dış 

sryasasınr de\'amlr surette tenkid etmiş ;~ k u lak m 1safir1 i ğl i 
olması ve esrarengiz bir surette hac:ta- !i Sabahın saat yedisi; otomatik kapı- fi 
landığı zaman, bunun bir suikaste, bir H lı bir tramvayın ön sahanlılında, vat- f! 
zehHeruneye atfedilmesi Romanya eftdl- !! mnn ve omm hocası vaziyetinde daha li 
n umumiyesinde bu diplomata karşı bü- ii eski diğer bir vatmanla yalnızız. d 
yük bir diki-at ve sempati uyandırmışa ii Tramvay köprü üstünden geçiyor. ı: 
benziyordu. Memleketine avdet ettiği ii Bir aralık müthiş bir sarsınt_ı heJ!mi- ıl 
gün, Romanya dışındaki bu zannın Ro- :1 zi yerindım sıçrattı. Araba bır muddet : 
men hükOmetine de sirayet etmiş olduğu !I Jodosa tutulmuş Akay vapuru gibi H 
anlaşıldı. Zira hükfunet, Titüleskonun :ı lıoplayıp oynadıktan sonra tıngır tın- !: 

!.: gır yine yoluna ret'an oldu. ij Bükreşe trenle ula5masına m~ni olmayı • k d !i Tramvayı götiiren vatman ar a a- :: 
lüzumlu bir tedbir sandı, Titüleskoyu :. h' b d k ·· ı d' 11 ;: şına ıta ' ere soy en ı: H 
karşılamak istiyenler, zabıta kuvvetleri f: _ Burada da raylar öyle bozulmuş H 
tarafından dağıtıldı. H ki... Araba geçerken fena sarsılıyor. !i 

Fakat simdi görülüyor ki. Tatattsh'U !! Allah t•ere de bir kaza olmasa... 11i 
sanıldığından ziyade Romanyada beğe- !°I llocası daha malı2matlı bir eda ile J 
nilen ve partisi muhtelif Romen tabaka- 1 ilôve etti: il 
1anna kök salmış olan bir liderdir. Son : _ Dikl:at etmedin mi, araba sade ;5 
intihabatla kazandığı siyasi zafer haki- ~! sıçramakla kalmıyor. sala sola yalpa n 
katen mühimdir. iS da yapıyor. Bir siirü rapor verilmiş !i .. ·: 

Romanyanm iç sıyasa \•aziyeti tehli- H ama "direksiyon" aldırmıyor. 1: 

K IZILA Y bugün 60 mcı yıldönü
münü kutluluyor. Bu yıldönü

münü bir müesse enin husu i bir se,in
ci olarak değil. bir millet bayramı ola

~ kabul etmek .. d~ru olur. Zi~~ insa- ı 
nı mana ı pek buyük olan bu mucssese-
miz bizde insani 
duyguların mo -
dem bir tarzda teş 
kilatlaruşmı ve müş 
terek felAketler kar
şısında, müşterek 
bir azab duyuşu • 
muzu ifade eder. 

Kızılay nedir? 
Onu dilşman 

mitralyözlerile ta • 
ranmış, bir vatan 
hududunda göğ • 
sünden wrulmuş 
mal\ıl gaziye soru
nuz. 

Kızılay nedir? 
Onu kar altında 

çöken bir köy da
mmm sahibine, k<r 
tunu makineye kap 
hrmış bir işçiye ve 
ya yangının kez
zaplı salyalan ile 
yalanmış, kül ot • 
muş bir evden ca

I 

nını güç kurtarabilmis bir betbahta so-
runuz. 

Kmtay nedir? 
Q>cuktan bakımc;ız kalmış analar, sı

cak bir çorooya günlerce hasret çekmiş 
felaketzedeler, bir hastalık salgınına tu
tulmuş ~hirliler, veya tarlalanna çekir· 
ge fişüc:müş köylüler, gıdasız, elbisesiz 
ve yalınayak mektepliler size bir ağız -
dan cevab verecekler ve diyeceklerdir 

ki; " 
- J{nıl!lY. ~e ~t'Oleri tarJatan

mmn bütün ~mlerini J<e~p bir yıl
lık alm teritniıi §(Smürdükleri günlerde 
ÇOC\\klamnızı sütsüz, bizi ekmeksiz ve 
tarlalamruzı tohumsuz bırakmamış olan 
dosttur. 

- Kızılay, teşhisinde yanılmaz bir ta
bibdir ki, hiçbir zaman bizden ücret at
mayı hatmna getirmedi. Ne zaman bir 
illet ba6rrrsak'-ınmm, midelerimizi. ci
~erlerimizi, damarlamnızı, dalaklanmı· 
zı sarmak istediyse onu yatağ1mmn ba
şmda bulduk. Usta bir tabib eliyle na
bızlarımızı saydr. Her illet için bir baş
ka deva. her mikrob için bir başka silrut 
oldu. Küçük çocuklarnnmn ölmemeleri 
için çalışan odur Salgmlann önüne çı
kan odur. Açlığın önüne çıkan odur. lr
fan ocaklammzı saran sefaletin önüne 
çıkan odur. Kızrlay bayrağı harb ovata
nnın yambaşmda insanh~m çarpan kal-
bi gibi dalgalanır. Herhangi bir felAke
tin kurbanı kendine geldiği anda· 

- Neredeyim? 
Diye sorunca, şu cevabı alır: 
- Kmlay çadınndasınız. 
işte bugün 60 ıncı ya~mı kutluladığı· 

mız Kızılay böyle bir Kızılaydır. O yal
nız harb günlerinin yardımcı bir teşkil~-
tı değildir. Hayır... tık kuruluşunda 
harblerin elemini bir parça azaltmak. 
yaralanarak harb sanan dışına çıkmış 
olanlan insanlığın müşfik kucağına tes
lim etm~k için kurutmuş olan bu teşki
l~t. şimdi, sulh günlerinin de harb gün
lerinden az olmıyan faciaları ile mücade

yette değildir. Fakat bu Kızılaym değil, 
bizim hatamızdır. Kızılayın daha geniş 
bir yardım te.~kilatı halini alamaması sa· 
dec.e bizim kabahatimizdir. Şu ana ka
dar Kızılaya aza olmamı~. gücü yettiği 
kadar Kızılaya yardım etmemiş her va-

tandaş bu kabahat
teki hissesini kabul 
etmelidir. 

Yılda bir kere 
bir bayram günü 
göğsüne rozet ta
kıldığı zaman, bir 
çocuğun uzattığı 

kutuya beş kuruş 
atmakla Kızılaya 
karşı borçlu oldu -
ğumuz bağhlrğı is
pat etmiş olamayız. 

Kıztlaya aza o
lunuz! 

Kızıla;>a devam· 
h yardrmlarda bu· 
lununuz! 

Kıztlaylı olu • 
nuzl 

Kızttaya aza ol
mak bir millet va
zif csi ye bir insan
lık vazifesi olduğu 
kadar akıllı bir va
tandaş gibi hareket 

etmPk manasına da gelir. 
Zira Kızılay nekadar kuvvetli olursa 

evlerimizi, sıhhatimizi, çopıklamnm 

harb ve sulhün her felaketi karşısında o 
derece kuvyetle sigorta etmi' oluruz. 

• Nizamettin NAZiF 

On bir ayda 

ihracatımız 
lcdlhaDattan ~ S 

mDDyon ııra . 
fazladır 

Ankara, 24 (A. A.), - İstatistik umum 

müdürlü~ 11 aylık harid ticaret istatis

tiklerini tamamlamıştır. Alman neticele

re nazaran ikinciteşrin sonuna kadar it

halat kıymeti 101 ve ihrarat kıymeti 117 

milyon liraya baliğ olmu~tur. Bu miktar-. 
Iar 1936 senesinin ayni aylarına nazaran 

ithalatta 17 milyon ve ihracatta 16 mil

yon lira artış göstermektedir. lthalAta na 

zaran ihracat fazlası 16 milyon liradır. 

Eroin 
kullanan 
gençler 
lptilft derecesinde eroin kullanmaktan 

suçlu Mansurun dün kaçakçılık mahke:
mesince akıl hastanesinde altı aydan az 
olmamak şartiyle tedavi altına alınması
na karar verilmistir. 

Dün Süleyman oğlu Rt;fik isminde bir 

genç eroin kullanmaktan, Mahmut is -

minde bir genç de esrar kullanmaktan 
suçlu olarak yakalanmış ve geç vakit ka

çakçılık mahkemesine sevkedilmişlerdir. · 
keli de~ldir. Fakat gürültülüdür. Romen i5 - Köprünfin Karaköy tarafında da!! 
şehirlerinde vatandaşlar küçük küçük ~5 böyle iP!ılikrli bir yer var. ii 
birtakım sivasi teşekküllerin devamlı :i - Evci, orası da öyle; fakat btlrası :: 
tahrikatı il~ rahatsız olmaktadır. Yahu- !~ çol.· daha tehlikeli... ii 
di düşmanı teşekkülleri. demirel teşkil!\- ii Bir an, konuşmalamıa dehşetle ku· !! 
tını, müteassıp hıristiyan gruptan bu is lak mistıfiri oldıtğıtmu~. iki. ı~ah~anın ji 

c •i küçük siyasi teşekküller arasında :: numaralarım alarak sozlcrını boylece :'i 
~~abiliriz. Acaba Tataresku, halktan U şclıitli ispatlı yazmayı düşiindiik. Fa- E: 

le eden bir teşkilat olmuştur. Bugün, 
muhacirler, fifetzedeler ve salgın kurban
ları için bu teşkilatın de\'amlı insani yar- I 
dnntanndan büyük teselliler bulmakta-

Yaşamak 
Hakkı 

-------------- !: l~at I.nlrli yokırşımda freni bowk ara- 0 
.. kd" b' .ı :ı hayı lmllmıırkcn sayanı ta ır ır me- u Mersinde yeril 

mallar sergisi 
Mersin, (Hususi) - Şehrimiz Halk 

evi salonur.da bir ycrlimallar aergısı 

açılmıştır. Sergiye yerli ve civar vila

yetler firmalarından bir çoğu ve Ereğli 
fabrikası, Tarsus. Çukurova, Aldana 

-m: memıucat ve Paşabahçc cam fab
rlkalan ile tnhisarJar idaresi i§tirak et. 

mişlerdir. 
• binlerce vatandaş tarafından 

Sergı .. .. k 
. t dildikten sonra pazar gunu a-

zıya re e 
panınııtır. 

il 1zurclı 1 ve soğukkanlılıkla kazanın ö- n 
iı nüne geçen ı•atmanı şirketin i~inden H 
li çıkardı~ını hatırlayınca dn1ıal brı dit- U 
:! şünccyi zilınirnizden sildik. 11 atta bel- il 
ii ki istcmiyerek gözı7miiz ilişir de nu- n

1 U maraıarı a1·1ım:zda kalır diye bir dalıa H 
i~ onlamı tarafına bakmadık bile... U 
ii Simrli yrmirı etsrk başımız aRrımaı; 0 
ii trnnway şirketi bcyh'ie lf1 1•l:il:at yaP-11 
~i masın. şirket sırlarım böyle tlluMta H 
:i fm:cden t•atmanların nıtmaralarını bil- il 
r -il miynmz. il 
1 ::::.-:::...-:ım:::e.:::..-=a::::s:;::mm:::-.::::::::: 

dır. v 

Kmlayın her tarafa koşmasına rag-
men Yardımları ve tesellileri şu anda 
meml~eti tamamiyle tatmin eder mahi-

25 
cm~Afl'!'ESt 

BtRtNC!K.ı\NUN - 193T 
Hicri: 1356 ...._ Scv,·nl: 2:? 

nna~I" "nfut• OOn~l11 tnıtrp 
7~5 Socl tn~n 

Nazım 
Hikmet'in 

En gUzel eseri 

HABER' de 
Neşredilecekllr 

- Pek yakında -

Vakit ahah Öğle tldnıtı Akısaı ' iatJ!t tmuk •·-------·----
5,5' 12,U 14,3f 16,f6 18,25 5,37 

'/I _ dalı auıvata _ 
-- ı Yaprak cigaras 

ttıreııl eti 
TATLI tatlı nargile tUt uıel bit 

seyretmcği scveriID· G 0ı.ıııJSı 
plpoy" bakmnA"" dıı dol~ tıdsiııl 
llanzarnsrna imrcn<ıığim içl; yıtdllll 
de denedim, hnttA plpoyll ~ 11şaJllW' tazJa Jçtlm; faknt bir tUrlU ~ -rcıı.tct' 
dmı, yine clgnrnyn, ~pel.: gib "pclli111' 
tütününden snrnııı clgarnl n ~~ ~ 

Nnrgllcyc, pipoya nlı':'nnın 11,.ıır>' ı 
puro cignrnsına pek çnhuk tı ~ o 
ğnn ı billrim; on un zevki sıırn;,.ııl>llt 
gnrnnınkin<lc.n de Ustüncıur .. rl bcf;tl" 
neylel'im ki o kibardır, hldC i"l• 

• ,,. 0ntıı ., 
nip alışma)- istemez. Biz 0 ? J1'ti!ll 
mlzl çekerek, uznktruı scprle 
ederiz. Jl ~ 

Yıllardnnberi lylstnl · n:a~~cr!Jl' 
göremez olwustuk. TUrJ- tUtünt blt 

' ri J"Cı den puro olmaz dfyc bir \'"tl, tc1'e-'° 
ltlknt vardı; tutunun ilk xneın ıcr M 
tJnılcn,uznk Amcrtknclan gclc~ftlı J 
ı>ck pahnh oluyordu. Artık P11 .. J 

şoc .. 
ylce bir ynprnk clgarasmı, bcll 
tUtUn dtınınulnrının nrknsın<l:ıı.ı:ll" 
ren hayaller içinde görmeğo ği~ 
mıştık. Çok c kiden fçcbil~urJlıı· 
yaprak slgnrnlarmı dllşUnllP a:' 
nuızda tut.en kokusu ile zc,·k p)JJl 

ç.alşıyorduk. cf~ 
lnhlsnrlnr fdnrestnln yaprıı1' ıııı:f 

rıısı çıkarc:hf;mı biliyor ınusıt Jlllf 
Bir ay kadnr olmuş, hen du~a reıı• 
tnn, geçen gUn bir nhl1nhtnn °ffııııı• 
dim. Yıllnr(lnnlıerl her tUrlll t rclO 
kullanmış, nargilenin fyfsl ncrclicştcl 
hnzrrlnnclığtnı bllcn, ynnl bu cJ~ 
nnhynn dostum, yeni yaprak rni1' 
ralıırnmzın iyi olduğunu da tc ı.ı:dı 
etti. llcnim de çok göresim gcl.Jll •jlO 

hemen tUtllncüyc koŞtum. J{utttSU :ııı• 
nlmnk kabil mi? bir tane nldIJll·cJı:O 
hisnrlar idaresi Adeta bir Jll~o 
göstermiş: yaprak clgarasıntı g \'~ 
diğt söylenen Tlirk 'tiltilnUndCXl ı~1 le içilebilir yaprak clgaralııl'l r ~ 
mış. Bilmem yilksck dns, garct 111~ 
hnlı ynprnk clgnralıırı (]n ynr;:1sıo 
nlyetlnclo mi? Hani an~.ıık b~ıct-1' 
rint duyup dn kendilerini ur.ıı 11ııJ blle göı:cmcdi~/mfz, tanesi pJll ıııP 
hnrpton önco blr lngUJz.altmJ1111 ııttf 
oldnğu söylemen ynprıık ctgara Jlt" 
varını~ ... Şimdi Jçcbll<lli;rfmJz ı:;UP IJI 
siz onlıırdnn dej:.rfl, tnknt onları t4' 

yal etmemize yardım ediyor. ı\r:, \ 
- ra, şöJ1c ibJr i'~ytnı· zn'mıınrın11: ' 

(!verin, ondaki zevk clgnrnda ~t 
tur. Nasıl· anlataynn? bir blftcı;rt ~ 
ştlnUn, bir de kıymayı... CJgar~ 
en ylsl de, yaprak clgarasmm ya ; 
da, bonfile ;ranmda cız.bxz köftesi 
bl kalır. _ _ ı:ıı' 

Zarar• da dııha a:r;dJr diyorlar 0 blt 
ben, tUttınUn 7.nrarlı olduğuna. ]l!Ç 
zaman lnnnmndpn.. Tf.Ç 

Nurullah A 

Bir hırsız tevkif 
edlldl 

Tophanede tütüncü Alinin dükkfiı1: 
girerek bir çuval tütün çalmaktaJ'l . ·ır 
lu sabıklı Ligor, dün yakalan~ b·~i(ı 
ci sulh ceza mahkemesine sevkedilıJll; .... 
Suçtu mahltemede şöyle demiştir: ~ 

- Tütünleri ben çalmadım, sok iıJs' 
geçerken sabıkalılardan Tekirdağlı 1' ~ 
tafaya rasladım". Elinde dolu bir çU~U' 
vardı. Fakat içinde ne bulunduğunU 
miyordum. Bana: . ~ 

''- Ligor, bir hamal bu da şu ~ 
ta~ısm.,, ıı<' 

Diye rica .ederken ikinci şu~ ın~I" 
lanndan saım yanımıza geleli. M0 - ~' 
memuru görünce kaçtı, ben çuvaıı.a ~ ~ 
nız kaldan. Memur da çuvalı beniJU 
narak beni yakaladı. stJç' 

Reis bu iddiayı esassız btılmuş '<e 
lunun tevkifine k<l!ar vermiştir. ~ 

lstanbul Altıncı Noterliline: al pe' 
lcra dairelrine verdiğim takip t ~ıs' 

ri ile icra kayıt defterine münhasır~ 
rak basmaılta olduğum '(Abidin)° J1'1. ,-e 
mil bu kerre kazaen zayi eyledi~il'f11 d' 

esasen borç senedi, mukavelenaıne ~-e:ce~ 
ire gibi kanunen beni ilzam edebı~ 
hiçbir v~ika bu mührilmü ba~ ııtf 
olduğumdan bu bapta vaki olacak ~d 
türlü mütalebat ve müddeiyatın b r. ıt' 

rıl' ve esası olmıyacağını beyan ve ke> ·ti' 
tin Tan ve Haber gazetelerile ilAJlltıl 
ca ederim. 4 tO 

Adres: lstanbalda Bah~apıda ~~ 
Vakıf hanında Asma katta 29 Jl,.
yazıhanede mukim Abidin. 0ıJ' 

Beyann:unelerden bu nüsha tale~&ıı' 
resmcte berayı neşir Haber gaft 

' tebliğ olunur. ) 
'(16608)" '(V. P. 21~3trfl 

l'. C. lstanbul Altıncı :N° 
Galip 'Bingol 



~-----
~'şaka 
~aı IF*i~ııırı r 

Oden dışarıya bakıyorum. Yağ
~·_fırtına devam ediyor. lstanbu
""l\lk sokaklarında, gırtlaklarına 
~taınura ba~ yürüyenleri görür 
~ Y~. Birdenbire aklıma tufan 

· !'\uh hazretlerini düşünüyorum. 
• kar, fırtına... Kan çıkarınız a

N Geriye kalan yağmur + frrtı-
Uh. 

UıJcJan daha tabii bir tedai olabilir 

;v~Uhl~ da kalmıyor. Kaf amm için
eskıden işittiğim ve daima yağ

"~ ıiirtiltülü günlerde hatırladığım 
• Uha ait bir hikaye kmlcırnlanr-

1~ 
· Ye şudur: 
:ıltn,,_ .. • 
~"':'"ısını yapmıştır. Gemiye hay-

bırer birer yerleştirmi§tir. ÇOk 
~d~r. Kendisjne büyük yardırnlan 

il' Uğu için fili emirber olarak ayır
~· lier şey olup bitrni~. her şey ha
~ış, h.er h~~'\'an gemiye yerleşmiş
a ık Nuh ıçın yapacak şey, kendi
~ Yirtfığı yerde, şöyle sırt fisto uza
~ ' Yorgunluk Çlkarrnaktır. 
-trda böyle hareket etmiştir. Uzan-
~ l'aın dalacağı sırada yukarki kat
t'~akı~ıdır başlamış. Bakmı~ ola
h degtl, scslenmic;: 
~uı · 

~ 
~.lrtılar o kadar biribirini kovala
~1 ~ini emirberine işittirememiş. 

~ı. - sesıyle haykırmak mecburiyetinde 
"lllış: 

~0\'a Fiiiiiil! 
~lrek har van gôrünmO~. KUiakla
~ lanuş. Hortumunu selam vaziye
~ ~1!13 götürerek küçücük gözlerinl 
, Çevırmiş. İnce sesiyle de: 
~~rtıriniz! dPmi:. 
~ hazre~leri. hala k<'3ilmiren. arada 
~lı~ tek~rrilr ed~~en takırtı)ı kimin 
1-'-tl 1111 öğrenmesını söylemi:. 

fıknırş, neden sonra dönüp gel
l\ \apıda görününce Nuh sormuf: 

, irn yapryormu, bu takırtıyı? 
! l\ırkayak kulunuz efndimi.ı hazret-

'~ ıu k e .Ya?t)'Or ki böyle tak-ırtılar bir 
·esılmıyor? 

h~\Undur:ılm ını çık~rıyorm~ tfendi-
1ıretı ·r , erı . 

~hu dü5ünlirken. - zahir Babı~li cad
~ 'le .düşfındti~ümclen olacak • aklrma 
\· ~tıdesi geldi. 
.a~urht bir gün, Nuh ve Kırkayak 
• esınden ronra insanın aklına Ta-
~~lrn · ·11 bak · ~ esı ı ( ·ışla gariptır ama. pek 

~ ş ve mantıksız değildir. 
~ Cetide)i Nuhun gemisine benzet
Ulun3..ık dahi, içerdr. birtakım an

·1~ takırtılar yaparım kırkayak ola
~ sanrnıyoruz. 

lıı ~~~Uralannı çıkaranlar. bunlan bir 

(~·~1~1~~~1 ~~n~~ıe rahat bir 

·~~--
~i/'\71?ayı ay ırmaJ10 

l'tılerl döven adam 
~ tlıahli 0.m oldu 
lit~elki akşam lzzct isminde bir kö-
1'a .kukla seyretmek üzere bir gazi
~i gırrni~. orada, kansı Mukadderin 
~~ ?iarak oraya geldiğini görmüş ve 
ı·e hidr!etıenerek kendisine: "Eve gel, 
\ tık1~ "1 , ···ıl~ ... 

~;ı·~adder kalkmak istememİf, arala -
~ dıJ. rnünakaşaH başlamıştır. O es
lıı:rı.1 ~aıınocıa bu unanlardan Fatihte o
t k0c,: ahreddinle kansı Şükriye bu ka
lt l Ilın aralarını bulmak istemişler -
t~~.et bu müdahaleye kızarak Fah -
~;- döğmü~ . Şükriyeye küfretmiştir. 
~~ fiıerinc hıet yakalanmış. dün 
~" sulh ceza mahkemesi tarafından 
~ lır:te~ üç gün hapse. döğmekten ?e 
~ para cezasına mahkfun edıl-

ıstanbu·ı 
Denizapial mahallesinde 

Müthiş bir batakhk 
içinda yaşayan 

binlerce vatandaşı 
Belediye derhal harekete 
geçerek bugünkü feci 

vaziyetten 
kurtarmahdır 
ı········································-······ı 
: \'azan: : . . 
: • 1 

i HABERCJ ~ 
: ................................................. 1 
İstanbul şehrinde bataklık içnide ya.. 

şayan koca bir semt varmış. 
Şehremininde dolaşırken, bunu bana 

çok acı bir lisanla anlatmr§lar. Fakat 
ben inanmamıştım. 

Ne de olsa medeni sayılabilecek bir 
§ehirJe, Anadolunun en hicra köıele

rinde bil~ bir misline rastlanamıyacak 
ıderecede berbat yerler görebileceğime 
na:;ıl inanabilirdim! •. 

Şu lstanbulun dört bucağını, en ak
la gelmez yerlerini aylardanberi dola • 
şıyorum. Açıkta akJn lağımlar, çamur
lu, bozuk sokaklar, hava almaz evler ve 
~unlara benzer dahl\ bir çok ıey gör
düm. Fakat Denizaptal mahallesinin bir 
eşine daha, hiç amma hiç rastlamamı~ 
tım. 

Yukanki resimlere bir kere bakınız, 

bu resimlerin iatanbul içinde alındığı -
na şaıacaluınız. Sonra unutmayınız ki, 

ben ve fotogra!çı arkadaşım, bu mahal
leyi yedi sekiz gün evvel, yani havala. 
nn hafatlarca bir yaz mevsiminde İmi§ 

gibi devam ettiği günlerde gezdim. E
peydir y:ığmur yağmadığı halde, o gün 
Dcnizaptal mahallesinde gördüğümüz 

manzaralara ancak Almanyanın meşhur 
Mazari bataklıklarında rast gelinebilir
di. 

TramvJy yolundna, Cami sokağı de. 
nen çok çamurlu, fakat yalan yanlı§ bir 

Arnavut kaldınmı dö~cnmiş olduğu için 
sonradan gördüklerimize nazaran daha 

iyi bir halqe bulunan bir yola sapmı~

trk. Bu yol bizi, Denizaptal mahallesi
nin geniş, mcydanhğına çıkardı. 

Meydanlık diyorum, bunu ancak a~ız 
alışkanlığından söylüyorum. Yoksa 

çıktığımız yer ceniş lıir bataklıktan baş. 
ka bir şey değildi. 

irili uiakh bir çc.k çccuk, köşede bU· 

cakta bir az kuru kalmış veya henüz 

kurumuş tepeciklerde topla:ımışlar, 

sözde oy..ın oynamakla meşguldüler. 

Meydanın her tarafında içerilere doğru 
muhtelif sokaklar uzanıyordu. Bu so-

koklar da, ortadaki iğrenç bataklığın 
devamından başka !ü şey değildi. 

Çocuklardan bir kısmının yanına ~o
kutup: 

- Buraları nasıl ~ey böyl::? diye sor
dum. 

· Garip garip yi!:üme baktılar. , 

- Şimdi gene çok iyi amca, siz yağ
murlu bir zamanda gelmeliydiniz de. 
asıl o zaman görüı•Jiinü::. 

- Peki evlerinize nasıl gidip gelir. 
siniz. 

lıte Dcnizaptal mahallesinden 'b:ı§ka 
bir manzara, ileride görülen ıivri 

duvar, yazıda bahsedilen 
çefmedir. 

- O zan:an sokağa çıkmayız ki, yal· 
nız mektebe gidenler çıkarlar, onlann 
da iki ayakkabıları vardır. Mektepte de
ğiştirirler. 

- Ne vakit kurur bu çamurlar? 
- Hiç bir zaman!.!. 
- Nasıl olur canım .• 

Bu sefer grupun içinde en büyük, 
yaşlı görünen bir çocuk, elini uzatıp ba. 
taklık ortasındaki suları gösterdi. 

- Bakınız, dedi. Bu sular ycıillik 
bağlamıştır. Tıpla bir dere gibi.. Yaz, 
kıı kurumaz bizim mahallenin çamuru. 
Ağustos v~ya Tem.muzda bir kısmı ku
rur gibi olursa tla, ~u su terazisi yanın
daki çamurlar, her zaman ayni vaziyet
tedir. 

Bahsedilen su terazisi nerede diye 
~akındım. Ve nihayet meydanın bir 

1 TCJRJ< b:ıtrlbl '" ...o.rT .... L. 
LO.~ctnômei 1ôlıiş 
KUlMAT V1 ~I MAVi ~t 

H ... 'l~LIVAr'I ı X,S.<İ'\ 

' 

kaşesinde sıvalan dökülmüş uzunca bir 
kule gözüme çarptı .. 

Çamurlara bataçıka oraya doğru 

yürüdüm. Dört tar:ıfından sızan sular, 
etraftaki bataklığa yayılan bu yer, s5z. 
~e bir su terazisi idi. Altında da bir 
çeşme vardı. Çeşmeden su dolduran 
~enç bir kadının söylediğine göre bu 
Halkalı suyu imiJ. 

Fakat ÇC§me ve üzerindeki tertibat 
bozuk olduğundan, sular hep sızarmı§ .. 

- Burada Terkos yok mu? diye sor
dum. 

Bu sualime, o civardaki evlerden bi.. 
rinden çıkan, mütekait tavırlı bir zat 
cevap verdi: 

- Yok oğlum. Bu civarda her yere 
çeşmeler yaptılar, bize T:crkoı getiril· 
medi. Sıısuzluktan kınlmıyacağınuzx 

bil~cm, bir gün §U çeşmeyi de kökün • 
den yok edeceğim .. Çünkü burası tam 
bir sivrisinek yuvasıdır. Şimdi bu mev
simde bile evlerimizin pencerelerini 
açamıyrouz. Yazın ne çektiğimizi artık 
siz düşünün. Yalnız bu çeşme ·değil, ta
bii bütün bu bataklık ta sivrisinek ya. 
pıyor. Fakat i§in ba~ı ~eşmenin üzerin
deki şu dcvardır. Belediye, buradaki 

' zavallı insanlarla ne vakit meşgul ola
cakttr. Bilmiyorum?. 
Çeşmenin yanından ayrıldıktan son.. 

ra başta bşa müthi§ bir bataklık olan 
.zavallı mahallenin bı: çok sokaklarında 
dolaştım. 

Halktan bir çoklariyle konuştum. 

Hepsi de bclediycıilen acı acı şikayet e
diyor: 

- Böyle bir yerde oturan bizlerden 
üstelik bir de yol parası alınıyor, diyor
lardı. 

Ben burada, zavallı Dcnizaptal ma • 
hallesi içb, fazla bir şey yazacak deği
lim. Fakat bütün bir mahalle halkının 

dileğine tercüman olarak, belediye rei
ıinin nazarı dikkatini celbcdcrim. 

Bir gün mutlak gidip buranın halini 
görsünler. O zaman eminim ki, lstan. 
bulda, hatta bütün memlekette bir eşi
ne daha tesadüf edilmiyecek bir vazi
yette olan bu mahalleyi, bugünkü kor. 
kunc; halinden kurtarmak için, belediye 
mekanizmasının derl:al h arekete geç -
mesi için, derhal emir verdirecek ve bu 
işle bizzat me§ı;ul olmak ihtiyacını du-
yacaktır. HABERCi 

olan De. 
nİzaptal mahallesindeki zavallı çocuk

lar ve bu mahalleden bir ıokak 

!lacifı di.goc Ai: 
..__._ -~~ '-" ~~ 

GüDlYınç 
buylr'lYI lkllaır 

O SM.\I\lJI tarihini 1ncell7ecelf 
bir okuyucu, muhakkak bir 

çok gUlUnç ,·aknlnr, _gar:ip hAdiscler 
lo karşılaşır. Dllhn~!.n, pndişahlarm 
, ·ordiklt>rl garip emirler, hükümler 
ln~ant gtUmcktcn katıltacak kadar 
tnhnt ve gülünçtür. . 

Du emirler, en ziyade, padişah 
bn)Tnklanmn itirnzsız kabul cdildl .. 
ğl dodrfo.rdc verilmiştir. Tamamlle 
"hUc;nU ita,. edllmi~1ir. 

Mıınnıafih, gUIUnçlUğU, tuhafiığllo 
bel'ahcr, lıu emirler, bu blikllmler 
i~lmai nlznmı baştan bnşa bozmuş, 
,·atnmlıı-;; hnkkını hJçc in<Urmiş, hııt
tıı tanımamış, yüzlerce ,.c 31l:lcrce 
yıllnrın clU~ünen insnnhğn telkin et• 
Uğl esasları, güzel şeyleri, nltllst et· 
ınl.., ,ifi hl lerl körletmlşUr. 

