
1 -• , 
süt linıanlık oldu ' • 

Amerika Japon 
tar~iyesini kabul 

bildirdi 

almmamaama karar vel." 

rol ile Tatareıko, siyasi vazl
da uzun bit mWlkat yapmıt-

'-t· olaşan bir py1aya göre, Tataresko 
1fasmı vermiştir. Kral ıenebaşmdan 

'°nra bu hususta lıir karar verecektir. 
~ıvekalc:te milli köylü partisinin . mil
~hcrctiyle liberal partinfo şefi Kons -

~tin Bratiano getirilecektir. Böyle 
~ır anlaşll".a, Tatareskonun infikaki ile 
~aştmlmış olacaktır. 

Tatnrcskomm bir karikatürü 

Tataresko, intihabat esnasında milli 

köylü partisinin şefi Jül Maniuya karşı 

bizzat cephe almak mecburiyetinde lral· 
mışttr. 

Annesini dövdüğü için 

17 yaşında bir çocuk 
babasını öldürdü 

lzınir, (Hususi) - Denizlide, 17 ya
!ltıda Mustafa isminde bir betbaht baba
ıııı öldürmüştür. 
~ecl ciml\'<?lin ta(siUl_tı şudur: Mak-

tul Omer, kansından boşanmak üzere 
mahkemeye müracaat etmiştir. Vaka gü 
nü körden Denizliye inmiş. mahkemede· 

~ Devamı 10 uncuda 

knrşılaşmaııı omn Vcla .Beşikta§ m:ıçından bir görünüı 

D'tYılfilk'lYI sp@ıP lh'ıaıre~ettoeırn 
~ ~•daki maçta Bilkrcş muhteli 
()ldlı. ~ lcarışığına 5 - 3 mağlUp 

~ 1•tanbuldaki Jlk ma~larında: Fener
t\> ~ ~~t~11bul &poru s - O, Galatasa-

Y'iihli 11 - 2, Gün et SUJeymaniyc 

yi 3 - O, Beşiktaş Vefayı 4 - 2 Bey
koz Topkapıyı 3 - 1 yendiler. 

Taksim liki karşılaşmasında da Şiı· 
li, Vahabm fevk:ılMe oyunu sayesinde 
Perayr 4 - O mağHlp etti. 

- Tafsillt spor ıayıf alanmızda -

İsmet lnön8 
Ankara, 26 (Hususi) - İki hat

tadanberi anjinden muztarip · bulunan 
lsmet lnönünün sıhhi ahvali düzelmiş. 
tir. 

Kendisini, yaptığı bir at gezlnU
slnrle UşUtmilş ve bunun neticestııde 
bademcikleri şişmişti. Hararet de
recesinin yükselmesi ve • hastalığın 
devam etmesi Uzerine boğazında kilçük 
bir ameliyata IUzum görülmliı ve has· 
talık bu surete hiçbir ihtilit ' yapmadan 
geçirilmiştir. ı 

Saym tsmet fnönUne ge~mlş ol-
sun deriz.. · 

Tevkifhanede 
bir h4dfse 

Bir mevkuf 
daha yaralandı 

Hu adam polis 
katlllnln suç ortağı 

Salimdir 
ı;..- Yazısı 10 uncuda 

~~ 
ÇALIKUŞU 
ROMANINJ YENiDEN YAZDI 

a Yılbaıı Sayı•ında 
~ Olrııyacak•ınu 

52savrA10 llr. 

Bugünkü sayımı~ 

16 
.. Sayfadır 

Bir çok ocaklar söndüren 

Fırtına Karadenizde 
nlhayet kesildi 
Bir Sovyet vapuru battı, 

mürettebatının hepsi boğuldl!J 

Karakış dln7allDl bemea her taratın da şiddetle hUkftm stlr6yor. İşte Ame
rlkada seferden dönen l>lr geminin ball .... 

GUnlerdenberl devam eden Kara- yurdun diğer mıntakaları kısmen 
denizdeki fırtına dtnmtş, Karade- bulutludur. 
nlz limanlarına sığınan vapurlar yol RUzgArlar Trakya ve Akdeniz kı
larına devam etmek nzere Umanlar- yılarrnda şimalden, Karadeniz kıyı 
dan çtkmışlardır. larında orta kuvvette şimalden cs-

GUneysu vapuru dlln akşam, Ereğ mektedlr. Diğer mıntakalar sa ' 'n
ll Umanma sığınmış olan Sadık za- dlr. tstanbulda hava kapalı ve kar
de vapuru da bu sabah 24 saat ge- tıdır. 
clkme ile Umaıuunsa ıelmlşlerdtr. 

Sarı1er önlerinde fırtınanın ke
sllmeetnl bekllyen vapurlar da :bu 
sabah Ksrarlentze acılmıelardır. 

Yeşllköy Meteoroloji enstltUsUn
den aldığımız maJO.mata göre, mem 
lekettmtztn Karadeniz kıyıları ile 
'Marmara havzası tamamen kapalı 
'Ve yağışlı., Ege mıntakası kapalı. 

Batan Sovyet gemisi 
Moekova, 26 (A.A.) - Karadeniz 

de şiddetli bir fırtma hUkllm sür-
mektedir. Novorosslk önünde demir 
atmış bulunan Menşelnskl vapuru 
sular tarafından sabile atılmıştır. 

~ Devamı 10 uncuda 

l~panya tsyanının 527 inci 2Unil ............................................... 

Teruelde Asiler 
iki binaya sığındılar 
Asilerin ~ piyade kışlasi zapte-
: · · dildi, 6500 esir ahndı 

Baı'.:elonne, 27 . (A.A.) - Resmi 1 
tebliğ: . 

HükQmet kuvvetleri henüz asi sivil 
m uhaf ı ıl an n iıgali altında bulunan 
Teruel'in piyade kışlasını zaptetmiı

lerdir. Şehirde ancak iki miidafaa 
noktası kalmııtır. Bunlar papaz mek
tebi ile sivil hükumet .konağıdır. Bu 

' iki 'bina 'dün ıkpm alevle: için~eydi. 
Teruel cephesinde 90n günler nr· 

fmda 6500 eıir alındığı tahmiıı edilmek 
tedir. Alınan malzeme· mühim bir miJı:. 

tara baliğ olmakta.dır. Teruel'deki si
vil ahalinin tahliyesine devam edil
mektedir. ~ Devamı 10 uncuda 

--------......... ---~-------------

Baf ath günah
kar papas 

Yarın Fener Patrili
haoeslnce aforoz 

edilecek 
U.- Yazw ıo wıcuc:ı 1 

--~--------.,..-.-----------------------------~ 

!Profesörlerce Hip()dı-om tabir olunan Cnh·enılto J{onfcrans salonundan bir 
Kı~ manzarası 



2 HABER - j\k'şam postan 

1Jış SUJasa 

Japonya ile harbi 
kabul edecek arslan 

aranıyor! 

U. HajAd!f ifsieıe. r. v. ! ~ !il5 e fikirler ... 
2 

Hazır ilaçlar 
karşısında 

hekimlerin vazifesi 

ı 

Yazan: Şekip Gündüz 
Japonya bl1diğinden p§mıyor. Panay 

hfi.disesi ve Çinden yükselen feryatlar, 

Avrupa ve Amerika merkezlerinde en
dişe, azap ve heyecan doğura dursun, 

işte Mikado orôulan gene ilerliyor. Ge
ne şchirl:r yakılıy·)r, gene on binlerce 

masum öldürUJüyor ve zaptettiği top. 
raklar azerine Japonya yeni yeni 'dev
letçikler kuruyor. 

Bir müddet evvel Amerika Cumhur

reisi Ruzvelt, venlcn tarziyeyi kafi 
bulmadı, Ameribn milletine savrulan 

hakaretin ancak Mikoda tarafından 

şahsan verilecek bir tarziye ile unutU
labileceğinı söyledi. Ne oldu? Bu tar-

ziye verildi mi? T<ıbii verilmedi. Zira 
Mika:fo, bu teklifi C:uymağa bile tenez
zül etmedi. Tebaau tarafından sadece 

haşmetlu vc- fani bir milli tef gibi telak
ki edilmiyen aynca UlQhiyetlti bir ru
hani mukaddes reis aaygm gören Mi

kado, elbette, bund.ın böyle de bu g!l'a.. 
nit ve çok asil hcyktl acuizliğini mu -
hafaza cd:ektir. 

O halde ne olacak?. 

Bu suaU bir kaç gün evvel Londrada 
Avam Kamarasında. en kuvvetli muha-

lefet partitinin reisi. yani iıçi partisi
nin lideri binbaşı Attlee, İngiliz Başve-

kiline sordu. İngiliz Bagvekilinin verdi
gı cevap §ll oldu: 

"- Uzakşarktaki muhasamaya niha
yet vermek için ortada bir tek vasıta 

vardır: Kuvvet .. Uzak§arkta emniyet 
ancak kuvvete da)'anarak kurulabilir. 

Fakat Pasifik'in cm.niyeti için yapdmıı 

olan dokuz devlet muahedesinde, ''ica

bında kuvvete müracaat edile.bileceği

ni,, kabul eden bir madde yoktur.,, 

Madd~?! .. 
İngiliz Başvekili hali maddelerden, 

muahede metinlerinden bahsediyor. Bu 

hale b:ıka ::ak gWmck mi llzım? Hayır, 
Bundan ~ıkanlacak c.1ddi bir mana var
dır. Zira; 

İngiliz Baıvekili, ilk defa olarak açık 
bir surette, Japon :.aldınşlarının önüne 
ancak kuvvetle geçilebileceğini söyle
mi§ bulun~yor. 

ispanyada da, iki yıldanber.= tn~mz 
menfaatlerini tehlikeye koyan hadise

ler cereyıın etmektedir. Fakat bu iki \•ıl 
~ç~n~e İnzilterc bir defa olsun "lspan.ya 
l§o'nın kuv\·etle halledilebileceğini,, söy. 
lemiş deği1dir. 

Bu İspanya tngilterenin yanıbapn
dadır da. Oraya on bet gemi gönderme
si elbett~ Uzakşarkta bir harbi göze 

almasınd;ın çok dalın kolay, çok daha 
prat:k ve ftıydahtdır. 

Böyle t-!masrna rağmen ademi müda. 
hele prensibine dört elle sanlan bu tn-

giltere acaba niçin, Uzakşark rçin de 

bir ademi müdahele projesi hazırlamı
yor?. 

Çünkü Uzakşarkta dehıetli bir yağlı 
kuyruk vardır: 

Çin ... 
Avrupanrn medeni devletleri bu Çi

ne küçük devletçikler gih= 113dece me
deni ve i.'lsani bir merhamet duymak

ta değildirler. Onların ince duygulu 
kalblerin~ asıl dokunan gey, işbu yağlı 

kuyruğun bir baıka 2zılı kurt eline gtç.. 
mek üzere oluşudur. Bugün medeniyet, 
insan.:yet, vicdan diye barbar bağıran-

lar dün o Çinin göz yaşlarını hep gör
memezlikten gelmiş olanlardır. On do. 
kuz uncu asrın 7 5 yılı hep Çin yağnıası 

ile, Çin tcpraklarını taksim etmek bır
siyle geçmiş 'değil m·dir? 

işte tarihten çıakrdığmuz bazı not-

lar: 

1826 yılında, Britanya imparatorlu. 
"1 Cenubi Çindeki Birmanya ve Aı
;.m arazisini eline gc~.:Cmiştir. 

1887 ele Fransa Cumhuriyeti Annam 

ve Tonkin'i zaptetmiştir. .. 
Koskoca Tibet tngiliz ve Rus nüf u-

ı:u altına girmi§tir. 

1924 de Sovyet Rusya Çinle yaptığı 
bir muahede netic:sinde (Sin Kiyang 

=Şarki Türkistan) ı ve Tibctten Mon. 

golistana 1:.adar uzayan geni§ toprakla

n ele ge~irmıtir. 

Şanghay Avrupalıların müşterek rs

tilası altındadır. V c Kanton limanı ile 
Hon Kong adasının Britanya eline geç.. 

tiği günlerde Almanlann da Çingtav -
da bir :niistemlekc tesis etmesi gayet 

tah:i addolı:nmuştur. Velhasıl bir "Yağ
ma Hasanın böreği,, dir gitmiştir. 

Acaba 1.ıugUn Japonya karıısında bo.. 
murdananJar, ayni Japonyanın 1910-

da Kore imparatorluğunu ilhak etme. 
sine nedm göz yummuşlardır? Ne..ien 

en ufak !:>:r itirazda bile bulunmamış

lardır? Şicmi mi insanlık damarlan tut
muştur?. 

• • • 
Çin harbi bir çok sahneleri ile inasn. 

lığımıza c.ckunmaktadır. Ukin bu fa-

c:iada Japonyanın bombalan ve toplan 
kadar Avrupa ve Amerikanın korkak
lığı, çe:cingcnliği ve kararsızlığı da 

kabahatlidir. Gözü önünde işlenen bir 
cinayete tabancasını çekip mini olacağı 
yerde, ceza kanununu açıp; 

''- Acaba hangi maddeye temas e
der?.,, 

Diye 1ü§ünen bir polis masum mu
dur?. 

Elb~tte değildir. Ve elbette bizi 
mustarip eden "sulhsüzlük,. içinde bu 
unsurun '.la menfi bir rolil vl.rdrr. 

Çinde, tıpkı bugUnkü Japonya gibi 
hareket ccerek yerleımit olan bu dev-

letlerin, bu"· Japon savltti - karşısmda 

dünyaya bor;Çlu oldukları iki hareket 
şekli va::dır: 

1 - Ya bir an evvel ıililıa sarılıp 

Japonyayı haklamak. 

2 -Yahut ta; 
"- Arka'tlaş, senin de hakkın var.,, 

deyip yedikleri baldan bir parça da o.. 
nun yemesine göz yummak. 

ikinci şıkka karar verdikleri gün 
Çan Kay Şek silah bulamıyacağı için 
harp, "faute de coml•attant., bitecektir. 

Fakat ancak birinci §tkka karar ver
dikleri ~ün. geçen asırda Çini yont

makta haklı olduklarını isbat edebilir
ler ve Çlndeki mevkilerini bundan son· 

ra da muhafaza c:ıdebilmcleri tabit gö
rülebilir. Aksi takdirde haksız, yani 

kuvveuiz oldukları anlaşılır ki o za
man da Uzakşark yeni kurdun dişleri 
arasına &cçer. 

Ve bu bale kilnsenin bir diyeceği kal
maz. Nasıl Negüs, Seba melikesi Belki

sin devrin<1en kalma vesikalarla Habe. 

şistanda tlıtunamadıysa büyük Avrupa 
devletleri de on dokuzuncu asırdaki 

kuvveltcriyle kazandıkları yerlerde 

yirminci <ıtıırda tut;ınamazlar. 

Binaenaleyh İngiliz Başvekilinin 
muhalefet partisine verdiği cevap, öz 

Türkçeye ljöyle tercUmc edilebilir: 

.. _ U7akıarkta Japonya ile harp 
edecek aslan arıyoruz. Var mı gelen?,, 

Bu hitap dünyayc& maluuı olalı tam 
altı gün grçti.. 

Henüz görUnürde bir aslan yoktur. 
Gören v.ara;ı. aöylcain ı .. 

Şe&ôp GONDOZ 

Yazan: Dr. Rasim ADASAL 
B EYNELMİLEL tababetin belli eczacı ona da uymak ve daha ziyade 

başlı kabelerinden biri ve belki işini mustahzar ticaretine dökmek met 
de en mühimmi sayılan ve ilmin en gi- buriyetindeydi. 
rift nazarlanndan en pratik lıuluntula- O tarihlerde bir tıp mecmuasın-

rına ka4ar, bütün sahalarında ilmi mil da "bir köy hekiminin görüşleri ... " 
nakaşalara ve ~iddi kontrollere serbest başlığı altında n~retmiş olduğum tah-
sahne te§kil eden Paris gibi medeni bir lili bir yazımda bu çılgın fakat bir de-
şehirde bir kaç ıene önce b:iyük bir receye kadar zaruri olan hazır ilaç ip-
mecmua hazır iUiçlar ve reklamları et- tilasrna temas etmiştim. 
rafında çok haklı bir tenkit kapısı açmış Aradan seneler geçti. Milli güm-
ve resmi istihlak statist:klerine. fakir rük tarifesine ve kontrolüne tabi bulu 
halk kütleleri arasında yaptığı anket- nan memleketlerde olduğu gibi, hükıl-
lerle araştırmalara dayanarak bi.İ- sıra !°etim:z ve dolayısiyle bu işlerle uğra-
makaleler neşretmişti. şan sıhhiye vekaleti birçok iktısadi 

O ramanlar, değil yalnız hu ilaçlan ı mülahazalan ve bilhassa istismar edilen 
büyük miktarlarda hazırlıyan Fransa. halkm sıhhatni nazan itibare alarak Av 
birçok uzak memleketler meyanında rupanrn dört köşesin.den memleke-
bizim panrlanmızda (devai kül) ilan timize akan bu ilaçlan kontrol altına 
edilen bu müstahzarların bir nevi aldı ve git gide birçoklarının da Türk 
"Damping,. ine uğramışb. Doktorla- tababetinin tatbikat sahalarından tes-
rin dolapları (eşantiyon) dediğimiz hir edici bir tesir yapmamalan için ça 
bu ilaç nümuneleri, tıbbi mecmuaların lıştr. 

ve hatta gazetelerln en mutena sayı- İstisnasız olarak bütün bu ilaçlc-
faları reklamlarla dolduruluyor; ve ha- n faydasız telakki etmek v~ bilhassa 
fızalannda bun!arın istiflerini yapamı- aon zamanlarda aşı, serum, ampulculuk 
yan hekimler bayağı hacil sayılıyordu. sanatında mı..1.;ize nevinden terakki gös 

Ben de o sıralarda küçük bir kazada termiş olan hazır ilaç ilminden modern 
iddiasız ve silik bir hekim olduğum hal tababeti mahrum etmesini düşünmek ta 
de her hafta posta ile bu ilaçların muh- biatiyle çok amprik ve manasız bir şey 
telif nümunelerini alıyor ve ın~.:mualar olur. 
arasına konan matbu kartları doldura- Bu itıiçları hazırlıyan fabrikalar ve 
rak mercilerine gönderince pek az bir laboratuvarlar arasında cihan~ümul §Öh 
müddet sonra dilediğim cspesyaliteleri reti olan ve bunlan ticaret sahastna 
alıyordum; dökmeden gerek potalar içinde ve ge-

Hckimi bulunduğum kazanın yeg1- rekse hayvanlar da ve hattA icabında 
ne cczahanesi de eski ve yeni bir gJrü hasta insanlarda ilmi tecrübeler yaptık 
müstahzarla doluydu; çünkü her gelen lan mevcuddur. Ve ambalajlcır halinde 
ve sonradan değişen hekim fideta bu piyasada gör.U:.iğümüz hazrr devaların 
ilaç deposunun müptelbı olarak belliye bir kısmı da doktorlara ilaç ve reçete 
bildiklerini ve yahut da ihtisasma uy- rehberliğini te§kil eden .,formÜlcr''ler 
gun bulduklannr cezacıya getirtiyor; de yer aldığı gtbi, resmi fakUltc ımntkJ_c 

fakat bagka bir yere tayin edilince tabi- rinde okutulan (tedavi fenni) deni es 
atiyle bütün bu n:imuneler eczahane raf nasında t.:iddi profesörler tarafınan tav 
larında uyuklayıp duruyordu. Onu is- siye edilmektedir. 
tihli.f eden hekimin de nndine göre Bunlara her insanı ve görgUlU he-
birçok seçme ilaçlan vardr; ve zavallı kim kadar benim de bir §ey diyeceğim 

H D v • li il ogru ~i 
mm=:a •• 

.. 
1 Değil mi ? ii 
i :: 

1 ~:!::!::;.~:;: fi 
sigUnderlleo çocuklarH 

~ 
u 

Bazı çocuk -velileri, otuz kadar !i 
::imza ile htanbul K\Utür direktör- h 
·ı: mı;uno nrdiklerl bir isti danın 8u- :: 
ı·etinl bize do getirdiler. Bu lstiJa- n 
tla şöyle den1U7or: H 

"Aşağıda imzalan bulunan biz U 
çocuk vellleri Tak.slnı, Sakızağacı, !I 
uolapdere, Ağacami, Tarlabaşı, U 
movJdlerlnde outnnaktayız. Bu- ii 
~Un çocuklarımızın devam etmek- il 
te olduğu Beyoğlu 47 inci okul il' 
ı.a, öJ;,'Tetmenllğl çocuklarımızın 1 

okumakta ol<1ub'11 UçUncll sınıfı ıl 
ı amam en Kasım paşada ı O cu oku- i 
ıa nakllnl yapmaktadır. Verilen bu ı·i 
emirle ufak tağda bulunan çocuk- • 
lanmı:r.ın 40 dakikalık bir mesafe- ı! 
do bulunan 10 nen okula naklinde jl1 

hUyllk bir isabetsizlik vardır. Dl- :. 
~er semtlerde ve mıntakalarda ta- lj 
lt"be fazlalığı karşısımla çifte ted-11 

: J'iıııat yapılma.«11 zanıri gösteriliyor i= 
Ü cta niçin bu okula bu şekil teşm.11 ·ı' 

1 
(Ulmeml~tlr? 1 
Çocuklı~rınıızın devam ettiği bu il 

<•kulda talebe çokluğu van.a, çok i 
olan bu talt'be on beş dakika me- lı 
ı-afede Parmakkapıda bnlunan Be- U 
~oğlu 20 uncu okula naldeclllmlyor il 

l da daha uzak ,.e muhitimlzle alA- • 
ı kaın olmıynn semtlere g(;nderllmek 
lst~nlyor? 

yoktur ve (Neosalvarsan) ıröi halas
kar ilaçlar kaqısrnda kadirşinaslık ve 
hürmetle iğilmek de mesleki vazifemdir 

Fakat, bütiln bu hüsnil niyetlerimi 
ze ve samimi temennilerimize rağmen, 
il.aç imal eden bütı:in müesseıs.elerin sırf 
sıhhat ideali ile çalıştıklarını ve hayat 
fani oldukça daima yağlı müşteriler 

bulacak olan pazarlara s:.irdükleri ilaç 
larda ticcari menfaat hislerinin karış
madığını da sanmak ancak Tomas Ma 
nusun meşhur"Utotipi''kitab•nda tasav 
vur ettiği dünya t.:ennetinin insanların 
dan olmamız: lbımdır. 

Ticaretin hemen biltün §ekillerin
de meşru hilelerin ve ne bahasına olur 
sa olsun azami randmanlarrn çok mak 
bul hünerler sayıldığı bir devirde yaşı
yoruz. Çok kazanç veren ticaretler o 
nisbette fazla rağbet görür ve sanatın 
ehli olmiyen bir çok para lıeveskarlan 
da meydanı boı buldukça derhal bu işle 
re karr§ır, 

Hazır ilaç yapma ve sı'irme sanatı 

da bu nevi.den bir ticaret hükmünü al
mıştır. Ve bu hüküm nhiri de olsa 
halle nazarında eczacılık ihtisasından 
son derd.:e karlı sayılmaktadır. 

Daha dört ay önce Avrupanrn en bU 
yük ilim şehrinde bulunuyordum. He
men her gün en kcllabahk ana caddelc 
rin kaldn'imlan üstünde, kw:.ir~üler arka 
sında bağırabildikleri kadar bir bela
ğatle aattıklan ilaçların mcdihlerini ya 
pan ve tesirlerini sayan hazır i15.ç sab 
edan gördüm. Bunların içinde bazıları 
duvarda asmıt oldukları acemvari vt:t;u 
du beşer lavhalannda o ilaçların mide
yi bozmadan kana g~tiklerini ve mik
roplan nasıl öldürdüklerini adeta bir he 
kim salahiyetiyle gösteriyorlardı. f'anly~n. Ç<><'nklanm1Z1 oknla 

: kaydettirirken ikamet tczkcre~lle 
! <ıktıl mnhttincle olup olmadıtı a-

2 7 · ı·aştınh:yor, nlçlu bugün bu nazan 
PAZMlTESI itibara alınmıyor?,. 

Bu füsunlayıcı hayat eksiılerini ka
pt§anların Pariste bile bulunduğunu gö 
rünce ben de bu sanatın karlı olabilece 
ğine inanmıştım. Çok şükür memleketi 
mi..zde bu derd.:e ve bu nevinden tehlike 
1i reklam ve prlatanlık sabalan yok gi 
bidir. Ancak bizde de fakir ve cahil has 
talar buna yakın bazı nahoı tesirlerin 
eıirl olmaktan kurtulamamıştır. 

BlRlNClKANUN - 1937 Bu 1nş kı:ya~ette en bU.:ytt~ on 
Hicri: 1356 _Şevval: 24 .raşmda çocuklann Taksimden ta 

1 
Gbtel• 42otwf9 ocuaı!tln batıp l{asımı>aı}aya gitmesini istemek 

7,25 ı 6,47 herhalde mantıki bir iş olma:ıı ka-
Vaklt Sabııh Otıe ikindi Akta: , ıataı lmaalı naattndeyiz. :!\fıU\rlf mU.dU.rltlğl bu 

5,55 12,15 U,35 16,47 18,26 5,38 l .ışe ne dt-r ıM'abll? 
ng= fWP 61 

OOn akşam değerli tıp üatadlannuz 
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dlaf/4la daie - Kar 
C UMARTESİ, 25 ll~

Pencercdcn balayoraJllt ti 
yağıyor. l\lUlılm bir iş görllfOl'lll'' 
bl ncclcslz, snkfn snkin, efendi .er 
dl bir ynğış. Jnsnn seyrettikçe 1~ rediror, gi.izlerl doluyor. nazan dal 
gibi ince, bcynz hatlnr, ~ 
kuşbaşı ... Ne şirin, ne sıcak şef~· r 
Blttnbl lıen tle, benim ynşıJiıd• 
kur ynznr herkes gibi, Cenab ~ 
bcttin'Jn "Elh:ınt şita., smı Jıııtll'tdl 
yorum: çocukhığunmzdn ezberle eıl 
mişlc.rdi. O znınanlnr o manzuJll 'l 
hnngi ıncktcpae okutmnzlard• Jd 

Dir beyaz lcrze, bir dumıııılı ucUI.., 
Eşini gnyip cyliyen bir kut 

Gibi k:ır 
Gecen en·::ım ı ncvb:ıh:ın arar- ,.n1Jf 
~ ·e kadar Uzentili, ne kadar 1 ce

bir tasvir! ... Yemin edilebilir ld 111 nııb Şahnbcddin onu, blr ıeIJllll f1lll 
gUnü, gfrt.lerini knpatıp batıral• o' 
soyı·cdcl'Ok dcf,'11, bnyn~rr bir chrO~" 
yn, belki bir knrt postnln bakar
ynzınış. Tc.\lik Ji'ikrctin ''A,·engi fft' 
un,,u, SN'\'etl - l•'ilnuıı'dn nasıl JI~ 
dihni-.tir, bilir misiniz? Uk sarf-:;, . . ... 
acayip hir resim, onun yaJlJJlda 
yıı lc,:inılo J<'Jkrctln manzumesi··· 1;: 
sarı tlü~Undükçe gtllcccğl tutufOf• ,_ 
debiyntı - Oedide'çilcr kıymetli etı;.. 
ler ,·ermedi denilemez; takat ae -tt~ 
leyim? onlarda bir nevi ~-
bir cldtliyctslzllk ,·nrdı. En atefll.; 
gnyretll zn.rnnnlnrmdn blle ın~ 
Jnrını bir mngnzin olmaktan ~ 
ramatlılnr. önlerinde örnek de 1

4
,_ 

dct,rfl<ll: Ja Revuc des deux !ı{oP 
ynlnrz l <'lkret ten değil, Re~ 
J<;krcın<len bile eskidir; onu.~ 
sıılnr bile cll>cttc görürlerdi. ser 
kiiı;ük, fnkat onun gibi restınS!St...., 
ğırlıaşlı bir mecmua çıkarmak ,._ 
lnrma gelmemiş,. Edebiyatta. ı:ı; 
lcrde, hayatta, hnttA devletin .-.MI' 
knnunları inkılAp Yücuda P'"'."""~ 
nıek istlyen bu ndnmların A 
da bnş lınş beğendikleri, taklld 
mok istedikleri şey, haftalık 
tratlon gnzetcsi! lnsnnm aklı 
yor ... 
J{ar yağıyor,bn.zan incelip 
lnılnşnrnk knr yağıyor. Salda 
eteneli efendi bir yağış ..• F 
rın bu en snldn, en efendice 
bile Cenab ŞnhaboddJnln " 
şlt.ıı,. suıdakl o operet karma 
zcmi_yor. Niçin "eyyamı na 
arn.sın.? Xlçln r-;nhncc.le iki tarafa 
l'rt.Ou kant.o-.&& ıL• gıuı 

dan, soldan sa~a Jcrzan • 
olsun? Acaba Cenab Ş 
taraftım, hem şlmnl, hem 
tan ec;en rüzgtlr nrnsın<la 
ğını gör<lU mu? Niçin kan 
ciddiyetsiz göstermiş? ... 

Ama bnkçn ı kar da ondan 
kamını aldı. Oldliğü gUnil 
sınrz, deh~ctU bir knr tırtması v~ 
Yollar kapnndı, ccnnzcre gide~~ 
ço~u geri dönclüler. Knr, ke~ 
öyle ihtirassız, kuv,•otsiz bir ,,et .,, 
ye tasvir eclcn şnlre, bir isteflllce,.., 
kadnr şfdclctll olduğnnn gö&te~ 
l<.,nkat o gümle, karın yollan ~-~ 
mn~ma her şeyi hirihirlne kari~~ 
t.nhlntin hir ~nznln gibi Y~f 
rağmen, munun hl\şımlR "ElbaJll I' 
tn.,yı. o operet knrını hatırl•fl' 
kurnnlnr olmuş!... ,1. 

Snl..1n, snkin, efcmdl efendi tJf' 
:ral'.,"lyor; faknt hu dn Ecleblyatı •,, 
didenin Cenab'ın karı <leı;il. ()DO 

cnk knrt po'-tnllnrdn hulabWrsl ..... 
Nurullah ATAÇ 

:::;:::===================~ 

min de ayniyle u:.işilndüğll m 
tır. Bu kadını bir ecza de-ltlll~~ 
ğer ceza deposuna koştu~: 
cuklannın bir lokma et parasını iP~ 
li pahalı olan ilaçlara verdirme~if 
ni devai tesiri yapabilen daha u ~ 
piyasg,da, cczahanelcrde lrolay~ 
lunan bir ilaç verilemez hıiydi? ~ 

Bu ilaçlardan biri bat ağtd't ~ 
tansiyonu, diğeri de öksürUIU ~ 
Müstahzarlann büyük bir kn1lll ~ 
bir tek maraz istihdaf edilerek ~ ~ 
mı~tır. Halbuki terkibi bir kafa ~ 

Dr. Raıim !AP 
__..Devamı' 
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~'!!' kalıı sa 
1~ ifil asa ır n c11 a ıre sn. 

IFilnn snrnnroa 
1 

kUtlYJSIUI 
S!anbutda bir Marmara, bir Florya, 

~ .... ~1oda bulmak kabildir. Fakat size, 
."ların herbirinden dörder, beşer tane

~~ ~n yana getirmenin imkanından 
~,~ersem. benim saçmaladığuna hük
"'<lle~iniz. 

~ tllnlar : zevkine \'aranlarca • ?\.farma-
dar ~irane, Florya kadar cana ya-

llı \•e Moda kadar şirindir, sonra da 

~:IDrn bu yerlerden daha güzel tabi
~ OŞelerini sıcak odanızın bir köşesin-

l'l'la!Samz başında, mavi dumanları 
~iııda tahayyül ettirecek cin~tendir. 

U:run yukarda adı geçen, Jstanbulun 
~!. köşelerini. ze,·kJi bir elin başardı
n~UZ<!l bir lmtu içinde de toplıyabilir
:ıı. 

1~\irrıe, geçenlerde dört Floryayı, dört 
ıpllı:layı, dört Marmarayı böyle içinde 

11}·an bir kutu geldi. 

~P baktım. Bunları önce, yabancı 
llleznlcket zc,·kinin \•ücuda getirdiği 

~~:k. mah_fazası gibi gördüm. Birer 
· ıtina ıle sıralarım bozmamaya 

'1tlcat ederek elime aldım. kokladım. 
~ dakikada, kendi kendimi bir mil

der telakki edebilirdim. Bizde, bir 
"tikan milyarderi deyince akla ağzı 

1 
°!u Allahın bahtiyar kullarından bi-

~~lrnez mi? Tşte öyle bir milyarder. 
1 boş dahi ols.ı, ağzında böyle bir 

Osu mevcut bir milyarder. lşte bu 
~irrı. 
ıllh.i 'd . . sar ı aresının adım:ı gönderdiği 

~olar mem!ekctimizin yeti§tirdiği 
)'!.._erte yapılmı§tı. Bu, işe başka bir 
Önıet \•erirord ;,ı . 

