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..... Sayın Şık Bayanlar ..... 
1 Bayramlık tık §Bpka, çama§rr ve elbise
f · Jerinizi ucuz fiyatlarla MODELLA ma· 
5 ğaza ve atölyelerinden tedarik ediniz. 

1 
Dalına ıon ve yeni modeller bulunur. 

MODELLA 
:-BEYO(;LU iSTiKLAL CADDESi 318. -

il~n işleri Tel: 20335 

Notanıız bugün veriliyor 
Hataydaki tahrikleri 

li'ransa tasvip ediyor mu? 
Fransadan bu sorulacaktır 

l>fhı1vil mitingde 1ıeı;ccan7ı 1ırr safha ... 

Kardeşlerimize işkence 
bize de. yapılmış demektirı 
~ a uııçu ~ cdhYın şceD=nırDmDz<dle mtYlaı~zaı m lb>Dır m D'ltftngDe 

· IF{latay ınıacı nseoeırn n n ~ır@test(Q) ettn 

~a.tciyda hadise er 
.. 

.TÜRK 
..--. .. :~ 

GENÇLİGİNİN DİLEGİ 

devam ediyor I· 1-Muahedeleresaygı 
D 11-Kırk asırhk türk 
. elege, Türk düşmanlarına tnıu esarette 1ca-

~1Jah da dağıtmağa başladı ın.H::; türkündür 
l'eti ~kara, ::; '{Hususi) - Hatay, vazi- iştirak c.dip etmediği sorulacaktır. Tür JV -Öz kardeşlerimize 
'al'a 

0layısiylc hükümctimizin Fran- kiye - Fransa dostluğunun manası, bu yapılan işkence bi-
~d. notaYJ bugün vermesi muhte- notaya Frnnsanın vereceği cevaba gö- ze de yapılmış de- ı 
taj'd~l'. 'rahmin edildiğine göre Ha- re taayyün etmiş olacaktır. 
Oldu~ rn~halli idarenin t:ıkib etrlı.ekte Fransa ile aramızdaki mukavelele- niektir . 

81Yascte Fransız hükumetinin t:W"" Devamı 8 incide V -Sözünden dönmek 
ş medeniyetin yüz 

ı.: a og·hayda Japon =:::~:;. ... am"" 

qayrağını yırttılar Lehislnııla s;vyetlcr aras:da 

lngiltere Singapurda mühim Vahım hır 
ı..~eniz kuvvetleri ~ahşit etti btidise 

1cr 1n d.ra, 3 (A.A.} - Siya.si müşahit- ı rücü bir darbe teşkil edeceği söylenmek 
~o gıltereni h · · d' l'lg.Ja1c· • n ıç bır zaman H ong • tc ır. 
11~ ınuaa' vazıyetinin haleldar olması • öğrenildiğine göre, Japonyai::la mali 
c1ırı adc etrni · · b 0 ld' k · i · · k er, yccegını ı ume te - mahfcller ngiliz Çin tı caretıne pe a-

. lı lllahf . ğrr bir darbe vurabilecek mahiyette 
llll\ iç ta ellcrınde Hongkçng ile Çi - bir tedb:r alınması için halihazırda ka-
•c~t rafları aras d ·· k l"tın b' · · a· 1 ~ eye u~ ın a muna a a ıneyı tazyık etmekte ır er. 
~bir ~:=::~~ndan korkulmaktadır. Singapurda İngiliz deniz kuvvetleri 

'l>------:.::~gkong için öldü - tahşit edilmekte olduğuna d~ çrkan 

r Qt l b şayialar üzerine böyle bir tazyık yapıl-
Şek n agram mağa başlanmıştır. 

;~. d~~:uyranıı dolayısiyle gazete- Bunlarla beraber eksperler ~iğer dev 
e ôbız r Oazctclcrle beraber yarm lctlerin ve bilhassa Felemenklılerle A-

1cq ,. Oil • ' 1 d bö 1 b' 

Bir Sovyet trenini 
yakmak istedil~r 
l\Ioskova, 3 (A. A.) - 29-11 de bir 

Sovyct treni .Lchistandan Sovyctler 
C!fl'"" Dc\"amı 8 lnr.lde 

ınntll~llllfllftl_,ıııııuumı.-nıını· ıuııınıınıııuı 

B y ~ lYı ın lk lYı 
sayomo~ 

16 
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' ., A v NAZIM HIK ET 
S®lfilen n n ®ifil 

<gı lYı (iE en 
1r@maın o ifil o 
~Ara~~ <dıe 

lf"\HeŞlr<e©l®IC®k= .., 

tn rr o lQ> lYI ır@m aı-

lfil n liil taışocdJojo 
tisHm ŞlYJ(d}lYJır: 

Yaşama Hakkı 
PEK VAKINDA 

Ko~ 
Bay Kenan = Bayan elekzad 
Bayramın 3 üncü günü macera- ~ 

ıarını HABER okuyucularına 
anlatmağa başlıyor 

Diyor kl: 
Hatıralarımı, 
genç kızlara 

bir ders 
olsun diye 
yazıyorum 

Henüz uzun bir tarihi olmıyan 
hayatından aldığı tecrübeler onu 
şu kanaate ulaştırmı§tır: 

Her cins kendi kisvesi için. 
de bulunmalıdır. Kadın, ka
dın elbisesiyle; <.>rkck, erkek 
c!biscsityle dolaşmalr:hr. Aksi tak
dirde nnlaşnmamazlıklann, anla_ 

tnmamazlıklnrın do!{ut1duğu hadiseler kolaylıkla birer tehlike haline 
~irebiliyor. Bayan Mclekzad anlatıyor: "Aradan bu kadar zaman~! 
('l)mMına rabrmt:n htışnndan geçen hadiseleri §Öyle bir <lüşününce tüyle

rim diken diken oldu. 