Uçün<•U Muradın, 003 clo İstanbul 
kafüsmn, Rumellclr.kl kndılara, "Do~ 
gllhı mnnlH\ c;n\ u~ nrm<lnn Çingene 
tnyfnsınn subaşı olnn ncnı çn,·uşn,, 
gfö1derdlğl hüküın, gülUnç emirlerin 
ı:nhescrlcrlndcncllr. 

UçüncU Murnt bu HUkiimün<lc Çln
gcnclerln, be lc<llkleri nt ' 'C kısrnk
lnrıı binerek yollara hür soygnncu
lıık ynııtıklnrı için; bundnn sonra a
tn. binmelerini, lo.,rnk be elemeleri
ni yn.,nk ediyordu. 

Tuhnf bir. hlnri tc<lblr değil mi? 
Pıullşnh bu emri Terirken akıl f.iğ 

retmeyl do unutmadı, böyle bir ihtl 
ynç knrşısmcla kalacak çlngenckrln 
arnha l'C eşeğe binmelerini tan .• Jye 
etti. 

Ya "Emri şerlnto riayet,. ctmlrcn 
lcr görülürse no olacaktı? •• 

tic;UncU Murat, bu gUIUnç, komik 
cmrino ra~men, lm noktada komik
liği unntmuş, pek insnfsı: darı-nn
mı~tı. Çingene tnyfns mclnn hlrl ntn 
biner, Ja!'rnk beslerse tntl>lk ettire 
ceği cezn şuydu: Mnm ! 

lllrlnc.i Ahclüllınmit de bi\ylc gU· 
lilnç bir emir 'crmi:;;tlr. 

1190 yılmcla iclf. Şarabı sc,·en, 
eğlence clüşkünU bnT.1 "sUfelıayı 1 -
tnnbn1,. u~nklnl'mn kadınlnrın giy
dikleri "sıkma ve şeritli ' 'C yaka"' 
oynınh , ·c yenleri ·ırmah kaft.:ın TO 

ıına göre entari cltktirip glfdiri)or 
Iıır,. knrşllarımln Jl(;yJo hizmet ct1t
riyorlnr<lı. 

PndJşah bunu c1nydu. Son dercC'o 
canı sık1tdı. Hemen 'hu makulcl ct
, ·nn scflhttn<',.nin terkcdilmcsi hak· 
km<la bir emlmnmo neşretti. Emlr
nnmeilo otuz )'il <'n-cl uşnklnrm gly
flikl<-rl elhl~e ı.,rfhl "came., ~y:mcleri 
fo\'slyo ,.o kimcle böyle c•lhfso gfirü 
lilrsc hnklnrmda ağır mnnmcleler 
ynınlarn~ı fllln olnndu. · 

J~mlrnnmede terziler hnkkmclak1 
cem pek <lchşetlf tdl. Uşaklara. böyle 
elhl~e <liken tcr7Jlcr derakap maln· 
cnktı. 

Riiyle güliinç emirlere yalnız Türk 
tarihinde clel:rfl, f slfim tnrihlndc <lo 
rnstlnnır. Mcs<'Iı'\, .Mısırdn lıükUm
dnrlık eden tnrlhin meşhur müstc-

( Lütfen sayfayı çeviri niz) 
Hliscyin RüştU Tıronn 

---------------------------------------------------------------
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Harfciye 
Vekilim·z 

Martta ~fganlstan 
merkezine gidecek. 

Ankara 2!& (Hususl) - Harldyc vekili 
Dr. Aras martm üçüncü haftasmd:ı P.lı ır, 
DaAdat ve Tahran yolu flc Kıfüile &idccek 

rÇERDE: 
1) Adliye -çekaleti hususi kalem müdürO 

Şııkk, lluır bıışmüddciumum1 Hikmeti Zi· 
yam etmiştir. 

25 BmtNCTKl\.NUN ~ 

Bugün T O R K sinemasında ·.....-, 

KAÇ AK''CıLARi' Baş ro~de : HANS ALBllR9 , 1 
Yunanistan sahillerinde geçen fevka!Ade meraklı mc\·zu, sefahet yerlerine düşen bir genç kızm maceraları. ~ 

mücadelesi, Rumca ~ar. danslar v. s... Ila.veten : EKLER dünya haberleri. W ~ 
--~~-~-~~~~~~-------
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ATiNA 
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. * Yapılmakta olan Ankara - lstanbul Aynı tari~te. lrnk Ye lran hariciye na• yolunun 135 ve 164 kllometre arasınd::ıkJ 
tir. Göreceğiniz en güıel bir fılın: ŞAHANE BlR MEVZU 1Ç1NDE ŞAHANE BiR ASK 

•o ... 
zırfurı d:ı Kı1bı1de bulun:ıcııkl:ır~ır. " 1

' 1822 metrelik kısmı: bitm! tir. Şose 15 bin 
Elg:ınfstan bfiktimet merkezınde dort liraya m:ıl olmuştur. ı 1 

devlet nazın Saldabat misııkı mev:ı.uu liz• ... "I • .;ıı_ .ı --ı lu Ut"-,. 
1 .,. " anunu.4 )'llp .. :ııı .ı....u z ens uau 

r nde «&11şecek Ye son ayl:ınn slyn~l M- faaliyete ger;mişllr~ Yakında umuma mah-
dlselerf dr.ı(ınd3 noktal naz:n:- tc:ılıslnde sus .-erbcst alqam dersleri açiliıcaktır. 
bularuıcakb'tdfl'. * Bursad:ı bir lffinde 9 zu esld, ikisi ye. 

Kızıjay 60 
yaşında 

Halkev•erlode mü
samereler verJlecek 

Bugün Kızıtarın 60 rneı yıldönfimfidür. 

ı ' ni olnuık üzere l 1 tifo vıık:m tesbit cdil
mlştlr. 

I• 

1 • TekfrdaAınd:ı bk b:ıro kurulinuş,. rı~ 
Islilte avukat Hilscrin Rahmi ser;flmiştir. 

1
' * Akdcnb:daki İngiliz :kontrol ıemile

rlnden H. 31 torpidosu Çqmcye selmi~ 
lir. Süvarl, ktı) makamı ıfyuet etmil, 
tayfol:tr (ar,ıdan blrr;olt şeyler ıılmışlar· 
dır. 

ı:c Jandarma tcşldhU ıılzanınamesl dlhı· 
den itibaren mcriycte konmuştur. Ba nf. 
zarnnanıeye g6re, Türk Jandarması umu.

velidir. 

BUYUK AŞK Fransızca söılii 

MELEK Sinemasında KL4R~roı~'tieAsLe: 
Seans!ar:2-4,15-6ı30-9 M V R NA L O "ıf 1' 

~. ; .~ . . · .• ·.~ ... c. . . ~~ 
Kadıköy 

SU REYYA 
sa neması 

ulNGER ROGERS ve FRED AS. 
ı'AlRE tarafından 

Vals dalgası 
DA~'S - M'OZIK - NEŞE 

Ayrıca : Ek ter Jorna, 

................. -------.. ~~ 
Her gün daha 
iyfsfni ı&fi!ren ASRi Sinema !ıU:!e~=: ' 
Yalnız 15 kuruşla 2 büyük ve mükemmel 
Altın sesli şantöz 

Jeanette Mac ~onald 
Kıark Ga~le 

ile beraber çevırdikleri 

San Fransisko 

filın birden: 
A lflarcasma güleceğiniz filnı 

Lorel- Hardi 
Hindistan da 
TüI'kçe sözlü 

mi asa)iş ve cmniyeU korumaya, k:anun· ı 
!arın ve nlzam:ıt hükümlerinin temin Ye 
taıbfkine memur ~llAhlı bir inzibat kuv· 

>Ct YaptJnlmakıa olan llurs:ı ticaret sara• liı•••••••••••K: •••• Büyük aşk ronıaru 
Neşe Te kahkaha sacan nefis 
bir komedi 

Programn göre bu ınün:ıscbeııe. Beyazıt 
meydanında saat 14 de mcrnslm y:ıpılına
:sı mukorrerdi. Toplantım. Kaı'lay hemşi· 
re okulu, Yedek suh:ıy okuluyla, Maltepe 
ve Kulcll askerf lisclerf, kara ,.e efemiz eC· 
radı, tehir bandostı. Ufaiye efradı ve bITTt· 
tlosa, Kııllay mümessilleri,. Ye esnaf Cl°" 

miyefltrf f.şlirak edecelc, hatipler tarafın· 
dıtn nuluklar IÖ)•lenerek Kızılaym altm1ş 
yıDı1: faaliyetleri teNıii':ı: e1Urilecelttlr. 

ilandan sonra, afay önlerinde bando ol· 
auğu halde Taksime «idıp istiklal marşını 
siSyliyerelı: iihideye (tlenk koyacaktır .. 

$ı tamamlanm:>lc üzercılir. --ı 
:f. Beyoilunda belediye nizıımlann• •Y· 1 ·--------------

kın~~kd edcn Sl k~ihakkındabnunl PANG~I·T~SI~~I ~ ~~~~--~•••••••••••••~~-~~~~~~ 
muamele yapılmıştır. Bazıları edan da para y • 1 fJ •• s AKAR VA • dO 

Bu ıece SişJi, Galata, Kasmıuaşa, •• Has 
kôy naflJye şubelCTf11de Ye Yenişehir Jtt· 
be btn:ısmd:ı müsamereler nrilecektir. 

'BeJ'Ollu h:ılknfle Sfşli halkcvinde de, 
iki bftynlc toplanfı yapıJ:ıeaktır. 

C'skOdarda halk n esnaf cemiyelleıl 
mnmn.,nıttne. ille ve orta okul tart-heleri 
iskele ~yıf:ın1nda foJ)fanarııi Krulaynı 
60 ıneı yıM8n0mOnti iutlulayanktardır. 
Gece Oskftdnr Kızılay şubesinde mnsame,.. 
verilecek Ur. 

Gazi Antebin 
kurtuluş 
bayramı 

BugQn <4.:ızlanlchi• kurtıışunuo on altın
cı rildönümüdlii. litiıno Tiirk milleti. bu
gQn, bu uıltırJu günli kutluluyor. 

Gaziantep, tamarn on bil' wy düşman 
mermilerine t('otıils •ermiş, yılmadan •e 
korkmadan, canını eılirgcmedcıı şı-nh btr 
müdafaa yapmıştır. A(tk ve hfc bfr aske-

ri nııta ile mlltehhei olmıyan bir, yur
dun, en son sistem nskerJ vno;ıtalara m*" 
llk bir orduyu, bl)} 14! a~1:ırca mtŞgtıl et
me:o;I, mukahefftte btı1unmHı davnnıklıt 
glktemıeıı;i, hlthfr mJJlclin tır;fhf,;fle nı~t. 
l3nrn1yan bir $th:ıtne1 e.~t'J, bir harika
dır. TOl'ft milleti Onı,inntep mOdııfa:ıslJe 
ne kadar li,!tün~e aıdır. 

Haber TGrk "1'.mlnln. Tfirk imanının hfr 
remzi olan bu hfh mı lı11vr11rnı kutlular. 

Bllmlyerek kardeşini 
llldUren adaın 

lznıirde Torbuhnın Cob:ın köyünde 
Denit isimli birt ıece nl ıaşl:rndıRt sı· 
r•da mnıecaviztertn lı:lmleı- olduJnnu •· 
raştınrken bit ~hte ga,mo, ve l:'lfte~lle 
o.teş etmiştir. Vurulan adamın y.ıınına Re· 
lınce, bunun kendisi 11lbl mOlec-avlzlcrt a· 
ra)'lln kardeşi Mehmet oldulunu dehşetle 
sörmft$fftr. 

tılehmet lilmüş, karı:Te., kallJi Deniş ya
kalanmıştır. 

OlobUs nıes~lesl 
tahkikatı 

Dahiliye vekaleti tetllş heyeti başkanı 
Tevfik TalAt, otobQs meselesi etrafınılııkl 
tetklk:lll:ı meşgul olm:ık Uıcrc şehrimize 
gcJmlşUr. 

B:ışnıOfctllş dün belcdlyıeyc Riderek, 
tctklk:ıt yapan mnrcıtlşlerle temas etmiş, 
icar> eden malQmııtı almış, nrrıca kendlle-
rlne bazı direklincr vennlştlr. 

llllıuı......-.1111~•ıtlllllllıattnıı111ıııı111111111ıtı111 
hlt \'C zallmlcrlnılcn ( ll!lkim Blcmrll 
lAh) <lükkAnların gUnf'Ulz kapanıp 
geccJcrl a(ık kalmalıtrını cmrctmı,_ 
tir. On yaRAk kftrı,ısrnf1a halk ıtcce
lcrl olış \'crı, etmcıt~ met"hnr olmm,. 
gUnılUzlorl bir f!ICJ' nlmanm lmkAnı
nı hulnmnmı,ıır. 
~cv1%Sdo Atat (HamRe) inde hn 

\'R'<arı nnzmcD tas\-lr ederken 
şöflC diyor: 

Gece oldultn ~1bt şebi perdar: 
Horkeı kftrrna eylerdi gUıart 
Hcrkoıın rl)zQ olup akşamı 
oonn Ctolf-ar,,, .:nrUnr.e ~amıt 
o mnnh pa<'lf,ahlarmdan DcU fb

rahhn,hlr gezinti eflnft!'!tnda önllne 
l>lr nrnhıının Mkmn41mf1an knm•"· fR 
tnnhnlc!• nrııhn llo hnr tarın nakil· 

t 
....... k ctmf-., arnbnlan tahştır-

yn 1 )•" .. • 

maını~tır· HliSC;)in RUşt11 Tırpan 

:E.~~:;~~i:ı~~~d~~ b:.~:~~--~~: oşıva ra ugun Büyfik,güW .. -..,!~nemasın 
baren başlanacaktır. Talimatnamenin ana Ekler JUrnal M 1 o· t . h ,. 
macMclerinden biri de şudur: Ehliyetstı En son dünya havadisleri. Her gün ilk af ene . e r 1 C ın 
oldııkfarı ıınhtşılnnl:ır banl:rrı ktıllanmıra· 

seansta caldar, m3klnele1" muayeneye. tabi tutuJa. 
cakl:ırdır. lnfillnı Taanm lndleri 

4 Dugfln hristiyanlarm !'Tol yorlu.,udur. 
Bu münasebetle dün gece 4ehrimizdekl 
ltili-ıelerde tllnt fiyinlcr yapılmıştır. 

• Şlmıfiye kndar \'erllmf' olan iş YCT· 
terine ıalt beyannamelerde, baı.ı Dlllhım 
aykırılıklar görülıtü~Ul lcln. tş lmfrlili bun 
lan reddetml5Ur. nu sibilel'e tekrar b&
) an name ''erilmek üzere, ayın !onuna lra· 
d:ır izin verilmiştir. 

• Birfı:ac ıflne kad:ır Bcılg:ırtstandan 
fehrlmln oo milyon- lrflo UmDr gel~ 
Ur. 

* Esnar di!!ipan~cri umumt hc)·clf ISnü· 
müzıfdd ayın altısında senelik toplantısı· 
aı yapn~aktır. 

• Tıp fakUlt~sfoden bfr ATUr>un Söme!Str 
ratllfntfe Arinaya ııtıtıelerine mQsaade • 
dl lmlştil'

• Dltn altın 105li·1057 turu~ tnerhufcn 
muamele törmilşlür. f ngiliı lirası d:ı 62~ 
tl28 kuruş üzerinden satılmışhr. 

• Memleketimizden ilk defa Amerikaya 
fhnıç edilen b:ıkırl:m gôtnrecek olan vu· 
pur bur.;ün kaflc'ııcakırr. 

• Ankaradıt hlr 4ehlr tivııtrosu lraruJma
sına karar ''crllmiştlr. Bu işin teknik kıs
mına Raşlt Rıza memur eclilmişli:r. Trup 
la Saıli de ç:ılı'):w:ıkı ır. Bundan başkn, şe
hir th·:ıtrosundıın Hii~eyin Krmaf, Sıızfye. 
Yıt~:ır \"e A '""I de d:ılmt suretle Ankara 
şehir tiyıırrosunda ç:ılış:ıcaklardır. 

• Türk borcu fııhdlleıi dün birdenbire 
otuı. kuruş yiik'lclın iş, birinci tahviller 
11,ill ikinciler rle lf,10 acıkmıştır. 

• S:ılı Bfınfi saat 18,30 •in Beyoğlu halt
evinin Tcpcb:ışınd:ıkl mcrkeı. binasından 
hayan ~azan Hami D:ınişıııcnıl tnra(ını1an 
"Tnrih ,.c edchinıtın Türk gü1clliiU., mev· 
tu11nıla bir konfcranıs \•crllcccktlr. 

l TANBL L; 
tı.38 pllkla cbu mustkJsl, 19 Necdet n 

arkad:ışlıln tar.afmdan Türle mıullı:nf, ıt, 
30 • Spc>r ma5ahabefcri. Eşref Şefik. J 9.5' 
Bor• mberlerl. 20 C".ern:ıl ICAnı il '"' arta
daşlan tarafında• Türk musikisi. Ye hall 
şark1Jan. 20,30 ban nıponı., 20,33 Omcr 
Rmt tarafıadm arapça .ayın, 20,45 Fa· 
sıl saı be7etl, Okıtyucular,: lbnhJ~ ltt
çük Sart1e. Ali. Keman Cevdd. ~mın lu 
ammer, Klarlnel Hamdf, T•nbor Salahacf.. 
dlrt, Ut Cnld Koıan. 21,1~ Bedri)'C 'fll70• 
Şaa ortcestra refakalile, 21,45 orkestra. 
22,1~ aJ:ıns haberleri, 22,30 pJAkla sololar, 
opera ve operet pare3brı, 22,50 ııon haber· 
ter Ye ett~1 liinün pr(JfP'amı. 23 1101t. 

bu parti ile karll'lc yapmış olan grııplnr 
31:W·390 mebusluktan 15{) yerine 180 elde 
edcceklctdir. 

• Fransız u)-nn mecli!!ti maliye komisyo
nu raportörü Ahcl G:ırde:v senatoya ,·er
diği raporda, 1031l acığının 7 milyar 774 
mll)'OD ve 1937 deki açığında 6 ınilynr 
96~ nıllyon oldul(und bildirmektedir. 

• Amerikn iş oflsinln neşrctUği bir 
statistiAG n:ıuıran, e)'l0Jıienberi Amerika· 
daki iş_.;fı.lerin sayısı bir mflyon artmış
tır.f ş scndiknsının bir raporunda da A· 
merikndııkl lşsiılerln sayısı sekiz milyon 
iki yüz hin olar:ık ı;töc;tcrilmektedir. 

• Polonya ajansının hlldlrdf~lne RISre. 
Merk<'zl Polonyada kıırnl:tr."k: olnn bflyhk 
bir eltklrlk ııantrnhnın irLŞ&alı için islik· 
raı akdi hususunda bir Fransız mo!J gru· 
pn ile yapılmakta olan müzakereler mu· 
YaHakfyelJe neticelcnmrk üıeredir. İıilf'k· 
rann miktarı H mllvon Zlotldlt •• yarııın 
nakden y:ırm da Polonya malları ile öde· 

Fransızca sözlü 

KIZIL iZDiVAÇ 
Büyük aşk. •• Heyecan ••• ihtiras filmİni gfüfınüz. 

1 Bugün iPEK sinemasmda 
Türkçe sözlü 

Sezar Borjiya 
Aşk - ÖIUm •Macera ve Tarı~ 

FLORANSA'!\W DEBDEBE VE fiITl ŞAMl - 10 filNLERCE FtGt>RJJ'1 
~VJ.OTiltŞ ve MUAZZAM MIZANSEN SEZAR BORJlYA'nm at.Şi ih~ 

Halkla birleşen bir kah ramanm zulme karıı isyanı 
Bugün saat 1 de talebe matin~ 

~ ~ 
-.-----~~~--~~~~- 1 
ÇA GLA .. Y \N. Gazlnosuodll ~· 

Her akşanı 
Pek yakında Mıstta avdet edccclc olan Meşhur filim ytldm. 

Tahiyye Muhammet 
Ve ayrıca bayan M U A L L A 

Seanslara devam etmektedirler. Tanmmı, musiki sanatlcarlan hep bir 

l arada T. L. 40335 ....ı1111 
1 ......... 111...................... . ::::::>" 

• C'ıeten bir hnrta içinde .nimrük muha
faza tc-ıkilillı, <>ili he, kaçakçı, hin on altı 
kilo ,;ünırük kııcnAı. altı kilo beş yüı .ıram 
uyıışhırucu maclc?e, onhe' nl!ın, yüz nllmış 
)'edi Tfirk lirası, öı: :rfb yetmiş iki kesim 
hnJ vonı ile ~l::l:ı: kaçakçı ha~ vam eJo se
çlrmi~tir. 

ııecektir. ıl 
• Amerika bahriye ncıareti, Glenn Mor 

' .. v . I' Her akşam 
• lJlu Öntterfmiziıı Sn•aslan Ankaraya 

sıirlerlcrken l\ırı>rhire ilk ayak bııc;tıkları 
1 

srOnfin 18 lnr.I yıld!ınOmil dün çok canlı 
teı:ıhflr:ılln lmtlul:ınmış, Atntürk nnırına 
f'l':ı;ml Yf! huıı;u-ıl mfie'lıo;eııeler tarafından 
çelenkler konmuş, nntoklar ıöylenmlf, te
hir h:tştan başa donatılmıftır. 

nrs nn~: 
• lr~k kralı Ga:ı:I, parlamentoyu açış 

nutkunda f rnk ile komşu hükömetler ara
ınncl11kl iyi münnc;ehetterden ve lngll!ere 
ile mevctıt olan do!ılltıktan dolayı mt'mno
nlyl't beyftn etmiş, Hfraz pren!dnln Oa~da 
rlı zlyarcllnln ve )'nkın şnrk devlellerl 
onı~ınrltıki ittifakın lyf tesirlerini hntır
latmıştır. 

• Romanynda liberal parllslJe ııecfmde 

Un kumpanyn~ına 21 tayyare ı~marlamı~-
tır. 

• Pnmı, dün MUln dftnya~"tl htıahen 
sl))·1cdiği nutukt:ı, Almanynda kotoliklere 
~·apılan maomeleYI çok şiddetli kelimeler ı 
le prole.sto etmiştir. 

• Papanın hristiyaniılta hitap eden me· 
sııh .o\Jmanyada neşredllmemlşli:r. 1 

• Sovyetler birli#i merkez! icra komlte
ı;I, Mih:ıilova Afganistan elr;lliline ta1in 
etmiştir. 

• Enternasyonal kimya konRrest 15 mı· 
)·ısta Romadn toplanacak: •e :u mayısa ka· 
dıır o;ürcceklir. 

• tnlr;re hOkömeti ŞanRhaydakl mas.· 
lıııhat11iban J.ardy"yi Türkiye •e Bulgarb
tan orta elclllline tayin etmiştir. 

Her gün saat 17 de 

BELER OTELiN 
Lüks Sa!onlarında 

alaturka saz ve aynca danslı mükmmıel müzik vardır. 
Her gün dans saat 17 de ve Pazar günleri 15 de başlar. 
Beyollu lstiklfil Caddesi No. 213 

Düğün. nişan ve saire ziyafetler için otelimizin lüks salonlan alaturka ve 
alafranga mus\ki takımlan ile beraber kira lanrr. 

HeyoDlu leliklll caddesi eski 

AMBASADCR saıonund• 

SAFiYE 
S. Alillanm Büyük Anado~u Rövilsll 

----~ 

Baş, diş, nezle, grip, romatiıf118 
ve bntüıı ağnlannızı derhal keser. 

rcabmda Unda 3 ka,a ahnablJlr ,,_ 
rsım ve markaya dikkat. Taklitler,lnılan sa,unırt• 



ı~ 
ABABE:S 

~- - ı._:ı 2-2 .. 

Onrı' n wı •&SL&Dlt 
SAN ERK 

Bütün tıırsilAtlyle k•akterlııW;. meıQ9t 
ve kusurlarınızı; liai ~ •lıflnıcell 
kadar va.zıh w sarih olarak hulUUyalll
rinizl; tattulan• 'ftJ11 tllflnd~Jlfts 
işle muvııtftak olup olmıyacajın.ızıö 111-
ha:M beş fartla ~ı size slt1111ehr
lfrfm.. 8ıııa8 bir 119Mtıldln. m tibıptm 
nJ& llkhimdaıt ~aıac 1 a dart ..uıtık 
:raa7lô ••• ~ki bmalmnımtbln ı. 
klsfnıl .... erialh. 

- - - - - - -Yazaa ı !Vizaınettln Nınit 

babe, o ilahi sesile sevgilisi
kulaklarını, beynini, kalbini 

dolduruyordu -ıt7-

$1,ıt: AIJ: 
Size sadece: Çalışmaıa mecbursunuz d& 

mellJe iktifa eUc: ...... El lthıDe )16W· 
,.uaıa fulMu. Nnmlt ._ oa kere W 
babt olılr. Çal1P1911 diilln411ıek milt Ye 
bu yoldaki karumıa ne ....._ Etnlbca 

~bu aevıi gUn ıe~tik~ bitmfyoc, - Ef~ndimiz .. Artık karar veancni.z li..,..._ Dltılnda ~ Şamm o ebc4 Uzun ... Ne ,U. camie fitmK niyetin -
.ı...... d~? Bu.._ halka bir -~~e gı'bi bil-'"SQ&~odu olan atzıar pac bauketC' --s-

direce&iı ?. •nF'lltı..!e baglam;:1tı. Hani Şam, bun-

.!& deiifd::.. Y ald. IWife alda 

"' ek&. bile umic paip ~ na
...... , •• k d-'I dqildi.. o .... -...., ........... ... ... 

YaJ. 

Yaid, hu mübet bir cnap ftlme

mds. iatemifti. K.lça1M1dı ,ollanlllı lb
Di Minayı lrtJılllmk yoluna ~ .. 
t~ Püat mm ayak diıwwwktc 

~dma&: 

-~ ~ eöylemek bor
c 1 .• - de4i • Eter HalifeJl Hlk 
.bll Wta spade cane &dmit ~ 
dopcet bl ' ıli ıill öniiıae ıesmek ~ 
1ay cılauyacaktu'. Habüema yaamGn 
ebcdiym a1nlmemak için. bir defa oL 
- caame plmlı%, efendimiz sm ca
mik peıala'. yahua haremle mqcu1 
olwvtıpmır töytiyndıere iı•m•kta 

deTam :cteceklenfir. 
Ve Y uid bu Mnleria aamlmDipideıı 

tfipbe ~ Halife olduğu günden
bcri ilk iefa olarak Hababcden ve SelL 
mo::faı ıafri bir insanın auusuna ~ri
ne redrdi. Bir' cuma günü, saraydan 
clebd~b~Ji bir alayla ~ktr. Şamın büyük 
camilmnden bfrine ycllanc:h •• 

• • • 
Yollarda dehfClli bir kalabalık birik

miıti. Şam. ideta, Halüesiaıin camie ci. 
difini bir bayram halinde teside hanr
laıımıı ıibi~ ji. 

Her taraf tafıı ~ 
-Alhb kıhcını keskin etain t 

- 1Mimm cwdmu her yerde muaf. 
fer olaun! .• 

- Allall Bmriinü uzan etsin r .. 
Sal§\ ~li10rdu.1İalk • ilk te

masında gördüğü bu gü.ıel kabul Yıt

aidin hoııma cftmipi. Hemen 10kaklan 
altıııp,:>ilmesini emrC'tmifti. Tabir o 
~· dua HSleri daha ıür çıkmağa 
bqlaq ;e altm aerpi1diii duyulunca 
kalabalık lrırkat daha artmıştı. Yedd ile 
maiyetin~n atlan lAJ insan yığınlanmn 
arasında unki yüzüyor gıöiydi. Altın
lar aerpıldılcçe Jırtlalılardan daha gür 
sealer çıkıyordu. Halife camün önüne 
vardığı za:nan ~iki biitGn Şam ayü. 
lanımt ve aokala dökülmUı bulunu
yordu. tıte böyle bir Şamm, mah!lere 
dönmüt Dir Şamm ortasında his umul
madık bir bidiae o~u. Halife Yezid a. 
tından iaip te cami avlusuna dalınca 
bir kenatda Ç(Smelmit. ınmaıkı örtülü 
bir kadının yüksek sesle bir beyit söy. 

lediii ifidildi. 
Bu ıN çok tatlıydı ve bütiin prül

tmeri bastırarak ayni beyti bir daha 
tekr• edince Y ed:I olduiU yerde mıh
landı, bldı. 

(0..-nr) 

Ev 

blldiriad. s;.. 96Jtinc.kleriıa ""'· 
-ıaı-

Nl,..,., ~Jul,,_.: 
Unad .ar. laayat llllcaddeleriadea 

yorulmuş bir at.. lılınallaki:yeti laattntı.. 
nbdea ziyade tan* ar.mala medmr lal· 
mış ve bunu lllıer«in bira 4ala kUT•etle 
dU)"lllUJ btr ftZfyettestnfr. Kendinize g~ 
venmeeia aaahaıştır. Blitln ~ W• 
nıyorsınmı. JfaJat, ne zanneflf#fnlz kadar 
yıpratıcı ,.e ne de tnhaYJiil Nilellildiii 
derecede neşeli Ye 7:evldhllr. Yalrm: ,..._ 
bel baılbWak Ue. faaliye& kudret ve kabUl
yettnnf nırlttrfınrıı rartehnf:ror mıdu
au? Yeal w silMte Mr ruh ile, 1WS1faa 
bir irade ile yapn~aıiuıız tqeblıılslerde ma 
kul bir m&mrf'falcfJet, )'ll:nnr:nn tahliline 
gött, ,....akkak 8irl11A10r. Kafa8a41a 
mevcal ~s k....,lanantlad buzlan 
üzerinde - istediliııb.i bUdirineAlz -
tetrar konuşunız. (Yaşınız nsaireaiz 1aak 
kında nrıunımt nnrat cenp T"ermedhn.) 

-Jff
ı ... S. S. Jl. "E.Y_ 
Ona yatlı Yeya orta Yaılı>"& ,..tın.. Dol 

IUJlc& bir Tilcut- Orta deaecek bir boy .. 
Esasında nikbinsiniz. Bcdbhılllink uma 
sllrme'z •• Dirşeyin yalınız tefdine delil 
nıtıaa .,. JIUIDUUlll da llflfııs .......... 
tıbnm ftYll bana ~ ........ ıs. Ca1....-
ta11 ltot&anınıau.. Bedeal ft amell )flen 
kabiliyet ve i.s&idadını& da ıalbmmeldlr. 
Yemek ve itmek meselesinde blraa dikkat,. 
m lftrtlnüyorsunuz. bundan lleriJe aıbha 
tlnlzin sanr a&-mesi mllmkfhıdllr. Son 
zaman .. rda maddi ı.111tıaısda bir nrht 
t6a çarpmaktadır. VQa sis WJte bir lb
tlmall dup1J ediyorsunuz. Bu millaJeeı. 
ruıı hakkındüJ dDtAneenlzl hiiüsa eder; 
bir yan dalı• ı&nderlrsenlz bu bırbls nıec 
rinde tekr:ır konu,uruz. 