~J lar hakkında. birkaç satır yazı ya
lltek için hepsinin tadınr. zevkle aJ. 

ra karar verdim. On iki Puroyu on 

ıı:ı &Cinde bitirdim. Yudum yudum iç
~ Ne raJan söyliyeyim, bizde mevcut 

llır ~'lp da yeni yeni yaprruya başladı
~ ~ .Şeyler arasında bu, üzerinde en kü

bır acemilik kokusu dahi bulunmr-
1 r.en mfıkernmel basar,ılarrmızdan l-i 

~~tusundan tutunuz, Puroların şekli
etıctine, üzerindeki bandlanna va. 

va kadar. Her ~yi üzerinde yıllar-
f:tnek verilmiş, tecrübeleri yapılmış 
•te]jf istihale de\irlcri geçirerek en 

~~~tini bulmu~ eserlerimiz kadar 
İlt <lffak. Bunu daha ilk tecrübede elde 

· İnhisar idaresi iftihar edebilir. . (: . 
ıllh. 
e 1!:a.r idaresinin purolarından balı-

~ •iten bir no!<ta ilzerinde duracağım. 
~ ~arr meselesidir. 
~ tütihıü ile yapılmış Türk ciga-

13 Yanında, Türk tütünü ile yapıl
a,}'Urk Purolarının da yer aldığı bu 

<:ı .zart üzerinde durmam çok görül
b·· lıdir. 
terull}·anın en kötü şeylerini, yaldızlı 
.. hap gibi yuttuğumuz inMr edile
!~ bir hakikattir. Dünyanın en iyi 

~t~'ni Yaldızsız birer hap halinde 
'% tınaya kalkışmak. şüphe yok ki 

ll:tk eseridir. Fakat dünyanın, iyi-

~~~k Yaldıza ehemmiyet Yerdiğini 
~il 11de bulundurma1t},z. 

tolar, i~ilikle yaldızı. yani güzelliği. 
~Uzel görünürlüğü nefislerinde ce

~tailerdir. Bunlardan mahrum olan 
l'a <lnınızdrr. inhisar idaresi Purola-

~kla. ortaya güzel ~Y koymak
t~ Olmadığım göstermiştir. 

atalanmızm zarflarına da himmet .. 
"ııa :-ııı 1na bakıp da kızını alanların gün ·te ... 

C'o~aldığrnı unutmamalıdır. 

Sim-Us 

,. 

~ . . --- . - --

ıst n ul konuşu or 
SlUı lf'~al®@lfj) CD'1Sl ıra (f\)<QI aı ~n 

Elmadağ caddesi 
Son defa yapllan tamirden 
sonra ~stanbuJun en dertsiz, 

en rahat yerlerinden biri 
olmuştur 

itanbulu allak bullak eden büyiik 
fırtınadan bir gün . sonra, arkadaşım 
foto Ali ık: beraber, Beyoğlunda Sürp 
Agop civarını c!olaşm:ığa gittik. 
Yağm:.ı r ve kar durmuştu. Fakat buz 

gibi soğuk bir rüz~aı· esiyordu. 
Fransrz: ve Siirp Agop hastaneleri ö

nünde trar-ıvaydan ındik, ve ilk rast geL 
diğimiz ı;ııkağa saptık. Köşesinde Elma.. 
dağ c2ddesi levhac:ı okunc:n bu yoldan 
vaktiyle bir kere daha geçmiştim. Bozuk 
berbat kaldırunlan üzerinde yürümek 
için o zaman ne kadar büyük müşkülat 
çektiğimi cüşünmeme vakit kalmadan, 
bir parke cadde görünce şaşırıp kaldım. 
"Acaba y.ınlış bir yere mi saptım!.,, di
ye düşünerek sağı::ıa, soluma dikkatle 
baktım. 

Hayır, burası benim biI"iğlm Elma -
dağ cacH:si idi. Yalnız: caddenin orta. 
kısmı h~-: lıalde pek yakın bir zama:ıda 
yapılmış clacak ki, önümde İstanbulda 
bir cmsaiine daha, en işlek, en büyük 
caddeleriı:nız<le tesadüf cdilmiyecek ka
dar muntazam bir yol uzanıyordu. 

Aylardanberi, bu köhne şehrin <lört 
bucağını d ( la şıp, tetkik eden ben; ikın
ci ve üçün.:ü derece.-ie bir caddenin böy
le bir tamire uğradığını ilk defa görc!iL 
ğüm için, şaşırmakt3 haklı idim. 

A~ğıy.ı ıdoğru biraz yürüyünce, yo
lumuzun üstünde !lir kömürcü dükkanı 
gördük. I:·ükkan kapısı önünde iki a
dam duruyor, ve hayatlarından rek 
menun ;:;örünüyorlardı. 

Hemen yanların" sokulup: 
- Havalar soğudu, elbet yüzünüz 
güler ı:ırıılı: diye t=inJdrm • 

Bu srra.r:la Ali de lafa karıştı: 
- Ne demezsin, c;.in birdenbire bas. 

tıran soğuktan sonra, bizim sokaktaki 
kömürcünUn önündı: sürü ile insan n~al 
almak için nöbet bekliyordu. Tıpkı Har
bı umumic!t· fınnlan.11 önünde ekmek 
almak için bekleşenler gibi, 

Kömün..ülerden !!Hsi ikimize birden 
gülerek c.cvap verdi: 

- Pelı:i amma, kış ortasında havalar 
yaz gibi gittifi günler, bizim sinek av
lamakla vakit geçird~ğimizi hi!C hesaba 
katmıyorsunuz •. Zaten şurada topu to. 
pu 3-4 aylık işimiz var. Havalar iyi 
gider de para kazar.mazsak nice olur 
halimiz ... 

Bu sırada koşa koşa kömür almağa 

gelen iki socuk yilzünden konuşmamız 
daha fazla uzayarn:ıdı. Yolumuza tek • 
rar devam ettik. 

On ıror:n ötemizue bir evin kaprsını 
çalmakla r.1eşgul geni bir adamla konuş
tum: 

- Bizim yerimiz istanbulun en iyi 
mahallelerinden birisidir, dedi. Hele şu 
yol yapıldıktna sonra, hemen hemen 
hiç bir şil(:lyetimiz kalmadı. Çöpçümüz 
muntazaın geli::, ışılc noktasından bir şL 
kayetimiz: yok, yolumuz da munta~am 
olduktan sonra, daha ne isteriz. 

O zaman ben sordum: 
- Bu yol, ayni ş< kilde nereye kadar 

tamir edilli, böyle? 
- Yüz: metre aşağıya k.ıdar ! .. 
Ve bir kelime SÖ} !c:r söylemez axılan 

kapıda,n İ!rt·ri girdi: 
O zaman arkad3şım dedi ki: 
- Dostum, burada beyhude yere v:: 

kit kaybctnıeyelim. Görüyorsun ki ırı' 

EJmac?ai caddesinin lcibar dilencisi 
(Enittc bey) 

kemelle 1.>i::- mahalle-ye gelmişiz. Etrafı. 
mızda d.::ı·t nanuna bir §ey yok.. Beni 

takip et te seni bu civarda baştan başa 

§ik~yet dinleyecek bır yere götüreyim. 

Elmadağ caddes:nde biraz daha 

yürüdüktm sonra, yolun sağına dü~en 

ilk sokağı:ı önünde durduk. Ali: 

- İşte 1 diyordu. Buraya sapacağız. 
Gösterdiği yerin yapılırken yanda bıra

kılmış bir hali var~ı. Taşlar, topraklar 

yerde, ~cö~cce yığılı duruyor, yolun or

tası da y!'ni kazılmış bir tarlaya benzi
yordu. 

Turna hmini taşıyan bu sokıaktan 1s

lak toprak~ara batm~dan nasıl geçece.: 

ğimizi dü'.;ünürken, karşıdan, bir ihti. 
yarın biz~ doğru yüıüdüğünü görtiük. 
Garip bir adamdı bu .. 

Üzerin Je eski, Cak<lt temizce bir el· 

bise, ayaklarında !flpıtık terlik, elinde 

baston, gözUnde siyah 
dr. 

O bize de ğru &0kulurken, biz de ona 
yakla§tık: _ 

- Merhaba, ba~a, dedim • 
Hakiki bir Ermeni şiveliyle cevap 

vet1Ji: 
- Merhaba cvl!t. .. 
- Bu havada, senin gibi ihtiyarın ne 

işi var, b5yle sokcıklarda .. 
-Geçinmek lazım, yavrum. 

- Ne ış yaparsın?. 
- Şey 1 Hani .. Bana acıyanlar vardır, 

sayelerinde geçinip giderim. 
- Evin nerede?. 
- Evi"n yok ki, şurada burada, yataı 

aabahlanm .. Zaten ,gtce dediğin ncdiı 
ki, gözün!i kapar yatarsın, açınca sabah 
olmuştur. 

Bu sırada, elindeki bir yüzük na?.an 
dikkatimi celbetti: 

- Fakat sen galiba evlisin de .. 
- He ... Karım hiLmetçilik eder, 15 

günde, ayda bir görüşürüz. 
- İsmin ne?. 
- Enişte! .. 
-Nasıl isim bu !::öyle? .• Başka ismin 

yok mul •• 
- Vardı amma aıtık ben bile un;.ıt -

tum. Bu garip adamla daha uzun boylu 
konuşamadık. 14- 15 yaşlannda biı 

çingene km, elinden tuttuğu S yagm· 
daki kardeşiyle yanımıza sokulup ''pa· 
ra da, paı:ı,, diye bize balta olmuştu. 

ihtiya:- adam, gen~ kıza yan şaka, 

yan ciddi, çıkıştı: 
- Haydi ben ihtiyanm, çalışamadı. 

ğım isin c!ileniyorum. Fakat sen ne C!i
ye iş yapmaz da dilenirsin, ayıp değil ., 
mı .. 

Çingenekızı yılqı~ yılışık güldü Vt: 

- Sırası gelince Len de çalışır, tavuk 
satan babama yardım ederim. Boş za· 
manları:nda da dilenirim, cewbmı ver. 
di .• 

Cebimden bir ka!C kuruş çıkarıp avu· 
,cuna sıkıştırınca, artık yüzümüze bile 
bakmada.1 yanımızdan uzaklaştı, gitti. 

Ben de arkadaşımla beraber, ihtiyar 
(Eniştenin) yanındaıı aynlıp, bu sem
tin başka sokaklarına, dertli semtlerine 
doğru yürüdük. 

Yolda tJi: 

- Buranın dertsV:, rahat bir mahalie 
olduğunu dilencilerin bolluğundan belli, 
diye söyleniyordu. 

Elmadağ caddesi ve Ha~rci ile 
konuıan buranın kömürcüleri. 

Jacil'ı CÜflOC Ai: .......................... _ ·- ıwwws~--=-

IHJ a beş Rmqpaıra-
toırlYJn un ttabDc

su yapaOayoır 
Jtalyamn kc.ndislno müstemleke 

aramaya haşlıuua ı yeni hlr şey de
brfldlı'. DUtlin cıupcryııllst. del'lctlcr 
gibi, o da mUstemlclrn olmaya elve
rişli yerlere, Afrika topraklarına. 

yıllarca evvel el uzntmış, oralarda 
hllr.dyctl yaymak, kUklcştlrmek, ti· 
carctc geniş hlr ~nlın hıılmak Jçin 
uğraşın ıştır. 

Trabln garp akınllc, 1806 da Ha
bc..,L tanıı açtığı sn\•aş, bu hamle ve 
lıa.rckctin en başta gelen nilnıunclc
rindcndlr. 

İtalynnlar, ınilstcmlc.kcye kanış-· 
ııınk kaygu llo, Habc~l tana :,arkın· 
ulık edince, o zaman J.mpnrator olaıı 
l\lcncUk bUyilk bir ordu toplaynrak 
ltnlynya harp nan etmişti. 

SDO İtalya - Habeş sa,·aşı, hiç de 
l>tıgUnkü sa,·ıış gibi olmadı. Habeşli· 
lcı• ycnJlnıc<ll, mcmlcketlcrJ istilaya 
ıığrnmadı, yenilen, savaşı kaybeden 
hnl)anlar oldu. ,, 

İmparator vo "kralların .krnb,. 
l\lcnellk, çok çalı, tı, çabaladı, ,·ata,.. 
ııını kötü bir Ak.ibcltcn kurtardı. 

l\Iuuıfterlyet n~csllo bCrDlCbt o
lun hAlk, yıllarca gUnlerco şenlik 
~ nptı. lmparator sarayının önünde 
toplanarak "kralların krıılı,,nı alkış 
laclılar. 

İmparator l\lencllk, kazandığı bu 
uıuvatfaldyet üzerine, büyük vo yağ 
hboya bir rcsmJni yaptırmak hcvo• 
~ine düştü. Bunun için Fransadaıı 

hlr rossam göndcrllıneslnl istedi. 
Fran~a hükfunctl, dovrln meşhur 

ressamlarından (Paul Buftet)I gön 
tlerdl. 

R-Os. am, Adhiababaya geldi. lm· 
paratnr giyindi, nişanlarını taktı ve 
ayrıca Ha~ Adeti üzerine, göğı.üne 
hlr sürü altından yapılmış süsler 
ili şt.lrdl. 

Paul işe başladı. Titiz bir itina ile 
impaı·atorun resmini ynptı, tamam• 
lıl'lı. Bilyiik tahloru Mcnellğe gö
türdii. 

İmparator re. mi görür görmez kö 
pürdU, hlc.ldotlc sordu: 

- Göjtsümdck.1 altınlar nerede? 
Ressam tabloda altın sUslcrin ro

l'lnl gösterdi. imparator buna büs· 
hütUn kızdı: 

- Benim onlan hakiki altmla de
~l~tlrcbllccek kadar altınım vardır! 

Olyo baAırdı \"O tablodaki altın re
.imlerinin hakiki altınla örtülmesini 
• mrcttl. Baş mabeyinci, nltından ya· 
pılmtş bir tnkım U.cılcr getirerek. 
tnblodakl U~lerln yerine iğne ile 
ili<;ıtlrdl. 

nn tablo şimdi Adisababa saı·a
yın<l:ulır. 

ll,,l • 
O~tk Stl,\'I! •.• Bulaşmak ... Bulmak (para) 

~ 
Bulmak (meı•ldsını) flulma!~ (belasını) 8urun l>ayllmelt... 



4 T" \ r·T.R - Aks~m t>ostan 

"Faşizmin harp 
demek olduğunu 
Papa da anladı! 

............ Ata·tiTi"kfül''""·····,ı Fi 1 is tin de 
1 ı\nkaray.~ ~eli_şinln devam 

ebC 
yıldonUmiı · e 

'' Parls, 26 (~t - Bazı gazeteler,, ısamau acıkca ortaya cılk.mak ılcap 
Vatlkan ille Almany.a arasındaki mil cdeoeğint anlaşılmaktadır 
nascbctler !hakkında ite!siratta ibu- "'Populairc., Jga!Zetesind;· tıer~uı: 
lu~.maktadır. şu satırları 3-:nzıyor: Once ~abm 

Eko de Parl,. azeteslnde Pertl- harp, sonra da kısaca h v v _ 
nax yazıyor: arp. e a 

,, . . ıt.ikıan biHy-0r iki, ıson harhlll netlce-
Papanın &aylediği Şiddetli slizler le:rı lıenilz ta.ttıamtm tasfiye etmemiş 

buhranı .tesri edecek mı! Ba muhte- ,':C lbarbarhğtn ıucuruma 'ıSUtilklene- 1 
mel değildir. Zira. papalık ne olan 
ihtil!Lfını acı~a "f:ll.rmakta IH!Uer ıre- cek ıolan beşeriyete harpden hlcblr 
jimfntn hlcl>lr mentaau )".oktur ve iyUtk gelema. 1aponyaya geli!lce 
malümdur ki, Romanın tavstycrd de lapon ıa.s'kerlerlnln :uzak şarkta. hrls 
bir inkıtaa önce Almanyadan teşeb- U;yanh~n :zafcrln1 bazırlayamaya
bUs edilmemesidir. caklar.ı ıaşlkbdır. Bu suretle, mu-

Fakat, .Almanyada rrk cllni taay- zaffer faŞi~mtn 1kendlstne ve dlln,a
yün etmedJkcc ve teşkil!tlandıkça ya hazırlamakta olduğu şeyt tasav
"Ve diktatörllik adi şeylerde olduğu v-ur eden papalık. banşt muhafazaya 
gibi ruhlarda da hfık!r,n olmak iddia ve !Musoltn1 Ye Hltlerln ~hşt.ıklan 
sını arttırdıkca, Alman katollklerl- Avrupanın faşlsUcştlr:UmeslnJ mene 
nln mukavemetinin daha şiddetll ol- matnf lbtr teşebbUse müzaberete ıa
mak ,.e sh11 \•e dlnt lktldann muha made lbulnnma'ktadır .... 

Polis muamelat me
murları için yeni ni
zamname hazırlandı 
Bu memurlar silah taşımayacak 

kendılenne mahsus ayn bir 
ünıfor ma gıyecekler 

ve 

.Ankara, 26 (Husus!) - Emniyet 
umum mildürJUğü tarafmdan, emnl 
Yet muamele memurları hakkında 
bir nizamname projesi hazırlanmış
tır. 

Devlet şrmı.smda tetkik cdl1met-

Enkaz altında 

Zaval!ı bir 
ameje ezildi 
Vıkılan bina eski 

\'una o 
kon solosl uğudur 

Diln bir amelenin ölUmile netice
lenen bir facia olmuştur; Beyoğlun 1 
da lsUkU\l caddesinde BekAr soka- 1 
ğınm köşesinde bulunan eski Yunan 
konsolosluğu binası Ferit isminde 
bir bakkal tarafından satın alınmış 
tır. Bu zat burayı yıktırıp yerine 
apartıman ynptırara~ı için bir mUd 
dettenbed eski binanın yıkılmasına 
başlanmıştı. Pnzar olmn~ına rağmen 
dün beş amele b!nanm içinde calışır ı 
ken bir duvar ansızın yıkılmış. nme 
lelerden Sadıkln HUsnU enkazın al
tında kalmışlnrdır. 

Kazadan itfaiye haberdar edll
ıntş, gelen ıtfaıyecller kısa bir za-
manda enkazı kaldırarak Sadı la 
HilsnUyll ~ıknrtmıı;lnrdTr. Bunlar 1 
dan HüsnUnUn ezilerek öldMO anla
~lmtl), yaralı olan Sadık Beyoğlu 

hastanesine kaldırılmıştır. Tahkt
kata mUddetumumlllkço el konmuş 
tur. 

Ölen HilsnU lttrk ynşlanndıı.dır. 
Kast.,monunun <'anbaz köyü ahall-
slnd;;\dlr. Ve nltı çocuk babasıdır. 
Ceı;r>dlntn mor"'n kaldırılmasına ıu-
2um g!:istcrllm!ştlr. 

Ankara posta telgraf idaresınde 

Bazı memurlara 
isten el c;ektJrlldl 
Ankara. 26 (Hususi) - Posta telgraı 

başmüfettişi Besim istifa etmiştir. lda· 
rede 8}Tica görülen lüzum üzerine leva 
zım müdürü Sakin. levazım müdür mua· 
vıni Burhan ve bir anbar memuruna iş

ten el çektirilmiştir. 
Dola~an rivayetlere göre fen heyetin· 

de de bazı dc"'i ;ı ı: ı .• .. , hcklenmektcdir. 

A:la n ydrt.thyaoın 

akibeti 
Dün saat beste Emınönil nhtınu üze 

,mr:lc lb:cıhim <>ilu Ahmet 15JJ1inde bir 
motf:r ka;>tanı ile üç hamal bir alaca}: 
m~· .. J :nden b!rib:rleriyle kavga etmı• 

!er ,·e bu esnada l' amallar.dan Tahtaka· 
;ı;de oiuran GaHb Ahmedi taşla kafa -
sından rarabm:~!rr. . . 

ık. . .... 1!ı ceza mahkemesı Gahbın 
ınet ..... • a· . 

te olan bu proje, emniyet teşkllAtm 
da filli polis lşlerlnln dışında kalan 
yazı, hesap levazım işlerini görecek 
olan ve teşklla.t kanunile muaweUı.t 
memurl(l.rı denilen memurlara ait
tir. 

l\tuamolft.t memurlarının meslese 
girişleri ve t!bl tutulacakları mua
meleler bu nizamname hllkmUne U
bl olacaktır. 

Projeye göre muamellt memurla 
n 16-20-25-30-35 lira maaşlı olmak 
Uzere beş dereceye ayrılmıştır. 

Muamela.t memurları slllh tn.şı
mıyncakln.r, kendilerine mahsus el
bise ve Unıtormayı giyecekler, dere
celerine göre 1şn.rct taşıyacaklardır. 

Tekaüde se\·kedtlmiş olan polis 
mensuplarının muameldt memurluk 
lnrında kullanılabilmeleri tein ken
dtlerinden fayda memul bulunmak 
\"e yaşları tahdidi sin kanunundaki 
yaş hadlerini goçmemış olmak ve 
istihdamlarına mani bir halleri bu
lunmamak şartlle mUmkiln olabile
cektir. 

:Muamelft.t memurht~unda terfi 
müddeti en nş:ı~ı Uç senedir.,, 

Çanakka;ede 
vapur kazası 
ltelyan vapurunun 
s:ıvar!sl de tevkif 

t-dildi 
İspanya bllkflmetlne ait Maeaııa

ncs ,·apuru llo İtalyan bandıralı Ka 
pobino vapuru hu yaz Çanakl:ale bo
ğazında NarA burnu önUnde çarpış
mışlar, bUyıllc blr rahne nlnn İtalyan 
vapuru snhile doğru gitmiş, sonra 
batmıştı. 

Hor iki vapurun kaptanlarının ın
zumu muhakemesine karar veril
miş, Macallanes vapuruııun kaptanı 
tevltlJ edilmiş, ltalyan süvarisi ise 
serbest bırakılmıştı. Muhakemeye 
Çanakkale asliye ceza mahkemesin
de devam ediliyordu. 

Çnnakkaladekl ceza davası muha 
kemesinin son safhasında görUlen 
lUzum üzerine ltnlyan vapurunun 
ltnptanı Perfcttınln de tevkifine ka
rar verilmiş, Çanakkale mUddelu
mumtll~lnce kcsllen tevkif müzek
keresi lstnnbnl mUddelumumtllğine 
gönderllm!ştlr. 

MUddclumumillk müzekkerenin 
hUlcmnnn yerine getlrmlş, şehrimiz
de bulunan ltalyan vapurunun sUva
rlsl dUn tevkU olunarak tevkifhane
ye ~önde.rllmlştfr. 

ltnlvan kaptan Ça11akkaleye gide 
cek ilk vapurla jandarma muhafa
Zı>sında olarak Çanakkaleye gönde
rilecektir. 
Beş aydanbert suren bu dava ttaı 

ynn kaptanının tevkltt ile bir kat 
<laha mllhlmleşmekte ve kazada ltal 
yan kaptanının da sucu olduğu hak
kında mahkemeye kanaat geldltlnl 
anlatmaktadır. 

Ankara. 26 (Htb-uSi) - Atatfu· 
kün Samsun tarikile

4Ankaraya gelişı
nin yıldbnümü ,parlak bir surette ku~- 1 
Julanacaktır. ~ .............................................. ·-······ .. ··· 

fÇEHDE: 
"' Kültür bnlrnnlr.}ı Yunanistan

dak!i. ~ark csrcicr1 1.lzcrindc incele
meler yaptırmnğ"a. karar vermiştir. 
Bu iş ıi cln Türk \"'O ilsltim eserleri 
nıuzesı dlr~ktörü Abdillkadir Erdo
ğan y~kındn Atmnyn gidecektir • 

t' D:ı.rbnros lfo.yr<ıdtnfn tllrbesl
nin meydana çıkarılması ıctn, etra
fındaki lbinnlo.rm istimfüikl, türbeye 
giden bUtiln yolların on beşer metre 
genişllği:ndo olmnst, önUndc bir rıh
tım ve zarif bir bnhcc yapılması hak 
kında hazırlanan plan alAkndarlar 
tarafından kabul ccl;!miştlr. Pla.mn 
tatbikine ho.zirnnda başl:ınaeaktır. 

• EUbba odnsı yeni idnre hey ti 
a:zalıklarınn Süreyya. Hidayet, [{ft.
zım lsmnll, Neşet Osman, F.ahrcttln 
Kerim, Fcthı, Ahmet $ükrU, lhsnn 
Arif setllmişlerdir. 

~ Belediye sulnr idaresi, şehre ve
rilen su miktnrmı çoğaltmak ıcın 
lnglltercye yeni makineler ısmarla
mıştır. l\laltinclcr şubattan itlbaren 
geUrllmcye ibnşlnnncaktır. Bu maki 
nelerle şehre günde Gl,500 metre 
mlkAbı su ,·erebllecektlr. BugUnl:U 
makineler 37,500 metre mikftbı su 
'\'ermektedir. 

• Posta ldnresı roslmll kart Pon
taUar için altmış çeşit resim sct
mlştlr. Bunlnrm otuzu dahili altısı 
Balknnlarn, yirmi d6rdU diğer dış 
muhabcrelere tahsis edllerektlr. 
Kart postallar basılmağa başlanmış 
tır. 

· • GölcUk tersanesinde yapılmak
ta olan ••Atak,. mayn gemisinin 1n-

' oaatt bitmek Uzeredlr. Atak bir bu
çuk aya kadar denize lndlrllccekUr. 

• Taksimde Forldlye sokağında 
oturanlar belodlyoye muraca t {}de
rek buraya "Temiz solmk., .namın 
verilmesini istemişlerdir. 

• Kartal kaymakamı Bahir kahve 
lerde kA.ğıt oynanmasını yasak et
mtşUr. 

• Dlyarbakırdn Mehmet adında 
bir genç, bir saat :içinde üç bUyUk 
şlşe rakı içmiş, fena olmuş, hastane 
ye nakledilirken yolda ölmUştilr. 

nrş \HOA: 
q. Başvekil Metaksas ilo hUkümo 

tin tli~er aznsı, memurla:· ve bü)Uk 
bir kain.balık hazır olduğu halde 
dün Atlnada ilk iş gönililülerl tabu
runun yemin merasimi yapılmış ve 
gönilllüler nıUtenldben sokaklardan 
geçcrok llisus parkının ağaclarını 
dlltmc~e başlamışlardır. 

• Fransa.da :Bordo - Mnrir,;nac t ay 
yare ıneydnnında bir kişilik hartf 
tayyareler icin beynelmtlel yUksek
ıtk rekorunu pilot Touya kırmıştır. 
Touyn. 4,950 metreye kadar yüksele 
rck Cekoslovakyada bulunan reko
ru 800 metre geçmiştir. Gene Touyn 
diğer 1..ılr pilot refakatinde iki kişi
lik tayyare ile yUkselerek beynelml 
lel hava rekorunu li.ırmıştır. Touya 
7001) metreye ytilrnelmiştlr. Eski 
rekor 6606 metre ile gene Çekoslo
valtyada ldl. 

"' Pnrlste kamyoncuların grevi 
devam etmektedir. DUn akşam da 
bazı nakliyat ve bllbassa gazete tev 
zlatı asker! kamyo:.ılarl:--. temin edil 
mekte) dl. 
~ Almanya propaganda nazırı 

doktor Cöbels, beş sonkfinunda Ka
hlreyo giderek üç hafta kalacaktır. 
G ltll.nunusanlde Nnhas paşaya res
mt bir ziyarette bulunacak ve bun
dan sonra dinlenmek lcln yukarı 
Mısıra gidecektir. 

• Maruf Fransız bestekt\rı Mau
rlco Ravelln bulunduğu hastanede, 
bcstokl.\rın sıhht vaziyetinde değişik 
Uk olmadığı Ye hastanın SA.kin bir 
gece geçlrdl~l btldlrllmektedlr. Dok 
torlar knt'l teşhislerini hentlz yapa
mnmışlardır. 

~ Fransız komünist partfslntn do
kuzunr.u konı;rest noelln birinci g0-

3u Arleste açılm1ştır. 

Nı: mık Ft>ııerhah~e
den ayrıldı 

Fenerbahçe futbolcülerinden Namık 
vazilesinin naldı dolayısiyle Fenerden is
tıfa etmiştir. 

Namık hmir klüplerinden birine inti· 

45 teth:şçi 
Kudü<ı, 26 ( •. A.) - Sirna1i Filistin- ı sokaklarda gezılmesini ,-e t)k yakt' 

deki rnüscllfıh ccte!ere karşı yapılmakta smı menettnislerdir. 

olan muharebe .. de\~a~. ':111~"tedi.r .. !Bu o· en er . 
muharebeler, do:duncu ı;:tınune gınn1s - G ı·ı ıepel 
tir. " I Iayla, 26 (A. ~:) - a ı e .araJa 

A3ileri ih:ıta har~·atmı takib eden kı- de nıkubulan musademelerdc ~ ·· ru .. ! 
ı ·ı· b0 

• ·· ı - ı ·· owu taat, bu saba.lı muharebe mevzilerinde nan ngı ız za ıtı o muş ur. tl 
bulunmaktalardı. tedhiJ~lerin sayısı 45 tir. Haydu 

Kaçmak t~bbtisünde bulunan Arab· 
!ardan mürekkeb bir bfUp, Mic::hmar 

Harrdendeki Yahudi kolonisinin )?akı • 

nınıian cc.çerkcn polisler tüf enk ~~i te
afüfotle bul~nmııitur. 

Fılistinin diğer mmtaJ..11larmda tahri
kat devam etmektedir. 

Haytada bir tedhi~. içersi müşteriler 
le dolu olan bir ~rahveye bomba abnrş. 

tır. Bir İngiliz askeri bombayı yakalı. 
y-... rtik dış:ı.rıya atmış ve bomba dı~'lrda 
patlamışsa da nüfusça teleıata sebebiye1 
\'ermen1iştir. . 

Hrunlede telefon hatları ikesilmi~tir. 
Tulke?imde hapishane)·e karşı tüfenJ.. 

ateşi açılmı~ır. 

Bu gibi hadiselerin tekerrürü dolayısi· 

le h0h1.imet rnemurlan, bu mevkide nk· 
ı;;amm beşinden sab::ıhm dördüne kadaı 

lngiliz 
kab~nesinde 

Çörç11 hava nazırı 
olu)'Or 

Londra, 26 (A. A.) - Suhday Re!erE> 
gazetesine göre Churclıill, hava rumn 

Lord S\.intonun yerine kabineye gire . 

cektir. Lord Svintonun sıhhi vaziyetinin 

iyi olmam.ası dolayısiyle bu ihtimal bir 
müddettenberi hükumet mah.fellerinde 
münakaşa edilmektedir. 

Teşekkiir 
Şişli Marmara kliniğin\!e vefat e

den aziz babamın ölümü dolayısiyle 

yazarak ve söyliyerck uwyet 16tfun
da bulunan ve ccı:ıueyo biaat iştirak 
etmek zahmetini ihtiyar eden bUyük. 

lcrimc, dostlarımn ve arkndn§larnna: 
merhumun hastalığı csnasıı.ıdn bütün 
gayretleriyle ihtimam ve E>meklerinl 
sarfeden değerli doktorJannn arıh 

yUreğimın şü!cranlanm ve ailemin ve 
benim minnetlerimizi muhterem gaze. 
tenizin sayıfalarmda arz.cdt:rim. 

Hasan - Ali Yücel 

tak ıbine de\-:ım edilmektedir. 

Hazır ilaçlar 
karşısında ... 

ıdc Bnştarafı 2 1nC 
hekim tertip edeceği bir hap. ?iI ~~ 
veya her hangi ispençiyari oir ıl§ç . 
mülil altında bu Uç maraza karşı ~e.!:ır 
deb:ıccek üç ilaci da birleştirebıhr 
fakir hastayı da üzüntüden, sUrünıne 
ten kurtanr. 

Muhakkak ki, ilaç tertip <'.der~~· 
· deıtı zarken hastanın cemiyet dahilın 

• d. • • • • "b ra aJfl1S t1sa ı sevıyesım nazarı ıtı a b 
dır. Zengin hastalara en lük::. ve erı 

11 
hah ilaçlln vermekte bir beis yo~t 
onlara verecekleri para bir çerez ]ta 
lindendir. . 

Maamafih yukarda zikrertiffl1 gı 
bazı iıtiçlar vardır l:i, fı'karahk 'Ve~·a ı 
g:nlik tanımaz; bir kuş palaz• ıtarŞ 
da bir cöpçünün ve bir kralın Ç11;ll 

d - . af" 1 '·urtll a aynı ş ı serum a ı.. 

caktır. Fakat ayni ha!talrğın ır. t 

öksürtiğü i çin kral çocuguna çitctt!t:tı 
bir tablet, çöpçünün c;ocuğuna da ka 
ka~ığ"yle bir su verebiliriz. 