-ıl0-
Fulkö11 - Jl.Z. R. 
Yıışuua 30 32 dir. Boyunu mandur. Bin 

yece size zayıf demek en dolnıdur. S&hha
tlnlzden tiklyatlerinl.z olduilunu zannedl 
,-oram. Sıhhatce tllıAyellerfnlz. daha faz
la Mil •manlarda wbnı ıelmlş Te slıf 
mliteelilir el•I' bir bAdisedea dolmDJ olsa 
.. rektir. Bu itibarla bualanıl meıqelnlıa 
asabı. oldulu, obbilccelinl 16ylern~l& mlm
lilndilr. 

GiinderıliAiniz muhtelif yazı ,., imzala· 
nnızın tetkikinden edlndiliın baaaller 
,unlarılır: 1928 de nayahaızda caaslı bir 
lahavvill olmuııtur. Oyle zannedlyonım ki 
ba ı:ırlhte e\·lendlnlz. 

1930 da da sene mllhim bir blclile ,&le 
tarpıyor: Kuvvcllc iddia etmemek şar· 
tile: 1930 ı l:ılıl ihtimal \"Uculumn: olmu,
tur. 193• dcııberi, madı.11 sıkıntı bq lfÖS· 
lermlı olacaktır Te balen bu sıkıntı ,ntset 
bir derece)i bulmU.flur. 

lladtfizalıoıia Ç'&lışkan ve azinıll olduiu
nu lcln bu aıtınhrı kolaylıkla aecellnlı 
den eminim. Valnd kendJnlzl yelle kaptır 
mamak prttır. Ve sizde ruhen b6)ie bir 
temayQl belirmiştir. Bunda kal"lnen bak· 
~ıı ve lsabel•iıslnb.t 

Neden bayat ve çQrOk 
yumurta yiyoruz ., 

SOY &blerde fi7uada çlrlk JlllllU'ta boUap ftl'du'. Gec
... 'bir .,.bdapm ~ BaJrlr•J4M alıdılı alta,....,. 

ı.ctaa d6l't taneet çtb1tk ç.ıknt'fw 1)9.lrkaJa it*mlf. .. B•JrlraJ da: "ıae ,.a 
,.,_, tlccar öyle •erlJ'OI'!., c117e enap Termlf. Meeelert tehMk et
tim. Y11111uta taclrlerbdıa, aJlaıdlmberl lbraea& ~ bekletıtaıen 
...,.. ıum111ialan w fl,.atla .....,...,.,.. '\'8 klçlk Wccara 'Nl'IDelı 
te oldupnu ölrendlm. Da nnde, 4-m dökllmele mMktla olan 
JllDlUrtalar. mahalle U'&lamadakl balrkaJJara kadar ... ., .... 1* 
.urette teni ecHJmektecUr. 

Ba nec1e9 tleli treliJW'T Buan MhebiDI bir t.kear törle M 1Ntl: 
- Soluk baTA c1epolupldald t.artleler Met pabaa'ır. Er"• )'11 

muta ucudv. ihracat eakitıl pbl 7apdamqor. Bu Jtl9dea Audo
J1ldan u mal pllJOr. tlcar, eler )'1Ull1lrialan wolak ha.c ~ 
rnacla bekle&cr.• oluna, blıabltaa blraa edecek. 7llJIUlfta pÜabla 
f:'('akt.ır. Tabii olarak o aman Jdınae abm7aeak1 ... 

Demok olnJOP kt. halka tlJft Te be.pt 11111uırta ~ 
~ 80l1lk ba•• depalarmdald t.arlfeleri la4inaek lisnn- Yabn JW 
muta ~ delQ, dllter ıt~ecek ma4deleftllln ele flıaum IMlllllek 
için q.k ba•a 1epolarmde1rt tarllelerl t.etldk etmek •• ••tlaka ten 
.tJAt ,-apmak lcab eder. 

Wlteldln eti 11cn~•Mtrrm1t'r •rtn ~ tetkikler ,....., 
lktMat Vek&letl llllteluluısı ela 'bll nettcere yanıqar. 

Pnllder Perteae aıöre J101ak baTa clepolan dlllJ'UIB ~ bir tan
fmda ba lsaclar ......,.,, •le11Jd1r. Maamalih bu depolan idare edenler 
de ta ce•abı nrlyorl&r: 

- Eter soıtuk hava depoJarmcla çok etJ• blılıunına, taifeleri 
ncusJaştn"mz. 

Acaba tarifeler 11cuzla4Jktan llOlll'a mı. deuol&r dolar, 1oksa de 
..._ dolhktan .on.. _., tartteler aeaılarT '"l'a'l"llk iDii ~ 
ela. J1lllUlfta mı &aftktaa cıDr!,, pbl mtlhlm bir memele •• ,, .(B.A.). 

l'a:an: Jieıum Cballl - )lelekzad Çia!U (TucDme n lJ:l#bca M1lh •tllı/frndlır.), 
( M•RK -KD > -Nımurra:ZO-

N& yapacağımı bllmlyordum 

Kafamdaki muam-
mayı çUzmeğe 
uğraşıyorum 

Leyıava bir Mualla ilave edilmtşti; 
şimdi de bir UçüncOslle 

karşılaşıyordum 
Bu telı:W fena bit teklife bcmemiyor. l J..ıfadea hiawtsl al+zpr,.tan biri 

clu. Fabt ~ yapayım ki, kadın parali- ıeldi. EliDde 9'aak 1ılr Miat pupc 
le &~Y• ~ akbm ermedikten~ nrdı. 
ka omm waJalı erRk te delilim. Bu Acele 7u.ı-. lık Us af t l]Pi um. 
telrlifi recfcdcrkaı -. malad bir ee~p , .. c:diyoıcll&. 
te ıe.tcrmel~ • Göz ca&iDce .._ gp •• ba-

- Bu kldilinU, ciddaı makul.. Fa • ııımdan oWajm '+ ' O &111 be • 
kat beni2ı bunu kabul ebWme imUn ni muhak.\ak ,._. ......,_ yazıyor 

ıönmiyonam. Sebebi de asK: Sam• •e bend:n mtdltet 1ıir ceqp rica ati
ailemin buıi nılcliyJ. lauJ*lmm. yordu. 
Sonra c!a, Leylldan ayrılmam, sandığı- Kendisine "hayır!. kliye, yahut ka. 
ruz kadar kolay olmıyac:ak. Kendisıne çamaklı bir cevap yazamazdun. "Peki,, 

"45z vermif bWaauyonım. Ben 9Özihnden dctliın. Söylediği uatte rfttifim nman, 
döamem, ~ kınlı mahvini hazırlar. omı bekliyor buldum. Beni ~rilnce 

-O halde aiz Leyliyı SCYiyorsımuzl kiilkiiA lhr ta.ırla: 
Hayır diyecek olc:hım, Eöylemcme im

kSn bır~: 

- Anlqılıyw, dedi. Amm& o ıaiz:i 
~ 9i:i mea"m cdebil&cek ~r 
kız degil. Size y~k olacak.. 

Bana dotnıdan dofruy• ilim •tk e. 
den lı:aclmm bu lhleri beni sinirlendir

mifti.. O bunun da farlrma nrdı: 
- Sizi sinirlendirdiğfmi görüyorum .• 

Affınuı rica ederim. Bir daha size ni
pnlmı.San bah8e&celc değilim.. 

Mwzuu burada değiıtirdi .• Ba.ıJm 
ıeylerden bahıetmeğe, daha doğnısu 
bana kaflı duyduğu hisleri, kendisine 

acmchrac;ak Wıf ~'14• ~ııwr'-~ -
ladı. 

Bunwı içli ıbir kadın okluiunu görü
yordum. Kocasından fazla alaka görme
mcai. onı.ı böyle hareketlere mecbur bı. 
ralayordu. F&kat benden bqkaamı ni· 
çin seçmcmitti?. Bende ne ıörmüpii?. 
Bunları !le tahlile imkfüı buldum, ne 
de sonnıva cesaret gösterdim. 

K.olUlfUJumUSU, bir ikinci ıdefa tek
rara fıntt vermem.eyi dilfünerek, sahi. 
ren eli:nden geldifi, becerebildiğim 

kadar iyi muamele ederek idareye ça-

lıttrm. Benden bir ikinci randevu iste. 
yecef idcle ı;llphe yoktu. Ona fınat ver
ıeydim ~ir Uçüncilsü, bir dCSrdüncüsti ide 

•am edip gidecekti. 

N·~eki~ ıcnç kadın dUtündiliüm &i
bi hareket ettL Saate baktıktan sonra:. 

- Va~t epey olııuı§, \rtık gitmeli
yinı. dedi. Sizi bugün hiç beklemedili
niz bir vaziyetle karfllaıtırdım. Puar
teai ıunn tekrar buluımamı.zı rica ~e
bilir miyw? O cün daha ı3kin &ÖriiJUr 
ve daha iyi anlapn%. 

- Puarteai kabil olamıyacak.. Salı
ya o1mu mı?. 

Yüzüme minalı bir tarzda bakarak 
1Wimledi: 

- Pek\ aah günü uat üçte .. Gene 
baradı ... 

-Hay, bay ... 
Ayala kalktı .• Ben de onun hareketi. 

ni taklit ettim: 
- MillDadenizle •.. 
- Güle güle banımef endi •. 
O yıldırım sür'atiyle paıtaneden çık

tı.. Ben oturdulum 1erden, onun karıı
da daran tabilerden birine atladıimı 

cördUm.. Otomobil f ıbrika yolunu tut
tuiu mada ben de hesabı ödeyerek pas.. 
tancıden ayrıldım. 

Kafam bq mnamm•yı çözmekle utrı
ll}'Ofdtı. Ne yapacağımı bilme& bir 
ba1dey4bn. Le)'llya bir Mualli ilbe e. 
dilmlftl. Şimdi de bir üçilncüaiyle br

fllapyordum. 
Zayıi davranmamam lazımdı. Ran.. 

dew,a gitmemek e., münasipti. Düıün
dillUm gibi ve böı le hareket etmcliy • 

dlm.. 
Salı gUnU citmedlm. Aradan 

jlri atın geçti. Kendisinden bir mektup 
dJha aldım. beni çalnyordu. Gene git
ıacdiaı. Bir 1abah evime tanımadığım, 

- Brno, Kenan Bey, böyle mi yapa
caktmız? dedi. 

- Affedeniniz, df'dim. İf!erim yü
zün~en gelemectim. 

Y--mü:ne mlnalr manalı bakarak ~\!. 
ltima:di: 

- Da i;leriniz, hep benim çaiırdı· 
ğım nman~ mr rastlıyor? 

İ~ah ve ikna etmeyi en ba&it bir neza, 
ket kaidesi telakki ettiiim için: 

- s.:zdcn aynldıi~ yahut aizin 
benden B)Ttldıimız &iln, puarUSİ &Ü

nü İJlerim bulunduJ1unu söylediğimi 'n.. 
nryorum. 1ıte o iti. lllilı &ilııii dahi t.al:ip 
etmek meelmdyetinde ka1dnn.. Anua 
bugün, hatta biraz evvel bitirebildi,irrıi 
söylersem bana inanmalısınız. 

-Mdeın ki inanmam lhım. Peki öy
le olıun. 

- Çok alaycı bir nah taııJoraunu~ 
gibi geliyor bana! •• 

- Ac:ıyip, niçin? • 
- Nı~ni var mı? Meydanda bir 

ıey .. Alay etmekten •e inaanı ipele • 
mekten haz duyuyonunuz, diyeceğim 
geliyor. • 

- Aldanıyorsunuz. Alay C'tmiyorum. 
Hem ortada alay edecek bir mevzu da 
görmiyorum. Bentm siale defli, belki 
sizin benimle alay etmer.iz daha doğru 
olur. Çünkü sizi ç~lıran ve size içimi 
açan bcn.Cn. 

- Rica ederim. 
- Ent, net b&Jle... Alay eaenis 

bile baklrımız.. Çünkü. .. 
Sözüne denm edemedi. Maamafih ne 

demek :atedilinl açıkça anlıyordum. 
Onu miif1rill vaziyetten kurtarmak 

için cümfosini tamamlaması üzerinde 
durmadım: 

- Bu bahıi kapayabm, dedim. Ba • 
na mühim bir melclcden bahsedeceği
n:zı bildlrmittiniz. 

- Evd •. Sue cidden mWıim bir me. 
seleden bahsedeceğim. Fakat bunu söy· 
leyebilmem için biraz kendimi toplamam 
lbrm. 

Sustu, dinleniyordu. Bu ıenç kadm, 
h~r hald~ bir rol yapmıyordu. S6ylc. 
d~!derinde, hareketlerid:ien samimi ol
duğu muhoı.lck:ıktı. Fakat bunu ber.: ın 
tervi: e:l~r görUnmckliğim itime gdmi. 
yordu. 

Nihayet a<s.ıe ba§ladı: 
- K~-::ın b·y, dedi. Ben, bu bir kat; 

gün içinde uzun uzıın dilfündüm. Neti• 
cede gene size geçen gün bildir'dilim 
karanmda ka1dnıı. Bunu rizin de kabul 
etmenizi ri ... a edecefim. Velcvki bent 
ıe-nneseniı dahL. Size kendimi .zamanla 
ıevdirecefimden eminim. Beni anlaya. 
caksınız .. Ne kadar samiınl oldufumu, 
EÜİ nasıl arvdi~imi g&recebinlz. Size 
rica e:Jen. hatt~ yalvaran bir genç iradı
nı krracak mısınız? Size nipnbm%dall 
aynhnız, demiyorum. Teklifimi btm! 
ettiflniz anda bu zaten kendilifinden 
olaca~rtır. Ne dersiniz? . 

(Denım .ar). 
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PAPASLAR 
Nakleden : F. K. 

HABER - ~Ti'8111 pos~st 

Baş eng"zitör, gözlerinde fena Konyada 
. bir b~Kışla genç kızav doğru Küıtürpark 
! erledı tam yakahyacagı sırada ilk b~harda faaliyete ~eçilecek 

' ve hır kaç senede bıtırılecek 
Konya (Hususi) - Şehrimizde 

Zindankalede bir kUltUrpark tesis e
dilmesi kararlaşmış ve bunun için 
tanzim edilen p!A.n Tilrk Spor Kuru
mu genel merkezince tasvip edilmiş
tir. 

Bua:ilnlerde plA.nın tatbikat proje
lerinin ve tafsila.t resimlerinin tan
zimine geçilecek, ilkbaharda da ça
lışmalara başlanacaktır. 

KültUrpark tein halen mevcut tah
sisat yirmi bin liradır,. Bu para, bu 
yıl ilk zaruri tesisat tein harcanacak, 
evelA futbol sahası, çocuk bahçesi, 
atış pollgonu yapılacaktır. 

Kültilrpark birkaç sene içinde 
tamamen bitirilmiş olacaktır. 

Edirnenin planı 
gapılıqor 
frakyada kalkınma 

hareketi bnlka filmle 
gösteriliyor 

c 
25 BfRtNCIKANUN ~ 

= 

Bodrum mekt••bu .................................. 

1,5 kilo ağırhğında 
portakal yetişiyor 

Mütehassıs: "olamaz,, 
demişti ama ... 

Akdenlzfn en iyi mandarlnlerl gene 
Bodrumda bol bol yetiştirildi 

.. 

K • ,., • 1 Edime (Hususi) - Edime §ehrinln d .. ve bir 
onşıta nm ~an ısına işkence yapılıyor müstakbel imar plirunı hazırlayacak Artık Cellad gölürıüıı böyle Aydm emiryolımu basıp kapladıguıı 

Oda, muhtelif yerlere konulmuş §3lll· - Oyuna lüzum yok Konşita ... lki- olan şehircilik mütehassısı profesör marşandizin sular içinde ilerlemeye çalıştı~mı görmiyrceğiz 
danl ·nJeriJı• arla aydınlanmıştı ve yatağının ya- miz de saklambaç oynıyacak yaşta deği- Egli ıehrimfae gelıni§ ve bu iş üzerin- Bodrum, (Hususi) _ Bodrum man darini, Rze ve Antalya mandarı ne 
nıbaşında ayakta duran bir adam esra- liz. Sözün kısası: seni seviyorum. Seni de incelemelerrne başlamıştır. darini, dünyanın en m:itekamil tipidir. den iki üç kat fazlasına satılır. Bııd:;iJ1, 
rengiz bir güliımseyişle ona bakıyordu. bir senedcnberi, ilk gördüğüm andanbe- Profe~r Egli belediye binasında Bodrum mandarinleri, Akdenizde meş- toptan satış fiyatları beher ınan 

Bu adam baş engizitör Torkemada i- ri seviyorum. Minnettarlığına hak ka - me~gul olmaktadır. :Edimein imra pla- hur olan Girid, Kalimnos, Sicilya yüz paradan yedi kuruşa kndardır~ef 
di. Engizisyonun tertip ettiği son insan zanmak için babam ölümden kurtarmak nının hazırlanması en kısa bir zaman- mandarinleri kadar nefis, belki onlar· Narinciyenin faydalarını ~e iğiJ11 
yakma merasiminde Konşita onu gör • isterdim. Ne yapayım ki adamlarım çok da bitirilecektir. dan da daha kokulu, daha bU.,-ük :ye· ı mahsulden daha fazla para geıırd riıte 
müştü; bu çehreyı unutmasına imkan geç yetiştiler. Trakyanın kalkınma programı tişir. Bodrumda beı dönüm mandarin kavrayan Bodrumlular, bahçele uı 
yoktu. Papasm bütün İspanya ahlisine Evet. babanı kurtaramadım am, bu Tekird3ğ 18 (Hususi) - Trakyanın bahçesine sahip olanlar, blitün ıene yeni yeni çeşitler, Türkiyede hen13ıJ 
verdiği korku hissi 0 kadar kuvvetliydi fenalığı kısmen olsun tamir etmek elim- kalkınma programı günden güne bil- çubuklanm yakın keyif çatabilirler. tanınmamış fidanlar temin ettiler· sa· 
ki Kon~ita, dıvandan inip bir adım ge- dedir. Babanın katilini bulup en müt- yük bir hızla tath•.k edilınektedir. U- Bodrumun Karatoprak köyünde on iki yeni fıdanlan ta Siı.:ilyadan, fıafl dl 
riledi ve ona olan nefretine rağmen, ade- hiş i~encelerlc öldürtürüm. Sen sararın mumi müfettiş general Kazım Dirikin dönüm bahçesi olan Kaşerlenmiı Meh- dan getirip, ektiler. Bugün ~odr~:ı. 
ta gayriihtiyari, bir dirini yere koyarak en nfifuzlu kadını olursun. Dünyanın bu kalkıoma hareketini ve şimdiye ka- met, senede on bin, bazı iyi Jenelerde, mahsul veren öyle meyva çeş·tterı. iJ.1Y 
reverans yaptı. serveti eline geçer. İspanyanın en sevi- dar baılanan ve başarılan işleri bütün on beş bin liralık mandarin satmakta- dır ki Türkiye ve Yunanist3nda ~~af1• 

Torkemada tatlı bir sesle: len ve eğer istersen en korkulan kadını Trakya halkına yakından tanıtmak dır. on iki dönümden, on beş bin tra. teri bile yl)ktur. Bodrum bah~\nıe' 
_ Kalkınız sevimli kızım. dedi. Sizi olabilirsin. Sana bütün istediklerini te- maksadile meydana getirdiği. film atöl- Bu miktar yalnız Tilrkiyede değil, yeni meyvalara §imdi Türkçe 151 ~ 

bu saatte soyunmamış ve yatağa yatma· min ederim. Bunlara mukabil senden ne yesinin ışlctilmesi Vehbi Kayaya tevıdi belki d•:.inya ziraat Aleminde de bir koymağa başladılar. Kaymak ağı 
mış buluşumuzun sebebi nedir acaba? istediğimi söylerniye lüzum var mı? Se- edilmiştir. rekordur. Kocagöbek, gibi. rt•' 
Güzel yanaklarınızda ya~ izleri görUyo- ni çılgınca seviyorum Konşita .. . Vehbi Kaya müfettl.şliğin seyyar si- On iki dönüm bahçe sahibinin kendi Bilhassa ''Va§ington nav:ı:, 1~ bıl rum. Genç kız hiç ses çıkarmıyordu. Torke- neması ile birçok yerlerde olduğu gibi mandarinlerini örselenmeden va~ura kallan pek nefistir. Gayet :ı.rı 0 • ıcilO 

mada bu sefer tehditkftr bir sesle devam burada Ja halka, mekteplilere Trakva, nakletmek irin hususi motörü va ır. portakallardan birinin ağırlığı bır 
Savedra!ann kızı metin tabiatliydi. ettı· .• :r r 

Hakkında türlü maceralar anlatılan ve Ege manevraları ile Trakyanuzın kat- Bir oğlu lstanbulda, diğeri Par:ste 600 grama kadar yükse ır. sa1'lı 
bunlardan bir kısmı onun da kulakları- - Unutma ki ben baş engizitörüm. kxnma faaliyetlerini, İstanbulda açılan Sorbonda okuyor. Bay Mehmet, ihti. Bu portakalların içi pembe, uyil~ 

Benim emirlerime hiç kimse, hattA kral Tarih kurumu kongresini ve İstanbul yar ve akıllı bir köylüdür. Narinciye kokulu, iç tanecikleri pirinçten b na gelen baş engizitörü geceyansı kar- d 
§Isında görünce büyük bir endişeye düş- bile muhalefet edemez. A§kımı reddeder- Lülebuqaz asfalt yolunun açılma tö- bahçıvanlığını pratik bilir. dış renkleri sarıya yakın ır. !par 
müş olmakla beraber korkmuş görün· sen bu sevgi sana en büyük fenalıkları reni f.~lmleri gösterılmi§tir. B:rkaç sene evvel Bodruma narin- Bu yaz Başvekil Celal Bayar. dile" 

k · • · d a- .. k . . t da davet edebilir. -:-.------•• -•• -•• -•• -•• -.--•• -----••• -•• -•• -••• -•• -••• -••• ---•• -.. -----.--.-· ciye mütehtssıslarından biri uğramış- yatı ile Bodruma uğra.mış qe. kcn ıuıt• me ıc:.ernıyor u. utun uvvetını op- kd o 
!ayıp sakin görünmeye çalışarak, fakat Cevab vermiyorsun. öyle mi? Sana son Yurdun tı: "Nafile uğraşmayınız, bu.cııda man- rine bir mikt~r rfta~~ ~a ı:n sel<İ~ 
"ene heycandan titriyen bir sesle: defa olarak teklif ediyorum: aşkımı rcd- ·:larin olmaz,. dedi. mu~tu. Şeftalıler en ın tam 

_Monsenyör, dedi, behden ne isti· detrne ... Senin için fena olur. DıleKleri Ne yazık, k:ndisini dinlemediler. yüz etli gramdı. utı"' 
yorlar? Beni bulunduğum endi~eli vazi- Gene cevab alamayınca yaYaş yavaş Kaşerlenmi~ Mehmedin ve Nalbant· Bodrumda portakal, ağaç ka~[l)O!l 
:retten kurtarmanızı rica edrim. masanın öbür tarafına geçip kızı yaka- Kasta m on 1 tem 1 z oğlu Alinin bahçelerini gören halk mandarin, bergamot, turunç ve ı ır de 

Ü)'lladığı role daha fazla devam ede- lamıya teşebbüs etti. Fakat Konşita da- paçaları sıvadı. Şimdi B6drun·da mil· cinslerinden başka yeni çeşit -~iye 
medi, diz üstü çöktü ve hüngür hüngür ha atik davranarak tekrar bir köşeye SU Jsllyor yonlarca mandarin yetişiyor. Hem de gibi tanıdığımız belli başlı narı 
ağlıyarak '-'alrnnnıya ba•ı.Jadı: kaçtı ve oradan haykırdı: 

/ 
h dünyanın en büyük, kokulu ve en ne- ürettirilmektedir. . . bit'. 

" :ı1 - Hay1r! Hayır! nsan ayatuun, sıhlıatlniıı devam e· fis mandarinleri.. Hulasa Bodrum meyveciliği 1Y1 

- Monsen'"'Ör, Allah nza 1 ı·r1n bana dtbllmtsi için en mlllıim ihtiya,·lar- __/ 
.1 :r Bu ce ,...pta o-vıe b"ı n f et l1'1ssı· mt"'ın __ ı_st_a_n_b_u_ı .....:~i!-:-a-sa-:-s-ın_d_a_B_o_d_r_u_m_m_an_· -=--is_ti_k_b_a_le_n_a_m_z_e_tt_ir_._-=--=---fc.nahk yapmayınL~! "' .J r e r • darı birirıirı dt ıu oldu{Jurıa ~ıiplıt µok- -

Torkemada, avını memnun bir nazar- demiçti ki, papa:; suratına bir tokat ye- tur. llemen hemen dnıebilir ki, İllSllll/11 Ce 11 aA d g o·· ıu·· tar,· he 
mic gı'bı' ı"rkı"ldı' kıpkırmızı oldu ve ho- .ıhhati kullandı•'ı ve billıassa l,.tiu"i su-l:ı süzüyordu: genr kız tam 1"sted·ıgıv· hale :ı1 ' " • 

:r murdandı: yun lemi:liğlrıt, saflıi}111a btıjjlıdır. lrirı 
gelmişti: korkmu5, gözyaşı içinde ve yal. . . · de binblr re~ll mikrop ta•ıytın sulıır 

- Ya öyle mi? Pekala! Kendın ıçın r r k varır vaziyette ... Bu haleti ruhiyede genç imanı öldürebileccjjf gibi bol bol kirer k • • 
krnı her istediğini yaptırabilirdi. Boğuk ve nişanlın için işkence)i sen istiyorsun. karı~mış bulumın &ıılar da sıhhat ü:trill r 1 ş m a u z e re 
bir sesle: Benim istediğim gene olacaktır, mera'• de çok vahim tesirler uaflar. • • • 

K · etme, tekrar görfüecevgiz! .:· d' bl hl dl ı ·· · · 1 1"' - onşıta!Konşita!Dediveat-i- • ..,ım I rşe rlasavvıırt nz,;ı,ır K t t 1 1 il t iki t bitti Kanal ur .... 
cinde yanan elleriyle genç kızın buz ~ibi Geri döndü, kapının üstündeki kalın tiğl şu/arın Qtldi{jl yollar, tamir kabul l! r u m a ş n n ~ e s • p 

ellerini tutup çekerken devam etti: perdeyi Ç<'kip açarak dışarı Çıktı, kapı etmi11ecek kadar haraptır, btrbatfır Vt talı" imi için Teni bir proje hazırla od• 
arkasmdan h la ka and kumtn arıkta akıp gelen bu sulara lıer t1 

- Kalk ""'vrum. Ağlama, u-zw· me ız P 1
• t ( i) Y ğ k "~ K · d ..ı 1 k 1 b" "d • çeşit mikrop karışabilir. üstelik bu şth· zmir Husus - a mur ve ış .,...., ... Ben her şev1• yoluna ko'"..,,nm. Ya- onşıta o fü~a yanız a ınca ır mu .. . • 

·~·· .1 ,.,. re gelen ·"ılar irindt en iyl.~inln mlkua- • mevsimlnm başlaması uzerıne, Cellat 
tağa otur da güzel gözlerini daha yakın. det masaya tutunarak şaşkın şaşkın &r ma dcrrC'tsl 17 dir. Yani rok kireç· gölU kurutma sahasındaki faaliyet, 
d"'n go-""'"""· c- 1 durdu. Sonra kendini dhcına atarak bü- ildir. Böııle bı'r vı·ı~y•t ıııer'r·.~inde otıır · ·~_,,m... uze ... u "' ''... mart ayına kadar tatil edilmiştir. Cet· 

tün vücudunu sarsan derin ürpermeler- mak bedbahllıfiına niJrayan vatandaşla· 
Oyle heyecanlıyr!ı ki, sesi büsbütün le hüngür hüngür ağlamıya koyuldu. ra acıma: m1S1nı:? Iat götı:.i mıntakasında trun dokuz ay 

boğ-ı'·laştı, ai:<zınd:ın manası anlaşılmı- Engizisyon mahkemesi ertesi günden Şayet Türkiycde lıöule bir villiueı müddetle 500 amele, mühendis ve tek 
yan k~imeler döküldü. itibaren teşkilatının bütün şeytani hi- nıerkt:i bulımam111aca(iınr diişllnü11or· nisyen çalrştmlarak, bu i§in üçte ikisi 

B da k k 1 sanı: lıenıen hnber vereııim ki rııı~·arı- bı"tı"n'lmı"c:.tı"r u ara genç ızı uvvet e çekmiş, leleriyle işe koyuldu. Kon~ita ile nişan- s • 
tla lıahsetti/jim bu bedbaht şehir Kasla· 1 • d 1 yanına oturtmu:;tu. Sağ eliyle genç kızı hsı katolik dinini terkedip mü:tllim:ın ol- momıclıır. Kurutma ve kazma şıerm e kul a· 

belinden tutmU:,<qu, Bu mr.ıda rol elinin makla itham cdılh.·orl~rdı. Genç kızın bu nılan sekiz kazma makinesi, iki buçuk: 
u - Tıirkiyenin eıı eski 11ilci11cl nıtrke:lc· 

bazı hareketleri, hır an için yan kendin· ithama karşı kendini miıdafaa etmesi riııdeıı biri olan ıııı şelıir, ne ua:ık ı:ı aylık istirasat devresinde temizl~necek 
d?n geçmiş 9ir halde ne yapıldığından müşküldü. çünl>ü babasının Araplarla buuıiııe kadar temi: 11e saf bir irmr. sıı· tir. Martta 700 amele ile işe başlanarak 
liha'>er gibi duran genç kızı yerinden dost olması engizisyon papaslan naza. y1111n kavu~cınınmışlır. neıe,liyt, şehre Cumhuriyet bayramında sonu getirilc-
stç:-2.ttı. Za\cı lı, bir çığlıkla odanın ta ö- rında kafi bir delil telfıkki cdilmektey- • Kıire ııe Arardan lrrne su11ıı ket'rlip cektir. Bütün kurutma. üç buçuk mil· 
bür UCUl"'.3 kaçtı. di. Bundan haı:ka iblisane bir zeka ile :srıflırmayı 'liişünmr.klcdir. Araçta l{idır yon liraya mal olmaktadır. 

110/u ü:erl11dt bulunan sıımırı mi!:uası To:k~da kaşlanm çattı, di~lerini iki nic:anlıva bir ı:.uç d~a vfiklem;rıer- 1 1 Nafia Vekilimiz geren sene Ce115.t 
.1 .1 ..,. ma derece ·fnirı Mfır olrlııyıı an aşı 1111~ :r 

gıard-:ıttı ve gözlerinde fena bir bakışla di: nikfıhtan ewel zina işlemekle itham tır. llıı kadar 111; bir .~ııuu şehre fl"lirlp gölü mıntkasısı tdtiş ederken seylap 
Kon<zitaya d('ğru ilerledi, fakat tam yaka ediyorlardı, bu da engizisyon mahkeme- satmak fmktinı ııarken şim<liue ı.·adar ve su baskını gibi afetler önUnde açı-
Jıyacağı smıda genç kız kolunun altın- since çok ağır cezayı İcab ettiren bir Kastıımonu, 1.:irl'rli sular ırıi:iindcn, lıa11 lan kanalların mukavemet derecesi 
dan fırlav.p ge.ne kaçtı. suçtu. ı li kurban vr.rmfştir. llelrdlye biran le· .• • d d - . 

~ · uzenn e urmuştu. Bunun uzerıne 
Pa~s. nerede olduğun•ı birkaç sani- Perez Ilerrera. Konşitayı e\ ine alıp rcddıit elmeılctı , tlnlıal l'C siiratlt işe • 

1 
ıclı 

ı·- d k" t '·I d ~ 1 brış/rrmalr ı•e lırılld im 5111111 tamamen şehrimizde tetkikler yapan Nafia V c- , 
Ye anlıyamadı. wnra kmn yan a ı u- sar. a lb'lnı. onuna evlenmek üzere ol- a . • B S k .

1 
k k B fkınc 

-.A... ., ka--+ıV.mı arua'"·mca oraya duğunu inkar etmi'"•ordu. Fakat zina SU· nakli11e masrafına 11anl nıaliueı fi11atı· k letı su ışleri umum m:.iılüıü . a- e sı tmeye on<.i;f trr. u --'en şif' 
w!et 0".-"111.. · .. ~ "' '.1 J na hol bol halkn ı•trmellcllr. Knstamnnıı lahaddinin riyasetindeki heyet, Cellat kurutma faaliyetilli deruhte cu aıct•' 
ko)tu. I..Mdn Konş1ta oradan <la kaçtl çunu kat'iyyen kabul etmiyordu. halkı. her şe11c/en eııı•tl be1tdl11e~indtn kurutma sahasının tahkimine lüzum ketin üzerine almayacağı anl3şılıl'l ,.r 

m. ""'ada ı..:rıert;ıer geni• bir llk i!rticva"bn Yanan mahkeme reisi lcllcrek trmi: ı11 tıtlyor. .,, 
tekrar bOYUJ'• vu uı , • 'i göstermişlerdi. dır. Tahkim duvarlan beton t;eı 940 
:masamn 1'cf tarlmda karşt ka~~ eo bunun üzerine emretti: (Devamı var) -·-···-............. _ __!:~~=::~! .. J Tahkim İ§lerl fçtn iki milyon lira· falt olacaktır. Tahkim i§leri ancB1' 
hık 50t~a durdular. Papas fÖ1/ : lık bir proje saztrlanmıştır, Yakında ıenesindu'mıaı....ıc.cu;ı.w:.ıuıLt...----• 
~=---__:_____~~~~~~------~-----~~~~ 
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Si~ EM A 

Sırı C:Nelson F.ddy) nln yerinde olmayı kim lstE>mez? 
L 

1 
birinden güzel ve hafit ipek pijamalar içinde birer 

'e e· 'iı)-l ı.>cğ'e benzlyen bir dilzüne genç kız nrnsınlla şnı kı 
<!nıek, film çe,·irmP.k arzu edtlmiyecek şey rol 7 .. 

'ah 'Yukarıdaki resim Eddyyl son filminin danslı bir 
nesini prova ederken gösteriyor. 

Eddy; llollnıdun en mahcup, en uslu bir yıldızı. 
dır. Anneslle yaşar, sakin bir hayat geçirir. Şimdiye 
katlar hiçbir kadınla bir münasebeti olduğu tşltllme
mlştlr. Her zaman şu sBzleri söyler: "Şimdilik bütün 
clUş:ın<'om sanntlrudlr!,. 

l\:lark Geybl dün paçavra 
üteahbidi idi; bugün yıldız ... 
''VüztYıınıcıen tebessüm eksnomnyeın lınsanDaır 
. çalışmayı se~errDer0, cınv(Q)ır 

tt~ark Geybl' ile U.arol Lombar Belki. .. Fakat, iyi düşilnllnUz. Ger- ı 
'<\1 11tnişler ... Hem de gizlice .. IUm- çi bunlar bir şey değildir. Ama mil· 
~1 il haberi olmndım ... llu gizli iz- temadl~·en t~kerrilr etmesi de insau- j 
~ ~<!tn blı· tek şahidi ,·ar: Norma Şe ua hiçbir rahat ve huzur lıırakmı) or. 
\i~ ı~ •er doğruysa, Allah bahtiy111· Anladınız mı, hlcbir rahat! .. Her sa-
lı·:· bah uykudan kalktım mı, bütün gün 
~1 

1:G bu~n buruda Klarkın bir )·a- içinde beş dakika rahat ~debllecek 
~1 iktibas elllyornz. Yıldız, )"87.J· bir vakit bulabilmek için bin türlü 
\İ• ltnşbk olnrnk "sanatiml seve- çareler, hllelE>r düşünmek mecburl-
~h,,ı cçmJş .. l~\'lcmllkten sonra da yetlndeyim. Fakat, her defasında da 
\~ a sanntlnl Lombara tercih ede- bulduğum çarelerin bir Caydası oldu-
l\ ltıi? Çok zayıf bir ihtimal.. ğunu görUrilm. 
•. 1~nrk Geyblin yazısı işte: Buna rağmen sana.timi, severim 

~~ 'ikrimce, bayatı en ziyade tet- sunatlmin meftunuyum. Sonra fay~ 
re değer adamlar tebessüm eden- dalar ıda var. 

\Q~lr. 1 UzUnde tebessüm oksllmlyen Bu sayede, yliılerce ndam tnnı-
~ llllar çalışmayı severler. :.hm, yüzlerce bilyilk şahsiyetle mü-

tı~1 Qnı tıunların arasına sokabtur- uasebet peyda ettim. 
>~e ı. naha ileri giderek şöyle demi- r nu sayede istediğim gibi bnhk tut 
~ııı"'~fm: Çııhşınayı o kadar seve-

1 
mağa aylanmnya muvaffak oldum. 

t:ı ltt bunu şunun veya bunun daha Bu sayede seyyahatlere çıktım. 
•~1a!t, dalın rahat ve daha klrlı bir İstediğim yerlerde gezdim \'e gezi-
' Yetı ile değişmeğe asla razı ol- yorum. 

1tı:ı.. Nihayet, esası unutmıyalım; bu 
tıı btıınal, bu sözUmU okuyunca ha- snn:ıtte beni en çok eğlendiren şey 
~~e ctilüyor, kendi kendinize: "El- de şudur: Akt6rllik ... 
~ ~. diyorsunuz, elinden başko bir İhtlmnl yüksek bir aktör değil. 
!"lnıcz ki..., cUnkü size. benden daha muktedir 

hıt Slaı Den, aktör olmazdan evYel ve değerli birçok aktörlerin tsimle-
t~l\~0k işleı e girdim, çıktım, iyisini, rint zikredeblllrhn, fnkat, snnatlnin 
~lbı ı.ııııı anlnyacak kadar tecrübe s.1 ı:aflf11lerinl, k:ısnvetıerl sırtına yUk-
~1101dum. lenmeslnf bllPn \'e bundan zcvl< alan 

t:ıut troı işlerinde çalıştım. Paçana bir nktllr! ... 
~~;ahhitltği yaptım, mnkinist ol- Daha ne ~öytiy~ylrn? .. 
ilo~r~ Daha bircol< şeyler.. I•'akat, Sanntimi severim \'esselô.m .. 
~l!dt ~ bUtUn bunlar hoşuma git- ı lf. Greta Garbo ku ~ - Garbo, hu-
c.t Unlar hentm işim değildi. Fa- huai havatına karışılmasına son derece 

l)ı~ l'l<'a ederim, snkın hataya dilş- ktzar. Holivud 
llıı!ltıız: Birçok meslek değiştirişi- gazetelerinin birinin 

•ı s b Maestro Stokovski ile evleneceğine 
L'%•:. e ebi kal>tllyetslzllğim,becerik d .. h 
qar1~ 1 trı değildir. Petrol işlerinden air verdığı avadis üzerine çok hkt-
~ llıı Da.rıı kazandım. Paçavrn tica- -ietlenmiş ve kimseye haber vermeden 
'ııı. elen de zararlı değil, kArlı çık- ı.."lreket etmiştir. 

lıetı ll-- Garbo. yalnız seyahat ediyor. No-
tıu · bulunduğu mesleklere bir et yortularını geçirmek üz::rt" memle-
lıu ısınamamış bir adamım. kefne, tsveçe gidiyor. Holivuttan ay-

~\1!1 ruııuz! Sonunu anlatmazdan 
a.~~· bir dakika fasıla verelim <le rrlrşını en samimi dostları bile sonradan 
ı~. 1ltlda. suizanda bulunma) a8J· ?ğrenmişlerdir. 

Yeni l)r A iman yıldızı 
Alınan sineması kadın yıldızlar 

bakımından pek fakirdir. Bu sebeb
le bütün kumpanyalar yıldız ara
makta, yıldız yotlştlrmeğe çalışmak 
tadır. Bin mUşkUlattan sonra niha
yet güzel bir artist bulmuşlar: Jutaa 
F'reybc .. 

YUzU cidden karakteristik olan bu 
genç artistin ikinci bir Brlgltte 
Helm olacağını Umlt ediyorlar. 

~ Seıil B. dö Mil - Sözünde, hare
katında dürüstlüğo:i ile meşhurdur. Her 
şeyi, söylediği saatte bitirmek S.dctidir. 
Tıpkı blr kronometre saati gibi ... Yeni 
çevrimekte olduğu bir filmi, tahmin 
ettiği saatten ne kadar zaman sonra 
bitirmiş, biliyor musunuz? Yalnız bir 
dakika .... 

b:~~~l biliyorum ki l~nlzde kul- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~la Acnlp! bu meslekten nedcıı 
~ ttıı 0ınaa ı? Ben onun yerinde oi
terı~ başl:a bir şey istemezdim .. ,, 
l'c er bulunur. 
ltektı.ıa.ı l'ckAUL. 

~1~ 1 h~ C\•inlzden çıktığınızda etrafı
~ Utı .r SUrU halkın CCYirmesindcn 

tll\ Uz.ıı ve başınızı pacavrayn dön
tı1;sındcn hoşlanır mısınız? 

~ a.~l kncıın hücumuna maruz kal
~a. a1: 11• günde yüzlerce fotoğraf im-
ııtlanflktnn, mektup yazrnaktnn 

> lJııtı.r mısınız?. 
1il. a·, n bir gece, ertesi günü oyna· 
1~"1a~.nız roıu ezbere öğren mE>ğ<! ça

' Qutıdı se,·er misiniz .. 
~~'t h e on kere knpınızı çnl:ın, hu
~l!ttı011Yatınıza nüfuz etmek istiyen, 

ı-ıu Ylnce de havaltnden binbir 
1 IJ • 

tı 
6
°YJcr uydurup ynınn gazcte-

\;ı, llu 
8 

ver mininiz?. 
\ t, lU llallcrl daha uzatabııtrlm. Fn 
11\:-ır817. 11 ın yok. Siz bunlnrı pekAlfl 

l'ı 't':ıbıtnız. 
11.h~ur' bunlar sannttn ufnk tPfc.>k 
'Tı n 111arıdır, dlyorsunu?.. Ve be
tıtar~ı·'-ını Parnvı alabilmek 1c,:ln 
lr!)l's katınnablleceğtnlzl zanoe- 1 

llnu ı. 
111/:azar sineması bu hafta "llalk diişmfmtnm karısr,, ismiyle çok heyl'canlı 

bır gang.~tcr filmi göstermeytı lınşlrımıştrr. Resim bu filmden bir sahnedir. 

1 .. 

Fikir ve gUzel sanat devıaı ıardımına muhtaç mı? 1 

Nurullah Ata.; 
ne diyor? 

Himayede mümkün olduğu kadar 
müsamahakar davranılmalıdır 

Devletten maaf alacak muharrir, yazı yazmadığı 
za:nan bu paranın kesileceğlnl bilmeli 

~urullah Ataç, yabnncı dili iyl bil- dırmasına gelince, bu, ayrı mesele. 
menin öldilrülınemesi icap ettiğine ka dir. Bence devlet, muharriri mum. 
nl olduğu sadelik ve yerlilikle, o mele kün olduğu kadar serbest bırakmnlı· 

lrnslnin tcslrile, tütün kutusunu aç.. dır. Bittabi hükumet kendi dayandı. 
mış, cı~ara sarıyor. "Alman .. demi- ğı esasların aksini neşre çalışan mu. 
yor, "Alamnn,. <liyor. öyle yazıyor. harrlri himaye edemez; fakat o esas 
Telrtffuzu yazısı, Ye yazısı t.oirı.ffuzu larm haricinde serbest bırakabllir. 
ı;ibl. GUzel bir ayniyet. Size başım bir şey sorayım: mı .. 

:Nurullah Ataç, "Yazınız!,, diyor. kClmet, muharrirleri himaye etmedi .. 
Den şaşırıyorum, O, anketi dikte ede ğl takdirde de yine bir sansüre tabl 
rek yazdrrmağa nlışmış. Hayretim tutmuyor mu?. Bugün gözUmUn 
karşı!'lında o da duraladı: önUnde iki misal var: 

- ''Ynnl, isterseniz ben söyliyc- Ruı;yada kitabı de\·let bastırıyor 
ylın, siz not alın. sonra yazarsınız,, ve yarıyor. Bittabi muharrirleri 
dedi. herhangi bir şey yazmakta serbest 

Onun alışkanlıklarını bozmak is- bırakmıyor. A:lmanya da ise muhar-
tomiyeceğlm şUphcslz. Binaenaleyh, rlr Rusyadakl kadar himaye edllml .. 
tıpkı mckt<'pte tmlft. yazdırır gibi, yor. Kitabı bir takım hususi mUcs .. 
dura düşUne, yalnız nolctalama hak- seselcr basıyor; fakat Almanynda. 
kını bana. terketmlş olarak söyJU. Rusyadaklnden daha ziyade serbesU 
yor. ,·ar mı?. 

Demin de yalnız muYaffnk olan 

Bu tabiri bir tlirlil 
nnlıyamıyorum ! 

- "Sanatta teknik,. gibi "sanatın 
devletıeştlrilıncsl,. tabirini de bir 
tUrlU anlayamıyorum. Zamanımtzda 
faşizm ve komünizm cereyanları bu 
deYletleşmek ve devletleştirilmek 
tabirini pek çok kullandıkları tein sa 
nat ft.leml bunu kendisine de tntblka 
lrnlktı. DeYletleşUrmek herhangi bir 
snnayi şu besinin devlet tarafından; 
~·ıınl husust sermayelerin tesirinden 
kurtarılarak lşletllmesl değil midir? 
Bunun edebiyatla, muslktlo ne alft.
kası olabilfr7 Anlayamadım. Bunun 
için sanatın devletleşttrilmeslne 
taraftar mıyım, değil miyim bllmi. 
yorum. ÇUnkU suali anlamıyorum. 

- Güzel Fnnntlnrm dedctleşmcst, 
~anatkllrın \'o blnnetlco sanat eseri
nin himayesi şeklinde anlaşılıyor • 
Yalnu. bütün mc ele bn himayenin 
hasbi mi yoksa nıukablllndo devlo· 
tin hnzı i h'klcri ileri sUriHmek :su. 
retlle ncf'l mi olması Ulzım geldiğin. 
dedir .. 

- Faşistler ve l\fnrksistler devlet
leştirmeden bahsettikleri zaman hiç 
bir suretle kUçUk sanayi erbabını 
kastetmiyorlar. Almanyada da, Rus
yada da nıarangozculuğun ve tene
kcclllğin dcYletleştlrllmcsl diye ( e\'. 
,·cJıl bir <'ercynn diyor, sonra. hayır 
hn)·ır, sllin onu diyerek düzeltiyor) 
bir arzu yok. Bizde kitap neşriyatı 
henUz kUçUk sanayi deYreslnl aşma
mıştır. Bunun için bizde kitap bası
şının da. dovletleştirilmesl lAzım 
olup o1ma<lığı hence miln:ıkaşa edi
lemez. Knhyor himaye meselesi. 

Himayeye taraftarım, hatta onun 
zaruri olduğuna kanlim. Şairlik, ro
mancılık, hntta münekkitlik bir mes 
lok olmadan, yani müntesirı1erinl ge. 
çin<llrmeden ilerllyemez. Dizde mu
harrir, yaşnyabllmek fçln muharrir
llğlnden başka bir iş gOrmeğ'e mec
bur oluyor. 

- Ve eksertyndn. muallimlik cdt. 
yor. 

- Evet; faknt geçinmek için gBr
dUğU işten muharrirliğine pek az 
vakit kalıyor; ''eynhut ki o işini gö
remiyor. 

Bir akademi tesis edilehilir 

Bfıde bUyUk bir kari kütlesi olma. 
<lığı ic,:in muharririn ynzıslle geçlne
bilmesinl lstlyemeylz; fakat devlet 
onn bir muharrir olduğu için besu. 
yebtllr. Ne bileyim. azası kalabalık 
bir akademi tesis eder; veyahut A,._ 
rupaıla eskiden olduğu g1bl bir pen
slon ''erir. Ye daha bizim hatırımıza 
gelmiyen şekllleri bulur. Fnknt H'ı
tım olan, muharrire geçinmesi için 
zaruri paranın bir muharrir olması 
haysiyetile verlldlğlnl göstermektir. 
Yoksa ona herhangi işsiz bir Yazifc 
\'erillrse çalışmaması kabildir. Dizde 
bunun birçok misalleri gl)rülmliştur. 

muharrirlerin himayesi gibi bir şet, 
söylemek istediniz. (FJlhakika öyle 
bir c;;ey sormak is~ıniş fakat ancnıt 
sualimin yarısını ·orncnk \'akit bu. 
JnbllmlştJm) .. 

Elbette ki esas, kıymeti olan mu. 
harrlrlcrl himaye etmektir.. Öyl~ 
ama, bu, katiyetle anlaşılır işlerden 
değildir ki!. Onun ·için ben, muyaf .. 
fakiyet şartı konmadan muharrirle
rin, sanatkArların himaye edilmesi. 
ne taraftarım. Himaye gören, yanl 
yukarıda söylediğim gibi bir penslon 
alan iki yUz muharrir arasında. böy .. 
le beş tanesi iyice eser verebilirse 
bUyUk bir kazanctır. Bunun icln hl. 
maye meselelerinde mUmkUn olduğu 
kadar mUsamahakAr ve geniş davr~ 
nılmasına taraftarım. Başka bir so .. 
racağmız var mı? 

Hakkı te1if mukavelesine 
iştirak etmeliyiz? 

- Var tabii .. Hakkı telifin tanrn .. 
ması, aeabn bu ll)'akatı ortaya tıknr. 
mayacak mı? .. 

- Bern muknvelenameslne lştlrnlt 
etmemizi ben de isterim. Biz Avru. 
palı muharrirlere hiçbir telif hakkı 
vermediğimiz tein, istediğimiz za. 
man onların en bayağı hlkfıyelertnı, 
romanlarını tercllmc ediveriyoruz.~ 
Bu, bilhassa gazetelerde yerli hfkA
yeler, romanlar cıkmasına ı. ani olu. 
yor. Yanı muharrire bir kazanç ka.. 
pısı kapatılıyor. Bern mukavelesini 
fmza edersek tercUmclerlmlzln de 
iyileşeceğini zannediyorum. ÇünkU 
biz Anupnlı muharrirlere para ,.o. 
remeyiz .. Dunun için nrtık • frenkçe 
yazacaksınız - Donıalne publlc'e dUş.. 
muş.yani muharrirleri fümeli hiç ol. 
mazı;a .. Binaenaleyh, elli yıl geçm1ş 
kltnpları tercümeye mecbur olaca
ğız. Dunun hangilerinin kıymetli ol· 
dukları aşağı yukarı taaniln etmiş.. 
tir. Ve mllterctm çalıştığı eserin iyi 
bir şey olduğuna emin olarak çahşa
caktır. 

Maamaflh bu, yeni muharrirler .. 
den hiçbirinin tercüme edllemeyece. 
ğl demek de~lldir. Bir kısmı bilhas
sa Jlaradan ziyade şeref arayanlar. 
kendilerine hiçbir Ucret verilmeden 
eserlerinin tercümesine izin yerecek
lercll r . 

lntihatciler 

- llnkkı telif. hlnnetlcc, muhnr.: 
rlrlcr ıu·nsrnda bir tnsriyc doj:,"lırıwa. 
j!;ınn gfirc hıı, nl<-Ht lflk mııharrtrlc
rin lılmnycslnc <lnlr nokt.ni nnznrı
mzı nakzcder gibi gtirünınlyor mu? 

- Bir iki mi nl \'t-rcm<'z ml~lnb'? J 
- Hayır .. 

- Bence, sizin tasfiye dediğiniz 
şey bllhnssa intihalcilere mani ol
maktır. O tasfiye elbette olur. Fakat 
lıunu kontrol hayli zordur. Adamca. 
ğızın biri, ldmsenin okumadığı her 
hnngl Almancn, İtalyanca birer ro. 
mnn adnpte ederse onun bir intihal 
eseri oiduğnu nasıl meydana çıka. 
racağıı?. 

Belki bunun için de - hayır, satır 
başı yapmayınız - blr usul ''ardır 
ama benim hatırıma gelmiyor. Fa. 
kat ne de olsa Bern mukavelesini 
imza ettikten sonra bu cins lnUhal
cllerln ic,:lno hlr korku gelir. Kitap. 
çılar, gazeteler kendilerine verilen 
eserleri biraz daha dikkatli tetkike 
mecbur olurlar. ÇUnlcU onun başka 
bir dilden aşırıldığı anlaşılınca nsıl 
metnin mubarrfrine bir tazminat 
~erme~e mecbur olacaklardır. 

- Vnktllc <le,·letfn ha.7.ı ressamla. 
rı 60 lira aylıkla tahştnacnı:.rı DlC\'• 

zubnhi"ti. Iln, si)ylcndll';l şekilde bir 
menfi netice ,·erebilir ınl? 

- Benim kasettığlm, kendlJerine 
şirket azalıkları verilenlerdir. Ilu 
adamlar artık çalışmıyorlar .. Keyif
leri istediği zaman ynzıyorlar. Hal. 
buki devletten muharrir diye maaş 
alan, yazı yazmadığı zamnn bu par~ 
nrn kesileceğini bilmelidir. Du şekil
deki himayeye taraftarım ve yuka.. 
rıda söylediğim gibi bunu zarurt g6-
rUyorum. 

Devletin meyzu verip ona gHre yaz 

Nurullah Ataça. toşekkUr ettim. 
TUtlin paketini cebine koydu Te Nl. 
zamettln Nnztfln odasına gitti. 

S. z. Gllvenl' 



Ağorr slkDette 

Dünyanın en 
iyi boksörleri 
Başta ..Jue Luis, 

$meling ve Tomı
far bulunmaktadır 

Coı Luiı 

SmıHnı 

Y@lıronkö m©lçD©ırr 
Beşiktaş Vefa müsabakası günün 
en meraklı Karşılaşması olacak 
lstanbulsporla Fenerbahçe maçı da oldukçta mühimdir 
Bu halta üç atadda yine be§ birinci 

küme müsabakası yapılaı.:aktır. Geçen 
haftaki neticeler milli kümeye ayrıla
cak dört takımın UçünU kati olarak 
tayin ettiğinden müsabakal:ın alaka 
ile takip edilecek iki takım kalrruıtt.r. 
Galatasarayla Vefa .• 

Sarı kırmızı takım Gilneıe mağlQp 
olduktan sonra puvan eetvel!nde dör
düncü mevkie düşmUıı Vefa da be1in
ciliği muhafaza etmişti. 

GUne1. Fenerbahçe, ve Beıiktaıın 
vaziyetleri sağlam olduğundan bundan 
sonraki maçlarda yegane ihtimal Vefa
nın Galatasarayı arkada bırakmasıdır. 
Böyle bir vaziyetin tahaC:dils etmesi 
futbol ilcmimlzde milhim bir ıürpriz 
olacağından bu ihtimal üzerinde dur· 
mak icap eder. 
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Geçen hafla Beyhozıt yenerek bı1yiik t'e beklenmiyen bir mıwaffakıyet giJ!.f 
Eyübün bu takımı, yarın Galalasara1Ja boy ölç~ecektir 

San kırmızt takım Gün~e mağlQp 
olduktan sonra V cfa ile arasındaki fark 
bir puvan gibi gayet nazik bir hale gir 
mittir. Yalnız Vefanın bu bir puvanlık 
farkı kapatabilmesi için bu hafta Be-
§İktaıı ve som-a da Güneşi ytnmesi, ve 
hiç olmazsa birini yendikten sonra di
feri!e berabere kalması icap eder. E
ğer Vefalılar buna muvaffak olabilir
lerse Galatasaray milli kümeden düş· 
memek için Fenerbahçeyi mutlaka mağ 
lUp etmek gibi mUıJtül bir vaziyetle 
kal'Jılaşacaktır. Galatasarayın bu çetin 
vaziyete dilşmed için Vefanın daha 
evvel Betikta§ı yenmesi l!zım gel.diğin
den yarm yapılacak olan bu maçm ta.h 
m;ni yapalım. 

Beşikta, • Vefa ı 
Şeref stadında ı.:ereyan edecek olan 

Geçen haftaki mallabiyeti ımuttımnak için bu hafta Topkapının karşısında 
gitzel bir oyun oynamıya gayret edecek olan Beykozlular 

defa da merkez muhacimd~ tecrübe yazlılar bundan kurtuldular ve bu sa-
edilmesi herhalde pek yanlı§ olmaz. yede çok kıymetli galebclerle bugün 

Tomi Far 

Nevyorktan verilen bir habere göre, ' 
''National Bocing Anociation,. dilny ... 
nın en iyi ağır srklet boksörlc:rinin lit
tesini tcabit ctmiıtir. Bu listenin başın 
~a %enci Coc Luis bulunmaktadır. Ar· 
ka:ıından Alman Şmeling, ve ingilterı 
ıamplyonu Tomrni Far gelmektedir· 
ler. 

DCSrcfüncU vaziyete Amerikalı Tom 
Galcnto bulunmakta, onu da sırayla 
Nathan Mann, Arjant:nli Albert Lo
vetı, eski dtlnya şamp:yonu Bra.ddok, ı 
Bob Paaton vesaire gelmektedirler. I 

Bu list ıin. Amerikan orgaı iımt8r 
lerinin itlerine reldiği tarzda yapı1d•eı 
nı hatırlatmağa tabii liizum yoktur. 

Ha!~evi maçlar; 
Emınonı"J llalkrvinden: 
26-12-937 Pazar gfinkG lik maçları a 

§ağıdili şekilde yapılacaktır: 
Bakırköy sahası: Saha komiseri Rıza. 
lstiklAJ - Alemdar 13 (B) 14,30 (A) 

Hakem: Can. 
Davutpasa sahası: Saha komiseri Meh. 

met Sım: 
Aksaray· J..anga 10 (B) 14.20 (A) ha

kem: Tahsin. 
Akınspor - Dcmirspor 11,20 (B) 12.~: 

(A) Hakem: Burhan. 
Karagümrük sahası: Saha komiseri 

Avni: 
Altıok - Fatih: 10 (B) 12,30 (A) ha

kem ı\li Rıza. 
Bozkurt - Çağlayan 11 ,20 (B) 14.3(' 

(J\) Hakem Süreyya. 
Hahcıoğlu sahası: Saha komiseri Y~k 

ta Ani!. 
Halıcıoğlu - Rami 13 (B) 14,30 (A} 

Hakem: GOvenç. . 
Cuma:"tesi günO ak~arnı:ı:t kaefar lu:tc· 

1 ·n·ı vermiyen kJüpler bu hafla !ılık -
en · k · L" l h t ıxr'"ôp addedilece tır. ıste er a · 1 men aoı .

1 
_,_ . 

keVi katibine verı e1,;~tir. 

~u maça BeşiktaJ takımı her zamantı:l 
Hakkılı, HilsnUlil, Ş~rcfli taknnile çı

kacağından yeşil beyazlıların sahadan 
muzaffariyet]e ayrılmaları ancak çok 
süzcl bir oyun çrl:armalan ile kabildir. 
Galatasaray, ve Fenerbahçe takımla

nna kartı böyle bir varlık ~österemi
vcn yeşil beyazlıların gali'liyct ihti
mallerini bugün kuvvetli olarak gör
~~k hiç şliphesiz çok yanlı} olur. 

Hele Vefalılar Fcnerbahçeye karşı 

düştUkleri takım değiştirmek hatasını 

B:şikt•J önünde de tekrarlayacak olur 
!arsa bu hareketlerinin cezasını Fener 
nı1çında olduğundan çok d;ıha acı bir 
şekilde çekebilirler. 

Bizim kanaatimize göre Vefanın en 
makul ıekli şudur: 

Muvahhit - Saim, Süleyman - Ab
duş, Lütfi, Hıztl" • Mustafa. 1 itif, Şük
rü. Hüıeyin, Muh.te§em. 

Soliçte iki gilzcl oyun oynadıktan 

sonra artık tamamen kaybolan Şükrü 
,.,:;~ aolaçıkta da bir iş gör'!mediği an
laşıldıktan sonra bu oyun'.:unun bir 

Topa vurmasını, topu ko'ltrol etme· bütün takımlardan daha emin bir ıncv-
sini, bilen Şükrü eğer merkez: muha· ki aldılar. 
cl mmevkiinde ileri oynar ve çalım Yazdığnruz gibi yarın Vefalılar da 
sevdasından biraz vazgeçerse Vefanın bu fena adeti terkedcrek maçın sonu-
silcum hattı en normal şeklini bulmuş na kadar azimkarane çalııırlaraa bize 
olur. çok güzel bir maç seyretmek imkanını 

Böyle yapılmaz .da takım gol yedi diye hazırlamış olurlar. 
Muhteşem soliçe Lütfi, sağaçığa, bil- lstanbulspor - Fenerbahçe 
mem Saim merkez muhacime koşarsa Günün ikinci mühim maçı Fener 
böyle çorba bir takımın al~.:ağı netice 1stanbulspor karşılaşmasıdır. Kadıköy 
den de hayır beklemek safdillikten stadında •.:ereyan edecek olan bu maçı 
başka bir şey olamaz. Fenerbahçenin kazanacağını ümit edi-
Takım sahaya maç yapmağa çıkar. yoruz. Yalnız fstanbulsporlular öte.den 

Oyuncu tecrübeye değil. Tecıübc dev- beri Fencrbahçeye karşı muvaffakiyetli 
resi tikten evvel koca bir yaz mevsi- oyunlar çıkarmakta olduklanndan Fe-
midir. Bir zamanlar Beşikta§ın takımı ncrbahçenin müşkül bir vaziyete düş· 
da aynı sekilde yer değiştirmek has- memek için çok ciddi davranması la-
talığına tutulmuştu. Fakat siyah be - zımdır. 

Diğer maçlar 
Yarın yapılacak diğer miihim maçlar 

da Galatasarayın Eyübe, Güneşin Sil· 
leymaniyeye Bcykozun da Topkapıya 

galip geleceklerini kuvvetle ümit et· 
mekteyiz. Bakalım tahminlerimizde ne 
kadar isabet oJr.t.:ak ! O. KAVRAK 

Almanyanın kızları 
• 

Hitl,111 dıirıyamn lı :r lıııafo:tl.ı, billırıssa Al11101ıyada kadmlar erlıelılm /:adar spor yaparlar. Sağlam kafanın sallam bir 
viirutta bıtlımdtılwzıı pek iyi aıılıyan b 11 mrmltla·ttc>, her vesile ile biiyük spor şenlikleri, spor müsabakaları tertip ,.. 
dilmrl:lrdir. Yukarki resmimiz, flerlirıde açılan 1.Jıiyük bir sergi nırinasebetile, mem leke/in mıılıtelif yerlerindtn gelmiş bir
f<>k l;öylii kızları arnsmda yapılan bir 1. ır koşusımdn alınmıştır. !Wçiil:tetı itibaren spor yaparal~ bıiyümüş olan bu genç 
kızların vüctıllarma dikkatle bakarsaııız, sporun bütün insanlar içitı ne bıiyük bir ifıliyaç olduğun" anlamakla 'üçlük 
r•kmezsiniı... . 