Bazı modern tedav:ler için .;e 
seUi bir nevi romatizmalarda ,,eya 
remde (altın mürekkepleri) ni tatbİ~ 

' ·1 • b" . B "bi b:ı me« ı mı ır zarurettır. u g . 
tedaviler .İ !iin devlet h ,tahanelt'!I 

8 dispans~rlcr fakirlere tatbil:at salı 
dırlar. Bu aynca dü~:.inülecek yU·;e 

· · 'd0 V b""t'" h t • .. anele cemıyct :şı ır; e u un cıs • 
1 

miz de knb:l olduğu kadar en şa)'~~ 
dıı>lld !a.brilt:oh•r%n .. ~ u ............. t .. - u 
etiketlerini taşıynn gü:rel ve şafi rıı 
tahzartannı her gUn kullarurınr. 

Çok bahtı bir zaruretle ekme!> p• 
ııt için çalışan ve ister i&tcmcı ya~ 
dan veya u:akt&n bu sny1sız baılf 
larla allikası bulunan bir hekiırı olı1' 
~nn cilı~tlc. hür vicdanımdan sı~ d 
• " ' · •; .,...1 ... : ..., t-.m:ıımivle bi~arrfa!1e 
İdealist meslekdaşlarun kadar dU t 

. . l la tıaıı ve msanıyetpervcr c.:ta.:ı ar • dll 
• yapan ve satan ı:lfika.-tarlarıP r) 

ni fikirde oiduıdarmı kuvvotlc aarı 
nım. 

Dr. Rasim Ados01 

--=~eıı;::;;tllli&l&i;;;;;;:;----iiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiii!ii:iiEkCi!iiJS!C&!iİiİİiiiiiii(:,.,i~siiiiiictill:ı'_ll'· 

Bu ahşam SAKARYA sinemasınd8 
Yeni bir artistik hadise: Paris sergi~fode b:rinci mül~fifr. tı hzanatı 

Suiistimal 
DAVAS& 

Emsalsiz filminin .ilk büyük irae!i: En parlak yıldız 

DANIELLE DARRtEUX'niin CHARLES VANEL PlERRE 
MINGAND - YVEITE LEBON - JEAN WORS 

ile beraber çevirdiği en miles$ir ve en mükemmel filmi. 
Yerlerinizi evvelden aldırınız. Tc?don: 41341 

~=:======= llr. Suphl Şe11ses . 
i ldraryoHnrı bastahk'arı mntelıassısı rıı1 
i Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Leltlcrgo Apt. Muayene 4 ten 50 

L.............. Cumartesi fakirlere paraı:ız Tel. 439~4 ................. 
. . .. 
j. ·:.~ <"· • --l~J: .. }~. 

Baş, diş, nezle, grip, romatitr11 
ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

fcab~ da Unde 3 ka,e ahnabl=ir ,.,1, 
rsım ve markaya dikkat. TakUUerın1a"1 s1~e1T1• bu hareketini sabit ~örmü~ ve ken ısı· 

. ·nnı· ,.,.,"hapis cezasına mahkOm et-
nı yı b ...... 

Ka7'nntn tazmlnııta mlltealllk o
lan safhasına da lstanbul ikinci ti
caret mahkcrnos1 bakmaktadır. Ma-ı 
ce.11ance vapura bu mahlceme>nin 
verecel;I k:ırnra lntlıaren Haliçte ha 
cız altında bulunmaktadır. 

sap edecektir. j -~-~-~.~zr:· .· 1t ~·:-· . . , ... ~• '4·ı .··.·• ... 

miştir. 
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Yazan : Nizameltin Nazi/ 

-1-

Qenç kızm yüreği hopladı; siyah 
~Jcı· v enli elini kalbine bastırdı : 

adar korktum! dedi 
-!-

l6sı 1' ı.cs:nifoyız.
&,r Hıuıan €Ünu •• 

ı-..~·~ Jcrn'!en\i .. n ll:«ırise uza,ran t0.ılu 
·~c, dort n~la tt ıın atlılar ve tc 

~itlen ~rctrchyan top arabalaı ı ra. 
gu;I .. kle ıleılıycn dört atlı bıı 

ua sı, l:apwnda şi~ gcçin1mı§ 
) bit ~a.ı: sallanan bir kır lokantası· 
b.pısı önunde durdu lçındcn ıQtoa. 
bir gf.'1lÇ kız y;ış.ıca bir kadma eli 

6~taro:ı.k ınmest!le yardım etti. Ken.. 
~i i~tlkbalc ko~n hancı ile s:ıu-

arab :ı.cıı ın yanı ıda bulunan bir U• 

~ tza:nctli bir eda ,:le ıunları soylc 

' Mad:uıı la markiz, geceyi pis ha· 
~ıda ge~irmck arzusunda değillerdir. 
}'hıtde telaş cdiyursunuz. Madam la 
!~ ~u kn!lıki ıtğaçlar araıunda taam 

~tlt ıırzusund:ıdmar. Bir kaz ktzar
'1ilir nıismiz?. 
l "au haneı iriyan, ayı gibi bir adam.. 

' (•) Uşağa ters bir cevap verme
•ıc i~in kendisini güç zaptetti. Hani 

~~danı bır z daha gayret etmeseydi, 
1:1 cnsl'Sinden yakaladığı gibi çml-

İllıla1ı; aoyuverir ve fişe geçirip kaz pa. 

~ tibi, iyice ateıtc döndüre döndüre 
~lirdi. 

~Uzu hıödetindcn, evveli kıplarmızı, 
·a sapsan kesiltclşti. Nihayet güç 

~ lnsıJ.nuı dişleri arasından şu cevap 
~hileli: 

' :Madam Hl Markizi hizmetimizden 

'rıt.tn ctmcğe çalışacagız, mösyö .. 
l? 

~ ..ı sırada arabadan atlayan genç kız-

) >lıtı kadın handan ve tozlu yoldan 

t~' .YUı: <.lli adım ötel.ie aık~ bir ağa~lr
t gıden patikada ilC"rliyorlardı. Uşa-
~~ t.ıadnm lli Markiz diye andığı bu 

~h ~adın Cenubi Fransanın çok tarun

>t bır asilzadesi olan Marki Do1;)in. 
~'*) ııin dul ka:ıısı Agrippa idi. To

~ İ-'ransııaz'la, Niyor kasabasından 
~~lar, Paris tehlike mıntakasının 
~~la geniş bir kavis rcsmed~r~k 
l~~l~r, ailelcrinın başına gelen bir 

~t{' ıkiyet etmt~ için kraliçeyi gör-
~ t tidiyorlar. 

~~ 0k tıizcl ve endamlı bir genç kız 
>~1r.ııısuu, baştanbaşa siyahlar &i
\ iti. Siyah eldivenli elinde kaun 
~~et, dcriıi ile ciltlenmi§ kilçük bit 

t. ıı tutuyor, boJ kaian ;liyle de büyük 
"il~· 
~tıi yedeyordıı. Yolu yarıladıklan 

' \~ koşa ıeıen azametli uıak, 
·~ Ctlcar bir tavtrJa ihtiyar kadının 

-ı~ ı.ı tutup yürün:.eıine yardım et· 
"t °baılayınca genç kız scrbcat kal

~ t tulUınscyen t;,biat ortasında co.. 
krJn töylcmeğe ve ağaçlığa doğru 

~ d h ba•ladı. Dıraz sonra da ağaç
~ hp LUyük bir çınarm altında 

dtı, c~r.deki itabı açtı. fıte o n· 
tı~ l'lnı baıındaki bir funt1.alığın ara
~t c tı •iÜrbüz, sevimli, fCn, ve ncı'eli 
't,ı;~ulr yüzU bel.rdi ve pkrak bir 

u Çc.cuk · ' . ~ı 'a~Oo ınatmaze) !.. • dedi' - Siz de 
Q, laıı.ba; oynuyordunuz?. 

1~'t:ç .loıın yüreği hoplamıştı. Siyah 
tılı clıni kalbine bastırarak; 

~~b~h ...• diye l.;ığırdı. - Ne kadar 
\> . ""Ql ? • 

t 
, ~Jğu görür görmez: \ ,,. 
~~. ra.ı:naz! • det!!. - Ne anyonun, 

tı~la ~Ylf'dim ya maımel.. Arkada~la-
0Yuı oynuyordum .. Onlan kay-

bcttim . .:;ize soruyorum. Siz 'de birimle 
oy.n~yan:a::-dın mr..ınu?. 

Ve 'C 'C/ ıp beklemeden ilave etti: 
- Hayır, hayır.. Ytmlmrşım.. Siz 

Moayo Fcnelon"un ~utbc.lerini okuyor
sunuz. Siz ı.k:lh biı kıza benziyorsunuz. 
Siz nasıl ~ klamla" oynayabilir&iniz?. 

Glizel kızın bu s6zler h~una '1tmiş.. 
ti. • 

- Buraya gelsen e ...• dedi. - Hem 
$CD tl uzaktan elimdeki lcltnbm ne oldu. 
ğunu nasıl anlnyabildin?. 

Küçük, çapkın çapkın göz:lcrini larp
tı: 

- Ooh matmazel.. .Elinizdeki k.it~
bm bir ayni de bende vardır. Bir çok 

ye::lerini <.rberlemci ... me<:bur oldum.. 
Bil eniz ne yoruldum ı Bu kitap, iyi 

hıristiya.1 olsunlar dıye asil ailelerinin 
çocuklaw11 dağıtılmıştır. Her halde 

siz de asil bir aileye mensup bulunu.. 
yonunuz, delil tni matmazel?. 

Ve F.ıransuu, tasdik makamında 

baıını sallarken dev:un etti: 

- Annem. bu ağır 'Ve af dab ıeyleri 
ezberlemcn1 kiti celr.-.iyormuı &ibi, be
ni her panr Abbc Fenclon~u diriltmek 
için Kateürala da "öndcrir. 

Gen~ lu:m yüzünde evveli bir hayret 

belirmltti. Bunu bir dikkat takip etti, 
sonra Fıransma.ıun Fii:iilnda~ pembe
lik belirdi, gözleri ıil%Ufür &ibi oldu. 
Acele ac-=le nef eı alarak; 

- Gelıene buraya •..• diye mınldan· 
dr. -

- Gelrneeem •. 

- Gel !buraya diyorum, yaramaz •• 
Gel buray.:ı diyorum sana ... 

Ve Fıransuaz bir zıplayııta yerinden 
kalktı, kitabım bir tarafa bıraktı. fun
da lığa doğru koştu. 

Çocuk, yapraklar arasın.dan çevik 
bir hareketle başını çekti, fakat kaça. 
madı. Çünkü genç kız kurnaz hareket 
etrr.:ş, fundalığın üstünden elini uzatıp, 
yaramuı yakasından kavranuştı. Ve 
acele acele fınc?ah~ı yarıp öte tarclia 
geçti, ço:ı.;ğun beline kollannı doladı, 
sımsıkı sarıldı. Yorulmuş muyclu ne? 
Kesik ve ı:ık soluyor, burnunun delikleri 
a~ılıp a~ıup kapanıyordu. Çocuk; 

- Bırwruı beni.. Oh çok sıkıyor
sunuz, oatmızel.. Eıralnruı yalvanrım 
ıize ..•. 

(Devamı var) 

("") Madam dö Mentenon'un mektup
lanndu. 

(*ılı) d'Aubigne. 

Fena nasihat 
Bir frans:ız gazetesinde okuduk: 
Ba;ivekil Sotan, i' dolayısHe geç val"te 

kadar alıkoyduğu katibeye izin verir
ken: 
· - Gidebilirsiniz madm:t:el, dedi, la-

.tife- '.)'61lu il~\'e etti: 
- Ve geceyi bir barda geç.irirsiniz! 
Husu~ kalem müdürü lafa karı~ı: 
-·Bu fona nasihata sakın uy:mayı-

ruz madmaze.1 ! 
Başvekil mukabele etti: 

- Kadınlar fena nasihatlara urmaz-
lar, onlara takaddüm ederler! ... 

Hiddctic söylendi: 

- Beni budala mı sanıyorsun?; 

öt::ki '-irUmsiyereh cevap ve dl: 

- Hay.:-, fakat yanılmı~ olabilir.:m. 

Cc,·aplnrı \'eren: PU.OPESOR 
ıS.>\:'i RK 

Dütün tnfı.ilfıtiylc 1.anıklcri n izi; nıcıi:.rct 
ve 1rnsurlnnnızı: sizi no:ıTete c1f15iirecck 
kııdıır ''azılı ,.e sarih olıır:ık lııısıısiyclle. 
r.inizi; lutıuğunuz "\"c:ru diişün<l~unüz 

işte ınu\'afrak olup otıni;·acağın ızı; ni
hnret 1~ farkla ~·:ışınıtı size 'SÖ)'li:rebi. 
lirim. na un bir gazelf.'den, 71 r kitnptıın 
\"<'Sil aklınızdan ynzn<':ıJtınız clört snlırlık 
~'aZlyı: son u.ylarılaki imznların111.l::ın i
kisini gönderiniz. 

-rns
Aua11cık: ô:: 
Ynşınıuı ,.e ş!mdil"e kıırlnr <ge('rn h!ıyıı

tınttı:a ısc>re &hı <!ı'kkntli olnnınlz ll'ı:rım· 
iken ızıım::ın rarnnll ıd!k'kn1 tııı~nızı lc.ap 
elli~i r.ckild,. kullnnrnıyorsunuz. l)rriniz· 
de dikknlli <>lmnıııak, lashıhl lr.a? eden ku 
surlnrınızclnıı lıiriılir. Fn:zln )"Orucu .işleri 
çalınk \"C oldugıı ıdl>i lııılri\'t'rnıek hu:dnrı
nızcl:ın lıiriılir. ı.:enclini1e ı,:fl\·eniniz rle 
fa7lndır. Bugiiııkı.\nden dahn miihiııı lıir 
me,"ki. daim:ı hııyulltıhıledil'. Hcılt·Unlz. 
büj iik \'C yüksel.Ur. Sıkıntılı 'c ıııfü,,kül 
nını:ınlorınızdıı kafnnızrla yıışııllıf;rn11 lıa
,·nıın düşünceleri ile kendinizi k:ıylırıli;ror 
~unııı4 Dııhn müs)ı,.t ,.<' rl:ılın pratik hir 
progr:ınıln hnyntınııı tnnz:im ctlersc11'iz, 
beldccliAinh: sa:ıdete kn\•u$m:ınız ınnhnk· 
knklır. 

-l(j(j

,\ nkııra Joli SO: 
Bundan enrl gönderı.lijtiniz yn7.ı üz.eri

ne ,11ptığım tahlillt?r dola~·ısile kııllnnılıAı· 
nız -Hade)·e lıilh:ıs l\ teşcll:'ür edcrlm. Si· 
7 in gibi hemen bütün rniir:ıcaat edenler. 
tnhlil!t"rin nmt bir esasa islinnt ettiğini 
ve neticelerin tnın lıir is:ıhcl ııö~crdiitinl 
tıcy:ınrln itlifak c<li.vodnr. Size YC lıu tarı 

<ln illH:ıllnrını ihznl edenlere Jrnr.şı bu ,·esile 
ile teşcl<kfiril \"nzifc !;n}ııınktayım. 

tmınlıınnıtı tekrar tc'krnr tetkik ettim. 
Bıınların tetkikinden nnlııdığımn ıfÖl'C, 936 
ile ~37 nrnsın<lıı hnsııtınııda c o<;lı :bir Yn
k:ı olmuşlur. Bu ''nkanın ne oldu~unu t:ı
' in edemedim. Yalnız esnsh bir dc~işikllk 
lfodc eden bir lıiı<lisc olrlıığunu lıulabil
dim. lla ~Un b11l~i \•e bUhııs:s:ı etrafınızı 
\"e muhitinizi kcndinb.dcn memnun sör· 
ml!Al, bnşknlnrrnu1 snntlcti i~!n hnttl feda· 
karlık yapmanızı da :z:e,·k saydığınızı an
lndım, bu süzl'l his ,.e lıuyl:ırınızdıın dola
yı sizi tebrik ederim. 

Bir kusurunuz: .l\loııden Ye konforlu bir 
hayat:ı fa:ıl:ı lı:ı{!lılı~ınızdır .. Gent"siniı, :ır
Jınrlıı$11ırınızdan ılluıa iyi y:ışıy:ınl:ırın ha· 
~ntıııı kısk:ınmıyor, fnl.:ııt lıunlnn f!ıbl:ı ile 
takip l'diyorsıınnz.. nu l ilz.dcn btıt.'ln le· 
C3s0Tc"1ttrpı1dlğtmz. da oluyor. Site tnvsi· 
yem şudur: Esn" y:ıpılışınız ve ruht tema
yülünüz: Neşeli olmn1in fe, kııliıdc müs:ı· 
itılr. Fakat lam hlr neşe İt"indc değilseniz, 
bunu kısmen lı"ssasiyctlniıe \+C kısmen tle 
hay:ılı olcluğu f,ibi nlm:ıınaf;n ,·eriniz. Ha
yatta ~o'k iyi gllnler ''n:ıdcdcn 'l'atınııın 
tahliline iliınnt cdııiz ,.c hcl"8Ün uyumak 
üzere iken it"inizdrn ~unları söyll'ylniz: 

"Den :mesut olmak it"in doAdum, m su
dum ''C Jnlıa da mesut olııcnl;ıın, kafamda 
Fr etlen üzünttıler, mu\·nkktıttlr. Stı:ıı!cti
ml, ten yarnltıcnliıın.,. 

Bir ıie ciddi \'e Jay~hılı esC'rlerl oliuınıını 
11 \'e fikri tcklinıiilünfizii tıımnınl:ım:ınu:ı 
tnniye ı·ılerirn. 
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1Jur$a l' . .\'. 3): 
Gcnt"siniz, size uzun boylu ''eya uzunn 

yakın boylıı demek doRru olur. Ynz.ınızdnn 
pek nnlnşılıımnnıııkln ber:ıher yc.zınız.ın 
t:ıhllll, iyi bir 1:ıhs!I törtluğlinüıü anlatı· 
:ror. Bil!mssa hesap işlerine, ri)'tltİ)'tı ka· 
hili)'elinlz iyl olac:ıktır. Bilnycc<.' iyisiniz. 
Fnal bir ıutsınız. lşlcrden Ye t"&lışmnkton 
)'ılmıız.sınız. lş slı.i ~-ormnz, çünkü bunlnrı 
ncı bir il.le ft'er (;ilıl yapmıız, onları zevk 
haline getlrmeslni tıllirslnlz. Bedbin ruh· 
lu ,.e somurtkon dcğllslnlz, bu, en iyi ,·n· 
ı;ıflnrınııız.dnn blriılir. Yıılnıt tulumlu de
ğilsiniz buıhluıı \'llZgl'~iniz. I~~cr bu yııı
dıkların sizi latııı in l'lıııiş ise, ruiito:ıl.:ip 
tıılılillcr i~in ıllğer lıir ınürııcaat yapınız. 
Çünkü bazı Şe)·ler, dalın sö,yJenıekliöim 
için gllndcrdlğlniı y:ızıdan huldıık!ıırımı, 
elifler hlr yaı:ınızın tahlili ile kontrol et-

Yolcu (rnakf.ni.stc) - Biraz daha 
hızlı gideme:: mi.sinizt 

Makinİ.<>t - Giderim ama, lokomo
tiften ayrılmam d.oğni değtl ki ... 

- Fransız karikatürü -

l'a:an~ Kc.nnn Çinili - Mt-lck7.n<l Çinm 
c .ERR'EJ{ - ınz > 

(Tercüme N ıklibas lıal:f•ı mtıhf11-.:«rırJ 

- .\'ımuzra: '22 -

lbeyıaıaırnn evın~e 

iki tarafh bir bombar-
dlmana uğradım 

On~ara bıraktığtm elb~seferimtn cebin ... 
de Kamuranın nufus l<ağ•dJnı ve b.n 

lhahK çek~ butmuşlardt 
Ekserya, Lcylfüara bir defa Ea. 

bfthlcyin t ğrtn·, onbı a gücümiin yetti 
ği ka!'lar para brral:ırdım. O akşam, ni
yetim par<ıy:ı bırakıp ~kma'k ve sat> h. 
leyin uğı-.ar ma!.."tı. Çünkü bir arkada· 
şa o ısabah tvinde sbz vem1iş bulum: 
yordum. 

Gece, p:ıra "Verme<:cn aynldığımı i a. 
tn-lay.ınc:ı b'ilmccbariye evden d:ıha er
ken çıktım. Ltylalııra uğradıkt~n son-
11a, ~ôz ..a:ıtimdc arkada~nna yetişmeyi 

düşündü·n. Bundan başka, paray.ı: ver
miş ~ile bulunsaydım, gene gitmem Hi
.mn;lı • 

Çünkü ııslanan elLlseJcı;imin ceLin
de Klm~:eının nüfus Uğıdiyle resi::n -
lcrini ve çeki unuttuğumu hatır-lamış

tım. Dunl:m yanıma almalıydım .. 

L~yla!'\m kapısını çaldrm; .cınncsi açtı. 
Fakat yüıunü ve bana bakı§lnı beğen -
mcdim. Lt-ylinın o QÜn fabrikaya ~;ı. 

miyeccc/ni biliyordam . Gece işi almış
tı. Akşam üstü gideı.ekti. 

Annesi yüzüme Lile bakmadı. Ka
pıyı açık bırakarak cırkasını dönüp yii.. 
rüdü. Bunu ilk defa yapıyordu. Arka • 
ıundan ses1endim: 

-Ley1a burada mı?. 
Sert .oir sesle cevap verdi: 
- Ev.:t ... Nerede olacak ki ... 
- Nerede?. 
- Odasında.. , 

Parayı hiç bir gün annesine vermiş 
değildim . Her ır:amau Ley1aya bırakır
dım. Onuı' için doğıu odasına ç.ktım. 

Onu. bir GJndalyeye oturmuş, çorap 'ta

mir eder göroüm. Arkamdan anne:ıi de 
geldi. 

Leyla, nğlaıruıa bmziyordu. Daha: 
- Nen .. ·ar, Leyla?. • 
Dem:ye kalmadan, gözlerini yUzU -

mc dikti. Kaşlan çatıldı: 
- Artı«c her ey nlaşıldı, dedi. Ui

kayd dumıanın, aımcn.:n buraya kaanr 
gelip uy.durduğu cfülerin, manası an • 
laştldı. ELınlnr ne sana, ne de annene 
yakışırdı. 

Ann:si atıldı: 
- Sana söyledim, kızım. Böyle ya

lamn tl~tte bir manası vardır, diye ... 
Nihay::t t.une sözüne gc:lmiş oluyorsun. 
Kaoohat gen de. Hem t:cn çektin, hem 
bana çektirdin •. 

Böyle i:!rdenbir: ik: taraflı Lir bom
bardıma~a maruz kaJmam, beni şaş\rt.. 
nll§tı. 

önee SÖ}leyecek bir"şcy butamadım .. 
Sonra <la kekeleyerek: 

- Ne cluyot, 'cledi:n, ne var ki? 

ıııck ilıllyncını duydum. 'Miilcnkip rnürııcıı
lıek llyorum. 

Münhal caktiloluğa talipti. 
sordu: 

Patron 

- Ayr.,ı zamanda stenografi ile de 
not alabiliyorsunuz, değil mi? 

- Evet efendim, yalnız o zaman 
normal yaud3n daha yavq not alalfüi. 

D<eDDOD!k 
Timır?ıanede bir deli elinde bir çe

kiçle mıitt:nadiyen başına vuruyordu. 
Bir arka'bşı müdahde etti: 

- Deli misin yahu? Başın acımıyor 
mu?. 

- Deli sensin! Başım acıyor amma 
başıma ~ekiç vurduğum zaman öyle 
zevk duyuyorum ki. tasavvur edemez· 
sin 1 

1 
nu SÖ?\ım, Leylayı itrite dönôürm~k 

için kW g~ldi. Göıltr'inin karardığını 

an!a:nış~ım. ncı.:y'e dönmüştü. Birdl'n -
b1re yerinden fırladı Elindeki çorabı 

odanın Y.ö~esinc fırlatarak ayaga k;ılk
tı: 

- D3~a ne olacak l:i!.. dedi. 
Ve sitıirli bir halde elleri titrlyerek 

konsola kt ~tu. '.Bir göz çekerek çıkarttı
ğı zarfı yı: tarcasın:ı a~tı: 

- İ§tc .. '.Bu ne'?. 
l~orktuğuma u~ramıştrm. Cevap \'er· 

mcclim. l eyla l>0gıılıır gibl aevam l·t.ti; 
-- D.:k sen ele, o al~k kadın da gö· 

reccksinı::. Neler yapacagım .. Utan- ' 
ma1.Jar. 

1 -C'fl~.;a bu v:ıziyette cevap vermek 
onu büsbiitün lı:uduı tm&ktan ba~:a bir 
§Cyc: yaramıy:ıcaktı .. Susmayı muvafık 
bul:lum. ı:':ıl:at o, ben sustuk~a azıttı: 

Nihay-:t day.anamadmu 

-· Ltyl:i, dedim. Kendini boıuna u
züy.:lrsu:l I .. Beni dinlemiyecek rniain? 

A nnc;i araya gin\t : 

-· Elbette gene bir §ty uydurat&k· 
tır, kıztm, dinle .. 

.A nnesint döndüm: 

-~ Rica ederim. !Bizi yalnıt lar:ı.kt
nrz .. Kızınız çocuk dı:ğildir. U yduı ul-

muşta, uydurulm:ımı~ı teftik edebilc~ek 
bir yaştadır. DüşUnur. Makul görmez
se annesi g.:bi düıurtür .. 

Leyi!, benim falan söylemiycc. i~i 
çok iyi bilirdi. Ondan §imdiye kcı ... ıır 
yalnız bir §Cyi saklanııştlm: Kız old J -

ğumu .. Bundan öterfoi, benim kadar bi
liyordu.. 

Ane "yle bu şelrildc l:bnu~uşum, ·ın~ 
nisbeten Sctkinleştirmişti. Hatta o d:ı: 

- Ann~· ... Neler töyliyet:ek bakal.m .. 
dedi. 

Dundan ıar dinliyebilccek, muhakeme 
edebilecek b=r vaziyete geldiğini anla

dım. 

Annesi çı'kıp gittikten biraz sonra: 

- Şimli beni dinleyebilecek mir.in, 
Leyla dedim. 

- Annemi n.•!;in çıkardım. Tabii dın_ 
leyeceği.>n. Söyle bakalım. 

Söze ~••şl:ın.azdan önce yanma yaklaş 
tım. İsrm ıma fağn'\tn ellerini ellerim 
:çine ladım: 

- Evv'!la dedim, bak gözlerime! Bı1u 
larda, .seni aldatacak bir ııık görUyor 
musun?. 

Cevap vermedi. İlave ettim: 

- sen.= dedim, böyle asabileşmiı l,Ö• 

rünce, beni ne kadar sevdiğini anlaya -
rak seviniyorum. Fakat asabiyetin iaı:· 
lası d:ı -;:ına %arar. 

Leyla cevap vermiyor, yalruz beni 
dinliyordu. :Sen asıl maksada ge~mez • 
den öne ... ona karşı duyduğum hissin en. 
mimil:ği l·akkında dil döktüm. Sonrn: 

- Şimdi, seni d.ıha 'Sakinleşmiı. oy· 
lcdiklcrimı muhakeme edebilecek bir 
vaziyete girmiş gü:üyorum. Beni ı:i~o -
le •. ve iyi muhakeme et. 

Bunu söylerken, kafiyyen yalana 
sapmad!!n, hakikati oldugu gibi anlat. 
mnya karar vermiştim. Nitekim böy1e 
yaptım. Ona, en küçük bir noktas:ıu 

h:le gizl~medcn, h5diı;;eyi olduğu ıtibi 

anlattım. Ve gerek nüfus kağıdını, gc• 
rck resimleri niçin aldığımı söyledim. 
V c bunl ln nasıl iade edeceğimi de iJa· 
ve etmeyi unutmadım. lşin garibi §U ki, 
ona nasıl iade edeceğ"tni tnlatmaya tıaı
lamazdan önceye kadar bu mevzuu 
kafiyyen aklıma getırip tdüşünmcmi~ • 
tim bile .. 

Fakat Leyla ya anlatırken, ak1ıma te· 
len hal şeklini doğrı.:su ben de pek be
ğendim. Jfotta bu iş için ~ynca düşün
miye lüzum l?:Östcrmiyecek kadar .• 

(Denmr:Yar). 
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.. Kençv.k~z kedi pe~çesine 8Sla C8111 bazı 1 ~ 
dUŞeCegını anlıyan bır kanarya PeıreırııcıleBeır ai!:ny@ır. ©JıemDır 'l!:~ODeır lY!zeırDnde yYırO\fO~ 

telaşile çırpınöı Mürebbisi diyor ki: Ona aylarca bir çocuk gibi ~ 
Konşita odasında gözlerini açtığı va. 

kit güneşin epey yüksclmis olduğunu 
gördü. Demek on beş saat kadar uyu. 
muştu; bir ilfıtla uyutulmuş olacağına 
hükmetti. Kalkmıya davrandı ve dehset-

~ 

le irkildi: gayet )ıımuşak tüylü büyük 
bir kürk üzerinde çırçıplaktı. Vücudu
na hiirkün nefis tüylerinin teması öyle 
bir haz veriyordu ki, ihtiyarı haricinde 
duyduğu bu zevkten utandı ve çıplaklı· 
ğıru unutarak kendini yataktan attı. 

Ayakta etralına bakınafuk üstüne ör
tecek bir SCY aradı. Yatağın yambaşın. 
da göremeyince döndü ve bir çığlık ko
pardı. 

Ve haykırdı. Darben."n nereden geldi
ğini anlamak üzere başını çevirdiği sı.. 
rada ikinci lıir dar b--: bal~ırlanna gel
di. 

Yüzü kukuletalı papas, ucu sekiz, on 
parça smr.ı ile n.:h<ı) etlenen bir karr.çi 
ile genç km kırbaçlıımakta id.:. 

Sırımlar, zavallının, elbise ve iç ça
maşırlarının himayr.ıoınden de mahrum 
olan vücudunda kırmızı hatlar çiziyor, 
uçlarınd1ki düğümler sıyrıklar yapıyor. 
du. 

Torkemada dudaklarında zalim bir 
gülümseme ile onu seyrediyordu. 

Genç kız kedi pencesine düşeceğini 
anhyan bir kanarya teltlc;ıyla çırpındı. 
bir örtü aradı. Yatağın ü'stündeki kür
~ü almak istedi, şilteye dikilmi~ oldu
b'llnu anlayınca ümitsiz ,.e bitkin hir ta
vırla gözlerini ba~ka tarafa çevirdi. tıd • 
eliyle vücudunu kısmen olsun örtmeye 
çalışrrken ba~ engizitörün sesini işitti: 

- Telaş etme güzel Konşita... Sana 
bir ders vermek istedim. Tamamiyle be
nim elimdesin. istediğimi yapabilirim. 
Fakat cebre müracaati son çare olarak 
tatbik edcc:eğim. lyice düşün. 

Tekrar görüsOrüz güzelim! 
Ve p:ıpas bu sözleri müteakip odadan 

ı;ıkıp gitti. 

Konşita odada yalnız kalınca engizis
ronun eline düştüğündenbe.ri ilk defr 
olarak kendisini öldünneyi düşfindü. 
Fakat papas herhalde bu ihtimali dü

sünmüş olmalıydı ki. odada bu işe yan
vacak hiçbir şey yoktu: ne bıçağa ben
zer bir şey, ne de mesela perde ipi ... 

Genç kız böyle etrafına bakınırken 
odaya iki kadın girdi. Tatlı sözlerle o
yalıyarnk \'e nüfuzlu dostlann teşebbüs-

leriyle rakmda tahliye edileceği yolunda 
~zler söyliyerek genç kızı giydirdiler. 

Torkcmadanın maksadı Kon~itayı ümit
lcndinnek ve böylece keder yüzüncien 
ı;ıhhatinin bozulmamasını temin etmek
ti. 

O gün ve ertesi güna böyle geçti 
Genç kız da kadınlann sözlerine ina· 
ntr gibi olmuştu. O kadar ki, ancak iki 
gün sonra tekrar işkence salonuna gö
t ürüldüğü zaman bu sözlerin yalan ol
duğunu kat'i surette anhyabildi. 

Bu sefer i~kence salonunda nişanlısı 
yoklu. Genç kıza gene mutad sual so
ruldu: 

- Pcrez db Herrera ile zina i5lediğini 
itiraf ediyor musun? 

Bakir kız tabiatirlc inkar edince müs
tantik papas: 

- Biraz dayak sana hakikati söylete
bilir! 

Mustaı1tik papas. Lu sözlerden sonra, 
muavinlerl:ıe işaret l'tt,:, hep beraber 
çıktılar. Itkence:iler de işe başladılar. 
İçlerintlr.n biri tavnndaki makaradun 
geçen bir iple genç kızı b=leklerir.
den bağladı. Diğeri ıpın öteki 
ucunu çekti. Kon!iitanın elleri yukan
ya kalktı, ayakları }'trden kesilmek de.. 
recelerfoe gelince 1şkenceci ipi bu ger
gin vaziy.!tte duvarcır-ki halkaya bağla· 
dr. 

Bu iş le tc;mam olunca işkenceciler ce 
dışarı çıktılar ve bir kaç dakika sonra 
Perezle beraber dör.dülcr. Delikaıılıyı 

boynunj.ın, göğsüncien ve bacakla:rn _ 
dan duvna merbut halkalara bağhdı
lar ve tekrar çıkarak betbahtı yalnız bı 

raktılar. 

Fakat za•ıallı n. şaııhlar konuşmağa 

vakit bulan"adılar, İ~kencecilerin ç•k
tıklan kapıdan. bir iki saniye sonra, 
yüzil kukulatalı, l\zun boylu bir papas 

gird=. . . 
Doğru-:a işkence alctlerının bulun-

duğu m"Jsaya gitti. Bağ bıçağı şeklin
de ince : ik b·r bıçak ~cçti ve K?~şitanın 

'Telerek kamçi darbclennın doğ. 
yanına t> •• 

rudan doğruya genç kızın vu~udun~ te-
mas etmesini bu b:çakla temın ettı. 

"t3 daha ne olduğunu alnaımya 
Konı;. • . 

1 d bıçak darbcsınden son-
vakit bu rn~ an,ğuk havası bütün vneu 

ahzenın so 
ra m .. ··t·· k n ani bir acı ile sıçradı. 
dunu uşu ur e 

Yerinden uzaklaşamadığı .=çin Konşi· 
ta.her kırb<:.çta old•Jğu yerde sıçrıyor, 

gayrişuuri hareketlerle vücudunu öne ve 
arkaya tfeıek kaçınmağa çalışıyordu. 
Bu hareketler papa:S! daha ziyade coı
turuyor, g:ttikçe · daha sık ve daha luz
lı vurımığ.ı başlıyorcu . Fakat yalnız o

muzlan, bacakları ve kaba etlerle kol. 
ları kamçılıyor, göğce ve yüze dokun
muyordu. 
Nihayet vurmaktar. bıktı, kamçryı 

yere attı ve kukuletasını çıkardı. 
Perez ve Konşita bir ağızdjln haykır· 

dılar: 

- Torkcmada !.. 
Baş engizitör ha:n hain gülümsiyerek 

tekrar Konşitaya yaklaştı ve onun 
nefretle çekilmcğe göyret ettiğini ,gö
rünce kedirıin fare ile oynaması gibi za
ı=mane IJir oyuna koyuldu. 

Dakik,ılar böyle geçti ve hain papaı., 
genç kızın kaçınma gayretiyle yaptığı 
vücut hareketlerini seyirden bıkınca 

geri çekilerek: 
- Görüyorsun ya, Konşita, dedi, be

nim cı:mdt"sin. Fakat ben böyle istemi· 
yorum. Onun için srnin bu mukavemet.. 
siz halin:len istifadeye kalkmıyorum •• 
Seni sevjyorum, Konşita .. Fakat d.:kkat 
et, sevgim kolayca kine inkilap edebi
lir .• 

Sustu, mahzenin } arı karanlrğı iç."n.. 
de kor gıbi parlay.lr. gözleriyle kurba -
nını yukarıdan aşağı süzdü ve çıkıp git
ti. 

Muhafazasaına !T.emur olan iki ka
dın genç kızı bağlatından kurtardılar .. 
Bir yorgan üz:rine yatırarak vücudu. 
nun bereler; yerlerini yağlarla oğdulaı 
ve getirdikleri çamaşırları giydirdikten 
sonra odaııına götürdüler. 

f:" ~:ı:.cnin envaı o günden sonra 
genç kıza ve nişanlısına tatbik edildi. 

Pcreze y::pılan ,:şkeı.celer maddi, Kon
şitaya yapılanlar i'ie daha "iyade ma
nevi idi. 

Mesela delikanlı dövülürken, Konşi
ta bir sab.:h kendiı:; ni karyolanın döı t 
tarafına cllerinde11 ve ay~klarınıfon 
bağlanmış buluY.o:-; Percz.:0 derisiı1in 
altına kızgın zeytby<ığı şırınga cdiliı. 
ken: nişanlıı:ıı odasında elleri arkasına 
bağlı ve çırçıplak Torkemada ile icci 
bir kovahınaca oynamağa mecbur olu 
yordu. 

Fakat T.'.>rkemada şayanı hayret bir 
cebrinefıR1e daima son d :ki~a kendi 
ne hakım -oluyor ve aşağı yukarı aynı 
sözleri ~e1·::ar ediyordu: 

- Konşita, muk:ıvemet beyhude .... 
Dediklerimi kabul ctıneli~.=n .. Beni zora 
müracaate mecbur etme, böyle yapmak 
istemiyorum. 

(Devamı var) 

baktım, emz~kle süt verdim 
Onu koynumda yatırdım; 

11l[""Jte..-cr.in canbazlara, soytnnla -
ra 1::--şı ;ryt:~t · · · mcra!.:la.n-: vardır. 
Yüzleri unla, galibaıoa ile boyanmış 

şimdi candan dostuz 

ş...lv~ra b ·y t- ' pa· •cıonu soJ ... ..a
rıların takla atmaları, şakala~maları, 
tuhaf tuhaf söylenmeleri hoşlarına 
gider. 

No )~ y-.ırtları, canbazha:ıclcriı en 
kala.balık olduğu bir mcysimdir. Dün 
yanın en büyük canbazhanesi de 
Londrada bulunmaktadır. Olempiy 
SirkUs .... Bu canbazhaneyi idare eden 
Bertran Villin, kumpanyaııın idare 
htyeti reiri de lord Londsdal'dır 

Garip bir ziynfet 

Londrada. herkes canbazları sever. 
Oyunlara başlamazdan evvel canbaz -
lan hayvanları halka göstermek, 
tanıttırmak çin bin kişilik bir ziyafet 
verilir. 

Bu muazzam ziyafette her meslek
ten, her sınıftan birçok davetli bu. 
lunur. Lordl:ır. kraliçenin daır.donör -
leri, ressamlar, me§hur muharrir. 
!er, kralın yeğenlerinden birisi bir 
fok mürebbisi ilfilı ... 

Lordlarm yakalarında mutlaka 
bir karanfil çiçeği vardır. Va~i hay -
van satanl:ır, yabancı eefirler, nazır. 
lar, yaşlı soytarılar, hülasa lngilte. 
renin en yüksek aileleri hazır bulu. 
nur. 

Ziyafeitn sonunda kralm şerefi. 

ne bir kadeh şampanya i~tikten sonra 
bütün davetliler kalkarlar, canbaz
haneyi gezıniye b~larlar. 

Londra canbazhanesi bir alem
dir. Or:ı.da tamam 7000 kişilik yer 
vardir. 

Bfiyllk geçit 

Artistlerin renk renk elbiS('lcrle 
geçişleri cidden görülecek bir şey. 
dir. Hele hayvanlar ... 

Sonra oyun başlıyor. Ve dört saat 
fasılasız devam ediyor. hk evvel sah
neye, siyah elbisesi, silindir şapkası 

ile şef giriyor. Derin bir sükftt ... Pro
kalı uşaklar kapıları açıyorl:ır. 

~anatkftr hayvanlar 

Kırmızılar giyinmiş bir sürU a
dam ortaya çıkıyor. Salonda, asker 
üniformasını andıran sırma elbiseli 
kızlar, kadınlar program satıyorlar. 

Soytarılar, bin türlü şaklabanlıklar

la halkı güldürüyorlar. Sonra aslan. 
Iar, kaplanlar akla, hayale sığmıyan 
vıınlar y1p:yorlar. Fille'" top oynu. 

yor, ve nihayet, sıra (kadın fakir) le 
aslana geliyor. 

Cambaz arslan 

Sahra ve hayvanlar kr11.hnın bir 
gün olup da i~anlar gibi canbazlık 
yapacai;ma, perendeler alacağına, de.. 
mir teller Uzcrind•? yıirliyeccğine kim 
ihtimal verirdi. Bu akl;ı gelir şey 

miydi? ..• 
Bunları yapan, 6 ya.şmda. 470 ldlo 

ağırlığında ve King Tussy adlı bir ns. 
landır. 

Bu nslan kocaman bir çoban kö
peğine benzc

0

r. Belki kuzu gibi muti 
değildir. Fakat mütcm!' 'iyen müreb. 
bisinin eJJerini yalar ... Tussy cidden 
harika denilecek bir şey y:ıpıyor: lkı 
ince tel üzerinde, rnlivazcncsini boz. 
madun bir baştan bir b3.Şa yüriiyor ... 
Telin boyu on metreden fazladır ... 

Tussy, sahm.nın ddiığu ~adar san. 
atkfı.r hayvanların da kralı sayılmağa 
liı.yıktır. 

Mürebbisi, bu hayvanı unsıl ter. 
biye ettiğini, canhazhğ:ı nasıl alıştır. 
e!ğ'm· ~ö ·le anlatmaktadır: 

- nu netiieye varm1aya Tmdrır ço1: 
zahmet çektim, çok tehlike atlattını. 
Vo tamam iiç yıl u;;raştım. Şimdiye 
1cad.ar yirmiden fazla aslaıı terbiye 
ettim. Bu çok [/üç bir i§tir. Tu:mj. 

i 

,. . 
• 

Aslan canlıa~ mmwrasrru muva!fakıyelle bitiriyor ..• 

Di111y'lm11 yegane 'Fakır kadım" 

bır }'ılanla oynaşı}'or 

yi ·satııı aldığım zammı 6 libre ağır. 

lığuıda ya var ya yoktu. Ona, tıpk-ı 
bir. çocul.: gibi emzikle süt veriyor 
ue Tw1Jnumda yatırıyordum. Otomo
bilde yanımda oturuyordu: bu suret' 
dost olduk. Bana taprnıyordıı. Kö-
7>e1:lerle tavıarla, keçilerle beraber 

bulumıyordıı. Pek küçük yaşta i~ 
tel iı.zerinde yUrllmeye alı§tırdınt· 8 eJi 
la11gıçta, müvazenesini gaybetme1'1 c1-

için kendisine yardım ediyordıtTTl· ~
nelcrce sabırla çall§tım.. NetıceJf 
gördünU:: ..•. ,, 

Kadın fakir 

Canb:ızhancnin bir de lc::ıdm fa~ 
vardır. Bu, kaplan postundan yatl, 
mı~ bir elbise ı?ivinivor. KOC3Jl1.ll1' 
yılanı boynu:ıa doluyor. '(J1t 

Basamakları, keşkin kılıçtan ~ 
merdivenin üzerine çrkıp iniyor. si ....,c 
cam kmkları tistüne uzarnıp yatır-
ve boğazını şişliyor... • 

Korcnnıım annesi Cez~yirli l-a:ı 
sı Hintlidir, Fakir kadın, birçok 
mektuplan da alıyor... fi 

En çok neden boşlandığını 11~ 
sevdiğini soranlara verdiği cevaP 
dur( I 

- En çok yı7an1nnmı tim.9(Jh1D11, 
mı severim. Soğuk kanlılığa bD~ 
rım.... sab~ 

Doğru, hakkı var. Bir tiıJ1 
1 

ISJ 
kocaman ağzına elini sokabilınek ~
bir ada.mm cidden soğuk kanlı ve r;1 
cesur olma..q 18.zmı. Buna rağrne!1• 
kaç kere yaralanmış .... 

di"eır 
GER ciddt:ı şık olmak isterseniz daima Japkanm.ı, çantamzrn. el 

lerin.:zin güzel olmasına ve biribirlcrini tutmasına dikkat ediniz. ., 
Bunlan güzel intihap ederseniz üzerinizdeki en sade, en ucuz elbife eJl t' 

başka görünür: İşlemeı:, gayet şık eldivenler vardır. Yabrz: seçmesini bilsl' 
bunu tu\•3..letinize yakıştırmalı. İşlemeli ropl:ırla işlemeli eldiven gitnıCZ• p' 

K .. .., k yapılJf· dl 
UÇUK ve yum:.ışak şap atar kadifeden, !ötrden veyahut ipekten cO,,. 

kat, bazı çok şık kadınlar, büyücek fötr §apkalan tercih ederler. Siyah ıtJIP 
mavi fötr şapka ç->k güzel gider. , 

Yukarıdaki şapkaların her ikisi de yetil kadi!cdendir. Biri arkaya 
diğeri yana doğru meylcttf.rilerek &iyilir, 



~•kır ve aUzel sanal devlet yardımına muhtaç mı? 

Bir ressam ve bir 
muharrire göre 
Qnıf Fehim: 

Devlet yardımı ortaya yeni 
~a elemanlar çıkaracaktır. 
~Yami Safa: 

Dev.et bugUn himayesini eslrgemı, de .. 
(IU,S r. Fakaı bu yardım, katayetsız, 

~ prens~pslz ve tamamlla ,ahslıllr 
'-'~ııuınuzu Münif Febimle bir kaç rağmen bu şekilde, satn'atkarı tahd:d c-
~t ~0nıı,tuk. Bir lcaç kere not aldım. dilebilir mi?. 
l.ltt lilrıh olarnk fikirlerini söyledi. - Abiclın Dino, bugünkü Rus saıl'a-'o ne diyor: ti için §Öyle diyordu: "Eskiden Rusya-

- Bu işle; da Aristokrasi vardı. Şimdi o kalktı, 

o:iebiyat olsun, ı yerine Artistokrasi geldi.,. demişti. Bu 
resim olsun, pa- da orada Ean'atka:a büyük bir kıymet 

vr-rildiğini gösterir. Fakat bu refaha 
ra mukabil"rıde 

satılan birer nıe. 

taın himaytsi 

şeklinde değil-

dir. Yani talebin 

\ ~ fazlalığı arze<li-
t 1ım;ı Fehim len.n kıymetıni 

\ Scltnı~.: Devlet y.ırdınıı olsun, olma· 
il 'an'a.t ne büyük!ükte ve evsafta 
~tlcse, meyvasmı muhakkak vete
ı\ı._ ·Devlet yardımı, sana'tkara rahat 
~ iınkanım hazırlayacağından e
• ~ tnuclyyen (san'atkarm kabiliyet 
~d ltUriyle muayyen) ve adeta ruu· 
~ tr ohn netice daha çabuk tabak • 
~ctını§, yani sadece ta:::il edilmiş o

t> ltr. 
tlc.,let yardımının bir neticesi de ye

'<i.:~nl:ırı ortaya çıkarmak, onlann 
~ 'i<llın.1 imkan vermek olacakur. 
c ta, !:ardım, esastn mevcut olmıyan 
ti. 1Y:tı;ti doğuramaz. Belki mevcudu 
'Nf ettirir; olgunlaştırır. 
~iıtcte~. spora iÖsterileıı alaka 
~ltt tcırafından olsun, halk ta.cafın· 

, 
01~ ..:n _ san'ata gösterilnYı olsaydı, 
':ar, çoktan vermesi lazımgekni, 

~rebtleceğinin azamisini vermete 

' ıı bulunurdu. 
' ....... ..._ •• ...:ı~ .... -•.Jel: v• -.o-& 

Ytsi fikir ve san'at.: bugünkü &Jt-

ta UstUne çıkarmak hususun"" bir 

4lıtı d~ğil, eğer san'atkarda böyle 
atrıle ve değer v<.rsa, bunu tabak • 

~c'ttirici bir vasrta olacaktır. 
trıtc, san'atı bugünkü düşüklüğün. 

~ llttarmak ve çek daha iyi olan lıa
"asınanm ortaya çıkarmak için 
":ak iş copiright denilen telif, ter· 

~ · ilah hakkı taıumaktır. Bakın:z, 
~ ~latayım: 
'tlif ', . hakkının tanınmasiyle san'at • 

1~11tı ·Ji yaptığı gib", ba~ı sıkıımca 
\~11\ı.n mahna e:mi uzatamıyac.ık, 

ltıt den venneğe, özlü olarak verme
! ·hur olacaktır. Sonra, bu, c:nu 
~tkıahsul" den m&hrum edeceği için 
lc"Y" a mani olacc:ığı :çin eseri, tabi-
~iltıyrnetlenecektir. Netice itibarilt
~ 'aı.'atkar nasıl olsa kalburun 

tltıide l11larak liyakatini zorla kabul 
ı. t blılunacağından eserinin değe. 

~t tc!l\l'ğe hak karanacaktır. 
thu l • • 
~ '"n mese!e 1.urada, yanı san at 

~•)c 1 
\tt kolaydan kurtarıp, az ve 

'tıtıı lt\tketmekte . Bunun için de dcv
't ttı 1l 1ıt l:fr kaç e~er mübayaası ye
\t ıf J 1akkın1 ta:ıımalı, aan'atkara 
~ .. Y.tni günlük yaıama endişcle
~~ak - bir çalııma imkanı tcmm 

b • 
t~ıcr 
)ca· ~ bu ıekild~ki yardımı hakiki 
tt~1~~ tcbcllürilne bilvasıta deli
~~· t olacaktır. 

atı.~ 
'"<lta yapılacak yolları aırasın. 
~"le ':lyada tatbik edildiğini i!ıap-
~ de dığim "Devltt ressamlığı,, me

~cınmiyr-tle nazarı itibara L 

0~ 8u telakkiye göre devlet reı
'•ttt Yan "lcrayı san'attan., kanun 
~'tt )le men:di!mektedir. Devlet, 
~.~tıı"rı~:tk~rlara, liyaketlerini taa

\t ll br?vc ler verir. Bu suretle de 
eııı, ~ müzahrafattan temizien. 
'b. 
~ ~:let rcuamıanndan ve bröve
' )' tttın. Bizim akademi bu vui-1)"""' ' ~\l ta aayıl1:rna.z mı?. 
' ltltliyle hayır.. Akademiden 
t Or almak, bü.., ilk bir fCY ifade et. 
ltr ~an nıezun olmuı ne aana't
~lcılı\ dır ki bugün için liyakatsiz 

b,'Vl~Ul:rdcn ibarettirle~.. • 
l hırnaye,:, devletin aan at 

rağmen buş eki1de, sım'atkarı tahrir e-
den bir himaye sistemine asla talip ve 
taraftar değilim .. 

Peyami Sefa mn likri 
Pryanu Sata, yazıl. olarak cevap '~• -

mcji tercıh etti. Ben de aoracağım 4r:y

lt'ri bir k.jğıtla kendisine verdim. jşte 

y aı.dıkları: 

- San'atkar, 

Türkiye gih: ~ev. 

!etçiliği altı ima-

nından biri l!a-

linde kabul etmiş 

değil, Fransa gi.. 

1'eyami SaJa bi tam ı.:bcral 

memleketlerde de, devletin himayesıni 
görür: Bu himayenin tablo satın almak, 
seyahat e<lecek1 muharrirlere tahsisat 
vermek, sın'atkarlarm cemiyetlerine ve 
mesleki ıefekküllerine yardım etmek 
ilah ... gLbi türlü tekilleri vardır. Bu U
maye, ıahsi ve politika sempatilerindtn 
tecrit c;~lilerek, mücerret san'at ve kül. 
tür aşkına yapılır. Fikir ve san'at :tle
mimiıdeki durgunluğu gidermek için 
devlet kuşunun bira:r. da san'atklir baş

lara konmasından doğaı.;ak hareketi is
bat etme~~ çalışmak lüzumsuzdur. llu
Du lt2sl2rdan, öJ.WIJ.ırd- ve eıoı.l~ 

maada bü~lin mahlukatın idrak e<lebıle
ceğini unı.:ınm. Biziın devlet te yardı
mını hiçbir zaman csirgemi§ değilJir. 
Fakat bu yardım !fifayetsizdir. bir: 
ş::ılısidir. ıl:i; prensipsizdir, üç .. 

Himay.·nın müdahale şekline var:r.a
mıı.sı, clbeıte, san'atkirla uşak araı;m_ 
daki far:Cırı ortadan kaybolmaması için 
şartttr. S:ın'atkara rr.üdahale eden bir 
devlt-t, sar.'atı değil, uşaklığı himaye 
etmiş olur. 

Meseleyi bu kad3r baıit planda telak
ki eJitine göre Peyami Safa, yahaız 
aarih bir tek cevap vernüı oluyor. O 
da, devlet yardınunırı gayri fllhıi, kafi 
ve prensipli olduğu t.'lk~irde büyük bir 
faydaın dokunacağıuır. 

Kadın! arı döverek 
servet yapan adam! 

Amerika ıinema artistlr-rinden Ja
mes Cagney kadınları dövcrek mühim 
bir servet kazanan dünyada yegane a
d1mdır. Fi1:nlerde apaş rofü oynıyan 

James Cagney rol icabı 'l:r 'io:. meşhur 
yıldrzlan dövmekle maruftur. Ondan 
dayak yiyenler arasında hepimizin pek 
iyi tanıdığ•mız Carol Lc-mbard ve Joan 
Cravford gibi güzeller eksik değildir. 

tıin garibi Jamc.s C:ı ."llcy l.ususi ha 
yatında hiç de haşin değildir. Bilakis 
pek sakin bir gençtir. Haya:t:ı ilk defa 
dansör olarak atılmış, fakat o sahada 
nedense pek mava(fak olamamıştır. 

Günün birinde simasının hususiyeti 
meşhur film şirketlerinden biri olan 
Wa:-er Bros müdürlerinden cirinin na 
zan d:kkatini celbetnıiş ve Jam:s Cag
ney ilk apaı f lmini çevinniştir. 

O bu filminde o kadar muvaffak ol
mut ve siması da rolüne o kadar uymuş 
tur ki ondan sonra birdenbirt' "Karak
ter,. rolleri yapan artistkr:n en başına 
geçmiıtir. 

James Cagney'in filmleri §İrketine 
çok para kazandırmakta, dolayısiyle 

kendiıi de :ıirketten pek yUksek bir ay
lık almaktadır. itin tuhafı önun film
lerini seyredenler daha fazla kadınlar
dır. Bunlardan bir kısmı onun filmler
de kadınlara kartr gösterdiği tiddeti 
pek beğenmekte, bir kısmı da ondan 
nefret ermekle beraber so:rf meraklarını 
tatmin etmek için onun filmlerini ka- ( 
çınnamaktadır, 

Şarlo 
Bir oturuşta bir 
hindi dolmasını 

yiyebilir ı 
BUyUk ydtlızıarın eekl 

ahçısı hl'ıra1arını 
anlahyor 

Çarli Çaplin, perdedeki Şarloyo çok az 
benzer 

(Los - Angel) teki (Bravn Derby) 
lokantasının eski aşçıbaşısı Perl Kar
Iinin sinema yıldızları arasında pek bil
yük bir şöhreti vardır. Kendiıini bil-

-.miy.cn. tanımayan yok gibidir. Aslen 
İskandinavyalı olan bu adam hakika
ten pek usta bir aşçıdır. Geçenlerde 
Avrupaya gclmiı ve Londra gazeteleri 
ne birçok kağıt, mürekkep aarfettir
miştir. 

Son günlerde Parise gelen ve (Şan
zelize kahvelerinden birinde oturan 
aşçıbaşıyı nasrlsa gazetecilc. .. den birisi 
görmüı, tanımıı ve derhal yanına gi
derek sormuı: 

- A vrupaya gelmekten makaadnu• 
:zın hatıralanmiı neıretmek oldujunu 
Lonclra gazeteleri yazmııtsr doiru mu 
bu? .. 

- Evet, öyle bir niyetim var .. 
- Bunlardan bir kıımmr l~tfen nak-

leder miainiz?. 
G:.ilerek cevap verdi: 
- Hay! Hay!. Yemek meraklısı 

Fransızın biri: "Yediğini söyle, naaıl 
adam olduğunu söyliyeyiml., dem:1-

Bu pek doğru bir ıözdUr. Huıuıile 
içki bir mihenk taııdrr. Bakmız, size 
tuhaf bir vaka anlatayım. Şarloyu bi
lirsiniz, sahnede cidden tabii, sade gö
rünür. Ya bir de sofrada görseniz ıa· 
şarsınrz. Pek çok yer ve yediklerine 
son derece dikkat eder, mütenevvi şey· 
terin bulunmasını arzu eder. Bir misal: 
Bir gün beni çağırdı. Şimdiki (Dük dö 
v:n.dsor) o zaman henüz (Prens dö 
Gal) di. Daha kral olmamııtı. Şarlo, 

dostlarına hususi bir ziyafet vere-.:eği
ni söyledi, listeyi yaptım. verdim. Tet 
kik etti. ve: 

- Pekala, dedi. Yalnız ananas ez
meli tepsi böreği bulunmasını da iste
rim. Bu. mutlak bulunmalı, anladın 

mı?. 

Hayretle cevap verdim: 
- Alay mı ediyorsunuz, mC:ıyö Şar

lo .. Böyle bir ~ey bilmiyorum ve ilk 
defa sizden işitiyorum .. 

Güldü ve kulağıma yaklaşarak ya
vaşça anlattı: 

- Bunu ben de bilmiyorum, şimdiye 
kadar yediğim ey de değil. Fakat, 
Londra gazetelerinde okudum, Prens 
dö Galın pek sok sevdiği ve her zaman 
sofrasında bulu!1f1urduğu bir ıeymi§. 
Amerikada ilk defa benim soframda bu
lunmasını istiyorum. Herhalde bunu 
öğr~nip yapacaksın .. 

Şarlo, bahis tutu;maya çok meraklı
dır. Tanıdıkları ile her fırsatta bahse 
girişir. Bir g:.in, bir hindi dolmasını 

~-" 

Kırk yaşında doğan 
bir · yıldız 

Adolf MenJu sinemaya 
"arka kapısouııdan00 gDrrmDş 

Kırk ylllık tecrUbeslle vardığı 1<anaat 
Hayatta muvaffak olmak için 

mücadeleden yılmamak· ıazımdır 
Adolf Menju, hayatını ve muvaHa

kiyetinin srr!anru J(>yJe anlatıyor: 
"Otuz yedi ya§ınday.d.m. Fakat, 

doğrusunu 'löyliyeyim: Bitmiş bir 
adam gibiydim. Bir sene sonra., yeni
den dünyaya gelmif bir adam o1dum, 

Ç:inkü, hiçbir ıeyden çekinmemek, 
korkmamak l!zım geldiğini anlamış
tım. Bilhassa yaıın ilerlemesinden .. 
Hayatta ~öhre~ kazanmak veya sadece 
hayatım temin etmek için mücadeleye 
atılc:ınlann ıunu kafa1arrna koymaları 
lazımdır ki, her geçen sene, muvaffa
kiyet ümitlerini azaltmaz, bilakis daha 
çoğaltır. Yalnız geçen yılların ttf.:rübe
lerinden istifa.deyi bilmeli.. 

(Hanri Ford) krtkından evvel hiçti. 
Büyük sanayicilerden hiçbiri, bu yaş
tan evvel muvaffak olduklan idd:asın
da bulunamaz. Her meslekt~. her sınıf 
ta böyledir. Sinemacılıkta da .. 

Yatlarının ilerlemiş olmasını bir marü 
gibi öne silrenler aldanıyorlar, kendi 
kendilerini muvaffakiyetsizliğe mah
kOm ediyorlar.. Bence bu gibilere 
"tembel, aciz,. demek daha doğrudur. 

Yq: herhangi bir ite batlamaya ve 
bunda muvaffak olmaya, terakki et· 
meye mani değildir. Bilakis t~Ubele
rin çok fayda!lt vardır. 

Ben, bu bakikatı anladığım gUn mU-. 
cadcleye atıldım. Sinema artisti olma
ya talip olanlar arasrna kan~tığlm za
manda hiç, hiçbir korku duymadım. 

Yatımın ilerlemiJ olmasın~ d~ caem
miyet vermedim. Ve muvaffak old~:· 
Önüme yeni bir hayat yolu açıldı. Bu 
yolda emin adımlarla yjrlidüm ve yü· 
rliyorum .. 
Hayatım; sözlerimin dğruluğuna ıa

hittir. Şöhretimi sırf kendi a7mimle te• 
min ettim. Baıka bir şeyin yardımile 
değil.. 

Babam bir Fransız, annem de bir 
İrlandalıdır. Cılrz, zayıf, hastalıklı bir 
çcuktum. Aldığım terbiye, tabii sıkıl

ganlığı büsbütün artttrmııtr. 
Babam annem çok iyi bir kadındı. 

ve beni pek çok ıeverdi. Fa'.l<at, çocuk 
ruhunun psikolojif:nden hiç .anlama~
dr. Beni, olduğumdan daha çok güzel 
göstermek için memleketinin milli mo· 

bir oturu~ta yedi. Diğer b·rg'°Jn de, bol 
yemekten sonra yedi tabak dolusu çor
ba içti .. ., 

(Perl Karlsen); bir zamanlar dUnya 
kadınlarının sevgilisi okın (Rodolf 
Valantino) nun yemekten pek o kadar 
anlamadığını, ne bulursa onu yediğini 
söylüyor. 

- Valantino, bazan en baha1ı, hazan 
de en ucuz yemekleri yerdi. Hiç unut
mam. doğduğu günü tesit etmek için 
dostlarına bir ziyafe veriyordu. Yalnız 
kendisine mahsus olmak Uzere meyveli 
ve kremalı bir börek yaptım. Yemekten 
sonra beni çağırttı. Samimt bir' tavır
la: 

- Çok teşekkür ederim, Karlsen, 
dedi. Yaptığınız börek çok güzel, çok 
tatlı.. Fakat, b:tir miı:ni:r., tadr dama
ğımda kalan nedir?. Boyum, tencercle
rinizin yüksekliğinde bir çocuk iken 
teyzem'n erik reçelile yaptığı gözle· 
me.. 

- Ya kadınlar, mösyö Karl.-....n?:. 
Mese~a Creta Carboya, Marlen Ditri
he ait bir habranız yok mu?. 

- Olmaz olur mu, hiç 1. (Marlen) 
sofraya oturdu mu listeyi r-line alır. 

Yiyct:eği yemeklerin kalot:sini, vitami
nini hesap eder, uzun uzun o:.iıünür. 
Garbo, böyle değildir, ne caru isterse, 
onu yer .. 

- En aevdikleri yemekler? .. 
- Garbo biru keyfine tabidir. Bir 

gün bakarsınız yalnız meyve yer, son· 
ra başka bir gün çerezle kammı 

doyurur. (Marlen) en çok sebzeli şey
ler yer. Hoşuna giden bir yemek oldu 
mu, bir poniyon daha ısm;ırlar .. 

Adolf 'Mtnj11 

delinde siyah satenden elbis-eeır l>rçer. 
diğerdi. Beni garip bir tarzda giyindir 
mekten zevk alırdr. Bu kıyafet, arkadaf 
lanmın, kahkahalar salrver.p gülmele
rine sebep olur, onlan~ yanında beni 
küçUk bir mevkie düşürlirdU. 

HuUisa, bayata pek iyi hazırlanma. 
dım. Bununla beraber, birçok meslek· 
tere girip çıktıktan sonra talihimi bir 
de sinema1.:rlıkta denemek istedim. Ve 
arka kapısından, yani "figüranlara 
mahsus kapıdan., girdim. 

Bu suretle seneler geçti, bu adi vazi 
!eye devam ediyordum. Fakat ümidim 
kesilmemişti. 

Bir gün, Nevyork lokantalannm bi
rinde (Charli Chaplin) beni gördü, 
yanıma geldi,, (A ~w,an of Paris) fıl .. 
minde en bUyük ro)il verdi. 

İki, Uç hafta içinde §Öhret kazan· 
dım, yıldız oldum, hatrn sayılır para
lar kaıandrm: Haftada yedi bin dolar .. 
Bu, bir baıtangıç için fena bir para de
ğildi. Fakat, çok uzun müddet devam 
etmedi. Niçin?. Bugün düıiinüyorum 
da o vakitler de henüz tecrlibelcrimin' 
tam olmadığını anlıyorum. 

Ben de, birçok gençler gibi muvaf. 
fakiyctin bir tali işi olduğuna kanaat 
getirmek hatasına d:.ipnUıtUm. Zanne.. 
diyordum ki tali güler yliz gösterince 
sonuna kadar gülme de devam eder. 
Onu güldürmede devam için gayret 
sarfetmcye lüzum yoktur. Bunun bıtl· 
yük bir hata olduğunu pek çabuk an• 
ladım. Evvelkinden daha fazla çalışma· 
ya başladım. 

Bunu, az vakitte halk da, sinema yıl
dızlan da anladılar, takdir ettiler .. 

(Paramunt) la olan konturatım bi
tince işsiz kaldım. Şüphesiz, daha az 
para ile çalışmaya razı olsaydım, çok 
iş bulabilirdim. Fakat, izzeti nefsim! 
kırmak istemedim. Holivuda arkamı 

çevirdim, Avrupada bir angajman bul· 
dum. 

Sinema memleket!ne döndüğı:im za
man, sanatımdan ve muvaffak olct:a
ğımdan emin bulunuyordwn. Fakat. 
bütün kapılan kapalı buldum. 