G tUı n ~$ e @jal oaı'tB~ 
saıray maıçarad fi 
SUÇOIYI ~@ırtt1JIB (1 
oyuıroc~nalır açD 

Bir karar 
veri:emedi 

11 Dün toplanan disiplin beye 
sah gfinü vaziyeti tekrar 
tetkik edecek 

Son Gaiatasaray - Güneş nıa~ 
hadisenin müsebbibleri hakk_J11da ~pi" 
cck karan miızakere etmek jjzel'e .dfl' 
nan İstanbul dısiplin dıvaru dilll :;)ı:r 
bölge binasında içtıma etmıŞ \'e 1 

rar vermemiştir. a}atıısf 
Duyduğumuza göre divana~ d~ 

ray klübu de bir mektup gon ııftdl' 
maç esnasında cereyan eden ~ ır.r 
scleri tesbit etmiş, aynca itiraz a tor 
lunmuştur. Divan Salı günü t~ tP 
lanacakur. O gün bir karar ver ~ti 
lenmektedir. Zira nizamnamede ha~ıerı· 
clivanlan, hakem raporlarının .k~de ı;ı 
ne tevdiinden itibaren on gün ıçın 
rar vermekle mükellef tirler. jstt' 

Bu vaziyete göre haklarında ~ ınır 
nilen üç GalataMraylı bu pazark~..., ııi· 

Zıw ta oynamıyacaklar demektir. . ,pre 
zamnamenin 20 inci maddcsıne ~8 • 
haklarında ceza istenen oyuncul~f81' ~ 
rar verilinceye kadar maçlara iştı 
demezler. ____.-/ 

Bu haftaki IJBt11' 
11üı eşler 

~ 

~ 
Her hafta olduğu gibi bu haft;nreı"' 

Çemberlitaşta Şen bahçede yağlı ~ 
!ere devam edilecektir. t~ ~ 

Bu haftaki müsabakalar çok eıt ~ ı._ 
olacaktır. Bu güreşlere Anadolud~~· 
gelen Hayrabolulu Mustafa d~ gı rrl..' 
tir. Bu pehlivan bütün güreşçılere ~# 
dan okumaktadrr. Kendisi susı 110 ~· 
İbrahim pehlivanı beş dakikad~ ~~dl 
ni iddia etmektedir. YukardakI ı;r@ / 
Ha~·raholulu l\Iustafa pehlivan g 
mektedir. __,/. 

Alma~~eril<B 
Atletizm 

müsabaKa51 

Berlinden bildiriliyor: :ı;el~ 
Önümüzdeki temmuz ayındB• ile /. 

nin oı:mpiyat stadında Avrupa cıııJfl' ~l 
merika' arasında, büyük atletiz~ ~f,. 
bakalan yapılacağı husususdalc~uct•t6' ~ 
lar hakkında, Alman atletizm re f ~ 
rü Şövalye fon Halt ga.zetceile ~ 
beyanatta bulunmuştur: t!''" > .. · ıar tf' ·ı 

"Bu hususta dolaşan §3Y1~·ddett' i' ~lı 
simsiz.dir. Maamaf:h, uzun mu ô• b 

beri Avrupayla Amerika. a_rası~tıt''~ \~ 
atletizm maçı yapılması ıçın ç. at~ ~ 
doğrudur. Fakat, Bertin oli:nf~y ,41~ ~ 
dan sonr:ı, Amerika atletlcrın ğ~ t 

;·aya gelmeleri menedilmiş ol~~cııeıl~ ) , 
b:ınu hesüz; tahakkuk ettı~ıssif ~ ~ 
Şimdi bu men karan feshe ıd ,.,. fi 
Bunun için, derhal, Amerikada ... Jtertl' l 
tör Atletik Unyon,. la ınUı:Jcl ,4~ ~ 
baıtadım. Bunun için, Parist~fr\IP'~ı ~ 
pa şamp ycnasından 90nra, giiı:el ır ~ 
Amerika arasın.da, son derce~;" 
atletizm bayramında hazır b 
mm kuvvetle ilmit ediyoruo." 
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Birkaç S<iatte mey
dana çıkan dağ 

18Sg da, çok şiddetli zelzele 

~esinde, tamamile düz ve 

~are bir toprağın ortasın· 

{t * ~Ilı sene tuzlu 
'" ile beslenen 
lt adam! 
~ t~ .ıeyde olduğu gibi, ye

lftnde de, cidden müba
t.dcıı birçok insanlar var-

. bazııan §a§ılacaıı: derecede 
~ bazıları da hayret edilc 
l ~dar az yemek yerler. 
l\giJterenin kü9Jk bir kö· 
de, bir kadın vardır ki ga· 
bir usulle, büyük bir şöhret 

Jtır. Filhakika, bu ka· 
01' iki senedenberi, sadece 

r-_ ~esJenmektedir. 
""ctiptir ki, bu koıdın, 1926 
lf' &radığt bir kazadan son-
bu gıdai rejime başlamış· 

~ir .. ,_ 
gun so~aktan geçerken, 
bir tuğla düşmüş ve 

?lcağrz baygın bir halde 

' Yuvarlanmıştır. 
: kazaen vuku bulmu§ 
•ut,, la kadının kabul et
Ctdai rejim arasında ne 

ebet vardır? Burası meç 

' ltltnun, maddi bir darbeden 
. "tllit, b!r sinir bubranın-

'1 Ueri. geldiği zannedilebilir. 
~ qlllafih, bu kadının üze
e hu kadar ısrar etmeğe 
~ ttı Yok, çünkü bu sahadaki 

r b b . dit: u atuncağıza aıt de· 

l' 
i~ra adında bir Hindli bir 
ti' tam elli altı seııedenberi 
' iadcce tuzlu suyla "bes-

cıc a t"l b"'t"' k 1tı •• ure ı e, u un re ·or-
l rrıuştır. 

11San vUcudu 
~ıı \?e radyo 

?!:lan bir müddet evvel 

, ll asabi buhranlara dil· 
t~ Olonyalr, bir genç kız 
~l~e garip bir uykuya daldı 

cıı onun, bu uyku esna

ltııt lllcçhut bir lisanda koS unu hayretle gördil. 

' ~ tlcuna çağnlan Alimler, 
ıın mükemmel bir la-

lea~~ Yunanı.:a konuştuğunu 
lt ''er. 
llbuki gesç kız, bu klasik 

i ~ bnmek §öyle dursun 
~Ot<! 1sanını bile layıkile bil
~ u. 
-~. , t ltiınler, bunun fevka· 

tlepatik bir hadise oldu· 

tr iddia ettiler. :Diğer 
~ de: bunun., fikir tfra-
1~. trı ıleri geldiğini söyle-

~ı· 
~tai11er arasında, bu hususta 

d l'\alar b!rtiği mevcut de
~)o e: bazı bUnyelerin tıpkı 
l\ti~i tıbi rnevceler alıp neı

~ıt. "1ıusunda bir ittifak 

:~Yom mucidi 
oı~Oltıun ne bahalı bir ma
i Uh tnalQmdur Dünya-"' . radyomun miktan, 

~ntimetrlik bir 
leçer'ı 

dan, birkaç saat içınde, 550 
metre yükseklikte bir dağ çık· 
mrştir. Bu dağ cenubi Amerika 
da ki J oruJlo dağıdır. 

* Canlı 
korkuluklar! 

Kuşları korkutmak için, boa· 

tan ve bağlarda kullanılaa kor 

kulukları hepiniz görmü1siinUz 

dür .• Gördoağünüz resim, bu 

cansız korkuluklardan biri de

ğil, cenubi Afrika yerlilerinin 

kullandıkları canlı korkuluk • 
tur. Bu gördüğünüz yüksek 

yere çıkan adam, ku§1an çamur 

dan yaprlmıı küçük toplarla 

ürkt:.itmektedir . 

Şapka m14 

bt>şik 1111 ? 

Geri memleketlerde, waçük 

çocukları taşımak için, çok 

garip usuller kullanılmaktadır. 

Fakat bunların en garibi, hiç 

§Üphesiz, resimde gördüğünüz 
usuldür. 

Afrikanın garbinde ya~yan 

kabilelerden birisine mensup 

olan bu kadın, çocuğunu başı

na geçirdiği garip ve yumuşak 

bir nevi ,tapka i.Çide ta§ımakta
cltr. 

D=Dnkave: 

Arslanlar arasında ••• 
- Bu akşam na~ılsın, Bob1 
- İyiyim Vil, teşekkür ederim. 
- Ama garip lıir t:ınrla söylü 

yorsun! Yoksa bir derdin mi 
''ar? 

- Pek ddil .. amıı .. Jşte. 
- Eh .. PektUA .. l\lııdemki ben 

den bir şeyler saklamak isli:ror· 
sun. 

Genç erkek gillümsiyerek, dar 
yatağın üzerinde oturmuş olan 
arkndaşına baktı ''e başını sıılla· 
dı: 

- Niki bu gece pek slnlrliydı 
de .• 

Vil hayretle bağırdı: 
- Ne? .. Aslan sinirli diye mi 

bu kadar üzülüyorsun? Doğrusu 
seni ııınıyamıyorum, dostum .. 

- Dinle :ıziıim .. Eğer sen de, 
benim gibi bu nkşam aslanla be
raber karese girmek mecburiye
tinde kalsaydın, böyle sö~·lemeı
clln. 'Emin ol ki, bu akşam, hal· 
km öniinde, Nikiyle gösleriş yap 
m:ık, beni bir hayli heyecana 
düşürüyor! Evvela: Hayvan çok 
~inirli, bu fena bir alamettir. Ka
fesi yanına bağlanmış ol:ln etle
rin kokusanu hissetmiş. Sonra 
da: Bu akşam ilk defa olarak, 
başımı onun a~zına yaklaştır· 
maRa knr:ır verdim... Bunun i· 
çin .. :ınlıyorsun ya" 

- Bir hisslkııblelnıku mu? 
- Hayır •• Pek öyle de~il oma, 

bir can sıkıntısı. Den de kendi· 
mi sinirli hissediyorum. Netice 
itibarile hen kendi kendimi asla· 
mn ağzına tesJim cdlyonıml .. 
Fcrzet ki, Nlkl kendini kaybP.dip 
kocnm:ın çenesini kapatmış .. Eh! 
Artık bizden hnyır bekle. Derhal 
öbür dünyayı boylarız! Şimdi ver 
hak:ılım elbisemi! Neredeyse bent 
çağınr1ar! .. Orkestrayı duyuyor 
musun'! Halkı ve bilhassa vahşi 
h:ıy\'nn l:ırı bekletmemek lhım .• 

Dob büyük bir sükOnetle, ken· 
'füini ko,·boya benzeten elbiseleri 
IJİ)'di Ye bir elinde kırbaç, di~er 
elinde de eldivenler olduAu hııl· 
de, çıkmana haıırlandı. 
Arkadaşı ona hatırlattı: 
- Tabnncnnı unutuyorsun. 
- Doğru .. Ver •• 
- Dur bakayım tabanca topu • 

nun altıncı gözüne, hakiki bir 
kurşun koymak tedbirinde bulun 
dun mu .. 

- J.ürnmu yok canım! Hepsi 
knnı •akı .. Patlıyor ya, ona hak · 

\'il: 
- Ama te(lblrslz adnmsın hal 
Diye ha~ırilı ve sahte kurşunu 

çıknrnrnk hakik!sini koydu. Son
ra dn illh·e etli: 

- B3yle fantezilerin bir gün 
hın·atına mal olabilece~ini hlc dü 
şnnmüyor musun? 

Aslnnlnr sana hOcum eder 
de, senin sıkncaıtın boş kurşunlar 
dan çekinmezlerse ne ynparsın? 
Hic olmn7.sa, en azılının kafasına 
sık:ıı-a!ıın hakiki bir kurşun, ka· 
festen çıkmana vnkit kazandır· 
mış olur". Al baknlım lab:ıncnnı 
,.e Tann yardımcın ol~un. 

Eob tahanc:mnı heline takarak 
oıJaclnn çıktı. 
Tıım bu sırada rtn, sirk cllrektö 

riiniin sc~i iluyıılılıı: 

Noktabrla işaret edilen yer
leri koyu siyah bir kalemle clot. 

- Bob, smı sizde .. 
- Geliyorum. 
Bob, büyük ve kırm11.1 perde· 

nin allındnn gecerek sahneye çık 
tı .. Alkışlar koptu. Yaşının küçük 
lüf:üne rağmen - tam on sekiz 
ynşınday<lı - Onu herkes tanı· 
yordu 1 Onun, aslanlar karşısında 
söstcrdisi bfıyilk cesaret ve so
~ıık kanlılık son derece takdir e· 
cliliyor, ara sıra hafif bir heye
can ifoıle eden sakin ve çocukça 
cehresi çok .~cvillyorda .. 

Iloh, lıaclemenfn kendi!iiine u-
7.nltıj:!ı kamçıyı aldı ve ha>"'an
lıırın kcndfsini beldedi#i kafese 
ı;ıirdi. 

Fnoliyet derhal hoşlodı. Brlitüs, 
Alos "e Porto~ adlarındaki üc 
ıllşl nslanla iki a'!lan yavrusu. nü 
tnn temaşa mliddelince, hü:rük 
bir Hant RÖS!erdiler ve Bohun 
her lstcdi~inl yaptılar. 

nu gösteri, bittikten sonra, hn
fOn ıısl:ınlıır yerlerfoe kuruldular 
ve etnıra hüyilk bir sessizlik çök
ın: Rüyfık bir Arabistan aslanı 

ol:ın Te lınlk rararından heyecan· 
Jıı beklenen Nikl kafese girmişti. 
nu, çok güzel, iri yarı ve m,·lerl 
ı1on derece parlak azametİf ve 
ma~rur bir aslandı. Kafesin orta· 
:ııınd:ı durdu ve, kendisinin, deli· 
kanlıya na-çıJ itaat edcceJUnf g3r· 
mek fçin gelen h:ılkı, maifrur bir 
eıla ile silzdO .. 

- Burnyn sel.. Xikf .. 
Aslan, lideta: ''Benden ne fstf. 

yorsun, hebek1., demek lstl)·or
muş gibi, istihfaf dolu bir t:ıvırlıı, 
b:ışını Boba ce,·irdi.: 

- Gel.. Nikl .• 
Ktrbnc şakladı .. Aslan itaat et· 

ti .. Son numaraya kadar her şey 
yolunda gitti. Kafesli sahnenin or 
tasındaki yüksek bir yere uzan· 
madan e,·eJ, Nikl biran inat eder 
gibi oldu. flob, gözlerini hayvanın 
gözleri içine dikmiş, onu itaate 
mecbur elif .. Sonra, emin bir ta· 
Tırla, elini hayvanın çenesine 
doıtru uzatarak dişlerini meydana 
cıkıırdı. 

Hayvanın korlı:onç dişleri, se
yirciler arasında dehşet mınltıla· 
rı tevlit elti. 

Bob h:ııtırdı. 
- Aç Niki.. A~zını aç •• 
Asl:ın, a#zını iyice açtı. flob 

djterlerinl bol havayla doldurdu 
"e kafasını hayvanın korkunç al· 
zın:ı do~nı uzattı. mr eliyle ta· 
b:tn<'nsını, dijter eliyle de hayva· 
nın ııı<"ak burnunu tutuyorrlu~ 

Ye birdenbire, tam karasını, hay
,·anın korlnınc nıtzı içine ~okaca· 
ltı sıradıı, hayvanın, burun delik· 
ll'rinin şiddel1e açılıp kapanıiıftı· 
nı, sıcak bir nefesin kendisini 
fıcletn yaktığını hi:o;setti. Ayni :ım· 
manda bir yılrlırım c;{}rıılile dildi 
"c, nsJıın üzerinden a!lıyarak kn· 
fesin öhiir ucuna kadar ''ardı. 
Jloh. Korkunç dişlerin, kafasın· 
dan iki parm:1k ötede kapandığı· 
nı hissetmişti. 

Derhal diindü ve kudurmu~ hfr 
h::ıle gelen Nikinin karşısınclıı dl· 
kildi .. ftaat etmesi için h::ıftırrlı "e 
kırbacını şnklatar::ık, büyüte bir 
<'t'~nreıle hayyanın fizerine :ı>rlrü· 

ılii. Fnkat n<;lan. köşeden korkunç 

durursanız. Japonların nasıl 

harp yapmak i::tediklerini göz
lerinizle görününüz. 

kükrel'lşlerle cevap veriyor, tek· 
rar atlamaila huırlanıyordu. Bob 
havaya lkJ el ateş etti.. Bunlar, 
sahte kurşunlardı! .. Niki son bir 
defa dohp. kükredi ve delikanlı· 
nın ilzerinden atladı .• Bob, ancak 
eğilecek vakit bulmuştu. Dunun 
üzerine, kafesten çıkmayı düşlin· 
dil. Fakat, hayvanın, son sıçrayı
şında, tam kapının önilnde yer 
&}dl~Ol hayret Ye dehşetle gördü. 
Adeta hapsedilmişti. Çünkfi, hn· 
demclerfn, NiklyJe başa cıknmı
yacaklanna emindi- Oc el daha 
ateş etti ve şöyle düşündü: 

- Tam beş kurşun ediyor- Al· 
tıncısı, yani sonuncusu bakikl kur 
şun dur .. 

Aslan, aAır altır, ona yaklaşıyor, 
taarruza müsait anı bekliyordu .. 
Halk, heyecan fclnde soluyarak 
bu korkunç faciayı dehşet iclnde 
seyrediyordu. Yardımcılar artık 
hiçbir şey yapamıyacaklarını ve 
bar1çten bir müdahalenin de hay 
vanı daha fazla ktzdıracalını dü· 
şilnerek, aslanla delikanlının bü· 
Hin hareketlerini seyrelmekle ik· 
tiCa ediyorlardı-

Aslan çok kuvetlf, delikanlıysa 

ona nisbeten cok zayıftı .. .Fakat 
aslan düşünmüyordu, buna muka 
bil delikanlı, düşmanı karşısında 
büyük bir tedbir ve düşünceyle 
hareket ediyordu.. Birderibire, 
Niki fazla istical f(östererck, ka· 
pıdan biraz nyrıldılı sırada, Bob 
bir işaret yaptı ve kapı sürmesi· 
nln cekildi~ini duydu. \'il ornday 
dı ve kapıyı, acmağa hazır bir 
,·aziyetle tutu}·ordu .. O zaman Bob 
büyük bir soltuk kanlılıkla, hay
''anın arka bacdına nişan ala~ 

rak ateş etti. Bir tek düşüncesi 
vardı: Hayvanın sıcramnsınn ma
ni olmnk .. Bunda muvaffak oldu. 
A<ılan <'an acısıyla korkunc bir 
kükreme kopardı ve daman ke· 
silmiş oldultu için, sıcrayamıya· 

rak, yerinde tepindi" Dob, bir yıl 
dırım silralile, karesten fırladı ve 
onu takip etmek istiyen Nikl ele, 
karşısında, kırbaç Ye mizraklarl:ı 
milcehheı on kişi buldu. Hademe· 
ler, parmaklıklar arasından U· 

ıattıkl:ırı mızraklarla, aslanı, ken 
dislni hususi demir vagonuna f(Ö 
türecek dar koridora ıirmeAe 

mecbur ettiler. 
Dışarıda, Bob, cehresi sarar

mış fakat gayet sakin bir vaziyet 
te, -·siyerek, kendisini cılgın 
ca alk .... yaa halkı selAmlıyordu. 

Sirk direktörü de, gülümsl:rc· 
rek faciayı, bir zafere ce,•irmek 
için şöyle bağırıyordu: 

- Bayanlar, baylar, tamamile 
yeni bir sahneyi seyrettiniz: As· 
lan Niklnin gene mürebbii Roba 
hncumu .• İki artistin, tabit oyna· 
mıılan size heyecanlı anlar yaşat 
tı. Ru da, do!itumuz Tlohun hııyva 
nı en güzel terbiye ettiğini 1ıöste· 
rlr. Kendisini, slıin huzurunuzda 
bir defa daha tebrik etmeAi bir 
borc bllirim. 

Halk dajtılırken, bir kadın, ya. 
nınıl:ıkl erkde heyecan ve sila· 
yişle nnlntıyordu: 

- Am:ın ne güzeldi .. Ru nıımıı· 
rn hnkik::ıteıı, lıir sürprizdi Te 
başka hic bir sirkte, böyle heye
canlı sfirprizler ıöremezsinh. 

Bu sllzlcri duynn Bob, başını 

solladı ve slilümslyerek, şöyle 

mırıldandı: 

- Filhakika lSyle .. Bu numarn 
programa dahil deltildl.. Cidden 
glizel bir sürprizi .. Fakat ne cek· 
tfl}iml bir de bana sorsnlar! .. 

Soğukkanlı in
sanlar nasıl 

seçiliyor? 
Tren hatlarında çalışan ma• 

kasçıların, son derec.:e soğuk 

kanlı olmaları lizımdır. Hele 
birçok hatları idare eden ma
kas)llann bu meziyete aahiP. 
olmalan elzemdir. 

A vuıti.ırya ıimenditer idare• 
ai, çabuk ainirlcnetı insanların 
bu iıi yapamayacaklanru en 
iyi Ldrak etmiı idarelerden biri 
dir. Bunun için, makasçılığa 

talip olanlar çok ciddi ve aynı 
nisbctte orijinal bir imtihana 
tabi tutulınaktadırla;. 
Makasçı namzedi, 25 çek· 

mecesi bulunan bir dolabın önü 
ne getirilmekte ve eline bir 
anahtar verilmektedir. Bu 
anahtar bir tek çekmeceyi aç
maktadır. Fakat hangisini? .. tı 
te bunu bulmak lbımdır. 

Bir müddet uğraştıktan son
ra, namzet, bu çekmeceyi aça• 
rak, içinde, ikir1.:i anahtarı bul 
maktadır • 

Tabii, bu defa, bu ikinci 
anahtarın hangi çekmeceyi aç• 
tığını aramağa çalıımaktadır. 

Ve böylece, yirmi beş çek• 
mecenin hepsi sırayla açılmak· 
tadır. 

Siz de takdi redersiniz ki, 
bu ifi başarmak için cidden 
solhık kanlı olmak l§znndır. 

BULMACA 

Bu ~kli dört müsavi parçaya 
ayırınız. Bu bilmecemizi halleden 
!erden birinciye bir para cüzdanı, 
ikinciye bir pergel takunı, üçün
cüye büyük bir resim albümü ve 
ayrıca 200 okuyucumuza da 
muhtelif hediyeler verilecektir. 

HABER 
ÇOCUK SA YF AS 

Bilmece kupona 
2S BlRlNClKANUN 
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Kayıp vapurlardan 
haber ahndı 

l:J9"'" Hnştnrafı 1 incide ı 
Köstl'nreve muhacir almal:tıı giderken fır· 

tınayn ıutııl:ın Knlkavanzadclcre :ıit !'\:izım 
'"npurunıl:ın üc gllndenhcrl bir hnlıer ah 

nan;ıyordu. Bu ,·opıır fırtına yüzüncJrn 
yoluna dc\·:ıııı l'ılcnıemiş, açık denizlcr<le 
bocol:ıdıkt:ın sonrn lst:ınhula dönmüştür. 
~:izıının sü,·:ırisi Saıtılı:ı<l<lin kaptan 

şunları nııl:ıt mışlır: 

1ı ge!jmektedir. Yağı§lar Sinop, Elaziz
de yağmur, Eski§ehir, Konya, Çorlu 
Ankara \'e Sivasta kar şeklindedir. 

Rüzgarlar Trakya, Ege, Orta Ana -
doluda, Şimalden, Kcıradeniz kıyıların. 
da Şarkt.\n, hafif, diğer mmtakalarda 
sakin geç.=yor. 

htan!>ulda hava tamamen kapalı ve 
karlı gefjmektedir. Hava dün iyileşme
•ğe yilz tutmu§tu. 

t 

Jspanya 

bekliyorlar evlerinden "mektebe gidiyo~z,,. diye elinde bir. tabanca varôr, dediler. c;e~eo-
çrkan bu çocuklardan hala hıç bır ha- foroğraf makinesi gerekse tabanca rı· 

Terllel dışında her yoktur. camındır. Bchfiet arkadaşlariyle ·beta· 

t 1 1 b itt i M kt ildfi •• df ? ber kaçmağa karar verdiği ve gün ır· aarruz ar oşa g e ep m ru ne yor yin edildiği zaman bunları evden kaÇ 
Bnrselonn, 2i (A.A.) - Teruelin harici Bu gen~terin devam ettikleri Uı- mıştır. ,

111 cephesindeki birrok taarruzlar, akamete k"d b" · · t kt b. lid '. ·· k•tl 
,.. u ar mncı or a me e ı m uru Kaçtıkları gün de terzi.~en ce • dı• 

ulramıştır. Zorro tepe!lindeki muharebe kendisiyle görüşen muharririmize §Un- 1 ına 
Lilhassa şiddetli olmuştur. Fakat cumhu- almağa gitmiş ve dikiş tamarn an it 
riyetçilerin me,•zlleri oldu~u gibi kalmış- lan söylemiştir: ğı için öğleye kadar. terzide bekletı' le 
hr. Cumhuriyetçilerin bütün cephelerinde - Kaçan üç talebe de mektcbirni- ve yeni ceketini giy~rek dükkıil'ld~ntcfar 
de Reveillon gecesi neşe içinde geçmi,, zin eski talebeleridir. Sene başında mıştır. :Su da gösteriyor ki çcf~t.1 
kitarlar, akordiyonlnr, armonikler çalın· bayrtlarını yenilemedikleri için bu se- ancak öğleden sonra Üsküdardan hare-
mış, efrııda mebzOI miktarda kony:ık ve ne mektebe devam etmiyorhrdı. Beh- ket edebilmişlerdir.,, 

"-Fırtına lıo~:ızdan 14 mil oyrılılığımız 
zaman p:ılladı. Fırtına ile mllcadele için 
geminin burnunu fırtına üzerine vererek 
seyrediyorduk. Fakat rüzgar telsiz antenl
mlzi kopardı. Uskur şaftı koptu. Bunu bin 
milşkütalln değiştirdik. ve 14 saat suların 
keyfine tabi olarak deniz üzerinde kaldık. 
Hava:rı biraz değişik görünce lstanbuJa 
iltica etlik .. 

Son dakika 

Sadık zade ve 
Şuleden haber 

alındı 

şekerlemeler dıılhtılmıştır. çct uslu, çalışkan bir fiOCuktu, diğerleri 
Asilere imdat 1 ise haylazdılar. Hanı?isi doğru ? d"ri1ı' 

Bunlann İstanbul haricine çıktıkta- Muharririmizin "mektep rnU u 

reni kazalar 
fstanhul deniz ticaret müdiirlfiltüne ı:ıe· 

len telgrannra göre, Ceyliın isminde bir 
molör Karnmlirsclde, Turgut motörü Bod
~m !im.anında baımıştır. Bundan başka 
Gollük lımanında bir sandal batmıştır. 

kurtarılan tayfa 

Tahlisiye umum müdürlüğüne gelen 
malfunata göre dün Hisarın battığı ka
yalıkların civarında aıaştırma yapan tah 
lisiye sandallan boi:'Ulmµş zannedilen bir 
tayfa~'! kurtarmışlardır. 

Bir kayanın üzerinde yan baygın bir 
halde bulunan bu tayfa dümenci Te • 
meldir. Sandala alman Temel doğruca 
sahile getirilmiş, ilk müdavat yapılmış
tır. Temel birkaç saat sonra uyanmış, 
kazayı şöyle anlatmıştır: 

"- Zonguldaktan çıkliğımız zaman 
hava fena d~ğildi. Fakat yan yoldayken 
hava karayele çevirdi. Ben dümendey -
tlim. Büyiik dalgalar ahşap olan Yapuru 

gıcırdatıyordu. Kaptan rüzgan öne aldı. 
Fakat bu manevra bizi sahile düşm~ı~ten 
kurtaramadı. Eşek adası önünde deniz 

azdı. Geminin delindiğini, ocaklara su 
bastığını gördük. Biraz sonra vapur yan 
tarafa yattı, kayalara çarptı. Ondan 
sonra ben kendimi denizde buldum. Bir 
tahta parçası elime geçti. Fakat dalgalar 
ahp götürdü. Birkaç defa denizin dibine 
girip çıktım. Bir araljfü dlzlerim sert bir 
yere çarptı. Yokladım. Burası bir kaya 
parçar;ıydr. Tmnandım. Bu suretle ka -
yanın üzerjne çıktım. Geceyi baygın bir 
halde geçirdim. Sabahleyin kalktığım za
man üzerime kar yağıyordu. Uzaktan 
sesler işittim. Bağırdım, fakat duyan ol
madı. Yine akşam oldu. Ben tabii aç ve 
biilAçtım. Bir gün ve bir gece daha geçir
dim. Nihayet bugün (dün) uzaktan tah
lisiye sandalını gördüm. Onlar da heni 
_görmüşlerdi. Böylece kurtuldum.,. 

1ıulunan ceset 
Tahlisiye sandalları dün de kayalıklar 

üzerinde ara~ınnalar yapmışlardır. Araş 
tmnaya bugün de devam edilecektir. Bo
ğulanlardan birinin cesedi de dün lrva 
sahillerine çıkmıştır. Tahlisiye umum 
müdiırü Necmeddin diln vapur sahiple -
rinden lbrahimle birlikte lrvaya gitmiş, 
mahallinde tetkikat yapmış, ak~m geç 
vakit dönmüştür. 

Di~er taraftan aldığmuz mal\ımata 
göre cumlıuriyet müddeiumurn.iliği kaza 
tahkikatına el koymuştur. 

IIaber almamıyan vapurlar 
Zonguldak, 24 (A. A.) - Dün ak -

§am denize açılan Şule ve Sadıkzade va
purlannm akıbetinden haber yoktur. Bir 
çok vapurlar Ereğli ve Amasra liman
larına Sl~mmışlardır. Kar tipisile kanşık 
kuvvetli yıldız rüzgan esiyor. Kömür 
yükleme ağızlan tesiı;atından bir kısmı 
hasara u~amıştır. Diln gece bir kayıkçı 
bir elektrik direğine temas ederek cere
yana kapılıp ölmüştür. Telgraf ve tele
fon hatlannda bozukluklar \'ardır. Fır
tınadan milte\'ellit zayiat \'e hasarat he
nüz belli de~ildir, 

1ıatan Yunan vapuru 
Sinop, 24 (A. A.) - lki gündenberi 

şiddetle devam eden fırtına hafiflemeye 
başlamıştır. Güneysu, inal, Tan, Yıl
maz, Samsun, İzmir Türk vapurlan ile 
tngiliz bandıralı Ereğli ve bir Yunan şi
lebi limanımızda hava beklemektedirler. 
Buradaki gemilerin aldıkları telı::iz1ere 
g1jre Sıvastopol açıklannda Yovais is
minde Yunan vapuru batmıştır. 

Meınlekette hava vaziyeti 

Y •tköy Meteoro!oji enstitüsünden 
eşı . • 

aldığımıs ınalQmata göre, memleket.•mı· 
zin cenub m.mtakaları ve Ege kısmen 
bulutlu, diğer taraflar kapalı ve yağış. 

Deniz yollanna aid bulunan Sadık
zade vapuru, bu sabah onda telsizle 
Zonguldak limanına iltica ettiğini ida 
reye bildirmiştir. Vapur kör:ıür almak 
üzere beş gün evvel Zonguldağa ora
dan Ereğliye gitmişti. 

Vapur Ereğlide bannamaymı.:a de 
nize afiılrruş, bu sabah ona dogru tekrar 
Zonguldak limanına girmiştir. 

Akibetinden endi§e edil~n Barzilay 
kumpanyasına aid Şule vapuru da E
reğli limanına iltica. etmiştir. Bu vapur 
da telsizle acentasını bu sabah haber
dar etmiştir. 

Torpilli Japon 
gemileri 

..... Bqtaratı l lnclcSe 
\':ışington, 25 (A.A.) - Burada dolaşan 

bir şayiaya göre Kalifornlanın cenubunda 
mane,·ra yapmakta olan muhriplerden 
mürekkep filolillA sahillere yakın lıir me
~afcde Japon bahkçı gemilerini teCti~ et· 
mıştir. 

Bu filotilla zahiren zararsız gibi göril
ncn hu gemilerde torpil kovanları buJmu~
tur. Deniz mahfillerinde bu kovanların 

bir il.:~ dakika içinde kurulabilerekJeri 
söyle mektedlr. Resmi mııhrilleı- bu habe 
rl ne teyit ne de tekzip etmektedirler. 

Amerikada bir Japon casusu 
San Franshko, 25 (A.A.) - Federal 

gümrük meurlmarı dün San Fran~lskodan 
hareket etmeden enci Japon bandıralı 

Tnlsuh:ı l\laru vapurunda bir araştırma 

yapmışlar ve bir adamın üstünde baıı 

mektuplar lml:ırnk mü~adere etmişlerdir. 
Hüviyeti mektum tutulan bu adamın llze
rinrle çıkan hu mektuplar Bremerton A· 
merikan deniz teıgiihlarının faaliyeti hak
nında b:ızı maltlmntı ihtiva etmekteydi. 

,Japonlar Henkova girdiler 
Sanghay, 24 (A. A.) - Bir Japon ko- 1 

lu. bir gece yürüyü~ünden sonra Hang
kova şark tarafından Mkim olan tepe
leri işgal etmi~tir. Avni zamanda şimal
den ve şimali garhfden hareket icra et -
mekte olan diğer kollar, Hankova se -
kiz kilometre mesafede kain olan nokta
lara varmışlardır. 

Diğer Japon kuvvetleri, Çinlilerin hat
tı ricatini katetmek için çalışmakta olup 
Hangkovun 24 kilometre şimali garbi • 
sinde kfün Fuyangı işgal etmişlerdir. 

.Japon p arlementosu toplandya 
çağrıldı 

Tokyo, 24 (A. A.)' - Parlamento 26 
~nunuevvelde toplantıya çağınlmıştır. 
içtima devresi Ayan meclisinde impara • 
torun huzuru ile yapılacak merasimle a
çılacaktır. 

.. Halk kütlesi" partisitarhndan nas • 
yonalist programın kabulü ve müfrit sol
cu iki mebusun da tevkifi üzerine hükQ
metin Çin siyasetine karşı hiçbir muha
lefeti olmıyacağı zannolunmaktadır. 

Tokyo valisi azledildi 
Tokyo, 24 (A. A.) - lyi bir menba • 

dan alınan malfımata göre, solcu unsur
lar arasında yapılmakta olan tevkifat 
devam etmektedir. Fakat bu tevkifat ge
!:en günlere nazaran daha azdır. 

Dahiliye Ilafln Tokyo valisini azlet· 
miş ve yerine emniyet müdürünü tayin 
eylemiştir. 

Çang - Kny - Şekin beyanatı 
Hankeu, 24 (A. A.) - Mareşal Çan 

I<ay Sek, Vu~angdaki karargahta D. N. 
B. muhabirini kabul ederek kendisine şu 
beyanatta bulunmuştur: 

"Çin milleti Japon salgınına kaI}l şid-

Saragosse (Asilerin elindedir), 25 (A.A.) 
- Yeni Franklst takviye kıt:ıları Teruel· 
de muhasara altında kalan kuvvetleri kur 
tarmak için süralle bu şehre doAru ilerle
mekttıd irJer. 

• • • 
Barselon, 24 (A. A.) - Millt müda

faa nezaretinin resmi tebliğinde, denili
liyor ki: 

"Cumhuriyetçiler, Terueldeki düşman 
mukavemeti merkezlerini durmadan a -
zaltmaktadır. Şimdiki halde asiler mu -
kavemetini yalnız birkaç binadan yap
maktadrr. Sivil halkın dörtte üçü tahliye 
edilmiştir. Şehrin dışındaki cephede düş
man takviye kıtaatı cumhuriyetçi kıf a
tar sağ cenahına hücum etmişlerse de ko
laylıkla pilskürtülmüşlerdir. Diğer cep • 
helerde iş'ara değer bir şey yoktur. 

Deniz bank 
Hazırlanan IAylhaoın 

mUzakeres1ne -
başlandı 

Ankara, 25 (Hususi) - Büyük l\lillel 
Meclisi dün toplanarak Denlzbankın teşki
li hakkındaki kanun l(ıyihasının müzake· 
resine başlamıştır. Birinci maddedeki 
"Dcnizbank,, kelimesine itiraz edilmiş ve 
müeı;sese~·e "Deniz b:ınkası,, denilmesi is
tenmiştir. Bunun üzerine madde eocilmene 
verilmiştir. 

Kanun lftylhasının heyeti umumlyesl 
Ozerinde cereyan eden müzakereler esna
sında Bere ürker ·e Ahmet thsa'n bazı 
tenkidİcrde bulunmuşlardır. İktisat ve
kili Şııklr Keseblt bu müta1ealara cevap 
vermiş, mfie~.~esenin ttlbarl s;r~ayeslnin 
50 milyon lira olduğunu, bunun 27 milyon 
lirasının meYcut bulunduğunu, 1teri kala
nın tedricen kArla .elde edileceğini söyle
miştir. 

Lı\yihanın müzakeresine pazartesi günQ 
devam edilecektir. 

nna pek inanmıyorum, öyle zannedi- nUn bu fiOCuklann mektepte ka~~~:: 
yorum ki sinemada gördükleri sergü- olmadığı ve bu sene devam etmedı .11 zcşt filmlerinin tesiriyle bir maceraya ni bildirdiğini,. söyleyince Behçetı 
atılmak hevesine kapılmışlardır. Biz annesi fena halde sinirlenmiş ve fU ee-
mektepte çd.:uklar için ı:ararlr olacak vahı vermiştir: • bU 

- Çnruğum üç ııenedenbert , kitapları okutmamak iç;n u~raşıyorux. -:s .. be~.şı 
Sık sık kendilerini kontrol e.diyoru.z ve mektebe gidiyordu. BehC'et aga. l· 

Necdetle ayni sınıfta idi. Diğer fırar 
çok şükür ki bu şekilde ki~aplara te- dd'rler· 
ııadUF etmedik. ler de bu mektebe muka,yye 

1 
Arif 

Biraz evvel numaralariyle ve sınıfl..-· Genç dimağları altüst eden Tarzan 
ve saire gibi macera filmlerinin ya le size söylemiştim. 
memleketimize girmetıine müsaade e- Arkadaşları ne diyorlar ? 
dilmemeli ve yahut bu filmleri oynatan Ayni· mektebin altn'l.:ı sınıfıııdaıl 
sinemalara çocukların girmesi yasak . 

Fethi Şahin şunları eöylemiştır: ~· 
edilmelidir,,, - Ben kaçanlardan Naci il~ ar 

11 
Behçelin annesi diyor ki .daştım. Bu çocuk fakir: bir ailenın e~e-

Mektep müdül'Jnden sonra görUş
tUğümüz kayıp çocuklardan Behçetin 
annesi avukat Tahirin zevcesi de kaçma 
hadisesini !Öylece anlatmıştır: 

- Çocuğum 15 ya§ın.dadır, bu za-
mana kadar yalnız başma İstanbula da
hi gecmemiştir. Kendisini haftada ~ir 
kere Üsküdardaki sinemaya gönderır
dim. Son haftalarda kendisinde bir 
değişiklik olduğunu gördüm. 'Ayni mek 

dıdır. Bu yüzden tahsiline devatl'I e 
miyeceğini esk1denbcri söyleyip du; 
yordu. Nitekim son zamanlar.da Ol< el' 
Jar sokağında bir takunyacının yanıtı 
çalısmağa da başladı. • 

Naci para kazanm~k için :A111e~ 
ya veyahud Suriyeye gidd.:eğini .,e le:, 
disine arkadaş ara.dığmı bana geçen Y 
söylemişti. . ~ 

Bu çocuğun ağabeysi de ailesıne rt 
zarak Suriyeye gitmiş ve üç ay s~ııde 
dönmüştü. Ondan ders alan Nacı of 

böyle seyahata !jıKınak i!jin can atı)' 
du. • 

tebe devam eden Necdet, karc!eşinin sı
nıf arka.daşlanndan 18 yaşında Vah
detle gizli gi71i görüı:tüğollnil ve duy
duğuna göre İstanbuldan k1çmak is- . 
tcdiklerini söyledi ise de ben bunu ya-

k] .h . 1 d' dım. ·"" paca arma ı tıma verme ım. ·kı . ·n· k' ... 1 meıni tv 
.. .. h k. tı erını •ç. ımse~e soyı'eme 

Geçen cuma gunu - er ıa.mn ı b'h tt'l • • •. vl • ğ ı e 1 er. ...~ 
gibi - m~ktebe gıttı, og eyın ye~ ~ · . ..4 
gelmedi, doğrusunu ilters~nix 2 ~k ı .A k t ~f mette -k ~ 
fazla merak etmedimdf "akşama . 1!\'li- S eT Z 
hakkak gelir., diye dlişUndüm. AkJam )anılacak köpeklel' 
üzeri, Vahdetin an~~~~ yanında • ~i::ni· Ankata,'24 (Hlısusi) -ASke~ hi~; 
yaşlarında ka.d.ar goru~en Bedrı ısım- te kullartılatak köpel{ Ye köpek Y3'1 t 
ti bir gençle bıze geldı. Vapurlardan , .1 ::ı~ 'st'hk-'; hakk nda ta~1ıı' 

•. d•v• nna .,;en ecel\. ı ı W'I. ı d:J' 
birinde kamarot olduğunu oğren ıgı- ve yem kanununa yapılacak ilaveye .3• 
miz Bedri cd.:uktannuzm kaçtıktan · JA 'h b"t ·· · t fındall 1' 

ır ayı a u çe encumeru ara 
haberini verdi. bul edilmiştir. 

Vahdetin annesi de çocuğunun e- ___ _ 

X9 
Maceraları 

l:nde bir fotoğraf makinesi gördüğlln~ 

ı ·:d~·S:;~:b•h~;~::~n-
Ru sabahhl koza ıır 

Bugün saat 13 de Sirkeciden geÇefl ~
rahimin idaresindeki 2890 nurnarl1 "ııt' 
zöz arabasının beygirleri ürkmüş, gui , 
rük binasına do~rru koŞarken Sirk~ıf• 
Yedikule tramvayına çarpnııj~,,,f,t 
Tramvavın sol tarafı hasara ugr.:ıv-:.;, 

BUyUk bir cild halinde. Yalnız re. 
simlerden ibaret. İçindeki küçUk buhran 
konuşmalarla hiç yonılmadari X 9 Kahire, 2~ (A,A,) - Vefd partisinin 
un harilriıIA.de maceralarını takip parlamento grupu, dünkü toplantmn~a 

üc muh:ılif reye karşı ittifakla aldı~ı hır 
etmi§ olursun~ karar suretinde, milletin ve meşnİtl hüktı 

X 9 U metin Jidcrl :ı;ıfotilc Nahns paşaya tam iti· 
sizin gibi ÇOCuklarlDIZ da mat beyan etmiş, Nnhas paşanın bugünkO 
ver. meşrutt haltı hareketini tasvip eylemi' 
Bu onlann ayni zamanda eğlenceli ve Nnhns paşn knbineslnden b:ışka bir ka-
bir okuma kitabı da olur. bineye giren veyahut böyle bir kabine:>'e 

mu~zaherel eden Pnrti azasının Vefd'den 
Fi-.~ 30 kuru.,.ur 

g" ihraç edilere~ini knrarla,tırını,tır~ 
Çoeuklarmızı teevik . ediniz. Hafta.. Vefd parlamento grupunun ald•lh karar 
lıklanndan ayıracakları kUçUk ye. sureti, saraya karşı bir IJAnı harp notası 
ld'1nlarla bu kUçük rakamı kısa bir ınahlyetlnl hafı tel{ıkki olunmaktadır. 
zamanda elde ederek Nahas paşa ve l\l:ıkrem pa~a dahil olma· 

X 9 un dılıt halde yeni hir Ycfd kabinesi teşkilini 
maceralanndan birer tane edimne. düşOnen Ahmet Mahir paşa, diAer iki arka 
lidlrler. daşile beraber Yefd parlamento grupunun 

••••••••••••••••laiii' aldılıı karar !itıreli aleyhine rey vermiştir. 

detle mukavemet göstenneğe azmetmiş 
bulunmaktadır. Çin filhakika son za -
manlarda cephelerde mühim zayiat ver-

miştir. Fakat millet yeniden muharebe 
kabiliyeti yüksek birçok fırkalar çıka -
racaktır. Harp ne kadar uzun devam e
derse Çinin mukavemeti de o derece faz
lala~caktır. Cephelerde harpten başka 
gerilla harbi de organize edilecektir. Çi
ne silrut ve cephane getirilmesi tahmin -
lere uygun bir tarzda tecelli edecektir.,. 

Baıı \'t'fdcller toplantı sonunlla evine gi-
derken Ahmet Mahir paıaya hllcum et· 
mişlerdir. 

Başvekil Nahns paşa, hastalıihndanberl 
bugün ilk defa olarak evinden cıkmış ve 
saraya giderek başkatip AH Mahir paşa 
ile şröriişm{lştür. Xahas paşa bundan son
ra Yerd partisi mebus ve ayan azasının bir 
lı;tinıaınn riyn,et etmiştir. 

Bilıtirildijiine göre, saray bugünkü si
yasi gilçlüklerin halli hususunda yeni bazı 
şartlar ileri sürmüş bulunmaktadır. Vefd 
partisinin !il)n içtimaı, bu şartları kabul e· 
dilmez teıtıkki etmiştir. 

\'efd p:ırtl!ıl dünkü fçtimaında Naha.s 
pn~aya mutlak ve kavıtsız bir emntyet ve 
itimat beynıı e<len p:ırtl karan aleyhine 
rey veren Ahmet Mahir paşayı partiden ih 
rac etmiştir. Vefd partisinin, Nahas paşa. 
elan haşkn hir knhineyi kabul etmiyel'eAI 
hakkınrlakf kararına ra~men sonunrla kral 
Fanıltun t:ılehlerlni ve hilha~s:ı mavi 
r.limlckliler teşekküiünGn JMvi hakkında 
kl dll~ini kabul erlecelti "fıı;ır siyasl ma
bnCilinde lahntln edilmektedir. 

. ~, 

beygirler yere düş_milş. ayaklanndııt~tfıt• 
.ralanmışlardır. Arabanın da oktl 
mı~ır. 

"Cumhuriyet,. ale1'' 
hine b~r d.av~ -eti)" 

Bugün muhamr Sabıha ~ek dıJ'°' 
Cumhuriyet gazetesi aleyhine bır •

11 
~ı 

açmı~tır_. Davanın se.bebi gazetenı ~· 
ve 23 ilkteşrin nüshalarında davacı 11 

kındaki neşriyatıdır. .J 

H A ·a E R 
ilan . tarifesi 
Birinci sayfada 4()0 ;. 

nan sayf alarmda santimi ,o 
Resmt iHinlar' sO " 
Dördüncil u.yf ada ıoO 1 

2oO " üç ve ikinci sayfalarda 

Başlık ilanlar ~ 
Ticari mahiyeti haiz ol 6" 

kUçilk ilanlar 20 kelimelik bef 
01

1"' 

fası 120 kuruştur. Eskidetl ~ 
kavelesl olan mUştcrnerf1'l•,, 
mukaveleleri müddetince fJf ~ 
lmmaz.. Uzun mllddet de~fl"' 
uanıar tenzilata tabidir. ıııo ~ 
mek hususunda yalnız ve rıı ~ 
stran V AKIT YURDU altıı'_:.~ 
Kemalettin lrcn lliln buro' .. 

müracaat edilmelidir. · "" 

.,. . tr~efon: tatanl>uL 



HABER-~~ 

1 Bir işçi gibi l!brikaıla çalıştım; blzmelçillkı 
Geınç ınnzme'tçD <dleırt y 

lair maklne
~ln insanlıQı 

Edebimle çah 
bana çaflyor 

rı_ (B~ tarafı dünkü nüshamızda) J 
~ı taman, git zaman memleket
!~nı fabrikalar açıldı. Yeoi ma-1 
'd. er getlrlldl. .A vrupadan sUrü sU
•d anııar geldi. AYrupaya stırU sil-
~ anııar gitti. 
..,ehnıet, •ndi de bunlardan blrly 
•ta'rnnııyada dokuz ay. bir fabrika 