Otuz yedi yaıında, bitm:ş bir acjam 
gibiydim. Benim yerimde bir başkan 
olsaydr, belki ümitsizliğe düşer, kor• 
kuya kapılır. Ve: ''Bizim zamanımız 
geçti .. ,. derdi. 

lialbuki ben, kendimi topladım. Bi
lançomu yaptım: Kozları bir tarafa, 
buna karp gelecekleri de diğer bir ta• 
rafa koydum ve yeniden mücadeleye 
atıldım. Beş yıl evvel beni takdir eden 
halk, y:ne o halktr, ' hiç değipnemiı~ 
Ve benim onlara verd.:ek daha pek çolr 
sanat eserim vardr. 

Ertesi gün, büyük film imillerinden 
(lrving Talberg) le görüşrom, anlat
tım. Yaşımın ilerlemiş olmasr, muvaf• 
Iakiyet ihfanalinin azlrğı aklımdan bl· 
le geçmedi. Kırk yaşında olmaklrğı~ 
ona, kaprya gelen ve sadaka istiyen bir 
ihtiyar zannım vermemişti. Bu büyüli 
adam benim aanatımr, sanata bağhltğl
mı anlamı§, takdir etmi§ti. 

İşte bu suretle kırk yapnda yeniden 
diln;'!~ ıelıni bir adam oldum..,_ 
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'IJ,a~Htası&enden

Güıeş 
hakemi de 

qetiştü meliyiz 
MemJcketto tlJpJomalı. yani haki

katen bilgili futbol hakemine kar"ı 
d.oyulan ihtJyııc.:. nihayet. anlnşıhl"ı. 
\ c bu yoJdıı - hütün JhtJyncı karsı
Jryncnk derecede olmasa da - cp~y 
işler görUldU. JUrçok gcııç yetlştiril
<IJ l'C sıK>r kurumunun gcc;:enlcrdc 
\"cn1.ı.~1 bazı kararlardan nnlu~ıl<hğı 
na gorc. daha dn biı·çokları rcti~tiri
Jccck .• 

l\lcmlckct sponrnun güreş hnke
ınJnc de hüyUk bir ihtiyacı ,·arclır. 

Fudboldcn sonra. hattA belki de 
lutboMen en·eı sı>or cnmlnmız ic;in
de ınlihim lr mc,·kH oJnn güreş lş
Jcrlııdc, bilgiU ,.e görgülü hnkcmi
ınfz pek a:r.chr. 

En mühim mUsnhnkalar<Ja bey
nelmilel knrşılnşmnlnrmn~dd, bu iş 
ancak hir knç l<lnı·odınlze inhisar et
miştir. HnJhukJ milli &]>Oruınuz olan 
güreşe daha yUksck hlr mc,·kt temin 
etmemiz lçln ynpılnınsı mecburi ha
reketlerin hnşıncln çok l'e 1,1 hakem 
J'CtlştJrmck huJunnınktadlt'. 

Eski güreş f'e<lcrnsyonu isUta et
mcz<lon en·cl 1sumbulda bir hakem 
kn~ıı açılmıştı. ı tlfalardan sonra. 
bu kurs da lfüls ettJ. 

Xcnl gttrc., federasyonunun bu 
nokta tlzerlne naznn dikkatini çe-

Beşiktaş Vefa maçında Vefa kalecisinin iki güzel km/arışı ... 

Beşiktaş, Vefayı 4-2 mağlôp etti 
Oyun çok ·sert fakat heyecanlı oldu 

Siyah beyazlılar 
birinci devreyi 2-1 
galip bitirmişlerdi 
Yazan: O. M. Hutnall 

..._ -Bu haftanın en ehemmiyetli müsaba
kası olan Beşiktaş - Vefa maçı Şeref 
stadında olCiukça büyük bir seyirci küt
lesi önünde Feridun Kılıcın hakemliği i
le yapıldı. 

\.ıeçen haftaya kadar baş takımlarmuz 
la ayni puvanda giden Vefalılara karşı 
Beşiktaş: 

Mehmet Ali - Hüsnü, Faruk - Rifat, 
Feyzı, Fuat - Hayati, Rrd\'an. Hakkı, 
Şeref Eşref §Ck]inde Vefalılar ise ha~ta 
olan kalecileri Muvahhitten mahrum o
larak: 

Ha1Qk - Sefer. Saim - Abduş. Süley- ı 
man, Mustafa - Muhteşem. Hüseyin, 

kfyonım. 

Mutlak ve mntlnk; hiç vakit ~c
çlrmcclen bol miktarda gftret hake
mi :rctf~tJnncmlz lllzımihr. 

1. M. APAK 

Dün Beşiktaşla karşılaşan Vefa takımı., 

LOtfi, Adnan, Şükrü den mürekkep bir ' Beşiktaş muavin hattında kesilen top 
kadro ile oyuna başladılar. yeşil - beyaz kalesine kadar indirildi ve 

Hakemin başlama düdüğü ile ileri a- Hakkı ofsayt vaziretten takımın üçüncü 
tılan Bcşikta5hlar, derhal Vefa sahasına golünil attı. 
girdiler; ilk dakikalarda Hakkı ve Şere- Beşiktaşm son golll 

taş sol içi de bu çok açık ofsayt 
tinde dördüncü golü attı. 

Oyunun şekli 4-1 lehlerine çe~ 

olunca Beşiktaşlılar gevsediler ve bıl 
kikadan sonra yeşil - beyazlılartfl 
bir hakimivet te is ettikleri görüldil. 

Vefanın ikinci sayısı 
Yine bir hayli sert oynarunaY3 

lanan müsabakanın 38 inci dakik3 
Vefalı Şükrü, uzaktan çektiği bir , 
takımının ikinci golünü attı. B~ 
sonraki didinmeler netice vennediW 
maç 4-2 Vefanın mağlfıbiyelile nUıB) 
lendi. 

Beşiktaş takımında Mehmet Ali 
Hüsnü, vasat bir oyun oynadılar. 
ruk - henüz iyileşemediği için ol:! . 
iyi değildi ve mna\'İn hattında fe)'ıl 
kmcılardan da Rıdvan, Hakkı, i11' 
rede de Şeref mükemmeldiler. 

Fener sta<dlında 

tin çok SJkı iki şütü kalenin direğini ya. Sekizinci dakikada ortadan bir Beşik
lıyarak avuta gitti. llk hız geçtikten son tas akınında Vefa kalecisi lüzumsuz bir 
ra oyun karşılıklı hücumlarla geçiyordu. çıkış yaptı ve topu 'bloke edemedi. Hak
Bu stTada bir Vefa hücumu esnasında kı yakaladığı topu rakip kalenin a1zına 
Muhteşemin ant ve nefis bir -ıütünO kadar ginnl~ olan Şerefe geçirdi, !Sqik
Mehmet Ali güçlükle defedebildi. 

Vefa takımı oyuncuları biribirl. 
hiçbir zaman uyuşamadılar. KaleO 
lQk'un antrenmansız olrluğu tutu~ 
daki hatalan ile t?örülüvordu. Milli' 
ler ve merkez muavin SO!evmaf1 
başla çalıştılar. Hürum hattında ~ 
çaroan ovuncu bermutad Mulıtf'Sf!l'l~ 

Hakeme gelince: ofı:avtlan H\~~ 
y:ip. favlleri dP. görebilseydi ku$\l 
ıacaı...ut - - -

~enerbaliçe : 5 
'Is tan buls por 

Onuncu dakikada da Eşref topla Ve
fa kalesine girerken IlalQk güzel bir plon
jonla buna mani oldu. Dakikalar ilerle
dikçe oyun sertleşmeğe başladı. 

Yazan: A. Mesut 
Dün Fenerbah~ stadında tik maı;lan

ıım yegane karşılaşması Fenerbahçe ile 
lstanbulspor takımJan arasında yapıldı. 
Havanın çok so&rıtk olmas:ta rağmen, 
tribünleri oldukça büyük bir kalabalık 
doldurmuştu. 

Saat-U,45 de takımlar sahaya çıktık
ları zaman. Fenerbahçe takımı kalecisi 
Hüsameddinin yerine Necdet ve sakat o
lan Lebibin yerine de Orhan girerek §Oy 
le tertip edilmi~ti: 

'Necdet· Orlıan, Sedad - Mehmet Re
~aı, Angtlidis, Esat - Orhan Fikret 
Bülen4, Niyazi, Naci. ' ' 

Buna mukabil, lstanbulsporlular da 
geçen hafta sakatlanan Enverden mah • 
ruın <?larak §Öyle bir kadro ile sahaya 
~ılar: 

Mecdi - llasan, Samih • fsmail llav
ri, Orhan - Nejad, ismet, Sami 'sabih 
:.ldtıün. ' ' 

Hakem Burhan Atak'ın i~retiyle 0 • 

yuna Fenerliler b::ışladılar. Rakiplerinin 
ilk, hücumunu lstC'rıbulspor müdafileri 
çeldiler. Oyunun ilk anlannda maçın 
~ok gevşek ve cansız ve ayni zamanda 
da heyecansız olacağı hissediliyordu. 

Devrenin d.~·ikalan ilerledikçe Fener
bahçe gol yapmıya çalışıyor. karşısında 
muannidane mukavemet eden iki müda
fi ile karşılaşıyordu. htanbulsporun iki 
müdafii Samih ile Hasandan baŞka bu
~ün takımda oynıyabilecek kudrette de 
kimse görünmüyordu. Hele o hücum 
hattında oynıyan iki ihtiyar oyuncu. al
dikları toplan bir iki metre yanlarında
ki nrkada~arına geçirecekleri yerde. ha
sım!ann;t lCıtfecforcesinc veriyorlardı. 

Orun bt1 c:ekilde devrenin 30 uncu da
ki1:a-ma kadar Fcnerbahçenin nishi bir 
fıstfınHi~ii ile oynadıysa da bir netice 
,·prmedi. 

Fenerlilerin attıl-lan bir iki şiit ya a-

vutla, yahut da kalecinin çelme!-iyle se.' 
mersiz kaldr. Nihayet 39 uncu dakika
da Fenerbahçe orta muavininin ml açı
ğa geçirdiği bir topu Orhan kendisinin 
gerisinde bulunan Billende yolladı ve o 
da t.1krnunın biricik golÜnii attr. Ve o
yunun birinci de'l:esi 1-0 Fenerin lehine 
bitti. . . 

lKTNCt DEVRE 

lkind devreye ba~landığı zaman Fe
nerlilerde büyük bir sürat fözül;Jyordu. 
Bu sürat devrenin hemt.n dördüncü da
kika mda sağdan Bülende geçen bir pas
la ve Rülendin şahsi bir giri~i ite sayı-
ya inkrl5b etti. Ikinci golden sonra Fc
ncrbnhçenin Mkimiyetine kendilerini 
kaptrran tstanbulsporlular ancak müda- Vefa kalrdsi Şerefin ayalından bir lop 
faa ile fazla gol yememeye ve ara sıra kapıyor 
da Fenerbahçcyc mukabil hücumlar yap. 
mr)'a uğraşıyorlardr. Beşiktaşın ilk golü 

Devrenin 19 uncu dakikasında yine 18 inci dakikada Vefa kalecisinin topu 
BOlend lstanbulspora üçüncü golü de ya bloke ede.memsinden hasıl olan kargaşa
prnc:a, Fenerliler 3 pu,·anı ~arantiye bağ l~tan istifade eden Hak'kı Beşiktaşın ılk 
ladılar, Jstanbulsporlular da mağlubiye- · golünü attı. 
ti kabule mecbur kaldılar n.'lln lstan - · • • · 

• • 'J) Beşıktaşm ıkıncı sayısı 
bitlsporun yan sahasına inmiş olmac:ma . 
raf'men, takımda b' .. t ,.,._,:,,. Beş dakıka sonra da 20 pastan Fey-

ır manevn a uu<-un.· • • ~ f .k k' \T f kal .. t tuğu 
luğu görUlmiiyor, bilakis müdafi Hasa- zının al?brı n ı ·ı e a eası dut R d 
nın ileri'-·e &" · 1 b. . . _ halde ehnden kaçırdı ve bu de{a a ı 

J -..çme~ıy e ır ıkı hucum da . . 
yaptılar ve biraz dah d.kk 1. 1 

van yetışerek gol yaptı ve sıyah beyaz-
a ı at ı o salar- 1 1 ik. · 11 • · d b tl k dı, şeref sayısmı da y;ıpacaklardı. ı ar ıncı go ennı e u sure e azan-

Fenerb"h 27 · d . mış oldular. . " çe ncı akıkada Niyazinin 
hır ortasından bir gol daha kazanıyor • 
kcn Samih m·ıhakkak olan bu golü eliv
le tutarak çeldi \'C hakemin verdiği pe;al 

tırı yine 13ülcnd, dördüncü defa lstan
bul ·por kalesine atarak ı:tollerini dörde 
çıkardı. 4-0 Yaziyctindcn ronra oyun 
durgunla~mı5, Fenerbahçehtcrde de yor
~unluk alfıimi gfıztikniüştü. Denenin ni
hayetlerine doğru bir k~ \'llruşundan 
Niyazi de kat~ ile ~inci ıı;olu yapınca 
Fcnerbahçenin golleri beşe çıktı ,.E' dev
renin bundan sonraki dakikalan iki ta
rafın çalı~ınalanyla ve uğraşrn~.!anyla 

geçerek 5-0 Fenerin galehesile hitti. 

Vefanın birinci gotil 
Bu golden sonra yeşil - beyazlılar 

muthi5 akınlara ba~ladılar. Bu hücum -
!ardan biri Beşiktaş müdafaası tarafın-
dan kornerle kesildi, sol köşeden atılan 

top Be,iktaş ağlanna takıldı. 

llk kırk ~ dakika fittikçe artan bir 
crtlikle fakat vaziyet değişmeden 2-1 
Beşiktaş lehine bitti. 

ll<i11ci haftayım Bcşiktaşm 
ilçUncU golii 

Beykoz:S 
Topkapı: :t 

Lik maçlarının Şeref stadında yapılan l yıyı kazandırdı ve birinci devre 1'6> 
ilk karşıla.~ası, Nihadın hakemliğinde bitti. . 
Beykoz ve Topkapı klüpleri arasmday- ikinci devre Topkapılrlann rak1P 
dı. Zaman zaman çok zevkli, zaman za. leye daranan hücumu ile başladı· 
man da bir kör döğüşü halinde oynanan ı;ağ içleri Salfihaddin yakaladığı ~ 
bu müsabakaya taraflar şu kadrolarile çık bir fırsatı ıska geçmesi yüzü~~~ 
çıkmışlardı: ba etli. .Akabinde açıklariyte guY 

Beykoz: Safa - Bahadır, Kemal - Sa- akın yapan Beykozlular, Şehabıt1 ~ 
deddin, Melımct, Galib - Turhan. Ihsan, ile üçUncü gollerini de attılar. 
Şahab, Sait, Ali. M • ' . Bundan sonra karşılıklı hüctlıııl~ 

Topkapı: Abdıtlkadır ~ Ta~sın, llak- geçen dakikalarda BeykozluiarıJ1 
kı - Şeref, Melmıet, Emın - 1 unus. ~a- ağır bastıkları gl)rülüyordu. Bu 
lalıadditı, Salahaddin, Haydar, Hamı~. Şehabm, Saidin, ondan fazla şutO 

Maç. Beykozlulann üstün oyunu ıle ğ k kurtuld 3- 'nci dııl-.t. 
baı:;ladı ve ilk bir çeyrek iı;inde Şehap. e ç;trpara u. :> 

1 

n .. ~kozun birinci sayısını kaydetti. Bu Beykoz ale\'hine bir penaltı oldll· 
g;l Topkapılıların fazla çatışmalarına se da~n attığı bu ~ . vuruşunu -
beb olmuş, Beykozlularsa kazanacakl~· rc~ın~en oynadığı ıçın : .h~etn~& 
rmdan emin bir hal almışlardı ki. budu- e:tırdı. ~opka?thl~ .b~ ıkınet a~ 
şüncelerinin yanlışlığını Sarnhaddin va - tıfade edemedıklerı ıçın masa 
srtasiyle Topkapılılar beraberliği temin Beykoz lehine bitti. ti, 
edince anladılar ve O}'lln yine üstünlük- En ivi oynryanlar: Be\'kozdaf1 ~ 
lcrl altına girdi. Fakat Topkapmm ener- drr. Sarlerldin ve Şahap. TopkaP~ 
jik müdafaasını kolayca yaramadıkla • Tahc;in, Mehmet, Salahaddin ''t 
nndan bu dc\'renin sonlanna kadar dardı. _,J 
vaziyeti değiştiremediler. Nihayet 44 nca HakPm Nihad. penaltıyı 1~ 1 

dakikada Turhan. Şehabın güzel bir pa- larak tckrarlatmaı;avdı. müsabaV' 
smdan istifade ederek Beykoza ikinci sa- sursuz idare etmi§ olacaktı. 



"taksim stadındaki Galatasaray - Eyiib maçında Eyübiln yedili bir gol ve Şertf stadındaki Tot>kat>ı - Beykoz maçında Topkapı kalecisinin bir kurtarı§t ..• 
iia~snm stadoncdla 

tw 

Anad oluhisar: 4 
Al tın ordu : 1 - -a atasa ray : 11 

Eyüp: 2 
Güneş: S 
Süleymaoiye • • o 

Şeref stadında dün 1X1bah oynanrnı~ o
lan ikinci kümeden Anadoluhisar - Al
tmordu müsabakası çok çetin olrnu~ ve 
neticede His:trblar rakiplerini bire karşı 
dört golle yenmi~lerdir. 

- evıerbevi: 4 
O rtaköy: 1 

Ş&ef sahasında )'apılan diğer ikinci 
küme karşılaşmasında Beylerbeylilcr Or 
taköylüleri 4-1 yenmişlerdir. • 

HilAI t{aragilmrilğe 

\'azan: A. F. 
. '-~ım taamoaıtr mr r._. drnun Ol· ı 
~sını .aıata:.aı ayla Eyüb takımları 
apıııar. 

~Sarı kırmızılılar, cezalanma ı muhte • 
orunculannın takımda yer alama -

~an yüzünden şu eksık kadro ile sa. 

şahsi ornamac:ayclılar, uzun müddet kı- ı 
rılamıyacnk hir r:ol rekoru yapabilirler
di. 

Eyüblülere gelince. kendilerinden kat 
kat kun·dli olan rakiplerine karşı canla 

Taksim stadında günün son maçı Gü- [ 
neşle Sülermaniye arasındaydı. 1 

Geçen haf ta, Galatasararı 6-0 gibi 
oüyük bir farkla yenen kuvvetli Güneş 1 
takımının, zayıf Süleymaniye takımına 
kolaylıkla bir düzüne gol atabileceğini 
zannedenler arasında biz de vardık. Gü
neşin - bütün hakimiyetine rağmen -
ilk devreyi 1-0 galib bitirmesi \'e ikinci 
devrenin ancak sonlarında iki gol ata
bilmesi bu zannımızda aldandığımızı 
gösterdi. Fakat biz, bu tahminde bulu
nurken, S;i''"m<ıniyelilerin yalnız sert 

makla beraber, hiç de lehlerine kaydedi
lebilecek bir muvaffakıyet kazanamadı • 
Iar, bilakis kaba oyunlarından dolayı, 
halk üzerinde çok fena bir tesir bıraktı
lar. Hiç şüphesiz, eğer E:rüblüler kadar 
dürüst oynayıp 3 gol değil, 33 gol 
yeselerdi kendilerini daha fazla beğendi
receklerdi. 

bükmen galip 
Fener stadındaki ikinci kiline maçın• 

da Karagiimrftk sahaya gelmediğinden 
HilM hükmen galib gelmiştir. Ya çıktılar. 

lf~'rcmi - Hiiscym, Mustafa - Celal. 
d ıer;, Fazıl - Süleyma11, Biilend, /'.'ec
eı, ffli#m. Danyal. 

l::rüplülerin takımı da şöyleydi: 
rlfulid - Alôedditı. Mehmet - Nuri, Şiill 
,''· '.\fehmet - Ftrdi, lloydar, Adnan, Ne
eı, Zaven. 

~?al~tasaraylıların ortadan yaptıkları 
1,. 

1 ~ır hücumla başlıran oyun, Eyüb
~n soldan yaptıkları mukabil bir hü
ı an sonra. :rm·aş yavaş san kırrnı
~~rın kafi hfı!<imıretierine girdi ve da 
~ andan .itibar~n, üst üste atıl~n 
~ ler \'C dıreklerı yala;ıp geçen şiıt
~t' EYiib kalesini mütemadi bir tehlike 

1nrıa bulundurdu. 
a /\r?ı a_rdına kaçan hirkar golden ~o:ı
. nıh:ıyct Siile) ma'l, :.ıecdttten alclı;Jı 
~a~ıa Galata~arayıl" ilk golünü attı 
~ tnüteakip Haşim, kalenin yakmın-
. rı attığı hafif bir şütle Galatasarara 

"
111ci golü kazandırdı. 
~ nu sıralarda, Bülenrl, müdafileri ve 
~ tt.a kaleciyi atlatarak Eyüb kalesine 
~n daha evvel girdi ve aklıselime 
~ •1}'an bir gol kaçınş nümunesi gös
~ Fakat hemen akabinde yine Haşim 
cq bir kafa vuru~u ile talcımına üçün
~ golü de kazandırdı. llk devre. böylcı
~· ~Ylıb!iilerin rravct "')Tek bir iki akJ. 
'•.\'e sankırmızıhların ezici hakimiretı 
··'ı~~ ' :ıı. 1 l '4 i) .. "'. 

t~ kinci d~vrer<'. fanilelerini deği~tire . 
~!\_çıkan Eyiiblülcr - btitün kernmrt , ... 
~l Ueterdcymiş gibi - gayet canlı ve gü 

~~ ~ınJarla Gal1tasaray kalec:ine inme
tes~ . Ş1adılar ve bu garretlerinin seme -
~~ derhal görerek, sol açık Ferdi va
ta}. 'Yle ~üzel bir gol kazandılar. Top or 
~~ Reldi \'e ~n kırmızı muhacimleri 
ilin l rnukabil taflrnııa s:!eçcrek Bülen
~r/<ıkından attığı hafif hir \-Uruşfo 
~ litıcü sm ılarını yaptılar. 

~<t' ::nun bundan sonraki kımu. çorar 
ttçı~~u ~ibi giden bir gol silsilesi içinnr 
~ r'· C~Jata~ray kaleci inin topu elin
t~~a bekletrn,.~i viizünrlc>n ,·erilen bir 
~. \'\.Jru"un tevlid ettiği karrrn~alık· 
ı~1:tirarJe eden Eyiıhlülcr Şükrünün a
~ h 1le ikinci gollerini yaptılar. Bu j?.o

~ errten akabinde. Necdctten aldığı bir 
~a Slileyman rnu'ı:abelc ederek Gala
~ taya beşinci golünü kazandırdı. Ha-
~-1! erı .Rilzel ve uzun hir pa5; alan Bü
Cl ~o~ bir vuruşla Galatac;araYm altın 
t!ırıcı tına. on dakika sonra Necdet ye -
~'l • kı:ıa bir müddeti müteakip Siilev
~~ kııinci. Bülcnd müdafileri atlata
~tı. ~ sıkı bir şiltle dokuzuncu go!ii 

~ bitmek üzereyken Galatasaray 
~Citnlerinin yegane gol atr:-l)•an o -
~t~lt SU olan Danyal, neticesız kalan 
~ ı:ıı Şahsi gayretten sonra, emeline na 
1. ac:a); h' 
~l ~'tlı 1 sırada kendisine yapılan ır 
~ t lıak Cinden bunu da yapamadı. Fa
"lt ~rnin pek haklı olarak verdiği 
~ ., ltıyı, arkadaştan tarafmdan a
""\'l Yaka pa .... " edilerek bin bir naz-
t On ~· ' 
~:U k ra attı ve Galatasarm·a onuncu 
."'!\ el ~ndırdı. Oyun bitmek fizerey -
>'' ~ Ha iın. F:vüb k~leci~inin farla 
1
11 on ~d?n _istif:ı'ie ederPk Galatac.arn

, .C~ıat:ı~tınct JtolünU yaptı. 
~Ci el ~rayh'nı: ve bilhassa Danyal, 

tvrenin ortalanndan itibaren 

haşla çalıştılar. Bill,ass..ı sinirlenmeden 

rakip!cıiİnin bu Ü<::tlinHi&rünü kabul etme 

!~ri, lehlerine kaydedılecek ve birçok ta

kımlarımıza nümune olacak, ı;portmence 

ve cifüien şayanı tebrik bir harekettir. 

he dis 
1 nı 1 

Beyoğlu Halkevinde yapılan 
hrnnuvada 
Şampiyon oıdu 
Beyoğlu Halkevinde yapılmakta olan 

voleybol şampiyonası maçlannm son 

karşılaşması dün Mühendisle Haydar • 
paşa Ji::e~j takımları arasında yapıldı ve 

!\fül•cndi~Jiler rakiplerini 10 - 15, 9 - 15 

ile mağlüb roerek ~ampiyocyluğu kazan
mış oldular . 

bğil. fakat tarn manasiyle kıncı bir 
"ye!" oyunu oynıyacaklannı hesaba kat 
mamıştık. 

Filhakika Süleym:ı.niyeliler, bilhassa 
ikinci devrede - bir iki oyuncuları müs
tesna - futbol kavaidindc yeri olmıyan 
cidden kötü bir oyun oynadılar. Ayak
larım olduğu kadar ellerini de kullandı
lar ve toptan ziyade adama vurdular. 
Hatta bir aralık, topa koşan her Güneş
li. kellec::.ini koltuğuna alan bir fedat ha
line gelmişti. 

Hemen şunu söytiyelim, ki Süleyma
niyeliler. Güneşe ancak 3-0 yenilmiş ol-

aııraıso nda 

• • 
iŞ 

' Perayı yendi 
Ayni klüplerin (Bl takımlan 

berabere kaldıJar 

Dı'111 Pcraya karşı giizcl bir 

Gayrifedcrc kl:iµler arasındaki Taksim 
liki §aIDPİYonası futbol maçlannm en he 
yecanlılarınd:ın Pcra - Şişli karşılaşması 
dün sabah Taksim 'Stadında geceden
beri yağan · kara r:ıırmen üç bini aşan 
bir seyirci kalabalığı öniinde lstanbul -
sporlu S'.lminin hakemliği ile yapıldı. 
• Bu maça takımlar şu kadrolarla çık
mışlardı: 

Şişli: Armenak • Albcr, Çakır - Agop, 
Nubar, Martayan - Diran, Arşevir, Va
lıap, Doğan, Su/dur. 

Pera: Miço • Roberto, Hristo - Çiço
viç, Angclidis, Çaços • Taleas, Bambi
no, Etiyen, Mcsinczi, 1\iryako. 
Sahanın müthiş çamuruna rağmen o

yun çok seri oldu. llk devrenin 31 inci 
dakikasında Vahab kale ai!zrncla yakala
dığı topu ftrsattan çok ustaca istifade e
derek mfısab~anın ilk sayısını Şişli le
hine kavdctti ve birinci haftaym 1-0 
Şişli lehine bitti. 

Ikind dt:>vre. birinci kısımdan daha 
zevkli geçti. Peralılar galip g('lmek için 

galebe 1zazanan Şişlilile1 

çok çalıştılar, hücum batında Mesinezi, 
Etiyen ve Bambino ile eski merkeZ mu 
a\in Angelidis çok çalıştılarsa da Vaha· 
hm antrene ettiği Şişlililer rakiplerine 
fırsat vennediler. Bu kısmın 16 mcı da

kikasında Nubarın sağ açığa verdiği U· 

zun pası biraz sürdükten sonra kaleye 
gönderen Suldur takımının ikinci golünü 
atrnı§ oldu. 

Bu de\Tcnin ortalarında oyun müte • 
vazin geçmeye ba~ladı, hatta Peralıla -
nn hazı bazı ağır bastıktan görüldüyse 

de bir türlü gol çıkaramadılar. Buna mu 
kabil Şi~li Vahabın ayağıyla 43 üncü da
kikada hir gol, ve bir dakika sonra da 

bir gol daha yaparak maçı 4-0 kazandı. 
Galip takımda ba~ta Nubar ve \'a. 

hah olmak üzere Çakır, Doğan, Peradan 
da Roberto. Angelidis. Etyen muvaffak 
olan oyunculardı. 

Hakem Sami maçı iyi idare etti. Eze
li rakiplerini büyiik bir farkla yenmeye 
mlmıffak olan Şi~lilileri tehrik ederiz. 

Bazı Süleymaniyeli oyuncular, §erefli 
bir maziye malik olan klüplerinin nanu
nı haleldar etmek istemiyorlarsa, her 
şeyden evvel soğukkanlı ve sportmence 
hareket ederek, kendilerinden kuvvetli 
rakiplere karşı mağlQbiyeti tabit gör -
meye alışmalıdırlar. 
Sahanın fazla çamurlu oluşuna, yu

karda me\•zubahs ettiğimiz gayritabii 
vaziyetin de inzrmamı üzerine tatsız 
bir hal alan oyuna temas etmeden evvel 
çok ehemmiyetli bir noktayı i~et et
mek isteriz: 

Bir futbol maçı görmeye gelen se)ir
cilerin, taraftan oldukları klüp oyuncu· 
laİ'mı teşci etmeleri ve alkrslamalan ka
dar tabii bir şey olamaz. Fakat bu teşci 
ve alkışın, her şeyden evvel, sportmence 
bir nezahat ç~vesi dışına çılanamasr 
l!zımdrr. Topa fena vuran veya bir gol 
kaçıran oyuncuya "yuha!" diye bağır
mak sporcu terbiyesi eksikliğini göste -
rir. Rakibinden bir tekme yiyerek can a
CISI jçinde kıvranan bir oyuncuya • acı
mamak §Öyle dursun - "oh olsun!' 0 ge
ber!,, diye iltifatlar savurmak ise, hiç
bir kelimeyle tavsif edilemiyecek der<'Ce
de çirkin ve tidi bir harekettir. Dün bu 
hareketlerden birisine şahit olduk Ye bu 
garib nidalar, ekseriya Galatasaray ta
raftarlannm i~gal ettikleri tribünden 
yükseldiği için, hunlann, Galatasaraylı • 
l~ra isnat erlildiğini duyduk. 
Galatasaray!ılann, böyle ~di bir hare

kette bulunmıyacaklannı, bulunamıya • 
caklarını düşünmek isteriz. Kendisini bir 
an kayhcderck hu küstahlığı yapabilecek 
bir Galatas~raylıyı da bizzat Galatac;a -
raylıların tedip edip susturacaklarını ü
mid ederiz. Biz Galatasaraylıları daima 
sportmen gördük yine de böyle gör
mek istiyoruz. 

Şimdi gelelim Q)'Unun tarzı cereyanı
na: 

Yukarda da söylemiş olduğumuz veç
hile orun, gayet t~bii olarak. baştan ba
şa Güneşlilerin bariz hfilcimiyetleri al -
tında cereyan etti. tik de\Tede, Süleyma
niyelilc.r çok enerjik ve bilha~c;a çok sert 

oynadılar. Gerek bundan dolayı, gerekse 

Süleymaniye kalecisinin tali ve gayre • 
ti, Glineşlilerin, sağdan çekilen bir fri.ı 
kıkten istifade ederek kafayla güzel bir 
gol atan Melih vasıtasiyle kazandıkları 
bir tek sayıyla kalmalarına sebebiyet 
verdi. 

Bu ilk devrede, Gilneşliler bir sürfi, 
SGleymaniyeliler de iki gol fırsatı kaçır
dılar. 

İkinci devreye, Süleymaniyeliler, top 
oyn3mak değil, fakat "adam yemek,, ni
yetiyle çıktıkları zehabını uyandıracak 

bir şekilde ba~ladılar. Esasen bataklık 
halini alan sahada topu l§yıkiyle kon
trol ederniyen Gün~liler bir de sakat -
lanrnak tehlikesine maruz kaldıkları için 
durgun oynadılar, birçok goller kaçırdı
lar, ve ancak oyun bitmeden bir müddet 
evvel, topla beraber kaleye giren MeJi
hin ve hemen akabinde, ayni ~ekilde f\Iu 
radm attıktan iki golle oyunu 3-0 galip 
bitirebildiler. 

Gfineş takrmmda, Faruk, ilk devrede 
Rebit ve bilhassa Rasih güzel oynadılar. 
Rasih yirmi iki kişi içinde derhal si\'ri• 
len bir "klas" oyuncusu olduğunu bir 
defa daha gösterdi. 

Süleyrnaniye takmunda orta muavin 
Orhan, sonum kadar tıoğukkanh!ığım 
muhafaza eden ve en muvaffak olan o
yuncuydu. Birkaç ~izel kurtarış yapan 
Süleymaniye kalecisi ise, yerde yatan 
rakibinin suratına attığı bir yumrukla 
bütün mU\·aff akıyctini berbad etti. 