J gördll.DönUşte onu, memleke 

1 
l"a.kın bir kasabada açılan, yep-

dl~lr fabr!ltaya usta olarak gön-
~ er. 
•kat Mehmet efendi. ustalığın 
lltnı kurup bitirmeden tren yeni 

~~~~~~~:~~::~ :~t:~~ :ı:~~~~=o:. 
~luYor demeden hlkA.yeyl anlat-
~· F1skı ustn da başka bir knfiley 
t1tnanyaya gitmiş ve avdette bu 
1kaya (MüdUr) tayin edilmişti. 

, l'lll't erendi t~tndcn: 
l!lyvah ! dedi. 

~~in :rent fabrikaya da diyerek 
ıı ... Pırıl pırıl makineler. gttzel 
ll~aklar gibi tezglhlar... Yerler \;! 'I'a,·an sağlam .. Kalorifer, ha 

be ttbt.. 
\ "ken fabrika lşlemeğe başlıya
~ d1ecıııer. Mehmet efendi yapılan 

" lkları hayretle seyrediyordu. 
~Q~ başt{lnbaşa kırmızı bayraklar

ı llatılmıştı. Bir tarafta mtızika 
:~du. Sırf amele için yapılmış 
~ oca sinema binasında, bu tık 

t,r11 ışerefine, beş yUz kişilik bir 
~ et cekflecektf. MüdUrUn lşçller 

tt 0~n beş koyun boğazlattığı rtva
~I tınuyordu. 
b~'Yet resrnlkUşat ıaati geldi. 
, et efendiye: 
be Senı mudur istiyor! 
~diler. Titredi, k()t)tu. MUdUr mut 
~ Yemeklere nezaret etmekte 
, 11ldo. Onu görtınce: 
8o lla, sen misin Mehmet! dedi. 
,~ra kaynayan çorbadan bir ta
li :rak tadına baktı. Ahçıbaşı 

acıya: 

Lb.1''1ıu aıt 
'\';~· onra döndtl Mehmet efen-

' \1<l~reytm eenl, dedt, bt1J1lt a. 
\tat Tar içimizde.. iplik t~ıra. 
~alan deme •• Sonra, butntn ya •. 
'~tnet efendi ezildi, bUltlldll: 
~>' ?elalllh yapanı beflm .. 

9btıdı. 
bo • • • 

ı.:· '~tınıa salonu hıncahınç dolmuş 
;,."~trata haber gitti. Makineler, 
\blll eşer, dönmeğe başladılar. 

1.. «aıı~ efendi ortada, yUzU tezgA.hla 
.''>ot it, duruyor Te gözlerini dört 

111 clıı. SeylrclJer makinelerin a-
~1 \Sokuldular Te bezleri cehen
~ '"!tir suratle dokuyan mekfkle-

ba.ı llaından hayranltkla bakma-
~·'lt adılar. 
ıtı~'\t a'ksı şeytan, tam g6zön1lnde 
\!-:'ltl 1tıede bir tpllk birdenbire gev 
'llttı "'e Barktılı görUldD. Mehmet 

11.t~lt hızta atıldı, fakat korkarak 
-~~tİ ~nklne birdenbire tevakkuf 
~ ı~ \·e yukarıda, tepede bir kır
~l!b ltıba yanmıştı. 
~11:et efendi bunun ne demek 

~, b 11 anlayamadı. Fakat şaşkın 
ti d~llt etmemek için hemen 
b ttınııedi, maklnflye yol Ter-
~"lt . 

:l!ıı<l~n ötede bfr makinenin ken
~ll bile durduğu ve tepesinde o-

,,ı.,11 lr kırmrzı lAmba yandığı 
~ t,ı~ Kalabalık o tarafa dotru 
'l'ı;ınrtıhnıet f'fendl orada da bir tp

ıaltı llş olduğunu gördU. 
~ tbıu~n karasının i~lnde bir dU
~ ~ı, d Ur gibi oldu. Demek? 

'1t1ı llrun bakalım. 
t~"ııı~? MildtlT uzaktan ellerini, 
~. t Yelken gibi ha,·ada sallı

" "<t:llyordu. On adım Ote<1en, 
~I! ~cı gibi bağırdı: 

'!bıtı h:ı.ber !\fehmct, Ne hnher! 
~ı, et efendi utanarak i1nUne 

<tur 
~ . ld'Vrn.• rına. 3elmlştl. Blrden-

"ct 1 nı litede gene bir makine-
~ ~~ıı~u işitildi. MUdUr: 

1 ~ltıe~ehmet, bir sakatlık var! 
lııe b ~rendi. mUdUrtin gHzlerl· 
lf,. akarak· 
"~1 • 
iş or beyim . dedi. bir iplik 

t 1 Dltıt arak. 
• %:ı lhı ~I ~op~uş olacak? Sen 

efendi düğUmU vurdu. Tepedeki lA.m
ba söndU. Makine tşlemeğe başladı. 

Etrafta belki iki yilz göz. Mehmet 
cfe.ndlye bakıyordu: O, stikfınetle, 
makası bir ipliğin hizasına kaldırdı 
ve çırt diye ipliği kesti. 

O anda ko<'aman makine durdu ve 
kırmızı IAmba yandr. 

Aç yattığım geceler kap 
bulunmazken elimde Pc 
döndüğümü görünce ma 

gözü dört açılıyo 
Höportafı yapan 

Mehmet efendi susacaktr. Fakat 
kör olası dili durmadr.: 

- f şte baylar. dedi, bu makine, 
ipliklerinden birinin koptuğunu lş
çislnP haber verecek ve bozuk ı z 
yapmamak için o anda derhal du
rn<'ak derecede lnşanlaşrnış bir ma
kinedir! 

Müdiirtin bıışı gö~sUno dUşnıüstu 
ve tepedeki kırmızı ampul dilini 
çıkararak, ona gillUyordu. 

lllıan T ARUS 

Dokuz yüz bin 
franga mal olan 

Dünyanın 
e n büyük 

g o r ili ı 
AQır lı Qı 250 kilo, 

b oyu 1,83 metredir 
mezar Ame.irkan sporculra.mdan ve kişifle-

l<'ransnnrn (Knn) şehrinde (Kur- rinde.-ı Goorge Vanderbilt garbi Afrika 
riva~et) yolunun nihayetinde, kimse daki son dolaşmaJan esnasında şımdi-
nin dikkat nazarını "ekmc,_·en blr 

)o ye kadar eşi görülnı,.ft"l;a bUyül' c bir 
köşk bulunuyor. -~ 

Halbuki bu köşkün pek garip bir Goril vurmağa muvaffak olmuştur. 
bikAyesi vardır! On beş sene kadar 250 kilo ağrrhğmdaki bu Gorilin ke
ev,·eı zengin bir c<'nebt, llnron "Dö mikleri büyük bir ihtimamla saııdık
T..... deniz kenarında gUzel bir lanmış ve Fili.delfiya tarihi tabii :nU-
köşk satın aldı: lleperlda köşkil.. zı...-si .e getirilmiştir. 

Burada, pek scvdi~i karısı ile be- --~ 
rabcr Uç dört yıl çok tatır bir nayat Kemikler, mütehassıslar tarafm-
goçlrdt. dn..-ı tellerle ve ~lik çubuklarla biri-

GUnUn birinde karısı öldü. Derin birine bağlanmış ve hayvanın isl{eleti 
bir yeis ve kedere dilşen Baron, bil- meydana getirilmi~tir. Bundan son
.krı.mete müracaat etti, karısını köş
kUnUn bahçesine gömmek içtn mil- ra meşhur. heykeltraş iskeleti bir ÇS.· 
saade aldı. rnurla. ve tıpkı Gorile benztyecek şekil 

Oıuyu tahnit ettirdi, blllurdnn bir ~ kaplnmışlardır. Bu çamurun üze-
1Ahde koydurdu . A kdenlze karşı rinc hususi bir yağ sUrUimüş ve onun 
eabane bir türbe yaptırdı. Köşkil üzerine de birkaç knt alçı sıvanmıştır. 
gezen ve llhdl gören bir Fransız 
gazetaclsl intıbalarınr ı,nrıe anlatı- Bu şekilde elde edilen kalıp kunıduk
yor: tan sonra parç~ı..larv. ayrılmış ve her 

"'Bin mllşklllAtla Barondan bir parçanın 117.erine kat kat mla.k kağıt 
randevu aldım. Beni bUyUk bir ne- yapıştmlmrştır. Bu ki.ğıtlar kunıyun
zaketıe karşıladı ve: ca papyer maşcden bir takrnı ~kil-

- PekA.lA! dedi, mademki arzu e- Jer vilcud:ı. gelmiştir. Bu ~ekilleır 
diyorsunuz, gidelim, görelim.. t 

TUrbe. bahçenin nlhayettndedlr.. sonra biribirine hu.sus, bir tutkalla ya 
Baron. cebinden <:ıkardığı bir anah· pıştrrılarak iskeletin Ur.erine giydiril
tarla kapıyı açtı, içeriye girdik. Bir miştfr. 
asan!Ortln karşısındayız. Bu mukavva kalıbın Uııerine hay-

lkt düğme var. Baron, dUğmeler- vanın derisi geçirilmeden evvel terki
den birine parmağını bastı, az sonra bi gizli tutulan hUSW5t bir madd~ sU
parlak bir lAhit yukarı çıktı. 

Ölen kadının c~sedl hiç bozulma- rülmiiştür. Müteh8.88ıslar, bu husu-
mıştr. Çehresi taravetini muhafaza st maddeyle yumuşatılan deriye tabü 
ediyordu. Derin bir uykuya dalmış kınşıklan aynen venneğe muvaffak 
bir kndın hissi veriyordu. Biran, bu olmuşlardır. 

kadının canlı d"fnolunması ihtima- Vanderbilt'in vurduğu Gorili tet-
11 zihnimden geçti. kik eden ilimler onun otuz beş yaşm-

Baron hürmetle eğildi. Get~rken 
bahçeden kopardığı Uç güzel karan- da olduğunu anlamışlardır. Bu müt-
flll llhdln üzerine koydu, sonra hiş hayvanın boyu bir metre seksen 
haşka bir dilğmeğe bastı, !Ahit. çık- Uç santimdir. 
tığı gibi sessizce indi, kayboldu. !ki elinin parmaklan arasındaki 1 

Türbenin ve !Ahdin bir resmini al- mesafe iki metre seksen seksen san-
mak tstadlk fakat Baron: tbıdir. Hnyvanm boynu 70 on..11tim, 

- Hayır. dedi, olmaz. Karım fo

Beni görciüğü halde <11iç:n döndüğümü 
sormadı. Muhakkak ki sebebini anla
mıştı. Niiİr. sorsun, niçin kendisini yoT 
sun? 

I:uraya, it idarehanesi ıdcmekten çok 
hizmetçlicr klübü ı:ıdı verilse daha iyi 
olur. 

İJ isteycr.ler burada toplanır. lste· 
dikler zaı':1ancla istedikleri saatte gelir •. 
ler. Saatlerce otururlar, konuşurlar. Bu 
arzda idarehane sahibi vastasiyle, hiç 

güçlük çekmeden, EOkak sokak, ' kapı, 
kapı dolaşmadan istedikleri işi bulabilir
ler. 

işsizlikten canları sıkılan, muhtaç 
kadmlra çene çalmak için buraya gelir
ler. Eski tanıı:hkla:- burada karşıla~ır. 
lar. 

Bu idarehaneden i~ bularak Anadolu
ya gidenler bile, günün birinde gene 
bu sofada görünürler. 

Durası muhtaç kadınların uğrağıdır. 
İdarehane sahibi onların derdine mer

hem olabileceki bir ehliyettedir. O lda 
bunlar yüzilnden ge~iniyor. Tıpkı karın. 
ca beyleri gibi. 

Madam odadan odaya çıkıp giriyor. 
Kimse ile pek konuşmuyor .• 

Kadın tar: 
- Zavallının hem§iresi yeni öldü. di

yorlar, üzerine titnyorlar, acısıru u. 
nutturmak istiyorlar. ve hatırlatmamıya 
çalışıyor l.ır. 

Burada it arayan4.:ır arasında eli aya
ğı düzgiln olan yirmi, yirmi iki yaşla
rında görünen genç bic kadındı . .Mi.ite. 

madiyen söylüyor, hatt~ küfrediyordu .• 
Tabii konuştuğu zamanlarda bile ağzı 
bir kanı açılıyor, burun delikleri kısı
lıyordu. 

Kocasından ayrılmış. Çünkü adam 
yalnız onun getirdiğine bakıyormuş.. 

Böyle olduğu halde, bir de dmltı güıül
tü çekemezmiş .• Aynlmışlar. 

Şimdi küçük kardeşleriyle bir odada 
oturuyorlarmış.. Hizmetçilik ettiğini, 

otutiduğu mahalle ı:akinlerine belli et
memeye çalışıyormuş Namur.=yıe evden 
sabah çıkıyor, akşam dönüyormuıı. 

Mahalle, genç kadının böyle günler
ce ort:ıd-ın kaybolup akşamları elinde 
paketlerle evine dönmesini şüpheli gö -

rüyorlarınıı. Fakat o sabretmiş. Her 
ıeye göz yummuı. Günün birinde ev 

toğrar aldırmnktan hl" hoşlanmazdı. göğsü hali ta.biide 175 santimdir. 
y Go ·1 rt h t h lkkmda bugü sahibi ge.:1~ kardesini elde cıdemiyece-Hatıra.sına rlayeten bu arzunuzu ne n aya ı a n :s .. 

yerlM gctlremlye<'eğim. Mazur gö- pek az şey biliyoruz. Afrika. ormanla ğini anlayınca, kız kardeşine dil uzat-
rUrsUnllz, dl'!ğtl mf? .• rmm insana benziyen bu korkunç dev nuı ve onun bir sokak kadını olduğunu 

Israr etmedik. Kendisinden mnsa lerl yalnız meyve ve ot yiyorlar. Or- söylemiJ. 
ade aldık. Ayrıhrken son bir sual o- manlarm en basrk köşelerinde yaşıyor Genç delikanlı bütün bunları kendi-
larak bu tilrbenin kaça mal olduğu- B ha 1 yakalandık sine anlatınca kan beynine aıçramı•, aç-

kadının ~ütün k 
dökmüş. Ba_ğırı 

lerce, onunla k 
hatta araba tut 
ken kadın odasıı 
gülemiş. Ayrılı 

nihayetlenmes· 

- İşte, diyo 
Yaparsan tam 
dir amma, bam 

namam. Kim ol 
ririm. 

Kcrldisini hal 
50 lik bir kadın 

nünü açarak, b 
- Hem caru 

diğiyle SCVi§iri 
bine, mahalleliy 
bir daha gelece 

Genç kadın. 
terini tasdik yo 
raber. vaziyetin 
istedi: 

-Ben n<ımu 
ken çatıyorlar. 

Ağzı açıldı ve 
tün kısıldı: 

- Aç yattığ 
maz, oda kapı 

elimde paketler! 
teri dört 2çılıyo~ 

Burada mütb 
Sonra devam et 

- O kaltak, 
mi ayartamayı 
savurdu. Fakat 
lacak kadın mı 
tün çirkinlikleri 
tım mı, yaptım, 

Genç kadır.ı 
reket etmt2 old 
kalmıyorlardı. 

O otuı·duğu 
da ayakta anla 

örtünün uçların 
çeşit çeşit küfür 

Bir aralık içet 
rehane sahibi 

basit mobilyeli 
Genç ka:hnın g· 
bir kadın, yanın 

ayaklarını uza 
bir sesle anlatı 
ğım zama:ı §Unl 

- Bak, dıyor 
de bunları kaza 
pandufla .. 

- Niçin kal 
ltöyilnde zengin 

da 15 lira hıra nu eorduk. Baron şu cevabı verdi: lar. u yvanlar can 1 - :r 

- Dokuı yUz bin frank!.. ? lan vakit ömtırlerl pek kısa oluyor. mıı ağzını yummuı gözünü •.•• E.v_sah_i•b,.i ---- ---

llabtrin deniz t1' macera romanı: 34 kapı hA.lA açık duruyorsa da merdiven ile onun çak oyunu oynayanlnrın ye 

Yazan: Alı. i\.iz:? Sevfı. 

bana yabancı değil dl.. "Acaba nerde gördUm '!,, 
derken yıldırım gibi hatırladım. Bu çocuğu, Pa
rlste Martin Han ile knptan Blakın odasına git
tiğim gece gttrmUştflm. Bu zenci çocuğun adı 
Spllntera idi. Kaptan Blakın yanında durup hiz
met ediyordu. Blak onun getirdiği bir yelken be 
zl torbadan para çıkarmış, Yahudi antikacı kılı
ğında olan za\'allı, ölmUş dostum Martin Halle 
vermişti. Yavaşça on:t sordum: 

- Ne istiyorsun, ço<:u k? 
O boğuk bir fısıltı ile cevap verdi: 
- Tanrı aşkına burnda durmayınız efen

dim? Sizin burada olduğunuzu biliyorlar. sizi öl
dürmek istiyorlar! .. 

Başka. bir şey söylemeksizin karanlık içinde 
c;Urilklenlp uznkJnştı ,.e beni bir korku ateşi itin. 
de bıraktı. 

arasına kalın bir demir kepenk indirllerek yol 
kapanmıt bulunuyordu. Yüz kişi uğraşsa bunu 
açamazdı! 

Bu benim için korkun~ bir kcşirtt. Bu demir 
kapının hususi bir maksatla kapatıldığı anlnşılt
yordu. Şimdi bir Uınlt kalmıştı. Oyun bitince el
bette müşterilerden birkaçı olsun gitmek istlye
cek ve o zaman kapı açılacaktı. Ben böyle dilşil
nerek olduğum yerde bekledim. Nihayet oyun 
blttl ve lA.mbatar ac;ıldı. Gemiciler masalarını tek 
rar eski yerlerine gettrmeğo knlkrntrlarsa da. zen. 
el kadının çirkin sesi tekrar işi tildl: 

- GUzel efendilerim: hu seyrettiğiniz ancak 
birinci perdedir .. Hayır, hayır; "KoC'n nna,, nızın 
oyununu da görmeden size kapıyı açmayacağım! 
Ne sandınız ya oğullarım .. Daha ynpılacnk iş Ynr. 
Bu işi de "Koca ana,, nız ynpacnk! 

- Hayda! 

Narasile doğrularak i~ 
başladı. Arka arka, salonu 
gittikten sonra yine oynay:ı 
yere ilerledi. Bu cadı kılık ] 
gelmesllc tehlikenin de ya 
duygu ile seziyordum. YUrc 
ğa başlamıştı. Lttkln bu he 
dım görmeği ummak dellll 
rım cebimde idi. Bununla 1 

götilrecek olsam otuz tnbar 
den üstüme çcn! lcccğlnl pcı 

tık bu b:.ıylrnş gl bi fitcn uğ1 
maktan başka ynpıla<'alc iş 

bir ölüm sessizliği hiıkUm si 
<le cehennem muzıkasının f 

k<'n ben kadının g<'lmcsini Karı bu "yapılacak iş var! .. sözünü sbyleyin
ee ortalığı garip bir sessizlik kapladı. mıtnenı 
neden, o vakte kadar bC'nim yamında durnn Beş dakilrndaıı}rnrl be· 
adamların birdenbire uznklaştıklarım gördüm. uzakta dansetmcktc olan kı 
olduğum yerde yapnYalnız kalmıştım: birçok göz muş gibi bUsbtit Un coştu. I 
ler de bana dik dik bakıyorlardı. Bu ka.lnbalıl• yaptı; korlrnnn nnra attı, v 
içinde en korktuğum dört ki r.f, l'...::a=-=n=-=1-=P'-'ac:..:o::..:l..:::.o-=l..:..:le::.....:::a.::...r-__ cl~ı , m~e_t~t_i.~l_ş~te~t_a m~_b_u_a_n_d_a~ 
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Kütanya v•ıayetinden: l lalanbu Levazım Amirliğı 

Satmalma komisyonundan 

Istanbul Levazım amirliğine bağlı mü
essesat hayvanatı için 300 ton yulafa ka
palı zarf13 eksiltmesine istekli çıkrnadr • 
ğından 27-12-937 pazartesi günü saat 14 
de Tophanede Satma!ma Komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tah • 
min bedeli 15000 lira, ilk teminatı 1125 
liradır. Şartruıme ve nümunesi komisyon 
da görülebilir. İsteklilerin kanuni belge
lerile belli saatte komisyona gelmeleri. 

(3.18) (8.542) 

Açık eksiltmeye konulan İ§: 
1 - Kütahya· İstasyon bulvannm temdidi ve parke tefri~idir. 
2 - Bedeli keşfi: 9046 lira 4 kuru~tur. 
3 - İhale günü 7-1-1938 cuma günü saat 15 dedir, 
4 - Buna mütedair olan ewak: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Fenni Ye hususi şartname, 
C - Keşifname ve proje. 
Ç - Tahlıli fiat cetveli. 
D - Mukavele projesi. 

olup bu e\Takı arzu edenler daimi encürne n kaleminde ve vilayet nafia müdürlüğün· 
de her gün görebildikleri gibi nafia müdür lüğüncten de istiyebilirler. 

5 - Muvakkat teminat: 679 liradır. 
6 - thale: Kütahya \ilayeti Hususi Muhasebe binasındaki dairei mabsmasmda 

\'eya \ilayet makamında toplanacak daimi encümen huzurunda yapılacaktır. 
7 - İsteklilerin bu işi yapabilecek ehli yet ve liyak:ıtte olduklarnu mübeyyin ve

sikalarını ihale gününden laakal 8 gün evvel Nafıa müdilrl\ilüne ibraz ve kaydet
tirmeleri mecburtdir. İ!teklilerin mezkılr gün ve saatte vilayet daimi encümenine mü 
racaatlan ilAn olunur. {856.5) 

Jstan bu ı -~ Bel ed iy·e·s ı -· ·· il anı a ~- • · 

Ordu hastaneleri içın alınacak 13 ~200 
metre patiskanın kapalı zarfla eksiltme
sine istekli çıkmadı~ndan 28-12-937 sa
lı günü saat 14 de Tophanede lst:ınbul 
levazım funirliği satınalma komisyonun
da pazarlıkla ek~ltmesl yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 48312 lira, ilk teminatı 
3623 lira 40 kuruştur. Şartname ve nü
mune.si komisyonda görülebilir. fstekli
lerin kanuni belgeleriyle belli saatte ko
misyona gelmeleri. (::l.10) (8544) 

Askeri okullar için alınacak olan 
77996 metre pijamalık bezin kapalı zarf. 
la ek!\iltme.~nde istekli çıkmadığından 
3-1-938 pazartesi günü saat 14.30 da 
Tophanede İ5tanbul levazım !mirfiği sa
tmalma komiS}"ônunda pazarlıkla eksilt
mesi yaptlatakt:ır. Tahmin bedii 17159 
lira 12 kunış. ilk teminatı 1286 lira 92 
kuruştur. Şartname \'e nfimunesi komis
yonda gönllebilir. İsteklilerin- kanun? 
belgelerile belli saatte komisyona gel -

Sarıyer be/diye şubesi müdürlüğündm: Zekeriya köyünde mevcut ve eşkA!i maz.. 
but hır reis damızlık boğa pazarlık suretfle satılacağından görmek istiyenlerin 
mezktir köye. müracaatla boğayı görmeleri ve pazarlık için de 6-1-938 perşembe gü
nfl saat 10 da Büyükdcrede belediye §Ubesi encümenine müracaat etmeleri iHin olu-
nur. (B.) (8602) 

--------------------~ MUkellt'fte ı·ın 0 1tzorı dikkatine 
Mükelleflerden bazılarmm acil pusulalar veyahut senetler mukabilinde borç]an

nı tediye etmek istedikleri anlaştlmı~tır. 
Bilcümle vergi ve resimlerin salMıiyettar memurlar tarafından makbuz mukabili 

alınması şarttır. 

Bunun haricinde yapılacak tahsilAtm resmt bir mahiyeti haiz olmaması itiban1e 
kabulüne ve mü.l{ellefler tarafından bu §ekilde wkubulacalt tediyatın. vergi borç
!a.rma mahsubuna kanunen imkan yoktur. Görülen lüzum üzerine keyffret ilan olu· 

meleri. ~11) CRS-15) 
nur. (8539) 

İdareleri Istanhul levazım ~irli~nt 
bağh miiessesat için SSOOO kilo bulgur 
ll-1-938 Sah günG saat 15 de ~ophane· 
de Levazım ~irliğl satmalitıa komisyo
nunda kapalı zarfla e~iltmesi yapıla

caktır. Tahmin becteli 7700 lira. ilk te
minatı 577 buçuk liradır. Şartname vt 
nümunesi komisyonda görültbilir. lı:tek
lilerin kanun! bclgelerivle teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat E'VVeline 
kadar komisyona vermeleri. (3.19) 

(8543) 

Harp nkulu için spor donu yapdmak 
üt.ete t3aO metre bet~l2-9ö1 w1 Ril· 
nü saat 15.30 da Tophanede İstanbul 
Levazım ~irliği satmalma komisyonun 
da paıar\ıkla almacaktrr. Tahmin bede
li 759 lira ilk teminatı 57 lir.ldır. Şart
namt' ve nümunesi komisyonda ~örüle
bilir. lst~lilerin bE>!.li saatte komisyo • 
na gelmeleri. (~S()) (8591) 

Harp Akademisi için alınacak olan 
10000 kilo nohut, 11500 kilo kuru fa. 
sulye. 12000 kı1o bulgur 10-1-938 pazar
tesi günü saat 15.30 da Tophanede ls
tanbtil Levanın funirliği satmalma ko
misyonunda açtk ekı:>iltme ile almacak
tır. Tahmin betlli 4160 lira. ilk teminatı 
312 liradır. Şartname ve nümwıeleri ko
misyonda görülebilir~ İsteklilerin kanu • 
nt belgelaile belli saatte konüsyona gel-
meleri. (345) (8586) 

Dikimevleri için 798314 metre beyaz 
ve siyah sitıl ipi 10-1-938 pazartesi gü
nQ saat 15 de Tophanede !stanbul le-
vazını amirliği satmalma komisyonun • 
da kapalı zarfta eksiltmesi yapıt:ıcaktn. 
Tahmin bedeli 19SS lira 14 kur\1'. ilk~ 
minatı 598 lira 96 kuruştur. Şartnam" "" 
nümuneleri komisyonda görülebilir. ts -
teklilerin kammf helgelerile teklif mek· 
tuplannı ihale saatinden bir saat evve
line kadar komisyona vermeleri. 

(348) <R~) 

1 stanbul levazım eşya ve teçhizat an
han için alınacak olan 2500 tahta ve 
200 adet latanın açık eksiltmeler.ine is
tekli çıkmad1ğı.'ldan 28-12-937 5.ıh günO 
saat 15 de- Tophanede satınalma kmnis
yonunda pazarlıkla eksiltmesi yapıla -
caktrr. Tahmin bedeli 2760 lira ilk te
miı:ıatı 200 lira 25 kuruştur. Şartname
si komisyonda ıtörülebilir. isteklilerin ka 
nuni b!lgelerile betli saatte komisyona 
gelmeleri. (~ 4 6) l8587l 

ldarcleri htanuuı le\-azJm amirli~ine 
bağlı müesseseler için müteahhit nam ve 
hesaoına alınacak o!a.n 300 adet kıl y:em 
torbasının açık eksiltmesine istekti çık
madıi::rından 30-12-937 Perşembe ~ü 

t 14 de Tophanede satınalma komıs. :nunda açık eksiltme ile alınacaktır. 
Tahmin bedeli 300 lira ille teminatı 2: 
buçuk liradır. Şartname ve . n~nesı 
komisyonda görülebilir. tsteklılcn~ ka • 
nuni belgeleriyle belli saatte konusyona 

gelmeleri. .c34ı> (8S88), 

l' I YA1 ROLAR: --
TF.PEBAŞJ DRAM KISMJ 

in·~ saat 20.30 da nl. TURANDOT :, 11 Masal 5 perde. 

ı Y. azan Karlo Gozzf 
llltul 1 Türkçesi: Sa.ıt Ali. 

ıstanbul Komutanlıgı 
Satınalma Ko.misyonu ilanları 

lstanbul ko~utanlığma bağlı olan 
ve olm.ıyan birlikler namına binek, ko
§WD ve mekki.ri hayvanı pazarlıkla 

satmalmacaktır. Hayvan sahiplerinin 
hayv:mla.n ile l'Indıklıda komutanlık 

~'RANSlZ T1Y ATROSUNDA 
OPERET KISMI 
Saat 20,60 dr 

BiLMECE 
Komedi 3 perde 

Yazan: G. O. A. Birabmı 
Tilrkçesi: A. H. Akdemiı 

ERTUGRUL SADi TEK 

n. (828'1) 

1 

satın.alma komisyonuna müracaatla -

TtVATROSU 

Kadıköy (Süreyya) si
nemasında Pazartesi ak
şamı 

HAMLET 
• • • 

ŞEHZAOEBAŞI 

'!URAN TIYAl'ROSU 
Bu grce saat 20.60 da 
ınatkh Na~d \·e arka
~lan, okU;)-'UC'U ldi
ik Semiha ve l\lisel 
aryetcsi 
DAL YAı°"CILATI ı: 
Komedi 4 perde 

• • • 
Şehzadebaşr: FERAH Sinemada 

Bugün, bu gece 2 büyük film 
Savoly Hotel (Hans Alber) 

Y~il domino (Daniel Darieux) 
Gece ilaveten: lSmai.1 Dümbüllü ve 
arkad3'j)an varyete ve Hafız Burhan 

konseri. Pazartesi giinü alcyımr Düm· 
büllü Kadıköy Kuşdili tiyatrosunda 

ıstanbuı Haricı Askeri 
kıtaati i ·ıanı ı · · 

Tekirdağmda Ttlmen Jnts.atı ihtiya
cı için 1000 ton ve Kırkla.reli kıt'alan 
için 1000 ton kl cem·an 2000 ton buğ
dayın Tekirdağmda tcslmı edilmek U-
7.ere kapalı zarfla rntin:l.kasa.ya komıl
muştur. 27-12-937 Pazartesi günll ıa
at 11 de Tekirdağ'lnm saat 15 de 
KırklareUnin ihaleleri vapıl&caktır 
Talip olanların muhammen bedel olan 
6 buçuk kuruş Uzerindcn ilk t.cmmat
larıyla beraber ihale sa.:ıtinden blr sa
at evvel komisyona tr.üraC':ıatlan. 

(651) (829\)} 

LUleburgad:ı mevcut gaı-ajm nok
sanlarile su tcs'satı kapalı zarfla mü
nakasaya konulı!ıuştur llk pey para
sı 2053 lira olı.ıp ı:ı.rtnamesini görmek 
istiycnler Çorluda Kor &tın:ılma Ko
mlıyonunda 137 kuruş mukabilinde a
labilirler. Mün:ıkasası 27-12-937 Pa
z:ırtcsi günll saat 16 da Çorluda Kor 
kararg!hmda yapılacaktır. isteklileri 

belli gün ve saatten bir saat evel zarfla· 
r:rnı komisyona vermiş olmal:ın Ja
ıumdır. lsteklilf'r kanunun 2 ve 3 ü.ncll 
maddelerindeki belgeJerle birlikte bel• 

tha.Ie gUnU talibi çıkmıyan GUmUş
suyu hastanesinin 1128 kilo 650 gram 
Tereyağınm ihalesi bir ay zarimda 
pazarlıkla 17 1. ci kAnun 937 pazar
tesı gUnU saat 15,30 da yapılacaktır. 
Muhammen tutan 1128 lıra 65 kUl'Ul
tur. Şartnamesi her gün öğleden ev
vel komisyonda göriilebilir. lsteklile • 
rlnln 85 liralık ilk teminat makbuz ve 
ya mektuplan ile beraber ihale günil 
vakti muayyeni:ıde Fındıklıda. Satı • 
nalma komisyonuna gelmeleri. 

(8286) 

33. TUmen birlikleri hayvanatı için 
350.500 kilo yulaf vermeyi taahhlit e
den üstenci nam ve besa.bma ~2.000 
kilo yulaf açık eksiltmeyle eabn:ılmn
caktır. Muhammen tutan 15065 lira
dır. tık teminatı 1130 liradır. Şartna
mesi her gUn öğleden evvel komisyon
da görUlebfür. tsteklilennin ilk temi
nat makbuz veya mektuplan ile bera
ber 2490 sayılı kanunu'l 2 ve 3 ncU 
mad~Ierinde yazılı vesikaları ile Fın
dıklıda komutanlık satı:!lalma komis • 
yonuna ihale günil vakti muayycnin-
de gelmeleri. (8238) 

ls!tmb<ıl AltınCJ Notaliğine: 
tcra dairelerine verdiiim takip taleple

ri ile icra kayıt defterine münhasır ola
rak basmakta olduğum (B. Tan) müh
rümü bu kere kazaen zayi eyleöığimi ve 
esasen borç senedi, mukavelename ve sa
ire gibi. kanunen beni ilzam edebilecek. 
hiçbir vesaika bu miihrümü basmamış ol 
duğunıdan bu bapta vaki Olacak her: tür
)Q mütalebat '" müdaeiyatın hükmü ve 
esası olmryacağını beyan ve keyfiyetin 
Tan ve Haber gazetelerile ilfuuru rica e
derim. 

Adres: lstanbal. Bahçekapıda 4 cU 
Vakıf hanmda Asma katta 29 numaralı 
Yazıhanede B. Tan. 

Beyannamelea:Jen bu nüsha talep dai
resinde berayı neşir Haber gazetesine 
tebliğ- olunur. 

(16609) (V. P. 2123) 
T. C. Istanbul 6 cı Noteri 

Galip Bingöl 

U gUn ve saatte Çorluda Kor satınaı
ma komisyonuna miirac.ıatları. 

(64-0) (8288) 

Neden 
Aspirin? 

Çünkü ASPıt<rl\ı senerer• 

denberi her türlü soğukal: 
gınlıklarana ve ağrılara karşı 

fesiri şaşmaz bir ilaç oldu()unL 
isbat etmiştir. · 

A S P i R 1 N in tesirinden 

emin ormak için füffen 

sına dikki!t ediniz_ 

to" 
lzm.ir tütün f abrlkasmda her ay top lanaca.k tahminen 10.000 kilo tUtU:;ııce 

zu 3-1-938 tarlhlne rastlıyan Puart.eei gUnU saat 10 da şartnamesi ınucı ~~ 
pazarlıkla satılaca.ktır. İ.ltekllleril' pua rlık için muayyen gün ve saatte üdUfW 
15 teminat paralariyle birlikte Kahat&§ ta Levazım mübayaat tubesl Dl 
ğündeki satı~ komisyonuna S?~Jmf!lm n An olunur. (8461) 

• • 1'D~ 1 
Kaba ta~ levazım anbannoa mt!vcut et~ a. ya ounuş ~UUO kilo sıgara paket t :1 

10-1-938 Pazartesi günü saat 10 da pazar! ıl<la satılacaktır. İsteklileri~ ma:ıı bel'~· 
anbarda görebilecekleri ve pazarlık için de yiizde 15 teminat paralanle bırl~ ,. 
ayyen gün ve saatte Kabataşta levazım ve mübayaat fUbesi müdürlülfindek1 

Komisyonwıa &eJmelri ilan olunur. (8563) _./ 

• 
. o e n ı z :: · L e v a z ı m .- s at ı n a ı nı 8 . 

: ··Komisyonu · -qıanıarı·: · · 
·ı t'ı~ 

1 - Tahmı:ı edılen bedeli (8393) lu a {60) kuruş olan (78080) kı 0 arl ıl' 
27 Birinci~nun 1937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü .saat 14 tc kapalı z 
suliyle alınmak üıere münakasaya konul m~tur. . oııct:P' 

2 - Muvakkat teminat l629 lira(52} kuru~ olup: şartnamesi korııısY 
heı gün parasız olarak alınabilir. ~,. 

3 - İsteklilerin 2190 sayılı kanunun tarifatı dahilin& 1anzhn edeceklef1 ~ 
li mc.ktuplanm .m geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar J{a<:J~ıO) 
bulunan Komısyt;n ba~kanlıf!ma makhımmı~::!hilinrle \'ermeleri. (823 

M. M. V. Deoi.a Merkea Sabnalma Kamiayonandan: c ıtı:ıl" 
ı - Tahnıln ecUen bedeli 9000 lira olan 51 kalem ''.:zayı tıbbİYe ~ 

zemei sihhiyenin kapalr zarfla münakasası 12-1-938 tarihine ırtijsad:f ça 
günü saat 14 de Veldlet bhıaaındaki Ko mi~yOl'!umında yapılacaktır. .. 1cı#4 2 - Şartnamesin: görmek isteyenlerin her ır:in ve münakasaya (.I~e~eci ~ 
de mezkUr gün ve saatte 675 liralık teminat meituplan ve kanunun ıkı':ı,t ,p' 
desinde yazılı belgeleriyle birl!kte teklif mektuplarını mezkur gUr.de aı:~ .,,.r 
on üç busuğa kadar. Komisyona vermeleri. Postada vaki olan teeJıbürle 85~1) 
ten sou.ra getirilecek mektupların kabul cdilmiycceği. ~ 

Kütahya vHayetinden: . ete# 
Açılöeksilfmeye konulan ış: Kütah~·a • Gecıi Yolunun 55X755 ncı kıloJ'll 

deki 218 açıklığında betnr1 anne tabiiyeti, ayak!an kfu-iit köprüdür. 
1 - Bedeli keşfi (6479) lira (69) kuruştur. 
2 - Buna mütedair evrat. 
A - Ek.<;iitme §311:nameai. 
B - Fenni ve hususi 13rtııame. 
C - Mukavele projesi_ 
Ç - Tahlili fiat cetvelL _, .,_,b 
D - Ptoje ve keşifnamesi. .. urtWr 

olup istekliler bu e\Takı her gün damıt encümen ka'eminde ve nafıa nıüd 
görebilecekleri ~bi nafi.a ınüdürlüğüııden de istiyebilirler. ~ 

3 - Muvakkat remmat (486) liradır. ubt)~ •• 
4 - Bu inşaata talip o!anl:ırm bu işe ehliyet ve liyakati olduğunu o:ı ~· 