Bay Nuri dünkü oyunun hiçbir fuım
da. sahada enerjik bir disiplin tesis ede· 
metli. O kadar ki, oyunu kör döğü~üne 
çe-.irmek üzere bulunan Süleymaniyeli -
terden üçünü, bizzat Süleymanire takı
mı kaptanı dışarıya attı. Eğer Gün~li· 

!er, biraz soğukkaıihhklannı :kaybetse • 
le..rdi. oyun tarnarniyle Çlb'lnndan çıka • 
cak ve belki de bir arbede halini alacak
tr Hal·emlerimiz, oyunun 'fırtmala~ma • 
sr,. na m 0 ydan vermemek jçin. daha e\·
vel enerjik t~tihat almrya alı~malıdırlar. 
Çünkü eo;a nn ekserisi soğukkanlı olmr
yan oyuncularımızı, kızıştıktan sonra 
znptetmek pek güc oluyor. 

Askarahlar Romenleri 5-3 yendi 
Ankara, 26 - Romen muhtelit takımı ikinci ve son maçını bugün (dün) öğle

den evvcl şehir stadında Ankara muhtelit takımı ile yaptı. Bu oyun dünkü maçın 
revru:ışr ve ayni zamanda temsili mahiyette yapıldığından takımımız sahaya çıkar
ken kırmm - beyaz yollu bir forma ile çıkmıştı. Rumenlerin dünkü kadrolamda e
saslı bir değişiklik yoktu. Bizim takmıda Münir, Şerif. lzzet, tskender, Yaşar ve Ali 
yer almı~tı. lkinci de\Tede sağ açığa Mustafa, sol!~ Harbiyeli Celtll konmuştu. 

Deva:rı eden kara ve havanın soğukluğuna ratrmen stattaki seyirciler gene beş 
bin kadardı. 

Muhacimlerimiiin arada bir aksamasına rağmen rakip müdafaasını gene çok 
sıkışık vaziyetlere sokuyorduk. 12 inci dak ikaoa Alinin ortaladığı topu lskender gü .. 
zel bir vuruşla kaleye sokarak ilk golü yaptı. Rumenler mukabele ettiler. Beraber
lik vaziyeti oyuna daha sıln bir cereyan verdi. Hakimiyetimiz altında devam eden 

O\-Unun ~3 üncü dakikasında bir serbest vurustan lskender kafa ile ikinci golümüzü 
y~ptr. Biraz sonra Rumenler beraberlik Ye 12 inci dnkikada sol açıklan sıkı bir fi:t
le üçüncü gollerini yaptılar. llk de\Teyi höylece 3-2 mağlOb bitirdik. 

ikinci devrede takımımız daha canlı. Buna mukab!I rnkiplerimiz sert 
oynamıya ba~ladılar. Ortadan yaptığımız bir akım Rumen müdafaası ha
caiı bir şCkilde durdurdu, hakem bunu pe- nallı cezasiyle tecziye etti. lskender de oe 
raberlik golümüzü yaptı. 

~5 inci dakikada Şerif uzaktan attığı bir şiltle d<lrdilncü golil ve 31 inci dakikada 
Rume!'l kal~indeki çok $ıkısık vaziyetten istifade eden Celtıl be;.inci ve son goli.ı 
yaptı. Maç böylece 5-3 i3libiyetimizle bitti. 
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Japonya Amerikaya 
tarziye verdi 

•Jlli'>UI l IJllJBJ~Ug ~ 
Tokyo, 2S (A. A.) - Japon efkan u-

mumiyesi, Panay hadisesine halledilmiş 
naz:ırile bakmakta ve Çinde harbeden 
Japon askerlerinin aileleri için 50 yen 
veren Mrs. Grevin (Tokyodaki Ame 
rlka elçisinin zevcesi) bu hareketini 
takdir etmektedir. 

2, 74 yen bir TUrk lirası olduğu 

na g"re tclıcrıi.i takriben 180 Türk 
lirasından ibarettir.) 

lenmektedir. Görünüşe göre, Japonya ta
rafından takip edilen siyaset lngiltere 
ile Amerikayı biribirinden ayırmağı is
tihdaf etmektedir. Bu aynlış Asya siya
setinin muvaffakıyeti için elzem adde -
dilmektedir. Bu itibarla diplomatik mah 
!eller Panay ve Lady Bird hadiselerinin 
bir İngiliz • Amerikan teşrik: mesaisi vü
cuda getirmemiş olmasından dolayı mem 
nuniyetlerini beyan ve bu Mdiselerin an-

Yaşamak 
Hakkı 
Nazım 

Hikmetin 
llk romanıdır. Bu değerli şairin 
adıyla n~redeceği ilk eserini bü
yük bir zevk ve büyük bir alAka 
ile takip edeceğinizden eminiz. 

Yeni senenin ilk gllniln· 
de başlamış bulunacaktır 

Japan Times gazetesi, Panay hadise
sinin Amerika ile Japonya arasındaki 
dostluğu arttrrmış olduğuıiu kaydetmek
tedir. 

cak Japonyanrn İngiltere ve Amerikaya ,._ ___ _ ___ _____ _. 
karşı ittihaz ettiği hareket tarzları ara-

Japonyanm Lôndraya ayni suretle tar 
ziye verece{;ri zannedilmemektedir. İngil
tere, Çinlilere yardım ettiği için vapur -
lannm bombardımanlara maruz kalma -
sının tabii addedilmesi JAmngeleceği söy 

Fırtına 
W" Bqtarah ı 1Dctde 

:A.snct petrol gemisi batmış, kaptan 
ve tayfası boğulmuştur. 

Gediz nehri taştı 
İzmir, (Husust) - Son günlerde 

havalar birdenbire soğumuş ve et
rnta kar yağmağa baş1amıştır.Kar
dan en·el yağmış olan şlddetll yağ
murlar yUzUnden Gediz nehri taş
mış, Manisa. ve :Menemen ovaları 
sular altında kalmıştır •• 

HUkUm suren şiddetli fırtına y\l
zUnden Mersin ve tstanbuldan bek
nen vaprlar birer gün geç kalmış
lardır. :\Iersln hattrndan beklenen 
Dumlupınar vapurundan lkl gündür 
haber alınamamıştır. .Geminin bir 
limana iltica ettiği tahmin ediliyor. 
Fırtına lzmlrde de oldukça t.nhrl
bat yapmıştır. 

Alaşehir, Kasaba ve Sallhlt ta
ra narında. mUtemndlyen kar yağ
maktadır. 

Oğlu veya kızı havatta iken 
beyanname vermemiş olsalar 

dahi 
Muhtaç annele re de 

yetlm111aaşı 
bağlanacak 

Ankal"a, 26 (Hususi) - Hüku
met tarafından hazırlanan ve muh
taç annelere de yetim maaşı bağlan.. 

masmı temin mıı.ksadlyle tekaüt 
kanununda değişiklik yapılmasını 
istlyen IAylha, Meclls Mıı.Uye encU
menfue havale edilmiştir. 

Ltıylhanın istihdaf ettiği gaye 
şudur: 

"Dul annenin hiç bir geçinecek 
malt kudreti ve kanunen bakacak 
kimsesi yoksa, oğlu veya kızı ha. 
yatta iken beyanname vermemiş 
bulunsalar dahi, talebi ilzertne bi
rinci derece yetimler arasında 
maaş tahsis olunur. --

Günahkar 
papas 

Fener patrikhanesi Sen Sinot Mecli
si, yann fevkalade bir içtima aktedcrck 
otrtodok:s kiliaeleri kanunlanna göre 
papas Dositeos hakkındaki ltarannı ve
recektir. Malum olduğu Uzere, bu pa-

pas, Balattaki Metohlyon kilisesi..,de 
bir kadınla beraber cUrmü meıhut ha
linde yakalanmıı ve malikemeye veril
mi,ti. 

Dositeos, Fener kilisesine değı'l, Tu
rlsinaya bağlıdır, Fener patrikanesiyle 
alakası 7oktur. Buna rağmen, patrlka

ne, Turf sinaya müracaat ederek, pa.. 
paslık ıercfini ihlil eden Dositeos'un 
patrib.nece de tecziyesine: izn Terlme
~i talep etmi§ti. 

Anlatılan bu i.ıin gclmittir. Verilecek 
cezanın p.ıpaslıktan tard ve afaro.ı olma 
sı muhtemeldir. 

DOKTOR 
Necaatlln Atasagun 
Her gün aabahlan •tkia buçut• 

akıamlan 17 den 20 ye kadar l~lt 
U tayyare ıpartmıınlan ikinci daire 

17 numarada hastalannı kıt>ul eder. 
Cumarteti günleri 14 den 20 fe ka 
dat haıtalannı parasız, tcurun. Ha 

be okuyuculamu dalcupoa muu-

bil;nde muayene eder . T<>lef: 23953 

sındaki farkı tebarüz ettirmi~ olduğunu 
kaydetmektedirler. 

:ngiltereye verilecek cevap 
Tokyo, 27 (A.A.) - Harbiye, ha

riciye ve bahriye nezaretlerinin yük 
sek memurları Lndy Blrd gemisi hd 
<llsesi dolayıslle İngiltere tarafın
dan etvdl edilmiş olan protesto nota 
sına verilecek cevabın metnini tet
kik etmişlerdir. 

Amerika tarziyeyi kabul etti 
ama .•• 

Paris, 27 (A.A.) - "Euvre,. gazetesı! 
diyor ki: 

Japonlar eğer evvelki gibi bombardı. 
manlara devam etmezlerse, Amerikan 
efkarı umumiyesintn süklınct bulacağı 

beklenebilir. Fakat, şurasını da nazan 
dikkate ~lmak Jazun:lır ki, Pn:fikteki 
bahriye til•lerinin takviyesi için Aır..e

rikan amiı .ıllık dairtt.ine kat'i emirler 
verilmittir. 

Şanghayda Sovyet müesseseleri 
bom balam yar 

Mosko·ı-1, 26 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 24 KanCJıuevvelde Şang

hayın Frar.ıız mıntakau içinde meçhul 
bazı kimseler Sovyetler birliği vatan -
da~larının klübünde !dare azasından bu 
lunan mühendis Frurin apartmıanma 
büyük bir bomba atmrılardır. Fruri ha
fifçe yaralanmııtır. 

Ayni tarihte, beynelmilel mmtakadaki 
tnturist ajansının binasırun ~a bir bom
ma atmı§lJrdır. Vakit geç olduğu içfo 
1binada ~cimse yoktu. Bomba, otomobille 
gelen k"mseler tarafından atılmııtır. Bu 
vak'alar, Sanghayın Japonlar tarafın. 
dan işgalir.denberi hiç §Üphesiz Japon 
casusluk servisinin öirt'ktiflerinden 
mülhem olarak beyaz Ruslar tarafınd2r 
yapılan dördüncü §t'kavet vak'asrdır. 

,Japon imparatorunun sözleri 
Tokyo, 26 (A.A.) - 1mparatorwı 

Diyet meclisinin açılışında okunan me
sajında, Japonya ile müttefikleri arasın 
daki dostluk ve samimilik artmasmdan 
dolayı memnuniyet göstrrilmekte, giriı 
tiği her muharebeyi kazanan ordunun 
muvaffakryetleri sitayişle zikredilmek
te ve ın.:clisin ;raizyetin \·ahimEği sebe
biyle teklif edilen ::ıdi ve fevkalade aske 
ri bütçeleri kabul etmeY. suıctiylc, jtl 
kumetle teşriki mesai etmesi temenni 
olunm:\~.adır. :ı 

Tevkifhanede 
bir hadise 

Dün akşam İstanbul tevkifaneıincie, 
bir kaç mevkuf arasında bir kavga çık.. 
nuı, ağız nıünaka~a:ıiyle baılıyan kav
ga, kanlı Lir netice ile bitmi1, mevkuf. 
lardan balın"yeli Salim yaralanmıştır. 

Yaralı Salim, Piyerloti caddesinde 
Dağ sokatında, polis Hasan Basrinin 
evine hırsızlık maksadiyle giren ve 
kunduracı bıça~·yıe polisi öldüren, 
kaçarken uç bekçi ile bir polia memu • 
runu ~ralayan Nazımm suç arkadap. 
dır. 

Salim, tevkifanede kahvecilik yap
maktadır. 

SaJ.=min, yattığı kovuı arkada,tarın.. 
dan ve adam öldürmek ve hnınzlık ıw;
larmdan mevkuf bulunan Ali, Bekir ve 
HUseyinh bir alacak meselesinden ara
larında soğukluk vardır. 

Dün :ık~am üzeri, tevkifanenin nya
ret saatinin arkası almdıktan ~ra, a. 
ralannda t1lacalc mUnakapsı açıln.uı, 
kısa bir zamanda alevlenmif, bu 11rada 
Sarı Bekir ucu sivri bir demirle Salimi 
beı yerinden yaralamrıtrr .. 

Salimin yaralan hafiftir. On günlük 
bir rapor verilniştir. 

Müddeiumumi muavinlerinden Şülr
rU tahkikata batlamış, ıuçluları, hlldise. 
ye plıit olanları aorguya çelmıiıti.r,; 

Senelerden ber i 
yakalanamıyan 

Eşkiya 
Aydemir 

Karsta hUktlmete 
dehalet ett i 

Kars, 27 (A.A.) - Yol kesmek, 
soygunculuk ve şekavetten maznun 
olarak yıllardanberl takip edilmek
te olan meşhur eşkiya Bendlvanlı 
Aydemir dün sabah saat 9 da vali 
Aklfln cYlne gelerek dehalet etmiş, 
sllAhını da teslim etmiştir. Bu de
haleti temin hususunda vllA.yetlmlz
C,. H. partisi Uyelerinin önemli hiz
metleri görlllmüştUr. 

Aydemirin vllA.yet emniyet daire
since fotoğraf ve parmak izleri alı
nıp tahkikat evrakı tanzim edil
dikten sonra maznun evvelki vaka
larına att jandarmaca tutulmuş ev
rakl1e birlikte cumhuriyet müddel
umumtltğlne tevdl edilmiştir. 

ispanya isyanı 
.,.. Baştaraı 1 incide 

Deniz cephesi: Dört asi harp gemi 
si dün Castellon ve Burriana liman
larını bombardıman etmiştir. İnsanca 
zayiat ve hasarat yoktur. Cumhuriyet 
tayvareleri mütecaviz gemileri ~açma
ğa il.:bar etmiıterdir. Bunlar, Ma1orque 
adası iıtikametinde uzaktaımışlardrr. 

Asilere göre 
S:ılamanca, 27 (A.A.) - Resmi teb 

liğ: 
Teruel'in müdafaasına devam edil

mektedir. İki dü~man tayyaresi dü1ü
rülınü1tUr. Şehir civarında faaliyette 
bulunan Franko kuvvetleri vaziyetleri-

• mahsüs derecede islah etmişlerdir. nı •. 
Bu kuvvetler, hükitmet kuvvetlerını 

çevirmeğe matuf büyük manevraları
na devam etmektedirler. 

Diğer cephelerde 
Ma.drit, 26 (A.A.) - Madrit cep

hesinin muhtelif mıntakalannda topçu 
ateşi devam etmektedir. Hükumet top 
çu kuvvetleri asilerin .Dordo~ya.r yolu 
ve Aravaka civanndakı mevzılenne a • 
teı acsmı,lardır. Aıtler ı..:umhuriyet or
dusunun iıgali altındaki Caıa de Anpo 
ya akmlar yapmı1larsa da bu teıebbüs 
terinde muvaffak olmamıılardır. 

Jarama cephesinde topçu kuvvetler! 
cumhuriyetçilerin Lamora Nosadaln 
mevzilerini bombardıman etmekte olan 
asilerin bu faaliyetine mani C\lmak ü
zere V esta de la Rena göl iman arka
sındaki tepelerde bulunan mevzileri 
bombardıman etmişlerdir. 

Hükilmet tayyareleri, hük\imet mer
kezi civanndaki ban mıntakaların üze
rinde ke§if uçuştan yapmışlardır. Bu 
tayyarel~r maruz kaldıktan şiddetli a
te§e rağmen billarıza üslerine avdet 
etmiılerdir. 

Franko hall zaferden bahşediyor 
Salamanka, 26 (A.A.) - General 

Franko kendi mıntakasındaki bütün İs
panyollara hitap eden Noel me.s~jın: 
da yakın bir zafere olan kanaatim bıl
dirmektedir. 

Babasını öldü
ren çocuk 

_... Haştarafı ı ınctdo 
ki duruşma başka bir güne talile edilin
ce köye dönmek üzere yola çıkmıştır. 
Omer yolda kanSI Fatma ile oğlu Mus
tafaya rasgelmiş ve bir ağız dalaşmasın 
dan soma eweıa oğlunu, sonra da kan
smı dôğmüştür. Annesinin dayak yeme
sine dayanamıyan Mustafa, tabancaSI
nı tekerek ilci lmrşunda babasını yere 
8elllliı ve sonra annesini köye bırakıp 
geri dönerek karakola teslim olmU§tur. 

x 

Atatürkün sözle 
Suri-ve m·ıııetini 

eY f 
kalbine varacaktır· 

Suriye Başvekili Ankaraya 
dostane telgraflar gönderdi 

Ankara, 26 (A. A.) - Suriye Baı- "Baıvekil ve ben, ekseıanstaı;etfeO 
vekili Cemil Mardam bey hududdan fmdan Türkiye.den ayrılırken 

geçerken aıağıdaki iki telgrafı gönder- ifade buyrulan dostane sözlerden 
miştir: ziyade mütehassis olduk. 

Ekselans B. Celal Bayar, Ekselfinslannın ziyareti, birçok ba 
Başvekil, Ankara lann yaklaşdırdığı iki millet arasJ?d 

"Türk topraklanndan • aynlır~en, samimiliği şUphesiz takviyeye 
Ekselanslarına ve Cümhunyct H~kQ- edecektir. 

metinin mümtaz az~sına, bana goste- Ekselanslarının kendileri bak1atl 
rilmiş olan hararetli kabulden dolayı izhar buyurduktan temennileri 1efi 
en iyi hislerimi arz ve dost ve kpmşu d rı" kalmadık Atatürk b · • J t..! d · .ze arz an ge . 
büyük Türk mılletı h.akkı.n .aıu . erın dan çok mütehassis oldular. 
takdir ve hayranlık hıslerımı teyıd e- S . . · b"' t""n kalbı"mizle tf 

ı urıye ıçın u u derim. 
Memleketime, karşılıklı anla§ışımrz 

ıayesinde müstakbel devrenin iki 
memleketimiz arasında kardeşlik mü
nasebetlerine dayanacağı ümidi ile dö
n:.iyorum. 

Büyük Türk Cümhuriyetine ve 
onun Büyük Şefi Ekselans Atatürke 
bütün kalbimle yüksek bir . saadet ve 
ebedi itila dilerim . ., 

Cemil Mardam 
Ekselans B. Rüştü Araı, 

Hariciye Vekili • Ankara • 
"Ankarada ikametim esnasında gös.

terilen dostluk ve sempati hislerinden 
pek ziyade mütehassis olarak. ek~elans
tanna en hararetli te§ekkürlerimı arze
derlm. 

Büyük Şef Ekselans Cumlıur başka~~ 
Atatiirk tarafından söylenen sözler, bu 
yük Türk milleti ve onun yüksek şefi 
hakkında derin bir dostluk ve hu.dut
suz bir hayranlık besliycn Suriye mil
letinin doğrudan doğruya kalbine va-
racaktır.,, ,,. 

Cemil Mardaın 

Har"ciye Vek"timizin cevabı 
Hariciye vekili Doktor RüştU Aut" 

Suriye başvekilinin iki telgrafın·a, B§a~ · 

ğıdaki telgrafla ı.:evap vermiştir: 
Cemil Bey Mardam 

Başvekil Şam 

I 

t~ 

daha büyük refah ve saadet dileriı·" 
Doktor Aral 

Aşk yüzünden 
katil 

Gemlikte sevdiği kızın anneetıt' 
öldiiren 

Bir genç bu sabıab 
tophanede yakalaJI 

Evvelki gece Gemlikte bir cidJ 
işleyip istanbula k:-~an Rauf AbıDet 
mindc ~ir katil bu sabah To 

·- ,.... _ -. 
Çcl:os1ova.To-ya4a aa bfr gençlik teş7~l atı vardır. T;u teş7-.-.,1at, 'Çôet.-'.. 
h3. pek lı.'iiçük y<ıŞtan 081:-erUk öğretm e1cte, gcnQli§i a..~1:ıcrliğc tsın 
dır. Buradaki f otoğı·afltJr Çek So1:ol teş"lı.-üatının BOJZ geçit r 

göstermektedir, /' 

• 
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Altın put 

Bir işçi ı?ihl fabrikada ~alı~tım ; hizmetçilik yaptım (35) 1 
Bir Atman fabrikasında çalışan işçi anlatıyor 

Onlar ne iltimas dinliyorlar, 
ne de adamı bor kullanıyorlar! 

Dünkü kıımın bülaaaıı: 1 
liikmetle tdris iki küçük serseri
d~r .. Bir gece yarısı. · .-:-ızlık için 1 
bır eve girmişlerdir... Fakat, bu 
CVde can çekişen bir hasta vardır .. 
liastanın oğlu, bir papaz çağrr
trıağa gitmiştir .. İki serseri, kor· 
kuyla titremekte ve gizlendikleri 
:Yerden kaçamamaktadırlar... Bir 
az sonra, flırmalı elbisesivle papaz 
gelmiş ve g>:.inah çıkart~ağıı baş

latnıştır.. Papaz, can çekişen ka
dından. v :•.:danını ezen günahları· 

Takurda takır 
Gacır da gucur .... 

Patronları a~ç:ık gönüllü insanlarmış; daima 
~şçUerin arasında dolaşır, hal hatır sorarlarmış ... 

rıı sormaktadır ... . • . • 
.,. liikmet. yilzünü buruşt•.rarak uf· 
-.ıı: 

'd-' Ne işkence Ne işkcn.:f' ! Zorla 
..ıtcceklcr ! ... 

"!karyola gıcudadı. 
ltıurnu suratı gevşedi. 
~~ Babacığım... Beni 

tırn çok 1 .... 

Kocc>karının 

affet... Gü-

'Mukaddes per ... Sıcak bir yaz 
ı~Yd:i .. Kırdan tek başımJ dönüyor
!~ · Susamıştım... !çim yanıyor
~ liir damla ıu yoktu... Bir bah
~ tı yanından geçerken, eltl"'.a ağaç
~ gördüm.. Alçak bir daldan ko-

dıın... Elma çaldım: hırsızhk ct
S l>er .. 
1'11srkı tuttuğu pırlanta taşlı altın 
~ liikmetin avuçlarını yaktı. 

·~' Evimizin tam k8.r§ısında .. Bir ki
ı;:dı, Per... O kiles_7de, yirmi Uç 
~ nda... Genç. .. Guzel.. Yakışık
~ de rahip ... On sekiz ya~ındaydım. 
~ de gUzeldim, Per... Şendim... Gö

er "'ne şeker kız r .. derler.... Pcr, 
~ n.ln§ıklı rahibe içimde bir meyil 
ll'ıağa başladım... O artılr rUvalan· 

~riyordu... Fenalıktan korkuyor
~ l>er ... Şeytan beni kandrrmaam 
\\i ... Hep İr1.:il okuy-or, geceleri geç 

tlcre kadar oturuyordum... Bir 

dayanamadım, Per.. Kiliseye git
~· O, gtlnahlanmr çıkartacağım 

... Sonra ... "Babacığım ben bir al-
~danıını aeviyorumf,. deyince, 

··· Ve ••.• 

~iktnet, tdrisin kulağına eğildi: 
\ı..' l:lu kadmm öleceğini nereden 
'!lar? 
' ~at meydan.da.. 
.... \' ..._ a ölmf'.zae ... Ya canlanırsa! .. 
..._ () da olur ... . 
, ?Yi ama, k~.:a karı da rezil olur. 

\ f Adettir: ''Per,, efendi ıır ver
' ln ti! ... 5 

' ' ltınm, pişman mısın? 
' ~Vct, mukat!'ter Per ... 
, llUtUn kalbinle pişman mısm? 

L, ~"et, mukaddes Per ... 
~ ttıı/lene ben de senin baba, o
'tıl!l' Ulkuddus namma gUnahlannr 

0tunı .... 

lt 
~~~~.bitmişti. Panaz. kapıyı çek 
~ ~ 1!tı. Yaslr kadın uyuyor ... 

1 ~ c •onsuz uykusunu ... 

~ ,;Ocuk, gizlendikleri kalın per
~ ll 

1
1casrndan sıyrıldılar. Ayakla

,~, ç 8llna basarak,' açık duran pen 
\. \,~1tlaştılar. Dışarı sarktılar. 
'ltıt-. • .... Sen yok. Yaprak kıptrda-

~~~.nlık yokuıu, ağır ağır sebze 
~ tstltıt Ufak araba tırmanıyor.. Bu 
\~~ b· •tabası .. Baıı sargılı arabacı 
~l)~r delikanlı ... Arkadan arabaya 
~~~ ~· Ağzında bir türkil: 
''d l'"hağalar öter göllerde 
~tla l1tı kırıldı kaldım ç511erde 
ll~at~kb bir sesi var... Kapkara 
~~ ~rtıanlarda bu sesin biribirine 
S'lt dt! ~.Ultuları: Boğuk. M uhal:kak 
~t~ ~~t~'1:·· Belki, gerçekten. içlnde 
~ı:suurı~gafann öttüğü bir deresi 
~t :ııd" ~?-- Belki bu ~zh dere
: Cu ır mukaddes hatıra yaşa· 
~ tel · ~ıı,r nışanlrsiyle belki bu dere 

/\,ı trıda l b' . . 
l-"'ıı sarı :"-ıtşlar ve ırıbır-
ı~tt 'YrıJmışbrdı .... 

dı tıkır 

Anasız bnbnsız gurbet illcrdto 
Ya b~n aBlamıyoyım cb kim'cr af;

laıın .... 

İdris. pırlanta taşlı altın putun he
sabını yapıyor: 

- En aşağı yirmi p3p:l. fanti... 

- Üç be;i g~n d: olsa. 
yaşıyaı.:ağız .... 

- ..... . 

bey gibi 

Aradan günler geçti. Biı giln fab- ı 
rikadaki yevmiyelerimi ve oraya b:rak
tığım nüfus kağıdımı almayı düş-;ln

düm. Oraya gideceğim bir gtınü karar 
l:ıştmiım .. O gün s::bahleyin saat ona 
doğru köprüye ind"m. Haliç iskelesin
de Balata uğnyacak küçük vapura a
dımımı atarken işçi kıyafetli biri. bil
hass:ı s ilr~O:.inerek benden önce vapura 
atladı. 

Vaktiyle Alpullu şeker fabrikasınca ç::ı
lışıyormuş. Kendis=ni sevdirdiği için 
kredisi yerinde. mevkii bulunmaz br 
,-~:-:r.'ş. Fakat, sırf İstabul için bu 
güzel yerini bırakıp gelmiş. Ehhhh 1 
Ş 'mdi d: aı; açık cef.ilmiş. He mdolı;un 
rüz elli kuruş gündelik alıyormuş. Bu 
gün çok neşeli im:ş. Cumartı>s! gür.:.i 
ha{ta sonu olduğu için toplu para al· 
m şiar. Dün eğlenmiş, sinemaya g:t
m ·ş. haydutlar filmini görmüş 

- Ne bekliyorsun? diye sordum. 
- ~çiyim, dedi. Yeni girdim. Mu· 

amelem yapılacak. 
- Ne alc:4.:aksın? 
- Saatte 6 kuruş. 

- Geceleri de çalııacak mrsm? 
- Tabii! 
Onunla fazla konuşmıya im.kan b~· 

lamadım. Kapıcı sert, çatık bir suratla 
}·anıma yaklaştı. Karga gibi dik ba
kı~larla beni süzerek tek kelime söyle· 
medengene yanımdan uzaklaştı. 

- Habazanlıktan kurtulacağız .. . 
- ..... . 
Hikmet, di§leri arasından yere tÜ· 

kürdii. Başını havaya dıkti. Gök ay
dınl;ınmağa başlamıştı . Geniş bir po· 
furdayışla içini çekti: 

- Çeneni yorma. İdris.. Ben putu 
çaldığım yerde bıraktım ... 

Açlıktan nefesleri kokuyordu. Eöy
le olrq_asaydı, döV'Jşürlerdi. f drisin ne 
kolarında. ne dizlerinde derman vardı ... 

Biletim ik:nciy<li. Yerime otur • 
dum. Henüz iskcll'den ayrılmamıştık. 
Bana siirtünen delikanlı da bir scylcr 
söyliycrek yanıma oturdu. Mütemadi
ren bir de!i g"bi söyleniyor ve anlatı
vor. "Sanki ben onun eski bir tanıdığı 

imişi,, gibi. Fakat sözlerinde takıl
ma. yılışma edası yoktu. S:ımimi. bir 
erkel: arkadaşiyle konuşur giOi davra
nıyoı du. 

Genç adamın bu lailbali!iği tuhafı· 

ma gitmişti. Fakat bir işçi llluşundan 
yadırgamıyordum. Bundan evvel ben 
de işçi değ'! miydim. Şimdi de yevmi
yelerimi almıya gitmiyor muydum? Be
ni .. ,ı,.. t.ın·~ıyorıru~ gibi konuşuşundan 
~'jphelenmiştim. Yoksa bu gen~ de ça
lıştığım fabrikada mı çalışıyordu. 

Delikanlı haki ketenden bir iş elbi
sesi giymişti. Üzerinde kırmızı yağlı 
bo~·a izleri i~i olduğunun deliliydi. 

Bu bakışın bir manası vardı: Fahri· 
ka işçileriyle konuşulmaz. Hatta başka 
kısımda çalışanların bile binöirleriyle 
sıkı fıkı ahbap olmalanna ı.:evaz yoktur. 

Kapıcının dilsiz işaretinden bu ma
nayı çıkannca çocuğun panından aynl· 
dım. 

Doğru fabrikaya girdiğim uman 

Taksimde. selamsız sabahsız ayrıl
dılar. Hem de bir daha biribirlerini 
görmemek üzere ..• 

E ana herkesin işitebileceği biı ses
le dl nkü günün nasıl geçtiğini anlatı· 
yorcl ı. Pazar g>:inü hava iyi olduğu 

için gezip tozmuş, işçilik çok tatlı şey-
Ona: 
- Nerede çalı§ıyorsun? d:ye sor

dum. 

ilk uğradığım odanın kapısını tuttum 

içeride gene ayni adam, ayni masa ba
şında oturuyordu. Bana arkası dönük
tü. Ona fısıldar gibi artık fabrikaya 

ae§at ENiS 
-SON-

miş, ne anası, ne babası varmış. hayat
ca yegane sevdiği ~ey !stanbulmu§. Şöyle bir yüzüme baktıktan sonra: 

- Almanlann yanında. dedi. Onlar 
ne iltimas dinliyorlar, ne de adamı hor 
kullanıyorlar. Patron bizimle beraber 
çalışıyor, aramız.da dolaşıyor. Hal, ha· 
tır soruyor, alçak gönüllü insanlar!: 

devam edemiyeceğimi söyledim. Şimdi 
ye kadar hasta olduğumu da ilaveyi u· 
nutmadım. 

Miki Mavs siyasi 
bir hadiseye 
sebep oldu Ama çok ciddidirler. Adamdan 12.f de-

ğil, iş istiyorlar. · 
- !şe kaçta başlıyorsunuz? 

- Pek ala, dedi. 

- NUfus kfığıdımla çalıştığım gün 
lerin parasını almıya geldim. O bu son 
ı.:ümleyi duymamıı gibi hareket etti. 

- Şimdiye kadar neredeydin? Neye 
ı devam etmedin? 

M lKt Mavı; Yugoslavyadakl şö!ı

retini, mevkiini kayhetmi! ve siyasi bir 

mesele çıkmasına, tifreli telgraflar te

atisine sebep olmuıtur. 
Hükumet; Belgradda bulunan mt

İngiliz gazete muhabirini, M. H. Harrt· 

BOn'u. üç gUn zarfında Yugoslavya 

merkezini terke davet ctmi_ştir Bu 

muhabir, ge~enlerde Sen Dovör nipnı

nm §Övalye rütbesiyle taltif olunmu~ 
tu. 

Muhabirin kabahati, Yugoslavyada 
çıkan (Politika) gazetesinin neden 

toplattınldığını gazetesine bildirme· 

aidir. Politika gazetesinin muvakka· 

ten tatiline sebep şudur: Gazete Miki 
Maus'un bir hikayesini sütunlarına 

, 

- lşe tam yedide başlıyoruz, ak· 
şam da beş oldu mu paydos. Ha sen 
nerede işliyorsun? Herhalde Balatta ... 

- Evet, dedim, Balatta... Süreyya 

paşa fabrikasında çalışıyorum 
- Ne alıyorsun bari'! 
- Saatte altı kuruş. 
Balata gelmiştik. indim. İnerken 

de: 
- Allaha ısmarladık, dedim. 
- Güle güle .... 
Yılışık bir ıokak çapkını gibi peşi-

me takıldı. Yalnız arkamd~n ba!ta 
k:ıldı. :Aı.:aba bu ahbaplığın uzıyacağınımı 
tamk ediyordu?. .... 

Biraz evvel anlattıklarımı tekrarla
dım Ve bu hikaye de böylece bitti. 

'll'ERIMAN 
SON 
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geçirmiştir. Bu hikaye, kü~ük bir kra

lın amcası tarafından tahtt.ln nasıl in-ı 
dirilmek istenildiğini tasvir eder. Bu

gün Yugoslav tahtında kt'..içük bir kral 

bulunduğunu §Üphesiz biliyvrsunuz. 

Çocukları' eğlendirmekten başka bir 

maksada matuf olmiyan bu sade hika 

ye polaikat.:ılann rahat ve huzurunu 

kaçırmış; "Politika" nın muvakkaten 

tatiline, yabancı gazetecinin kapı dışa 

rı edilmesine sebeb olmuştur. 

Fabrikaya g.irdiğ'm zaman her §eyi 
yabancı buldum. Üzerime tuhaf bir 
çekingenlik ve ürkeklik gelmişti. Kapı 

eşiğinde ayakta duranlar, gözüme çar· 
pan bütün yüzler yaba11.:ıydı. 

iyi kalpli kapıciyle karşılaşamadım . 
Onun yerinde biı'başkası vardı. Gece 
nöbetine ge~miş olacaktı. 

Ayakta duvara dayanmış olan kU· 
çük bir erkek çocuğuna yakla~tım: 

Sahibi ve Neşriyat' Müdürü: 
Hasan Rasim Us 
B••ıldıstı l/U ( JIAli/T > Matbaası 

Habqrfo deniz ve macera romam: SG 

~azan: AJı R•z:ı i::ıeyn. 

Kendi kendime sorduğum bu sorguların ce
vabı, ilerideki gemiden duyduğum bir bağırma 
ile - bir dcrcceyo kadar olsun - Yerilmiş oldu: 

- Hey. bana bak Dlll; kUçUk piç nalları dlk 
miş mi? 

- Hayır yoldaşım; pek iyi yol alıyor; bl r 
kerte orsa bile itti. 

Sonra başka bir ses daha işittim ve bunun 
"Dört göılil., lrlandalınnı sesi olduğunu tanıdım. 
O Amir bir haykırışla sordu: 

- Hey, kıç taraf .. Çocuğa göz kulak oluyor 
musunuz? 

- Evet efendim. yerinden kımıldandı. 
- Z:ı..vallı şeytanın ktç bacağı! Diriniz üstü-

ne bir fanila. atıversin. Kııptan bizden canlı adanı 
isterken biz ona çocuğun <>lüsünü götürmiyellnı .. 

Gemlcilc>r yukarıdan üstüme bir fanlü atm:ı.
ğa çalıştılarsa d:ı.. rüzgı\r sertleşmi~ olcluğun<lnn
fanllı'ı. denize düştil. 

Ben bu konuşmadan bir şey öğrenmiş oluyor 
dum.: "Kaptan benim sağ getirilmemi istemiş
ti. .. Demek d:ıhn meyhanede öldürillmcylşlmiıı 
sebebi buydu. Şimdi beni kaptanın yanma gl\
tilrüyorlardı. Knptan nerede idi? Buna dair bir 
fikrim y'oktu. Liıldn olsa olsa ndsız zırhlıda ola
h!llrdi. Demek ben adsız gemiye, altın gemiyi', 
bu ltorktınç şeyler ,.e derin esrar gemislncı gidi
yordum! 

Pekt\ld: fakat bu da ö!Umf', hnttA baya~ı hlı 
ölUmil.Pn dnhn n<'ıl{h işkencelere gitmek dı>ı:;iJ. 
miydi? 

Bu c!UşUnC'elerle hir gaat kadar uğ'rnştıkt.nn 
sonra tekrar bilylik bir susama duyduğumdan 
biraz uzağa yuvarlanmış olan su kabını almağa 

çalıştım. Bunun için uğraşırken omuzumdakl 
bağı gevşetip çözmeğe de muvaffak oldum. San 
dalın içinde oturunca. başımı arkama çevirdim. 
Sandal bir Yatın arkasına bağlı idi ve yat geniş, 
mavi deniz Uzcrinde llerliyordu. Yatın kıç tarafın 
dn. klnıso yoktu, belki gemicilerden biri gelip 
bağları çözdUğUmü görilr diye hemen yerime eskl 
vaıiyette yattım ve bağları da yerine koydum. 
Şimdl yeni baştan dilşlln\lyor ve knçmağa knrar· 
vorın!ş bulunuyordum. Ufukta hiçbir kara göre
mnıniş isem do N'evyork limanından çok uzakta 
olaınıyacağımızı kestiriyordum. Bu kaçma işi 
gece lmranhğı basınca olnbllecek, bunun için de 
kilçUk sandalı gemiye bağlayan ipi yavaşça kcs
mclc ve kUreklerl takıp geminin gittiği yolun ak· 
aine uzaklaşmak kifayet edecekti. Yalnız sanda
lı çclrnn halatın ucu sandala bağlı olmayıp gemi
den gelen halat b:ıştakl hallcadan geçirilerek uc 
gene gemiye :ılınmış oldu~undan bunu kesmek 
lftzınıdı. bende ise bıçak yoktu. Yattığım yerde 
uzun uzun bu iş için bir çare dUşünUyordum. 

Akşama doğru gemiden, bulundu~um ı:ıandn-
lın g~minin bordasına çekilmesi için bir emir 
vorlldlğlni işittim. Yüreğim titredi. Eğer beni 
gemiye alacak olurlarsa. kaçmnk limitleri son de
re<'c azalacaktı. Birkaç gemici, ımntlalı yatın bor 
dasına çclctiklcri vakit kilpcştoye dayanmış olan 
(for Ays} yani (Dürt gözlil) adlı lrlanclalının 
gillcr yUzUnU gördüm, onun :ırlrnsına toplanmış 
bir takım gcnılcflcr de baıı:ı bakıyorlardı. Yatın 
alçak bordasmdnn saudal:ı doğru üç dört ayaklı 
bir ip merdiven uzatılmıştı . "Dört gUzlil,, acıyan 
hl r sesle eledi ki: 

- Şu çorba kabını '>ana \"eriniz de benkendl 
"!imle içlrcyim. Vah zavallı küçUk; pcsmetlerl de 
yl.rcmenıiş: ıslak tavuk gibi sıskalaşmış .. Kaptan 
hlze onu sağ getirin, dedi. Biz ise açlıktan öldU
receğiz! 

Dört gözlU elinde maden bir kap olarak mer 
<ltveııdcn sandalın kıç tara!m:ı atladı vo gUler 
yüıle üstüme doğru eğ!ldl; ben o sırada belindeki 
gemici kemerinde bir bıçak olduğunu görmüş 

bulunuyordum. lrlanda.lı yUzUme uzun uzun bak 
tı: 

- Pariste gördilğüm kUçült cenUlmen, dedt, 
ben sana. otele mektup getirdiğim vakit, yerin· 
den kımıldanmamanı, şehirde oturup zevkine 
bakmanı bir baba gibi nasihat etmedim mi? lşte 
o sözlerimi dinleseydin başına bunlar gelmez
di. Artık ne olocağmı bir Allah bilir. Her ne ise 
sen şimdi şu sıcak çorbayı tç de ne olur ne olmaz 
kursağında bulunsun ... 

"Dört gözlü,. böyle diyerek bir eliyle başı
nu kaldırdı ve öbUr elindeki uzunca, derin çorba 
kabını ağzıma yaklaştırdı. Pek gUzel pişmiş olan 
corbayı sonuna kadar içtim: ltıkln bu pek uygun 
vaziyetten istif:ıde ederek yavaşça elimi uzatıp 
onun kayışmdakl bıçağı da kınından sıyırıp al
mıştım. 

nen bu kurnazca işi y:ıparken o bayağı beni • 
tescili edecek bir takım sözler söylemeğe çalı~ı
yordu. Zaten bu uzun boylu gemici Paristekl oda 
da ve ertesi sabah mektup getirdiği vakit otelde 
gördüğüm znınanlardn. da. bana öteki haydutlara 
ı;dre llCl~ iyi bir n<!am gibi gi>rilnmUştü. Şimdi 
~öylediği sözler, 110 olursa olsun beni çok feci 
ltkibetlerden korumak isteğinde bulunduğunu 
meydan:?. koymakta idi. 

Çorba içildikten sonra "Dfü"t gözlü,. gene 
~enıiyı~ geçti. sand:ılın halatı eskisi gH.ıi uzatıldı; 
:rnt batıdan esen hafif rüzgiiı la yol almağa baş
latlı. Şimdi sabırsızlıktan yüreğim çarparnk ~ece 
lwranlı~ının iyice her yam kapl:ımasmı bekliyor 
dum. İki üç sa.at bu dayanJımaz bekleme içinde 
geçtikten ve gemide sesler kesildikten sonra ya
vaşça baş tarafa döndüm vo iki dakika içinde, 
sandalı yata bağlayan ipi kestim. O nnda küçük 
tekne ilerideki ynttan uzaklaşmağn bnşladı. Ben 
hümnıa nöbetleri 1.;eçirlyor, gemiden bağrışmalar 
işiteceğimi sanarak tltrl~·ordum. La.kin bir uklt 
sonra yatın teknesi gözlerimden kaybolunca 
yüreğim rahatladı, hemen sandalda bulduğum i
ki küreği takarak kara bulncağımr umduğum 
batı tarafına doğru ~ekmeğe başladım. 

,(Devamı var) ... 
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ı Şeyh Ahmel Oürk\·e) 
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Hnlk düşmanı kntJın 
Gizli izdh·nç ve hırçın 
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• Sanfıırnslsko Te J.orel 

Hardi Hindistan da 
(Türkçe) . " , , ' .. 
.\ ... ~"' · ··· ,,., 

ı IHlrlinnl'mişlfr • 
ISTANBUL 

Programını bildirmemiştir 

' Allahın bahçeleri, Dilcn
cller şarkısı ve .Mikl ve 
renkli 

ı AU:ıhın bahçeleri 
1 Programmı blldlrmemtıUr 
ı J.<ındl'8 :postnsı T'e 

Mazurka 
programrnı b11dlrmeml§t1r 

KADJKOY 
ı Vnls dalga.'lı ,.e Cinayet 

masası 

ı J#a Gıırson ve Mahkdmlıır 
kole~ 

0SKUı>AR 
llıl•lırııu•ıııhlir , 

BAKIRKOY 
IÜL'I1Y ADl Gizli vesika 

TiYATROLAR: 
TEPEBAŞI ()JtAM KISın 

Bu gün tatil 
günüdür 

FRANSIZ Ti Y A'J'RU~UNDA 
OPERET KISMI 

m~m~ saat 20.00 da 
!il 

1 

BiLMECE 
i111JWm Komedi 3 perde 
ınııUl:ill Yazan: G. D. A. Birabeau 

Türkçesi: A. H. Akdemir 
~ . . 

Şehir tiyatrosu operet lmmında 
28 - 12 • 931 Salı günü akşmm smrat
kar Naşil tarafından BEYiMiN Ti
YATROYA MERAKI komedisiyle 

BiR R.'1VAK DEl'RILDl 
EBTU<iRı ;L SAVI l'ıEK 

\ 'HOSlJ 

füı .Gece IT\aıJı'köy 
.. rıen'D sinemasın<b 

JlAMLE'f 

alı: Bakırköyde. 
Çarşamba: Usküdarda 

••• 
'ŞEHZADEBA~l 

TURAN Ti Y. A l'ROSU 

i3u gece saat 20,30 da 
.,U;:fü Na~d ve arka
ar;ı, 

~ Kcizım '\'OdvIJ C 
de halk secesı loca 

· 100 dulmli'ye 20 pa 
radi ~O kuru, Yum ak 

şnm Sual occ~sfni beklcylniz. 

IST~4.NBUL: 
18_,30 t"QCllk llratrosu ffillil Ye l\Iılil Ah 

retle), l9 kıyan lnd :şnn Pİ)'ano ve l<em:ın 
rcrukntllc, l9,30 konTcrnn<ı, doktor Snlım 
Ahmet (Elektrik cnrpm:ısına:ın 'korunmn), 
-9,55 lıorsn luıbcd<'ri, 

HABER - Akşam ~ 

• e 
Bunışukluklardan kurtulmağı ve daha genç ve güzel 
görlınmeği seversiniz değıl ml ? Açık beyaz taze ve 
bir genç kız terune malik olmak istersiniz değil 
mi? Evet dorsinız, bu basit güzellik tedbirini tec. 
rilbe ediniz. Her akşam, yatmazdan evvel pPmbe 
reı.gindeld TOKALON kremini kullanınız. Bu kre. 
min terkibinde Vıyana Üniversite Profesörü Dr. Ste. 
jskalin cazib keşfi olan ve bliyük bir itina ile inti. 
hap edilmiş gene; hayvanlardan istiheal ve "BlO. 
CEL" tabır edileu mUceyreleri canlandıran yeni cev • 
her. mevcuttur Bu cevher siz uyurken, cıldinizı 

besler ve gençleştirir. tık tatbikından itibaren erte. 
si 83.bah, cildinizın ne kadar tozele§ttıiş ve gençleş. 
miş olduğunu gdreceksiniz. 
Has~anelerde 60 • 70 yatlarındaki kadınlara yapı. 

lan tecrübelerde 6 hafta,oihayetinde buruşuklukla. 

rm tamamen uı.il olduğu görUlmüştür. 

Gündüz için (yağsız) beyaz rengindeki TOKALON 
kremini kullanmız. Terkibinde taze krema ve tasfL 
ye edilmiş ı.eytinyağı mevcut olup bu unsurlarla, 
mesamata nüf~z ile derinliklerde gizlenmiş ve hiç 
oir sabunun ihraç edemediği gayri saf maddeleri 
harice atarlar. Siyah benler hemen kaybolurlar. 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıymeL 

li unsurlar ise, .açık mesamatı kapatır ve Uc; gün zarfında en çirkin v~ 
en sert bir cildi beyazlatıp yumu~tır. 45 • 50 yaşlarındaki kadınlara 

bile bir genç kızın tazeliğini ve yumuşaklığını verdiği teminatlıdır. He.. 
me:t bu günden bir tilb veya bir vuo T::>KALON kremi alınız ve tarif 
edildiği ve~hile kullanınız. Neticesınden son dereoe memnun kalacaksınız 

iı:'-ll:mlBIB .. m:llm .. lllllr.ı:l!lllllB .... IWWI 

• Matbaa makinesi aranıyor 
Ta§rada kurular.ak bir matbaa için 6RX 100 ebadında bir düz makint> 

ile mikellit takımları ve bir pedal maki ncei ahnaraklrr. 
Satılık makinesi olanların ~azetemiz idare memuru Ahmet Can'a mU· 

racaatlnrı. 

Cinsi 

ilanıannız 

0385 

Miktan M. Bedeli 

•cin yalnız 
telefon 

O. Pdlnlz 

İhhale :saati 
kilo Ura miruıt.J 

lira 
V'ize Un .245000 34300 2573 7-1·933 Cuma ı: 
Alpullu U1J 187000 26180 1864 7·1·938 Cuma 16 
Pınarhisar un 246000 3H40 :2583 7-l-938 Cuma ıo 

.. ,, 112000 15680 ll76 'l-1-938 Cuma 11 
Yııkıırda cins miktar tahmin bedel ve teminatları ~azılı unlar ayn ayrı, 

•hnJeleri Vi1,ede tümen satınalma komisyonunda hi1.alanndıt yazılı eantlerde 
kapalı zarfla satınahnncaktır. Şartnameleri komisyonda göri.ilebilir. Milnaka
-aya 'şürak .edccck1erir! btldidlen gUn ve tayin ed!len eksiltme' saatinden bir 
ıaat ıevvel teminat v~ teklif uıektuplarJ nJ lcnb eden vesalkin komisyona tevdii 

<8373) {660) 

en .az bir saat evvel komisyona ver -
melerl. (83i5) C662) 

Herbfr tanesine tahmin edilen t~ 
tı 14 lira olan 1000 illi HOO adet nö
betçi muşambası kapalı zarfla ihalesi 
4-l-.938 salı gilnU saat 11 dedir. tık te
minatı 1470 liradır. Evsaf \'e ,şnrt·n
me1::ini almak isUyenler bedelsiz olıı
rak her gUn fiğlodeo sonra M. M. ve
kalC'ti sabnıılma komisyonuM mUr.a • 
cnatllll'ıl. 

Eksiltmeye gireceklerin 24.90 sayılı 
kn~unun 2 ve. 3 nc'ü maddelerinde gös
terılen ve0nıkle tcm:nat ve teklif 
me'ktupları ile birlikte ihale saatinden 

20 Tiıfnl \'C nrl:ıııln')lnn lnrnfınıl:ın Türk 
muo;ikl<ıi ,.c htılk şıırkıl:ırı, 20,ilO hanı rn
ponı, 20,SS Orncr Bu.o •nrnfınd:ın :ırnpço 
sii)•lcl", 20,'15 Semnh:ıt Ozclcnscs 'c 11r1ca
d:ı~1arı toroftncl:ın Tiirlc mııı;fkisi 'e ·lınlk 
şarkıları, (s:ıal :ıy:ır•'· 21,15 Rnd)'O fonik 1 
opera (Snpho) ı;liidro orkeslrosı. 22,15 a· 

jans h:ıhcı'Jeri, 2:?,30 pıtıkJa <11ololnr. •opera -===============::::::===..) 

Btnnl'I sayfada 

tJA.n trayfalarırıds santımı 
Resmi ilanlar 
DördUncü snyfada 
Oc; \'t> ıkincı sayf alards 
Baslık ilanlar 

400 " 
40 Kr 

30 " 
100 .. 
200 .. 
500 .. 

Tıcari mahı:,:eti haiz olııııyan 
.kilçük ıırır.lar 20 kelimelik be~ de. 
fası 120 kurıı:stur. Eskideıı mu. 
~a v.elesı olan ınüşt~rılerimlzin 
mukaveleleri -nüddPtinl'P fark a. 
hnrrıa~ Uzun müddet devamlı 
ilfirılnr knzıliıtn Ui.b1dır llaıı \"er. 
mek husıısundo \'alnız ve mürıhn. 
sıran VAT<JT YlTRDU altındaki 
l\Pmrılf'ttın lre:rı ilan bürosuna 
mftn caa'f f'dL:rr:Phdir 

,.c operet p:ırç:ılnTı, 22.rıO son hnberler, ,.e 
crlesl ~finün pro"rnmı, 2J ı;on. 

Bl'IWES: 
18 Rumen h:ıHılan, 20 şıırkılıır, 20.25...,.H 

le pi -ııno ile ('QZ hanı1on, 21 rnd)O Or· 
kcı:•rı:•ı 22 '15 ı· Cc konser, 
mm PEST-B: 

f ,SO şarkılnr. 20,30 pllıl· , 22, .ı;ıı_lon. or 
,,., 10 ~nbo cazbant, 2lf,0.> sıs:ın 

kestrnsı, -~· ., 

%fk, '20,1-0 ~ı:ırıdo, 21 llnmhur· --·:ın 'l":ıryclc 
naklı. 22,1-0 kon~cr, 23,SO i-nrtmna, 
IWU1: 

JP..Hı '<"tıdınnl. :?O;?O hııfH miirlk, 22 kon 
srr. ?:l ,15 tl'msil nnkli, "23,115 c:ı:ı:h:ıırt, 
11/l -\G • 

2!l,1!i <"R7.hnnt. 2ı temıın ruıkıı,' 22.30 :kü 
"nıı orkf's1 rn 23.15 pllık, 
ll'Anı;m1 A: 

orkc<:I rası, 1 o 1"' ı k 
ı .... " ıcınnn onı.crJ, 1t.t5 J: ıplUklnrı, 

lJEflf,/!J: l9 pliıl'l:ı harir mO· 1 21 konser, 22 r:ıılyo orkcsll':ısı, 
18 sıılon orkestrası, • ' Telefon: lstanbul. 20335 

27 B!R1NC!K~ 

lstaobulda Havagazı ve Eleli lrik ve te .. 
şebbüsatı sınaiye Türk Anonim Şirlıeli 

Müh" ilan 
İstanbul Havagazi ve Elektrik ve Te~oObüsatı Smaiye TUrk Anoniır 

.arketi, Memurlarının 1937 senesine ait "kiremit,, renkli hüviyet 1tartların1rı 
l ik!ncikanun 1938 den itiba~en iptal edilere~ 1938 senesi için muteber ol 

ruık üzere "kınnızı,. renkte kartlarla de&iştirileccğini shyın müştcrilerin1 

r::eyler • 
B•ı kartların ba~ tarafında 'Şirketin unvanı oJ~n '':lSTANEULDA HAV f 

'iAZl ve ELEKTRiK ve TEŞEBBtlSATI ~lNAiYE Tü:k Anonim Şhke 
; .• yazılıdır. 

Yukarda gösterilen evsafa uygun olmaya:ı kartlar ~te addd~ilıner 
e h5mi11eri polise haber verilmelidir. 

1 
Şirket müşterilednin bu ilana riayet etm,.mel,.rinden çıkabilecek neci 

cclerin mcsuliyetini kabul etmiyeceğini şimiı.lcn beyaıı eyler. 

DtREKTöRLOJ{; 

sahi pi 
nazarı dikk8 

n 

Öı "I · · · 17 · • dd · •· lJ · d ku .. 1 "'
11 

~u er nızamnamesının ıncı ma esıne gore e erın e pas · 'ıl 

tar, terazi, tartı, litre, ölçek metre gihi yıllık muayeneye tabi öl~lcr bll· 

nan hütün ölçii sahiplerinin en geç 31-1-938 günü akşamına kııd;: 
f:minönü. Fatih, Beyoğlu. Kadıköy ayar mrmurluklarına, Bakırköy. f)·ıf, 

• L" rt ' 
RP.!llİkfaq Sam•er, Üsküdar. Bt>vkoz. :\dalar, Kaymakamlıklanle "J d ... "' • • c 
l\fnltl'pe, Pendik, Yalova, ŞiJ,., Silivri. Çatalca Bcledi)elerine müraraal ".,ıı 
rek heor tiirln iif,.;ilerinin rinsi. boy veYP çekeri ,.,. miktarım gö tcrir bt:~ ., 

"'' ·rk'1' namelenlen alıp kullamhklan ve hn lunrlnrdukları hütiin ölçülerini eı 1 
11 

1 • .. kk ı· 1 l ,.ııtfr ve temİ7. hir surette mtzkiir ht,·anna me en mu re· PJ• ı -a em e : 
111

,1 
1-1-938 giiniinden en ~eç 31-1-<>38 günii nkşnmınn kaclar mnıtııkn ri 

ay&r memurluklarına Kaymakamlık larm \'e Belediyelerin g<;sırre~t-lr 1 
yerlere miirar.aatla kayıt ~ttinnPlf'ri \'l" müraraat kiiğıdı almaları laznrıclır· 
mıyanlar hakkmda kanuni takibat va pılacağı .ehemmiyetle ilfuı oluıuır· ) 

. (Bl csss4 
!'$' 

1-Tahmin edilen bedeli (821) Ura olan (12) knlem mubtelif cinf ~e ~ ı$ 
tarda Yaş oome, 6. tldnclkfuıun. 1938 tarihine ırastlayan P~roenbe günü ı;ae. 
de açık ekailtmc usuliyle almaca.ktır. "1-;r 

2 - fobu 12 kalem Ya§ sebzenin muvakkat temlnatı (61) lira {58) ~ 
p.rtnamesi Komisyondan her gün para 5ız olarak alınabilir. . #' 

3 - Isteklilerin 2490 sayılı kanunda ya.zıh vesi!talarla birlikte ıve be111 

ve sa.:ı.tte K:ısmıp•da bulunan Komlsy ona mUracaatıan. (~ 

Türk Anonim E ektrk Şi keti 

Mühi ilA n 
Elt-lctr.ik tirketi. mt>murlannın 1937 senesine ait •'.ı::~mbe,, renkli hUvi. 

yet kartlarının 1 ikincjk!nun 1938 den 1tibaren; iptal ediicrek, 1938 seuı..si 
için muteber olmak üzere .. yeşil,, renkte kartlarla ;deği~tirilcccğini aıyıfl 

müşterilerine arZ'eyler. 
6u kartların baş tarafmda .Şirketin upvanı olan ''TURK ANO:NlM 

ELEKTRiK ŞlRKETt,, y.ızılıdır. 

Yukarda gösterilen evsafa uygun olmayan kartla__r ~a 

ve hfi.milleı i polise haber verilmelidir. 

Şirket müsterilerinin bu n~a riayet etmemelcrinckn ~ıkabilecck :neti· 

eelcrin nıC$uliyetirıi kabul etmiyeceğıııi şimJiden beyan eyler. 

IREKTöRLOK: 



~---------------------------------------- !"" -Resımoe 

Cç sil8hşörler 
AL~Xf\NORE UUMA'nıo 

---------------- --- No : 7 
(Üç Sil<ih§OTlar roma•• ile bir· 

( Zikte verdiğimiz kuponları top-

Bunları 
Biliyor musunuz? 

·~•hve,;.~ t'c!u:iha 
'·- Vaktiyle arap diyarında, kesi çoban
~ - tıpla bugünwaıe.r gibi - k1:çile
tiııi otlatmak için kırlara, bayırlara 
t6tUrurle.rdi. Akpm yaklqtr, gün bat
~a baıladı mı ahırlanna dönerler. 
l'ocukı.ınna sanlrrlar, yatarlardı. 

Bunlardan bazılan, gece yansı ke
~ gürültil9Jnden uyanıyor, hay
'llılardan bir kısmının rahat raha• uyu 
~ğunu, bir krsmımn da asabi bir h· 1-

~ tepinip durduğunu görüyor. buna 
bir tUrlü akıl erdiremiyorlardı. 

Çobanlardan biri, bunu. civarda:.:i 
~ğda m·:nzrvi bir tek!rede ot nan şey· 

anlattı. 

Şeyh: k:çiler· vö: altına aldı. Ve a
'-bivct gö .. tcrenl,.rin, kr:da dola~ıır ıl
~lan sırana çiçel .. le ı i ya7 ve kış \ e•il 
dırran bir fidanın yapraklarını. çekir
dt'klerini iıtiha ile yediklerini gördü. 

kurnaz ıcyh; tekkede tcnbeJ tenbcl 
attıran dcrviglcri harekete getirmek, 
~dırmak için bu çekirdeklerden 

İttiEadeyi dü8'indü. Çekirdeklerden 
h:raı topladı: kavurdu, toz haline grtir
di ve derviılere içirdi. 

liomer: (İlyad) ında kederleri, gam 
~rı gideren b:r eksirden bahseder. ter
tibinin 'Mısırdan getirdiğini söyler: Şa
tlp kıırıştmlmış ıo~llk kahve .. 

. lövalyc (Şarden); tranı zlyarf't et· 
tıti sırada (İsfehan) kahve evlerine 
~vran lcnlmıştı : .. Orta yerde bUyücek 
bir havuz; fıskıyelerden sular ft'ltın. 
l'Qf. Duvarlar c;içek ve kuı resiml; Çİ· 
~rle kaplı. Motlalar, dervifler, hc4.:a-

r lı.vuzun kenarına oturmu•lar looca
~ fincanlarla kahve içiyorlar<lı .•. ,, 
diror. 

, ~enin ~rcti, 1640 da Venedi
tt, IOnra Marıilyaya aksetti. Ecza tilc
tartanndan birisi bir kahve evi açtı. 
lickimlcr vaygarav1 koparr1ılar: Kıhve 
ilin uykuy.u ka~ırdığınıı vil'.;udu .ıaafa 

( 
lıyanüır bu romanı kitap ha
linde kazaıuıoakl.lrdır. 

Resımıı 
Oc Silahşorlar 

-1smı1QQlllPllllRIQ1QIW" .. fll* 

Bu kuponu l<esip 
saklayınız 11 

dil§ürö:.iğün:.i, sıhhate muzir olduğıınu, 
meni lbım geldiğin· iddia ediyorlardı. 

Bu sıralarda. 4 lincU Mehmedin se
firj Süleyman ağa Paristeydi. Sult:ının, 
14 ün:ü Lüiye gönderdiii hediyeler 

arasında kiir,"ik bir s-::pet Yemen kah
vesi de vardı. 

Bilyük tari!ıçi (Mitle), kahveden 
bılısederken bunun z:hine kuvvet ver-

diğini söyler ve: "Meyhaneler ra~bet
ten düıtU. yerlerine kahve evleri geçti.,. 
der. 

Hakikaten Parisin en bilyük, en tık 
meyhaneleri kahve evine tedbil olJnu
vor, değerli porslen fincanlarla halis 
Yemen kahvesi içiliyordu. 

Avrupalılar, kahve yetiştirmek isti
yorlardı. Birçok cesur, yılmaz scvyah-

lar, arap diyarına sokuldular. Kahve
nin nasıl yetiıtirildiğini ağrenmek iı

tediler. 
Araplar; kahve fidanlarım venııi

yorlardı. Çalınan fidanlar ise, oe beş 
ıün 'e~ce. tekrar filizlenmek kabili
yetini kaybediyordu. Din zahmetle geti-

rilen fidanlar tutmuyOl", kuruyordu. 

Nihay,et (Gabriyel dö LUS) adlı bir 
Franıu: çaldığı fidanlardan bir tanni
nl Martinik adamla.nna kadar getir. 
meğe ve Urebrıeğe muvaffak oldu. 

BugoJn Amerika.da, Brezilyada yeti

oen kahvelerin fidanlan, o birt.:lk fidan 
dan llremiJtlr, 

P" /Jv .sôz ,;z,_ 
rint> dük clö 
13ukinğam F,onso 
kroliçl'sindl'n 
ay,.ılo'ı. . -

13 ~;.. ~ 
l?i~/iyÖ -$P,lt:'ni er,, 

plon hOZll"IOdı VP k~lt ;,."' 
1di hp.sa'Uı11a çt1/i$t111 . 

"'lıııı..l ....... 

kat:ll11 etJsus /t1 ilad;.,,, ir 111l'Kt1.1111in-
tl11r el'k krt:Y/i(PYI' vPrı~n ı~ l'/111as v' 
kcrtl11no''1'11 ik,.sln/ ç alımn osını "'11~1'1/l. 

KAHRAMAN KTZ KAHRAMAN KIZ ...__ ______ ._. ___________ ._.._. __ . 
di. On saniye müddetle, Molila, ~ yı,1. 
1hnm hıziyle • Arala yetiJiym:, bu 
bir .u.,ıı ,aıuhafı.a-. ıdOlltUmı .ta.kip et-
1'lelerine mani oluyordu. Kendisi, atı .. 
"e kılıcı yekWcut ve korkunç ıbir iw'p 
~ineli balinde licnyı :faafıy.et ~ 
dıı. V.e dlüa. Mnr.atyobın .ıaPÇlar ara 
'nıda kaybolduğunu ~ardi!iii umanı 
'arı ve f evkaJbeter bir gayret aadde
l'eJr, 1rendiaini demat yutan ormanın 1çi
tle daldı. 

l'tIUhafıztar '.hlt.:um ediyor1ardı. P'a
t.t ~bit bafrn:h': 

- D.ırun!. .•. 
'Bu gönUmemiş çrlgm taarruı. 

~hafızlan ormanda 'ku~ulmuş bir 
t\ızağa 8üşUnnck için yapı1mıı olabilir 
dl. Zabit em"ı"lerini aknik l!ıtte kar .. 

dinate dön~~... Ri!fiyts llerliyorda. 
llh-denbirc, birisi ~nüne dikildi: Ciairp 
~e gii1Unç ~ehre1i. !l'Uratını buruftura
r~ gülilmsivcn birisi. Ve bu birisi 
l<S;rıe diyordu: 

- On1arr takip etmeyin!. ... 
h .RiıUyö. bu sırJM'a 'Sen Prıyaka 1iU
tı'~ ve dostça 1şaretler ,pank - Sen 

il l'iy.aJc sarararak baımı çevir yor.du -
il •ısJ:a süvariye baktı ve bajıraraic 

lordu: 

- 13u herif de kim? 

~ - Bu mdf .sizi l:c-1 arma~aı reldi. 
llt~.tırı: onları tak'p etmeyin 1 

1 4dam atını gürcr.tk kercliule fak
ça,~ştı. Neşeli, ıııiı5tehzi ,.,e ,ıarip 
b~·lıresi, bir kahkaha t:maal.i ~bi. bUs
" .ıtıın büzülmilştü. Ri§Uye bir emir 
c~elc -üzererdi ... 

t Sıaı. sUvari onda:ı daha .. vve1 dıv
~rak: 

lltın- lılektubu ı dcw. ımktL.bu dilşü
~nıcny.ör ! 

"ıı ... ~•rdinaı b:r y:ldırım darbesiyle 
._utınu! gibi kekckdi: 

- Mektup! ..• 
~t - .Eıv~t mooae.ııy.ör. ~laj~te lu~ 

>'l%tlmı! olan asil mektup. Ve aora· 

uın aiu, kral bu ınektubu ne hakla o
kuyacaktır? 

R.ifliyö, ıöıltri falt.afl cihi açılmıt. 
dehıet içinde dinliyordu ... 

Gari,p auratlr aUınri dnam etti: 
- Kral bu mektubu okunıryat'aktır. 

Okurnata hakla yoktur. Elveda. mon
senyör. Fakat bu asilzadeleri takip et• 
meyin, Çiinkü yalım onı.ı mektubu 
emin bir r.er,e uldıyvak, krahn eline 
vatma1ma ımini olabilirler! . 

Adarn, derin bir htırmctle kardil)lll, 
mUstehzl "blı- tnırla mubafulan ve ga
rip bir li:ibalilikle Sen Priyjl.1U ae1lm
ladr. Sonra, hiç acele etmeden, omo:anın 
içinde kayboldu. 

Kardinal, için.den, 1nler cibi dü-
şilndü: 

- Pellketl 
Zab:t, ona yakla§tı: 

- Monsenyör, ormana cirdim mf? 
Ri~liyö, elini alnına ıötUrdil. Eli 

buz gibi soğuktu . Alnı hunımalar i,in
de yanıyordu. 

- Ne dtdiniı? diye sordu. Bu aai
leri mi? ... Onları elbet bulunır. Bu a
ğaçlar arıwnda muhafızlarınuıt yeni 
teblikdtrt atmağa lilruo: yok, Adamla 
nnm .toplayın ... 

Garip ~eli M1ıuıı mkaç dakika
dan beri orıadan kıy~rnuıtu. O;mana 

daldıktall ~nra. atını dörtnala •ilr~r~.k 
b"r .az .sonra kont dö Molüsle ~&eri lir~ 

ri~ ıııanmıt ~ TrukaYeli ta1ı1yan. 
Montarv'* ilôhak .ttti. 

Holiia IOCGU: 

- NaaıJ ~uyor da Uı'dinalle ko-
nutwnııı? Ona ınelıu ~1 Ce
vap ıverin, Verwr. 

- .Melrtubu okumağa u.aaııet .etme 
diğ1niı.l karôil'We -P)l'ltdtaı! 

Molüs dUfÜr.'~li bir tavırla~ 
- Yal... dedi. Kardinal DıC uvap 

vcriti1 
Verdür gülümsiru~k "vap•crdi: 
- İki yapmadığınm söyledi 1 

Peder Jozefle yaptığı yanrn saat· 
lilc bir cör:itıııricıı .onra, lurdinal, iki 
sadık :ınuhl{ı.n ve .Kor!nyan\A beraber 
yola koyuldu. Lonjumoda, Ritliyö mu
hafız kumandaniyk elliye yakın adamı 
nı Wtdu. Bütün bu kafile Eıyola gidece 
ğiıte. Sen Mhrini ce~ti ve d..ogru orma 
na dalank, Rijliycte vardı ve oraaını 
sardı. 

Ksrdinal atmdan inerek 
- Kimle yerinderı kımıldamasın 1 
J)iytrck bağırdı Te yalnır bajırıa ~ 

· ve ıirdi. Zemin kattaki büyük m t'l al 
de, .ım.rdiverıln alt taralmda, ç.ei:rcsi 
sap aın btlldt bir adam .duruyor4u. 
Rijliyö ona docru yürildU ve elini omu 
zuna koydu. Bu cayet kıla ve kwkunç 
oldu: 

- Sen Priyak. dtınek yol keaıneğe 
aı..,. bir hayduda itimat göıteımelde 
hau.et~ .. 

Sen Priyak asabi bir ürperme içinde 
~itı-1mefe batladı~ ~ardioıl devam et
ti: 

- ~ l>aıaa itiyanet tttiıüz; bu ga
yet tabii bir §Cydir. Bir haydutluk fu 
la, bir Jwy.dutluk tbik .. Ht ıhcıantiycti 
var? .. 

St-n ~riyak inler gibi batırdı: 
- Beııl ~diiriiô. .. 
- Ben de ~atett :ötle yapaı.;afım. Ba 

na 1>uı hizmetlerde 'bulundunuz: ve 
bunlan unut-.ınası. Binaenalyeh eiri c!a
raf~.:ına g&ldcmaek hicabından affedi
yorum. Sert Priyak'bet~tzde ••ilam bir 
kama asılıdır. Sen Priyak ben bir nhi 
Hm: Ctirümleriniz:i affediyorum. Ka
mamzı çekin Sen Priyak ve rahat rahat 
öliln ! .. 

Kardinal Riştiyö bir adım geriledi. 
Ölmek Uıere bulunan bir adamı takdis 
eder gibi, sağ clı.ni ka~dırdı ve öllilere 
mahsuı bit' dua mmldanmağıı baıladı. 
Sen Priyak etf'afma garip bir nazar mf 
f etti. Sonnl bapnı merc1ivenin yukarısı 
na dogru kaldırank kekelcdt! "elve
da·· ve daha 9011r.a ~ bir har~ ka 
masını çekti, havaya kaldırdı ve yıldı-

- '" - a asa 

um aUratiy!e bu Sıamayı göpQae indir 
di. Xam.a, hedefine ifabet etaıMl: 

Rişliyö, ayni yıtdınm hiııl:Yıe, onun 
elini yaka.liyarak durdurd11. Kıpıa, tı
nan bir seıle d~lıtr U.tfino cMlı§tU. 

Riştiy'ô, ı;ak!n bir serle: 
- Sen Priyak, dedi. Seni affediyo 

rum!.. 
Duyduğu ve g<SrdüğU teylere bir. 

t:ir:ü inanamtyan Sen Priyak kekele-
di: 

- Rütbctlü 1 Rütbetlü ! .. 
- Seni .affediyor, ..aadotinl temin 

ediyorum ... 
Ritliyö, Sen Priyaka d.>gru itildi. 

Belki, söy1iyece~i sözlerin korkunç oll 
cağım hissetmiati. Snini .alçstts: 

- Benden ?lınak istediğin bu kı-
zı ... 

- Monsenyör! .. 
- :Bu kızı una vtriyormıı! 
Sen Priyak .diz~ri üstline yere yJlcı 

larak 'kardinalin aya!darına k•p.alHlr~ 
Riştiyö, bir an ona bakarak ıdtifandü: 

- Bı1 3d.anı .ırtJk, hittiıı fBWC~fe 
tiyle wn. ı-ğtıdır. 

Ve yüksek sesle ilave etti: 
- Ayala kalkın, ien Priyak ~ lü 

zumsuz heyd.:am gidermek i~ Wru 
istirahat edin. Çiidip beni muhtbdanm 
arasında bekleyin. Gidin ve stı çıkarma 
ym! ... 

Kardinal dö Riıliyö ba .. m•Jd.arı 
çıktr. Yürüyüşünde kaf ccten ye.ni fırla 

mış vahşi b;r hayvan hali vardr. Mer
divcn:n yukarısında, Ritliyöyji yerlere 
k~dar iğilcn matlım kauın kafllladı. Ri! 
liyö, onun her §;yj duyduğunu biliyor 
du; fakat bunun pir eheoımiyc-ti yoktu 
Kard:ııa:ı hiç blı' şey söylemediği halde 
kadın koşarak kapıya dogrtı gitti. A
nahtarı çevirdi -ve bu ifl:rde ihtisa
sı olduğunu gösterir bir şekilde- orta 
dan kaybolarak Kardinalı yalnsz bank 
tı. Kardinal, önünde açılan kıpryı ~ 
ve An::ıais'i 1;öroü. 

Onu, kardittal sarayı, Şapelin rtmni 
küıadını yaptrğı gün olduiu gibi, JOD· 
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suz bir güzellik ve vekar içinde gördü 
ve tıpkı Şapel de olduğu gibi Annaiı 
kard:nalm gözleri içine sert bir tavurla 
baktı. Rişliyö bu bakı13 mukabele ede 
rek onu gözlerini indirmeğe mecbur et
mek istedi. Sonra, hiddet tolu bir jest 
yaptı ve daha sonra sert bir sesle göy 
le dedi: 

- Matmael, size esefle şunu söyle 
mck mecburiyetindeyim ki, yüksek hi ı 
yanetlc itham ediliyorsunuz. 

Genç kız, gayet sakin bir sesle mu 
kabele etti: 

- Ben ise mösyö, sizi bayc.ğr bir al 
çaklıkla itham ediyorum ... 

Riştiyö biraz sarardı. Fakat omuzla 
nnı silkerek: 

- Sizi tevkif ediyorum ı 
- Kral namına mı rahip?? 
Kardinal hiddetle bağırdı : 
- Kendi namıma ı 
- Eğer annem burada olsaydı, ıi-

zi adi b!r tevkif memuru rütbesinde 
görmekle. kendisini oldukça inıtikanu
nı almış farzedebitirdi. 

Kardinal adeti çılğına dönmü§tU. 
- D'kkat edin! .. Bu hakaretlere 

tahammül... 
Genç kız sözünü keserek, istihfaf 

dolu bir tavurla: 
- Yürü}•:.in, mösy ödedi. Sizi takip 

ediyon:m! ... 

Kardinal, onun gözleri içine baka
rak bağırdı: 

- Sen Priy;:ık ! 

Genç kız sarardı, sendeledi. iki a
dım keriledi .. 

Rişliyö: 
- Zayıf noktasını buldum 1 

n :ye dü~ündü ve b'aşını çevirme
den. ilave etti: 

_ Sen Priya~. mu~afrzlarımdan 4 

kişi gönderin. 
Sen Priyak gözlerini yere iğm·ş. o-

d b ~'·' i ·ordu. Kar.cl in<ılın c·mrin~ ita ra a ~t· • 

tt .
1 

Bir an sonra. dört muhafız ıçe-
at e · . . l'k 
r:tye giriyordu. Ve kardınal, bır çe ı 

gibi derilere giren soğuk bir seale emir 
verdi: 

- Bu kızı Parise kadar aranızda yü 
rütün. Dikkat edin kelleniz gideri 

Korinyan sabrrsızlıkla bekliyordu. 
f~te aklında kurduğu şeyler: 

Evvela Sen Priyak zincire vurul
muJ bir vaziyette evden çıkarılat..:ak ve 
derhal Bastiy hapishanesine götürüle· 
cekti. Sonra, Annais, kar.dinalın kolun 
da mahcup bir vaziyette dtşanya çıka 
caktt. Sonra kendisi içeriye dalarak Sen 
Priyak tarafından boğazlanan sabık dos 
rtu Raskasa son selamını gönderecekti. 

Komyan Annais'in dört muhafı

zın ortasında dışanya çıktığını göI':in 
ce müthiı bir hayrete düştü. Fakat. 
Sen Priyakın, tamamiyle serbest bir 
halde ve kardinalla laübali bir ıekilde 
konuıarak dışarıya çıktığını görür.C.:e 
bu hayreti endişe ve şaşkınlığa münka 
lip oldu. Ve Korinyan hayret ve dehşet 
için.de mınldandı: 

- Galiba garip şeyler vuku buldu! 
Raskas, Raskası görmek istiyorum!. 

Bu sırada, muhafız kumandanı ba
ğırdı: 

- Hev Bu ne? .. Bu kudurmuı herif 
ler ne istiyor? .. 

Bunlar üç süvariydi. Dört nala gele 
rek hücum ediyorlardı. Üç kişi olduk
ları halde elliden fazla insana bacum 
edivorlardı Bir an, kend'lerini saran 
bulut iç'.nde, kılıçlarının şimşekler çak -
tırdıkları görüldü, ve ayni zamanda ü~ 
ağızdan, gök gürlemesini andıran şu 
ses yükseldi: 

- Savulun! Savulun! .• 

xxvı 

VERDÜRÜN KISA FAAUYETt 

Bu bir çılgınlıktı. Muvaffak olduğu za 
man bir kahramanlık menk=l.esi haline 
gelen, hezimete uğradığı zaman ise, 
m1crim olan bir çılgınlık ... 

Montaryol elli ki§iyi g8rünce: 

ôBült l> liJHYA• 
YA llA-Z-IR

OL! .. S/R ... 
il(; ...... 
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----------------------------------------------------------------- Kaçalım, üstad ! 
Demiş, Trankavel de \:evap verme

den kılıcım çekm'.şti. 

Molüs, hep ayni, mutad ruıkin sesiy 
le sordu: 

-Ne yapmak iddiasındasınız? 
Trankavel? .. 

Trankavel adeta kudurmuş gıöi ce
vep verdi: 

- Onu kurtarmak veyahud gö21ii 
önünde ölmek istiyorum. G:din, kont 
Siz bir casus olmakla itham edilmiyor
aun uz, Kont, gidin ... 

Molüs, büyük bir soğuk kanlılıkla 
kılıcını çekerek: 

- Alay mı ediyorsunuz, azizim, 
dedi. 

Montaryol da kükrer gibi bağırdı: 
- Tanrı aşkına 1 Mademki akademi 

öldü, ben ne diye yaşay~.:akmışım 1 
Gözleri kan çanağına dönmÜ§ olan 

T . ankavel de: 
- Şu halde, ileri! 
Diye bağırdı: 
Muhafız kumandanı: 

- Durun! 
n :ye emir verdi. Fakat daha sözü

n ii bitirmeden, cansız bir halde yere yı
ğıldı. Hemen ayni zamanda iki muha
fız da devrildi. Kan fışkırıyordu. Vahşi 
bir yayğara }~:.ikseldi. Taarruz cidden 
korkuns;ıtu. Bu bir yıldırım süratiyle vu 
ku bulmuştu ve birdenbire, üç çığlık 

kalabalıktan ayrıldı. Çığlığa dönen mu 
hafızlar gurubu genişledi. Birdenbire 
kasırga döner ek tekrar arnlanndan geç 
ti. Bu ikinci taarruz birincisinden daha 
korkunç oldu. Üçünün de üstü başı kan 
içindeydi. Bir saniyeden daha kısa bir 
an içinde onlann korkunç çehreleri, kan 
lı elleri, yırtık elbiseleri görmdü ve bir· 

denbire, demir kapıyı yıkan demir bir 
kalas gür11tüsünU andıran bir gürüttU 
ile yeniden kılıçlar şakırdadı. 

Annais'in etrafında, har~ketsiz du
ran on muhafız toplanmıştı. Sen Priyak l 
Trankavcli görmüştü. 

Meıum bir sevinç çığlığı kopardı YO 

atılmağa huırlandı. 

Kardinal ıeııt bir tavurla 
- Kalın, dedi. Sizi baıka i§ler içit' 

' saklıyorum. 

Sen Priyak başmt iğerek ağladı·• 

Kardinal da Trankaveli görmüştU. 
- Mektup 1 diye dJşündü. Ah 1 mele• 

tubu ondan alabilsem!. .• 
Ve yıJka.ek sesle bağırdı: 
- Bu iki herifi öldürün 1 Fakat 

diğerini diri olarak yakalayın!. .. 
Ve kıl.'.:ırun uclyle, Uzerinc gelmek

te olan Trankaveli iıaret etti. Annai• 
Trankaveli görmüıtü. Onu ikinci taar
ruzda, bu korkunç rilya anında tekra.t 
gördü. Gözleri önünde, tozlu bir foıı 
üzerine çizilmiJ zarf bir sirluet hayali 
belirdi, bu hayal kımuzı lekeler arasın 
da garip ve müstehzi bir çapkınlıkla gı.1 
liimsiyordu. Bir kol havaya kalkıntt 
her inişinde ve her çıkıtında kıvılcnıı
lar sıçratıyordu. Bir yıldınm sUratiyle 
gelip geçen bu hayal, ebediyen gnç 
kınn gözlerine nakıcdildi ve bu kol"' 
kunç taarruz ortasında, bu soluk, kıl"' 
mm ve müstehzi çehreden, birdenbire • 
genç kınn kalbinde b!.r ıerz:eniş gibi 
daima akseden' - genç ve ıstırap dolt.1 
bir ss yükseldi: 

- Matmazel, görüyorsunuz ya.' 
gene sizin aleyhinize casusluğa geldiın 1 

Annais bakıyordu. Bütün hayatı 
gö"1eri içinde temerküz etmişti. pU· 
şünemiyordu. Kalbi, uzu-ı fasıtalal"' 
la, ağır ağır ve boğuk darbelerle 
vuruyordu.. Baktyordul .• Muhafızlıt' 
Montaryol ve Molüs üzerin~ hücutn e
diyorlardı. Trankavel yoktu! .•• Nere
deydi? ... 

Genç kız, onu birdenbire Montarr' 
lun eğeri üzerine - Cansız bir fe" 
kilde - atılmıı okiuğunu gördü. ltfo1"' 
ta.ryol onu dörtnala, ormana doğnı gS
türüyor, Molüs yalnız başma mücade-
leye devam ediyordu. Bu, cidden gı; 
rWmemiı, bir kahramanlrk menJDbdit' 
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CtNç MEKTEPLiLERE: 

lir &u rnc\·&im si"'ler için çok tehlikeli-
1ıı:, l3oğaz ağrılau hep bu mevsimde 
.~. Ufak b:r ı.oğuk alma sizin ba
'iklerinizi şi~irebilir. Bun~ kar~ı 

ttebe giderken bir kutu 

Pastil Midat 
~ı ve cebinizrler. ekıik etmeyiniz. 
~kı şeker gibidir. Kolayca sakız ve 

et gibi yiyebılirs.:niz. 
lıııini unutmayınız. PASTiL MIDAT 

'-= 1•tanbu Levazım amirliği 
~1nalma komisyonundan 

Ordu ihtiyacı için azami c.lan 300 bil 
'le 300 kilÇ':.ik bakir kazan 3000 

1 
karavana 2000 kapaklı bakır bakr 

,0 °00 bakır saplı 1000 bakır süzgeç 
~ Oo bakır kevgir 100 bakır yağ tava
'P' 13.11938 perşembe günü saat 15 te 

llanede İstanbul levazım Amirliği sa 
qijnıa komisyonun.da kapalı zarfla 
ıs tınesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 

O lira ilk teminatı 4057 buçuk lira
lııtı Şartnamesi 28 l kuruı mukabilinde 
\( Ve nümuneleri komisyonda gö
~· ıl~r. Jtı•eklilcrin kanuni belgeleriy 
IC}ıf mektuplarını ihale saatinden bir 
t~eline kadar komisyona vermeleri. 

(344) (8567) 

'>rftıteahhit nam ve hesabına fen tatbi 
01cuıu ocaklarının tamiri açık ek

~lıııesine istekli çıkmadığından 28 -
~ 937 sah günü saat 14,30 da Top
'de İstanbul levazım amirt=ği aatın 
~ komisyonunda pazarlığı yapılacak 
' ICeşif bedeli 224 lira 21 kuruş. 

ttnıinatı 16 lira 82 kuruıtur. Şartna 
~~~t lcoıfi komisyonda görülebilir. İs ' 
\ ~ 1trin kanuni belgeleriyle belli aaat-