vesikalarını lftakal ihale tarihinden 8 gün evvel nafia dairesine ibraz ve 
tirmeye mecburdurlar. . . f11ııtı5' 

5 - thale: Kütahya vilayetinde Muha~ebei hususiye binasındaki daireı ıac.ıJltut'' 
sında veya vilayet makamında toplanacak daimi encümen huzurunda yapı 

6 - lhale günü: 7-1-193& Cuma günü saat ıs tedir. . ottJt'"' 
ls1ddı1erin o K~~~ ııaatte. Daimi endlmene müracaatları ~I 

..---..... ----------------------~ ... : · ı A sker i Fabrikala r 8aına.ma Ko .nlsyonLlll~ 
. .....:lt~ıf'ııı 

B:ikırköy Bar.ut tabrikasmda bU!unan 100 ton bisültat Askeri taDI' .. ~rl ıı· 
hpazarm<faki satırıalma komisyonunca 28- 12 -1937 Salı gu;lil saat 14 d~ ı42~ 
satılacaktır. Tahirın edilen bedeli (1900) füadir. Muvakkat teminat oı.ıııı ı,e ~ 
ranın herbanıi hır 1\-talmüdilrlüğüne ~ıuuııaraıc alınacak makbuıll !it t bit' 
isteklilerin me-ıknr gün ve saatte 2490 No. lu kanunun istediği ~~ 
komisyaada buluamalan. Nümane her IÜD lmmi9)IOltda a6riilel>ilit· 



~ BIRlNC!KANUN - 1937 HABER ...... J\!ipm poıtuı ıs 
!:=:::ı===::=:e::=:===-=::========~=~:=::===:=:~=:=:====:-=:~~======-

F=>olisler, maktul Fromer'in amcasını ı ı 
bu ı dut ar, bu adam Kare r lçl n: .. - ----s ......... ..._P_a_rı_s •• ı_t_e .. ı_ta_ı ş_e_cı_e_nc .... c_a_~.:.::ıt.-........... _<5_)ıııiılıiıil 

O Frankfurtu heyecana 
düşüren bir serser·dir 1 • 

' Nasıl bir delikanlı bu?. Klişi sokağına giden polisler H Oio 
Vebcri bulamadılar. "Adresini bırakma
dan çıkıp gitti .. cevabını aldılar. Bere
ket versin, bu } er değiştiriş, mahalle ko
miserliğince malftmclu. Yeni adresi bili· 
niyordu: Veron sokağt, numara 18 ... 

Yeğenimin bu sözleri beni de endiseye 
dO§Ürmüştfi. Bahsettiği adamı az ve çok 
tanıyordum. Bir zamanlar, Frankfurt 
halkını heyecana düşünnüştü. Tehlikcli 
bir serseriydL Yeğenime bu adamla te
mas etmeıne3ınh kendisini gidip görme
mesini tavsiye ettim. Bana söz vereli. Fa
kat sözünü tutmadı. O adamla düşüp 
kalkıyordu. Eğer başına bir felaket gel
diyse mutlaka ondan gelmi~ir. 

köşkler vardı. Karer bunlann hangisinde 
oturuyordu? .. 

ikinciteşrinde, köskün kirasını getirdiği 
gün gördüm. 1-.a - Terbiyeli. sakin bir delikanlL Her

bı. lde fenalık )'apabilecek bir adam de-
Bilnıem, benim kanaatim böyle.-

~ ~e gittikçe meraklı bir safhaya gi
lı:tOrdu. Fromerin kaybol~ ile Leobr
~ katii ara m<la herha~de bir münase
lla olacaktı. Bulunan kartın ayni onda 
t "~rdı. S:>ma tarihler de b{ribirini tu
Uyordu. 

Bıınu öY.renebilmck için iki çare \ıırdı: 
Emlak acenteleri, garajlar ..• 

Acenteler... Çünkü buralarda kirala
nan k~ler umumiyetle bunlar tarafın
<Ün kiraya verilirdi. 

Garajlar ... Zira, Vebcr, yeğeninin bah
settii:ıi \·atandaşın bir de otomobili oldu
~nu sôylemisti. 

Polis komiseri, hayretini saklıyamadı:· 
- Ne dediniz? 29 ikinciteşrin mi? .. 
- Evet, 29 ikinciteşrin .. Kirayı 15 ilk 

tşinde vermek mecöuriyctindeydi. Mös 
~·ö Karer mektupla biraz musaade Yer· 
mertıi ricti etti, ben de Rabol ettlın. 

~Su tarihler polis komiserinin beynin
ti dönüyordu: 28 ık"ınciteşrin. Sen Kh1 
~Yet nin keşfi... 22 ikinciteşrin. Fro
ba' n kayboluşu ... Bir tesadüf mü .ara-.... 
li·"'~at . Fromer ne o!mu~tu? N6ere 
~~ti? Po!:S, k:::,:oo!a.'11ı1 ou!mak i-

li birçok vasıtalara müracaat ediyord : 
~ Allo! Pansiyonlar ~rvi i mi? Al· 
llıı rnQltecisi Friç Fromere ait bir fişi
' 'Var rm? Nerede oturuyor, biliyor 

tnız?_ 

Ctvab menfi ... 
~~ Ano!... Hapishaneler mfidiriy ti 

..... 
t lt.Yni menfi cevab. Hastanelerden d; 
~" tevab". Fromtr. İ Lııli birini tanı

Yok. 

Komiser Prinborn hemen bu yeni 
adrese ko; tu. II~o \Teber de bir Al
man mü1tecisiydi. Küçük bir otelde mo
bilyalı bir oda tutuyô!'du. Polis memu
ru kendini görünce sordu: 

- Fromeri tanıyor musunuz? Nere
de oturuyor biliror murnnuz? ... Kendisi 
nerede? Son defa ne ı::ıman gördunüz? •. 

Hügo Veber. fran"rzcayı serbestçe ko
nuşamıyor. fakat meramını güzelce an
latabiliyordu. From~rin kendi ytğtni ol
d~nu. kendisinin de merak ettiğini 
söylüyord..ı. 

- Her pazartesi günü yemeğini bura
da yemek adetiydi. Geçen pazartesi gel
medi. Oturd~'ll otele gittim. Kayboldu
lunu haber verdiler. Bir polis müfottti
şine söyledim. Aradılar, hl'nüı bir neti
ce çıkmadı. 

- BulunmasıAI kolaylaştıracak baska 
bir malQmat veremez misiniz? Pariste 
kimlerle dü~üp kalkıyor, kimlerle gôril· 
şuyordu? Bunlar arasında şüphe ettiiti
niz bir kimse yok mıydı? lyi bir düşünü-

Komiser Prinbomu bir düşünce alınış
tı. Fikrinden bin türlü şeyler geçiyordu. 
lyi bir iz üzerinde mi yürüyordu? Fro
merin ba~ına hakikaten bir felAket gel
rnı_ş miydi? Karer cidden tehlikeli bir a
da."ll mıydı? Dikkat nazarını çeken nok
talardan biri de şuydu: "Sen KJu civa
nnda, ormana yakın bir yerde oturdu
ğu ..... Lö Blon'a. ensesine sıkılan bir 
~unla Oldilrülen bu zavallr delikan -
Jrı-a ait otomobilin kapısında bultman çr
n:ır yapraklan, otomobilin bir ormandan 
gcçt1~1c delalet etmiyor mıydı? Sonra, 
cnilfık acentesi Uobr da onun gibi, ense
sine yediği bir ~a ölmemiş miy
di? •.• 

Halooki, ne Sen Kluda, ne Rugh·al
de, ne de Vokersonda l'\:areri tanryan bir 
acente veya garaj vardı. 

Prinborn ümidini kaybetmedi. Tahki
k:ıtrm Sen Klu civarına kadnr sürdü . 

Orada. civar kö~klerde oturanların ÇO· 
. ğunu tanıyan bir bildiği T.-ardr. 

- Karcr? .. Bu ismi işittim gibi geli
yor ... Fakat nerede?. .. Durunuz biraz. 
Hah iste, 11.atuıma geldi : Vu!zi köşkü ..• 
Piıml Löbrün caddtsi ... 

Prinborn, bunu öğrenir öğrenmez git
ti, Vulıideki köşkü uzaktan tetkik etti. 
Bu; etrafı büyücek bir bahçe ile çevrili 
ıniniminicik bir köşktii. Yalnız bir katı 
vardı. Bcllç&lc garaja benter' bir bina 
görülmüyordu. 

29 ik1ncitşin._ :Komiser Frinbom 
artık sabırsrzlanıyordu. Karer 29 ikinci
teşrinde para sahibi oruyor, kirasını 
veriyordu. Leobr da 21 ikinciteşrinde öl 
dürülmüstü ... Karerin ko~k kirasını, Le
obn öldürmek suretiyle ele geçirdiği pa-

ralarla vermiş olması ihtDnal dahilin
d~ de3il miydi? .• 

(Devamı var) 

HABER 
AKŞAM PE>STASı 

1 D A #1 E E I' / : ' 

lstanbul Ankara Caddesi 

~ Allo! ... Ecnebtltt servisi mi? .. 

nüz ... 

Bu iki katil hadisesinde bir münase
bet var mrydı? Buna hüküm veremiyor
du. Yalnu. bir an evvel Kareri bulmak 
i th·ordu. 

Polis komiseri kendi kendine: 
- Ttihaf şey, dedi. Garaj yok. Halbu

ki hu adamm otomobili de vanmş ... 

Posla kutıia6ı lıttf1>bol t14 
Teıgref adresi: ıstanbvl RAB~R 

Vozı tşıcrı teıeronui 21 72 
idare. ııan ~ : 24170 lltada b.ı parantez açmak mztm. Bir 

~ı. bu büroya müracaat ederek i
~"-~t tezkere_-;i istedi mi. oturdu~. o
~<:a&ı ye."i F.Bvlmıek, geçintbilece_k l:a

na"a ı n?duğunu ispat etmek ve ta
. ltlaından. :poli~ hüvivct1eri maıum 

~ 1 ~fil gö ermek mecburiyetindedir 
ı ~ Y'3fl"'l'l1V3J1arm F:ra."lsada ikamet-

mllsaade olunmu. 
~ll>rnere ait tisin Gıerlnde "Hügo Ve. 
dı.. S8 ıiıükmet, Kli,i Sök:$.' yazıtıy-

\ııs-

- Eı;et. e-.·et ... Hatmma geldi. Yeğe
nim, bir gün Pariste bir vatanclaşma te
sadu' ettiğini ve kendisini evvela Soer
breide. hapisteyken tanıdığım söylectl. 
Yeğenim, Hitler politikasına muhalif fi
kirler beslediği için bir müddet hapis 
yatmıstı. Pariste gördüğü adamı o sırada 
tarumrstı. Bunun Sen KIQ civarında, or
mana yakın bir yerde oturduğunu, is -
minin Karer olrtı•i::'lmtt da ilave etmişti. 

Herhalde muammanın anahtarını Ka
rcrin ~lir.de bulacağını ümid ediyordu. 

Prinboın. talikikatının neticesini ~ 
lis amiri Sikot ile sorgu hruômi Beriye 
anlaltl. Tahkikatına, istediği şekilde de
\'amı için tam bir sa!ahiyet verdiler. 

Kareri bulmak lazrmgeliyordu. Fakat, 
rnıstl bulunacaktı? Elde1tl matQrnat sade 
şurdu: Sen KlUda, onnana yakın bir 
köşk ..• 

Stn 1'1arfa, onnana yakın birÇt>k 

Köşkün S3hibi mc..c.am Bro Paric;te, 
Bertolo sokai'.rmda 5 numara-'a oturu -
yordu. Sen Kludaki kö~ünün haziran
da, Karer adlı birisi tarafmdan ltiralan
dığmr söyledi. 

- Bu ıatm bir otomobili yok muy
du? .. 

- Zannederim... Belki yandaki Nor
madi köşkünü'n garajını kiralamıştır. 
Sonra, sunu söyliyeyim ki, ben, kendi -

ni pek seyrek görGyorum. Sön defa 29 

ABONE ŞARTLAR& 

Senelik 
6 •)ilk 
s 8)'hk 
1 •)'hk 
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1.400 lir. 2.700 Kr. 

7 20 • " ı.4:lft .. 
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BımldıCı ger ( VARiT J Matflaa11 

KAHRAMAN KTZ 

- Hoı bir nutuk söyledin, kalfa ı 
dedL 

Bunu.'1 üzerine, Trankavel Molils~ · 
- Kont, dedi, siz neden hixbir zaman 

)ttnin etmiyouıunuz? 
- Çünkü, bu hiçbir zaman aklıma 

tclıniyor. Fakat bu, Mont:ıryolun da 
bunu dUıürunemesine bir vesile te§ıtil 
tt?nez. 

Vedür: mUdahılle cttf: 
- Üstelik yemin etmek insanı ıu

lattr ve bu, çok kıymetli bir şeydir. 
~:lnkU susamadan içmek hayli güç bir 
l§tir. 

- Kont, ıiz bu aptalın. mffkaleme
lcti.nize kar•şmasına müsaade ediyor 
flltısunuz? 

ıcont dö Moliis, ciddi'. bir tavırla ce
"ap verdi: 

- Bazan. cidden garip dü ~Un::eteri
tılı vnr, T.rankavel. Eğer size söyliyc
•· k '' gizli şeylerim olsaydı, ~enirJe öe-
t<.b:r bir yere kapamrdım. Fakat. ma
d~ ki, Verdürün, mük5.trmemirde 
haıır bulunm;sma müsaade ediroruz, 
d'Hni tutmağa onu neden mecbur ede
lifll? 

\'"erdür muzaffer bir tavma: 
it - Evet, dedi, neden? Somur.ı ya-

tn bir yerde hadiseden son rı, Kont • 
c-.rı.apJarı .. 
~olüs sözünü kesti: 
- Sus, Verdüd 
'l c devam etti: 

\t - Esasen, Verdür ben'm pek de 
h· ğırn değil. Sen Priyakla taruştığtm 
ıt gUn, bu sc:.1rk Verdür b:ı:-ıa ifdıak 

cı .. 
, ' 1• hana bağlandı ve bil' dch<J yamm-
c:an ııyrılmadr .. 

'l'rankavel hayranlıkla öağırdı: 
S - :Ne gadp b:r asilzaC:~siniz. Kont ! 
rı. artıya g 'tmiyor ve şehre !nmi •orsu
lt~?, daima s:ıd'c giybiynrsunu1'. hiç 

l. ~s~yle görüsm;yorsunuz.. Ah hir 
.. ltll . 

·• Bit unvanım olsaydı . . 
rı. - 8=zln isminiz var. dostum. Unva· 
: .. tctlnce. eğer bunda bir i .. :ifa~e gö· 
ilJroraamz, kendi unvanımı size futa-

kırım. Bununla daha iyi kılıx kullana
cak mrsıruz? Bu önünüzdeki nefis ye• 
mekleri daha büyük bir iştaha ile mi 
yiyc.ı~eksiniz? Üstelik, siz belki de, 
1230 da, sekzir1.:i Lüiye meydan oku
y:ın: Karkasonu muhasara eden meş
hur Trankavtl, yani Vikont dö Bezye

rin ahfadmdansınız. 
T r ankavcl titrek bir sesle devam 

1 

etti: 1 

- Eğer bir unvanım olsaydi, o, beni 
sefil bir eES!lS zannctmezdi, efer un
vanım olsaydı, bana randevu verip: 
sonra tehlikeli bir casus olarak benı 
yakalatmak istemez, yani benden fÜP
he etmezdi ve ben de şimdi bu ka.dar: 
f::ci bir ıztırap içinde kıvranmazdım !, 
Sari bir hastalıktm ltaçryıormu~ gibi, 
henden kaçmazdı! Onun nerede oldu· 
ğunu ögrenirdim ! Ve eğer o, bir tehli
keye maruz katsaydı, onun için can ver 
mek hakkır.ı kazanmış olurdum 1. 

Bu esnada kapı ıiddetle açıldı ve 
üstü bafI toz iç.inde olan bir mahluk 
bir hamlede Montaryolun ayakları 
yanma dalarak orada doğrulc!u. 

Bu. Raskast11 Ve şöyle bağırdı: 
- İmdat 1 Mösvöler t lmtla~ Mös

yö Trankavel 1 Matmazel f.ö uspar. 
Sen Pr.iyakın elindedir ve iki saat son
ra. Kardinalın eline ~eçece~1iı: !. 

Bu. sözlerin yapmış olduğu tesi:
müt:li§ti. Muntaryc.l bir ıııçnyışta aya
ğa fıı:lndr ve masarı devirdi, Tranka
vel bi~ a::i gibi upsan kesilı!i ve göz
leri deh§et içinde açıldı. Yalnız Molü.s 
~a'dn kaldı ve kılıcını taktı. Aynı sanı
ye i:inde, Trankavel ve Montaryol 
Ra:;~:ası tanı:dılar. Düello üı:tadı ! 

- Kardinalın casus':.\! 
Diye bağırdı, kalfa da mt\tniş yum

cucunu k"!ldrrar::k aynı C::r-?cedt> milt· 

hiş sesle ilave ettı: 
- Bu bir tuzaktır! 

MolUs. Montoryolun kolunu yatrala
\10ra~<. sakin sesile: 
~ Hayır, bu adam do~ru söyJiyoı 1 
Rasltas bağırdı: 
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---------------------...--------·------------------------------------ Evet. madam. Ta kendisi. İyi ki 
tarudtnı:r., yoksa kafanızdan em:n ola
nıazdı~ ÇUnkü kardinal, sizin, hain 
Raskasm suç ortağı olduğwıu:rn zan
nedebilirdi. 

Kadın dehşet içinde sordu : 
- Peki ne oldu? 
- Şu oldu ki, bıı adam, ,•ani Tran-

kavcl adında birisinin adamı olan bu 
Raskas, bizim genç esirr:mizi kaçırmak 
için buraya geldi. Ben. onunla öeraber 
mişim gibi hareket ett5m ve kenlisini 
tuzağa düşürdüm. Şimdilik hoşça ka
lın. Uç saat sonra. kar.tı:nal burada ol:ı
cak.tır~ 

Titremeğe başlıyan iradın bağırdı: 

- Bir kelime, bir tek: kelime! 
Korinyan sözünü kesti: 
- Bic tek kelime! İşte: Şu ka~da

ki çam ağacına iyi bakm. E~er Annais 
d;) Lespan ve bilhassa, şa R.:ıskası ka
çmrsanı%, bu akpm, u çam agacınm 
en güzel meyvesi haline g .. leceksiniz. 
İşte bu kadar! .. Hoşça kalın! 

Korinyan dıp:rıya fırladı. Raskas 
cehennemi bir giirilltü kopanyor.du. 
Kadın kapıya ya1da.tı, sürmenin sağ
la:n kapandığına kanaat getirdi ve Üs· 
telik- ar.ahtan bir defa daha çevirdi. 

-Asılacak mışım 1 diye n"'.ınlcia...-ıdı. 

Hadi canım, kardinal pek alil bilir ki. 
ölmeden evvel, konu acak vakit bu
lurum... Söyliy:eceğim sözler ise bir 
hayJi çoktur ... 

Korinyanın uzun bacakları, ltendi
sini ~bucak. lokantaya kadar götür
dü. Orada. abna atl:ıdı ve büyük bir 
süratle Paris yolunu tuttu. Ürken yol· 
culann küfür ve lanetlerine aldmnıı
dan, dar sokaklardan dörtnala geçti. 
Sen nehrıi üzerindeki köprüyü a§tt ve 
nihayet, Gran - K!irdinal ot~ı:nin önün 
de durdu; atr yere ytktl.dı, zavallı hay· 
van çatlamıştı. Bu esnada, otelin avlu
sunda bir süvari atından iniyordu. Ko
rinyan onu gördü ve sevinçle ona doğ
ru altılar ak bağıı:tlı: 

-Baron •.:enapları, işte sadık ve hür 

metkfir hizmetkanmz geldi, görüyorsu 
nuz ya .... 

Sen Priyak hayretler içinde mırıl
dandı: 

- Korinyan ! Ben seni ölmüş bili
yordum. 

- Ölmedim, baron cenapları 1 Bere
ket ki ölmedim ve size k:ırşr gene o kn
dar sadıkım ki, sizin için, kırk altına 

aldığım atı bile çatlattım ... 
Sen Priyak cebinden çıkardığı .... 

Hayli şi~ki:ı bir kese ... Korinyan gülüm 
Giyerek elini uzattı. Sen Priyak, seit 
bir hareketle keseyi tekrar cebine 
koydu ve şöyle dedi: 

- Şimdi söyl• bal:ayım, senin ve 
dostun Raskasm hareketi neydi? .• 

Kor:nyan sözünü kesti: 
- Baron cenapları, ben :Rişliyes· 

ten geliyorum t 
Sen Priyakın çehresi, 'bir ölünan 

çehresi kadar sarardı ve Sen Priyak, 
bir an, darağacını görür gibi oldu. 

F akat ayni zamanda amansız bir mü 
c:ıdeleye hazırlanıyormuş gibi, oütün 

soğuk kanlılık ve kuvv~tini topladı.Ko 
rinyanın yakasından yapıştı ve, onu, 
avlum:n b:= köşesine &ürüldc:di: 

- Orada ne ş:n vardi? Seni oraya 
kim gönderdi? Söyle, yoksa mahvolur 
sun! 

Korinyan mırıldandı: 
- Mahvvlacağım ! Atım gibi ben 

de mahvolacağım 1 Altmış altına al -
dığım at gilıi ! Sizin hizmetiniz uğrunı 
mahvolan at g:bi ! 

Para kesesi tekrı:.r meydana çıktı. 

Korinyan iki elini göbeğinde kavu~tur 
<lu ve: 

- Baron cenapları, dedi, Sent Avuay 
sokağındaki hadiselerde vaziyet:m ne 
idi, bunu anlatacağım .. 

- Al şunu sefil, al, }·oksa karnını 
deşerim! 

Korinyan keseyi alarak: 
- S'ze hizmette bulunmak için, bu· 

nu alıyorum, dedi. !şte mösyö, bq: 
~skasın kabahati, sizden intikam al· 
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mak istiyen Raskasm kabahati. Bu sa
bah sizi takip etti ve şimdı, sizin, o 
genç güzel km, Kar.dinalın elinden ka
çırmak hususundaki harikulade hare
ketinizi öğrenmiş bulur-uyor.. Onun 
nerede olduğunu da biliyor. 

- Raskas bunu biliyor, öyle mi? 
Sen - Priyak bu •.:ümleyi alçak bir 

sesle mmldanmıştı. 
Korinyan bunu güçlüıkle duyabildi 

ve sesinde öyle garip bir sükunet var.dı 
ki, Korinyan sendelediğini hissetti. 

- Evet! dedi, biliyor. Fakat sadık 
kulunuz Kor"nyan da uyumuyordu .. 
Baron cenaplarr, o alçağı ben dar bir 
~alona kapattım, koşun İ Derhal ora
ya koşun 1 Fakat çok rica ederim bet
bahtı öldürmeyin 1 Biliyorsusuz, ki 
benim dostumdur. 

Sen - Priyak, biran içinde, at.na at
lamıştı. Bir dakika sonra, atrnm nal 
sesleri duyulmuyordu bile. Halbuki. 
Korinyan hala bağırıyordu. 

- Raskas, dostumdur ı Çok sev.eli
ğim b:r dostum! 

Ve, Sen • Priyakın kendisini, artık 
görmesine imkan olmadığını anlayın
ca, mırıldandı: 

- M :ikcm:nel ! Şimdi, Kar.d:nalın ya
nına gidelim! Doğrusu, biraz sonra 
Rişliyese g".decek olan kafileyi tak\p 
etmem 1.5.zımdır. Raskasm nasrl boğaz-
1~,d ı 1ını görmek z:• ·;·nden mahrum 
k:ıhın:ım. Sc:ı - Priyakın 'a. ç:ail" a~a 
cına nasıl asılacağın ;(.irmek isterim .. 
Doğ. usıı mii1

{ -:rıel bir faaEy~t l B:r 
ta~la iki kuş 1 

ı:::ir:ın sonra, Korinyan Ruayal mey 
<:lanına g~lmişti VP biraz sonra. Kardi· 
nalın odasır.? giriyordu. ... 

V:rdur, onlara hizmet ediyor ve şişe• Molüs garip bir tavırla cevap verdi: Onun sakin cevabı, ihtimal en bü~al< 
lerin dibini boşaltmaktaıı geri kalmı· - Aşk derdi! bir komplimandı. 
yordu. Madam Rozali, kendi ellerile. Roz ürpermedi bile. Fahat bir daki- Roz, kısa bir sUktlttan sonra devanı 
onlara mahsus, nefis yemekler hazırla- ka kadar sustu. Ve içinde, ar.•.;ak çok etti: 

mıştr. keskin bir kulağın duyabi1eceği gayet - Yann burada ziyafet vereceğiz· 
Bu şahane ziyafet bir fikirdi. Ve bu hafif bir heyecan titreyen bir sesle Eğer Mösyö Trankavel, dostlarımıza. 

fikri Roz vermişti. tekrar sordu: verdiğimiz ziyafette hazır bulurunayı 
Mollisle Roz, büyük bir asilza.de ve - Demek sevd:ği insan tarafından kabul ederse, bu cidden bizim için bii-

loka{ltacmm kızı arasında, garip fikir sevilmiyor, öyle mi? yük bir şeref olur .. 
ve zevki selim beraberliği vardı. Ne Molüs yavaşça cev~p verdi: Molüs bir nevi isticalle cevap ver' 
birisi, ne de diğeri aşkı dü§ünüyor• _ Bu bir şey değil, çünk".i bütün eli: 
du. Haleti ruhiyeleri, g.:yri ihtiyari. samimi aşklar. nihayet aşk tevlit - Onun namına söz verebilirİTl1• 
yekdiğerinin saadet ve memnuniyetle• !der. Fakat Trn~'-avel. onu kendisinden matmazel! 
rile alak2.dar olmalarını intaç ettiriyor· aşılmaz bir mani ayırdığım zannediyor. Roz yava~ fakat tatlı bir sesle: .. 
du. Mesela, Roz tesadüfen müteessir- Sevdiği genç krz asildir .. Yani demek - Teşekkür eder!m, Mösyö 10 

!le bu teessür Molüse de sirayet ediyor istiyeırum ki, bir kralice g"bi asil, hal- Kont, dedi. 
ve genç kız bu teessürünü ona anlatı· buki Trankavel öyle değil. İşte, ertesi yünü, Korinyan Kardina-
yordu. Molüs de dertli olduğu zaman- Roz, bu sırada içeriye giren birkaç lm yanına koştuğu sırada, l<Jkantada, 
lar, bu derdini • her nedense • genç zab.ti karsrlamak bahanesile, ısüratle mevzubahs ettiğimiz güzel ziyafet SO"' 

kızın yanında unutmağa çalışıyordu. dö:ıdü. 5.;rarmıştr, falrat öyle hafif na eriyordu. 
Molüs, her gün, en a,Fğı bir defa, s3 r ırmıstı lri hic kimse bunun farkma Montaryol, elinde şampan~ kade• 

bu lokantaya girmeden rahat edemi- va :un~ı. Şöyl~ dUşünüyordu: sile bağrrdı: 
yordu. Fakat ekseriya Rozla konuşmaz, - Vallah, bill§.h! !sanın kanı na-

. - Doğru. yüksek asalet sınıfına 
sadece, onu, yasından geçerken, mma ! Şeytanın öfüma namına. 

rr.~-ısup bir genç kız, hkbir asalet un- a .. 
selamlamakla iktifa ederdi. O zaman, ~ Trankavel deldi bir tavırla onun n 

va t olmayan bir er!< ~!de evlenemez. genç kız. onun yanına yaklaşıyor ve ralannı kesti; 
A r"\ olmayan bir genç krzla, asil olan 

neden sıkıldığım soruyordu. Molüs de - Bu d:t ne, kalfa? 
b i. : rkek a:asında da, aynı aşılmaz ma- , .. 

birkaç kelimeyle ona cevap veriyor- Sarhoşluktan, ayak üstünde aur 
nibr mevcuttur. 

du. İşte bu kadar. mayan Verdur kekeledi: 
• • Bu son gilnlcr, genç kız, Molüsün • - Sarhoş da ondan 1 

pek fazla endişeli ve dertli olduğunu Raskasla Korinyanrn , maHlm hD:re- Montaryol da: 
görmiiş. daha doğrusu hissetm:şti. Çün terinden çıktrklan gün, akşam üzeri, - Bu yeminler, sevinci ifade eaer, 
kü Molüs, hissiyatım, h:çbir zaman Roz, Kont dö Molüsün lokantaya gi- üstat! dedi. Dün sizi ümitsiz bir va-
çehresine aksettirmezdi. Roz uzun bir rerek, kendis:ni sel§.mladıktan sonra ziyette görüyordum .• 
tereddütten sonra, mutat Iakay.disile mutat yerine oturduğunu gördü. Genç _ Ve Kontun evini, yemin ve na-
on .. cü\yl ,, • t" kız, Motilısün do~tunu ı'nzı"va ve der-... ~ e ,~emı~ 1

: ralarınla çınlatıyordun. 
- Öyle zanned:yorum ki, mösyö dinden kurtarmak için bir çare ara- _ Bu da ıztrrabı ifade ediyordll; 

lö Kont, pek büy:..ik bir dert veya en· tr rtı. Evvcl.ı Kon t hizmet ed'lmesini ü.:ıtatt Ne yapayım? Beni birka çhaY~~ 
clişeyle, z:hncn m~şgulsunuz. hizmetç:ye söyledi, sonra da, onun ya· kar!'.rsına çıkarın, kılıç benim yerıı:fle 

- Filhakika öyle, nutma:;.el Tran· nma yaklaşarak şöyle dedi. kon~tşur. Fakat dilim pek patava:sıı· 
kavel. Trankavel çok s kılıyor. Benim - Mösyö 1ö Kont, biliyor musunuz dır! Bunun için i~i yemine dökUJO.: 

ANil ·\tS!l'l TEVI~IFt ev:rc ı .. ..ıi k d" · · h d k" b ar .. 
• • ·"' r ve en ısını arap e iyor. ı, ugün yirmi beş yaşıma girdim? ru:n. Vakıa bir külhanbeyi gibi J1 ,,, 

A t .. dog~ ~u t<" o:ıt rlö MolüQ Onu bu inziva.elan kurt"'rmak "ıçı"n bı·r B"l" · d" ba"" ;-rı saa - • · '" · · .. - ı ıyorum, matmazel, çünkü s~zin atıyor ve yem n e ıyorum ama, . \,., 
düello i;s~adı Trankavel ve kalfa:>ı Mon çare arıyor. Fakat bir türlü bulamıyo- doğum gününüzü biliyorum. hitabedmiz olmadığı için bunlar bıZl 
taryol. "Bel Ferronyer,. lokııntaıırnm rum. Rozun sakin ve güzel çehresinde, hatipliğ'mizdir. 
kil Ük S~ lontında m~S3 b<?"-ıncla oturu- - Dostunuzu:ı bu derdine ~ebcbi. harı·f bı·r sevı"nr ı·fadesı· beı·rdı". Moıu··s B • M 1 k"oe· ç "' ' · .. ~ u sözler üzenne ontaryo .. ,, _, { yet veren nedir? Bunu size sorma. ..e,. Yorlar.uı. onun ne gün doğduğunu biliyordu. De- hini bir yudumda mi.desine ind:re• 

M 1.. il a "p ve ayyaıı U"a ~ı ma müsaade eder mis:.niz? k 
Kont dö 

0 u:ı n g rı :s :ıı 6 
me • ki kendisile mc~gul oluyordu. erine oturdu. Kont d"" Molüa de: 

~------------_..:_------------------------------~---------------..::.::.-~~=-----~~===-==->==-===---~ 
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~ezıe-Grip 
E:laş - Diş 
ve bütün 
ağrıları 
derhal 
keser .r 

Eczanelerden 
1 - 12 lik 

ambalajlarını 
ısrarla 

arayınız. ve 
taklitlerinden 
sakınınız. 

PATI 

11 ı:ı .ı ı· ı' '1 :;:ııı" 

HAZIMSIZSIK ,,- -

~~RT~~-~~~;:;:~:~rımeıerll 
Ç91c temiz bi ·Karbonattan Ye toz karbonat almaktaki müıkülit 

~--
ıöz önün3e tutularak yapılımıtır. 

HER ECZANEDE SATILIR. 

ilanlarınız için yalnız 

20885 No telefon 
•ediniz 

~ ~~~~Bh~~L~E~R~lN~l~N~'l~N7A~ZA~R~I~N~A~-:--~------~~~---------
\~; 8;ı,~n Çt.ft _:pompalı bir fotöy aranı- ZAYl - Namıma kayıtlı 147183168 
~ Vak ı~tıyenlerin acele olarak Is- motör No. lu ve 1008 No. lr plakalı 
~ ~tınecıler Vidinli Tevfik paşa Ford otomobilimin plakalarından birini 

o. 36 da Kemale bildirmeleri . zayi olduğu il!n olunur. 

'10384) Ziimrc oğl" Şakir 

GENÇ MEKTEPLiLERE: 
Bu mevsim sizler için çok tehlikeli

dir. Boğaz ağrılan hep bu mevsimde 
ba§lar. Ufak h:r soğuk alma aizin ba· 
demciklerinizi §işirebilir. Buna karp 
mektebe giderken bir kutu 

Pastil Midat 
alınız ve cebinizden eksik etmeyiniz. 
Tıpkı şeker gibidir. Kolayca aakız ve 
şiklet gibi yiyebilirs.:niz. 
tsmini unutmayınız. PASTİL MIDAT 

SAÇ BAKiMi 
Güzelliğin en birinci prtıchr. 

-;ı 
Petrol 
"izam 

Kepekleri ve aaç köklerini tedavi eden 
tesiri mücerrep bir ila'ibr. 

Birinci sınıf Operatör 
Or .CAFER TAYYAH 
Umumi cerrahi ve sinir, dimaA estetik 

cerrahisi mütehassısı 
Pnris Tıb Fakültesi S. asistanı, erkek, 
kadın ameliyntlan, dima~ e'tetlk 
"yüz, meme, karın bunışuklu~u ve 
gcntlik ameliyatı". (Nasaiye ve doAum 

mütehassısı.) 

~fua}·ene sabahlan M e c c 1 n e 0 8 den 10 a kadar U 
ÖlUcden sonra ücretlidir. Tel. 44086 
Beyoiılu, Parmokkapı, Rumeli han. 

NEOKALMiNA 

Grip, Nezle, So~uk algınlıklan, 

Baş, Diş 

Geçirir. 
ve Ada ı e ,ağnlannı 

TakDDtDeırDnden Salkornoınınz heır 

yerdenNEOKAll..MDINIA 1 
Dstevınız • 

............... ! ................. . 

S'-tetnı 
jl ..... '"· 
4~ ... : .. "~ 

Mühendis Okulu Dlrekt6rlUğUnden 

• 
129 lira 5-1-938 Çarşamba ' '14" 

Yilksek Mühendis Mektebi Salıoalma 

Komisyonundan 
Mektebin 937 Mali senesi sonuna kadar ihtiyacı olan 35000 kilo ekmek açık 

eksiltmeye konulmuştur. tık Teminatı 289 lira ve beher kilosunun muhammen 
bedeli 11 kurşutur. Eksiltmesi 5. ı. 938 tarihine rastlayan çarşamba günü ıfaat 15 

:--------------ı de ynpılacaktır. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve eksiltmesine gireceklerin belli Göz hekimi 

Dı.Muıat RamiAydın 
Muayenehanesini Taksim.Talimane 
Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nma 

oakletmiştlr. Tel: 4155a 

1 
Pazardan maada hergün: Oğlcden 

&onrn ımat ikiden altıya kadar 
iıılll-• 

gün ve saatte Gümüş suyunda Mektep binası dahilindeki Komisyona müracat -
lan ilan olunur. (8438) 

Matbaa makinesi aranıyor 
Tafrada kurulacak bir mathaa için 6RXIOO ehndmda bir düz makin<' 

ile miicellit taknnlnrı \'e bir pedal maki 11e!li almacaktır. 
Satılık makine:ıi olanların ~azete miz idare memuru Ahmet Can'a ınii· 

racaatlan. 
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Türkiye Umum Satış Yeri : 

RADYOLARIMD 
· BULUMU 

ıstanbul, Beyoğlu, lsukıaı caddesi No. 28-Te•efon. 43849 - Telgraf. Dekawe 
la!anbul Balata aallf yeri: Mltakldls biraderler, Galata, Hezaren sokak No. 2 

D E NI i K T i 0 A R .... -•:iki tehlike işareti 
GEVŞEKLIGINE KARŞD N 1 

• eze ve 

i 
BEL ve 

baş ağrı 

__ Tabiatları • Her eczanede arayınız. 

AUo Allo 
Bay ccuıcı siz misiniz? Hafta 
lnrdanberi çckli~im kııbızlı· 
Aa karşı tasvi)·e ellii~niz PÜR· 
GOi.iNi dün akşam aldıru: 
Barsokl:ırım temizlendi ve ka· 
rın aArılarımclıın eser kalına· 
dı; teşekkiir edcrını. Bu fe\'ka· 
l!hL lezzetli \"C içimi kolay 
olan müshil ilfıcını hcrke~e tav 
5İyc cdccc~iın Alloh::ıısmarla

dık. 

ZA Yt - Namıma mahkUk mührümü 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan es
kisinin hilkmü yo~•tur. 

Galatada Mumhane sokak ~7 
Ruşen 

i tecrübe ediniz. 

fiRiPi 
ile bertaraf e 
seniz birç01' 

t 
hastalıklaJ1l . 
mak tehUkeS' 
göstermie d 
tir. 

fiRiPi 
Bütün ağrı, s 
sancıları d 

di dirir. Gri 
n • ·c 

matizmaYB.t d~ 
nir, ada.le. btıcı 
nlarlle l<ıı' 
karşı bilhıı.sS' 
essJ-dir. 

icabında gllode S kaşe ahnabtllt , 
isim ve marka21na dikkat. Takllllerlnden sak•111" 

• Ku Ş Tu ... vu·· nden bir yastık: daima yumuşak, d~
makbul bir Yılbaşı hediyesiclit• 

Bir liradan b~lar. Her keseye uygun çeşitleri vardır. 
YORGAN, Ştt..TE, ÇOCUK YATAKLARI VE SA1RE,.1 (Jtı1tf 

Fabrika ve depdsu: lstanbulda Çakmakçılar Sandalyacılar sokıığı jt1ıı 
Bali oğlu Tel. 23027. Satış yerleri: ,Beyoğlunda ve Ankara.da 

Mallar Pazarlarıdır . ................................... ~ 