01llisyona gclmeclri. (344) (8585) 

Dr .. lhHn Sam: ---~ 
~~ksUrDk şurubu 
•t ~Utük vt neıes •darlığı boğmaca 
~r •taınık öksürüklen ıçin oek ıe 

•ltçrır He• eczanede \'t t-ı:za 
~olınnJa bulunur. 

tJı .. 1 ~ :: iPLERiNiN NAZARINA 
~ ııy ın çift pompalı bir fotöy ara- l 
'~atmak istiyenlerin acele olarak 
~-~:! l Vezneciler Vidinli Tevfik Pa-

~ No. 3~ı!ı Kemale bildinne-

x 9 ·n•n 
·~ .. Maceraları 

V alnız birkaç 
Dakikada 
Sabit olan 
Hakikat 

GRiPiN 
En şlddelll baş ağrılarını 

derhal keser 
Gripin bülU•ı ağrı, sızı ve sancılan dindirir. Nezleye, gripe, diş, bel, sinir, adale 
ağrılarına, Itomatizmayn, üşütmeden m Utevellit ıstırablara kaT§ı bilh&11& 

milessirdir 

• 

tCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALlNABlLlR 
lSfM VE MARKAYA DİKKAT 

• TAKLlTLERlNDEN SAKININIZ 

ELEKTR • 1 K 

SCPCRGESi 
Her Ev Kadmına Llzım ideal bir AletUr. 

S A T i 

VERES•YE 

HAZIMSIZSIK 
Hayahn uvkindcn insanı mahrum edn 

PERTEV Karbonat komprimeleri 
• 

~lıtt blt cild halinde. Yalnıı. re. 
~~ıı~ en ibaret. içindeki küçük 
~~ lt llıaJarıa hiç yonılmadan X 9 
\ 19atfkulade maceralarını tJtkip 

... tursun u:r .. 

' ~~ııı. X9u 
~tt. gıbı C»<·uk1armız da çuk f.t! 

~ 
1 

Çok lenıiz bi - Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mü,külat ' 

aöz önünde tutularak yapılfnıştır. 

---··-- HER ECZANEDE SATILJR. ------h Otıl 1t cı~ arın ayni zamanda eğleııtel• 
Uma kitabı da olur. 

~~I lo'i;.:_. 30 kuruştur 
~al'ıtıarınızı teşvik ediniz. Hafta 
~'llılaı-ıdarı ayıracakları k'ıiçük ye. 'd.fJ bu küçük rak11mı knuı nır 

a elde ederek 

\~l X 9 un 
1cıı,, '"1ndan birer tane edinmf' 

Akny tş•etmesfnden. : 
Nefsi Kad•kö ı Is~ ele; si iç l!U~e 
Bos ancı lske es.ndekı dükkan 

Yukarıda yazılı mahallerin 23-12-1937 tarih:nde yapılan açık arttırmalarında 
-::iıköy iskelesi iç bl.ifeye verilen fiyat uygun görülmemş. Bostancı ıskclesinde

:i dükkanada talip zuhur etmediğinden her ikis:nn açık arttırmuı S0-12-1937 
ı:rşembc gJnü saat on beşe uzatılmıştır. 

tıtekllerin ıartnameleri götmek için her gün levazım ·şefl:ğine ve arttırmaya 
.ireceklerin verecekleri senelik kira brdelinin p:izdc 7,5 nisbetindeki pey akçe-

1 leriyle yukarıda yaıtlr giin ve uatte şefler cncümen~ne müra1.:aat1an. (8580) 

1 Emniyet sandığJ llAiıları 1 
1 ........................................................... .. 

Taksitli emlak satışı 

SEMTt 
Büyükadada ·eski Bahçıvahoğlu 

yeni Alpa1111an sokağında eski 59 
mükerre yeni 42, 44, 46, 48 numa. 
rah. 

Kınahadada Sahilhaneler sokafm
ğınıda ymi 4 numaralı. 

Kadıköyünde ZUhtüpafl mahalle. 
sinde Bağdad caddesinde eıld 18 
yeni 128 numaralı. 

Bebekte Bebek caddesinde eski 124 ; 
yeni 198 numaralı. 

Yqilköydc Umraniye mahallesinde 
Çekmece sokağınöa eski ve yeni 53 
numaralı. 

Yejilköyde Köyiçi mahallesinde ea
ki Ruır.kilisesi yeni Mirasyedi so
kağında eski ve yeni 66 numarah. 
Bakırköyünde Zeytinlik mahalle. 
sinde &ruthane caddesinde TUrk
Sl1 ve ikinci sokakta eski ve yeni 
27, 27 /l, 29 numaralı. 

CtNSt 

Muhammen 
kıymeti 

Ura 
lki buçulc hatta acki.z odalı 5250 
elektrik tetiaatını havi sarnıçlı 
9'C bahçeli ahpp bir l:ötkün tL 

mamı. (Aynca iki kat üzerin-
de Uç oda bir mutfakla bir kat 
Uzerinde l&hır ve arabtılığı var-
dır.) 

iki u\ta dokuz ochlı elektrik 2900 
tesiaatmı havi aarnıçh yarım 
klrgir bir evin tamamı. 
Uç buçu:C katta yirmi dört o. 20000 
dah elektrik ve Terko. tesiaa-
tmı havi ~rgfr zemin il.ze-
rinde ilç bölüklü bahsetl ah,.p 
bir k8fkUn tamamı. (Aynca 
ilatil odalı ahır ve arabalığı 

vardır.) 

Uç katta ıeki.z odalı Terkoa, e- 7100 
lektrik, havagui, banyo teai-
aatmı havi ahpp bir evin ta-
mamı. 

iki katta sem odalı maabağ 1000 
ahf8p bir kötkün Uımamr. 

Us katta dokuz odalı bahçeli 600 
yanm kargir bir evin tamamı. 

Birisi bir katta iki odıalı, diğeri l "50 
iki katta ~1tı Odalı ık! kirfir e-
' vin tamamı. 

' Galat.ıda Bcrcketzade mahallelinde Beı katta otuz altı odalı ve al- 12000 
Hezeran sokağı ve Bankalar cadde- brida dört mağazası olan klr· 
ainde eski 16, 18, 2, 4, 6 yeni 2, 4, gir Adalet hanının Uçte bir his-
6, 8 numaralı. aeat 

1 - Arttırma 6-1-938 tarihine dilıen peJ1cmbe günü uat 15 te yapılacak 
ve gayri menkuller en çok bedel verenlerin Üzerlerinde kalacaktır. 

2 - Arttırmıya girmek• için muhammen kıymetin yüzde onu niabetinde pey 
akçesi yatımıak lizrmdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peıin ve geri kalanı wem senede sekiz 
müsavi talk!ittc ödenir. Taksitler yüzde 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sar..dıia birinci derecede ipo· 
tekli blır. (8410) 

Tesisatı Elektrlklye TOrk Anonim 
Şirketiz 

Mühim ilan 
Tcsisau Elektriki;.-e Türk Anonim Şirketi. memurlarının 1937 senesine 

it "mavi renkli hilviyet kartlarının 1 11dndk1nun 1938 den itibaren iptal 
dilerek 1938 ıeneıi için muteber olmak üzere .. bej,, renkte kartlarla değiı. 
irileceğini Sayın milıterilcrine arzeyler. 

Bu kartlann baı tarafında tir ketin unv.ım olan "TEStSA Ti ELEK -
'RlKIYE TURK ANONtM ŞiRKETI,, yaa!rdır. 

Yukarda gaıterilen evsafa uycun olmayaıt kartlar sahte addedilmeli 
c hllmillcri po!iae haber verilmelidir. 

Şirket müıterHerinin bu ilSna riayet etmemelerinden çıkabilecek neti. 
ı:elerin meıuliyetini kabul etmiyeccğini tim:liden beyan eyler. 

D t R E 'K T ö R L O K: 

1 Askeri Febrllleler Sehna1ma Ko:nlsyonundan: 

Tesviyeci, T Qrnacı ve 
Duv~rcı ahnacakllr. 
KUçUk Yozgatta.ki fabrikamız için tesviyeci, tornacı \•e birinci ve ikinci 

sınıf duvarcı ustası alınacaktır. isteklilerden lstanbulda bulunanların 7.cytin
burnu fabrikasına Ankara ve civarındakilerin de yol paralan kendilerine aid 
olmak :ve yapılacak denemede gösterecekleri ehliyete göre takdir edilcc~k gün
delikle çalı§ma.ğı kabul edenlerin istidalariyle birlikte doğruca Küçlik Yozgat 
fabrikasına müracaatları. C8467) 

VDksek MUbendls mektebi arttırma va 
et.slltme komisyonundan 

Eksilt.meye konan Miktan Tahmin Pey akçesi l:..1csiltme 
mevaddın cinsi fiatı 

Beyaz peynir 1200 K. 48.00 
Kaşar peyniri 1200 K. 72.00 

108 li. 
tarihi gün ve saat 
12-1-938 Çarşamba 14 

Mektebin 937 mali senesi Mayıs 938 nihayetine kadar ihtiyacı olan yukarda 
cins, nıiıdan. muhammen becieii ve ilk teminatı yazılı erzak açık eksiitmeye konul
muştur. Eksiltme hizasında gösterilen gün.tarih ve saatte yapılacaktır. Şartnameleri
ni görmek istiyenlerin hergün ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatte Gü
müşsuyundaki mektep binası dahilinde toplanan 'komiSYona müracaatları jıntl olu-
nur.. (8509) 
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Allo Alo 
Bay t:cıar.ı sız ıııi.,iniı'l ıı .. ıı. 
lardanberi çekliAlnı knhız1ı. 
la karşı lııwi)c clllf!ıniı P('ıı 
GOi.iNi dün ııkşııııı oldıııı 
Darsaklıırırn l~tnlılcndl ve ka 
rın aRrılarnndnn eı;~r kalmıı 
ılı: teşekkür ederim. Bu rc,·k:ı 
IAd . lezzclli ve itimi kola' 
ıılan milshll lliicını herkeı;e t:ı~· 
-.iye edcreAim Allnhııı"lnınrl.ı 
hk. 

Birinci sını f Operatör -
or .CAFER TAV VAH 
Umumt cerrahi \'C ı.inir, dimaA esirlik 

cerr:ıhlsi mlltehnssm 

P J
s Tıb Fnkiillc!ll S. a istııııı, erkek, 

ar d" :n. .k kııdın ameliyııtları , ımnts c"tlctı 
.. ilı meme, kıırın Lıunışuklufiu ,.e 
!n~İlk ıımellyatı". (N:ıc;aiye ,.e doğum 

S mOtehııssısı.) 

Muııyene ııahnhlnrı il ft P r 1 n P. n 
den 10 a kadar ~ı~b~U 

S d onra Qcrctl iıJir. Tel. 44086 
Öjtle en 1ip mokkapı, Rumeli han. 
BcyoJılu, ar 

il 

HABER - ~l<şam postası 

behemehal 

istediğiniz 

.::;:::======================:-======= 

Bu radyolar şimdiye kadar vOcude 
getirilen en ha r i k u ''de olup, her· 
keseye elverişlidir. 

Gayet ehven fiyatlı emsalsız S lambafi 
1 radyodan, 15 lambalı gayet muhteşem 

radyo gramofonuna kadar her cihazın ! 
kalitesi, a 1 i meti mücessemi olanl 
markasile tayin edilmiştir. 

Aynı fiyatla RCA gayet faik bir kalite 
takdim etmektedir. 

R C A .1938 modeli yeni radyonuzu ~ 
.seçmek için mUessisemize geliniz ve 

YALNIZ SiZiN ŞAHSEN GÖRÜP 
IŞITTIGINIZE INANINIZ 

RCA 8 1 T• 4 
llektrlkl1 g6z il• 
mücehhez bir .,ıuperh•· 
terodyne"dlr.lıtaıyon lıl· 
mlerlnl lhtlv• eden ıfıkh 
ve genı9 kadran. fevk•• 
ilde tenzllltlı tıptı, 12 
takıltıe yalnız 170. -
tlredır. 

Fiyat ve ,.,.rr nerxws ıçtff 
uygundur. 
Hakiki bir RC A radyosıı· 
nu 12 ay taksitle ödenm•IC 
O zere, t 2 5. - 11 r • d •" 
•lablllratnlZ• 

1 

Baş - Diş - Romatizma Kadınların ay sancılarını derhal 
Eczanelerden 1 Jik ve 12 lik amba'ajlarını ısrarla 

geçirir. 

Taklitlerinden sakınınız. 

,~~-·ııaı111111111rn~ı11oo~nııooııooıımııını~mımm:t~ul~OOl•n~j ,-Kuş TU ... y u· ~ nden bir yastık: dalına yumu~ak··~l~ 
' makbul bir Yılbaşı hedıyesı~· 

Bir liradan başlar. Her keseye uygun çeşitleri vardır. ' 1 YORGAN, ŞİLTE, ÇOCUK YATAKLARI VE SAİRE,.. ~ 
Fabrika ve deposu: lstanbulda Çakmakçılar Sandal yacılar sokafı 

1
ert1 PA Ti Bali oğlu Tel. 23027. Satıo yerleri: Beyoğlunda ve Ankarada #. 

Afallar Pazarlandlt'. ... ~ -

lstanbul Erkek Hğretmeo 
alma komfsvonundan : 

Okulumuzun 937 m;ıi yılına ait yaş sebze ihtiyacı 7·1·938 tariıuı# ~ 
lunda liseler muhasebeciliğinde saat 14 de toplanacak olan okul sa~~ 
nuııua ınaıe eoıımex uzere açıit ei<siltmeye konuimuştur. lstekfüerin Kl-.şı;tf) 
bademde okul idaresine müracaatla şartnameyi görmeleri ve eksiltrneyt ~e ~J 
belli gün ve sa-ıtta ilk teminat makbuzu ve ticaret odası 937 yılı belgel r ( 
yona gelmeleri teminatm eksiltmeden bir saat evvel yatırılması füln ol~~~ 

Nevi Miktan Bedeli TetJll lif' 
Y~ sebze 9100 kilo, 1900 demet 4700 adet 954 lira 12 