Siz hiç, bir ôtel o asında 
~frit gibi bir adam a 

yapayalnız bulundunuz mu ? 
Tasavvur tdiniı:: Bu adam size snldımııştır. Erkek cloi~i altm<la 

saldı kadınltğmmn bir an için ortaya çıkması endişesiyle titriycrck 

Cebinizde bulundurduğunuz 
tabancayı size saldıranın göğsü

ne dayamak mecburiyetinde 
kaldınız mı ? 

Kalmadınızs;ı, erkek elbisesi nlundn saklı kalmanın ne korkulu, ne 
uaplı bir şey olduğunu bilemezsiniz .. 

Size aşık olan kadına, kadın olduğunu
zu s6yleyemediğinlz için çekilen 

ıztırabı biliyor musunuz ? 
- Bayramın a Uncu gUnUnU bekleyiniz -

.__..--. 
D 

TUILIL~VA 
Nizamettin Nazif'in 

"O D A L 1 K 1. A R ,, ından üçünciisüdür. TULLtY A, Roma hü
küır.dan olan babası Sen-iyüs Tulliyüs'ün kafasını zafer arabası altında 

Yıtcı.1.Q n uıti§ar etmiyorek"fir. O- meri.kalıların iştiraki o _ma an . Ye . ır 
den feb .~nıızı11 bmıramlarmı ~mdi- tahşıdat yapılamıyacagı kanaatındedır-

1'11.· ederi:. • Jer. 
9""" Devamı 8 1nclde 

i ....... 6. Birinci kanun 
· Sayfadır } Unutmamanız ıazım gelen bir tarih i 
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ere • l ı 
Fransız Başvekili Ciıautemps ve 

Hariciye Vekili Delbos, İngiltere hü • 
kumetinin daveti üzerine Londraya gi
derek İngiliz Başvekili Chambcrlain ve 
Hariciye Vekili Eden ile görüştükten 

sonra Parise avdet ettiler. Bu ziyaret
ten sonra artık Bitler - Halifaks gö. 
rüşmelerinin aydınlanmış olacağına 

inananlar, hayal sukutuna uğramış ola
caklardır. 

Hitler Halifaks ile görüştükten son
ra İngiliz Başvekili Avam Kamarasında 
bu görüşmeler hakkında beyanatta bu. 
lundu. Ondan sonra da Fransız nazın 

ile İngiliz nazırlan arasında müzakere -
ler yapıldı. Fakat ne Avam Kamarasın
ki beyanat, ne de Londra!daki müzake. 
reler Hitlcr - Halifaks görüşmeleri et
rafındaki esrar perdesini büsbütün aç
mış değildir. 

İngiliz ve Fransız vekilleri arasın _ 
daki görüşmeler, neşredilen bir tebliğ
den anlaşıldığına göre, yalnız Halifaks 
- Hitler müzakerelerine münhasır kal
mamış, günün bütün siyasi meseleleri 
gözden geçirilmiştir. Londraıda ncıre
dilen tclbliğ şöyle hulasa edilebilir: 

1 -önce Avrupanm umumi mesele· 
Ieri ve gerginliğin izalesi çareleri araş
tmlmış. 

2 - Lord Halifaks, Alman devlet 
reisi ile yaptığı görüşmeleri anlatmı~. 

Bu görüşmelerin gayri resmi ve hususi 
olduğu ve derhal bir netice beklenemi • 
yeceği tesbit edilmiş. Fakat gerginliği 
izaleyi istihfaf ettiğinden fransız ve
ır.illeri memnuniyetlerini beyan ctmiJ
ler. 

3 - Sömürge meselesi tetkik edile
rek bunun İngiltere ve Fransa ile lbc
raber diğer devletleri de alakadar etti
ği tesbit edilmiş. 

4 - Fransız vekilleri, Delbosun orta 
Avrupaya yapacağı seyahat hakkmda 
izahat verm;şler. 

5 - İspanya meselesi gözden geçirL 
!erek bugüne kadar takip edilen karış· 
mazhk siyasetinin ldoğru olduğu tesbit 
edilmiş. 

6 - Uzak şark meselesi tetkik edi
lerek muahedenin tatbiki noktasında 
aynı vaziyette bulunan devletlerle iş -
birliği yapılmasına karar verilmiştir. 

Tebliğde açık o1arak ifade edilmek. 
le beraber Halifaks - Hitler görü~e -
!erinde de aşağı yukarı aynı mevzulara 
tcmns edildiği fatidıal edilebilir. 

Sömürge meselesi, orta Avrupa me -
selesi, ispanya ve Uzak Şark meselele. 
ri, esasen biribirinden ayrı gibi görü -
nen bu meseleler biribirine 6ıkı surette 
bağlıdır. İngiliz ve Fransız vekillerinin, 
resmt olmasa da l-Ialifaks vasıtasiyle 

ileri sürülen Alman tekliflerine karşı ne 
cevap verecekleri malum değildir. Ma
lCım olan bir nokta şudur ki İngiltere ve 
Fransa bu cevabı verirken müşterek ha
rnket etmek istiyorlar. Avrupa sulhu 
bakımınldan en ehemmiyetli nokta da 
budur. Alman tekliflerinden hangileTi _ 
nin is'afı mümkündür? Hangilerinin 
mümkün değildir? Mümkün olanlar 
is'af edilirken kim fedakıirlıkta buluna -
cak? Bu derece kanşık meselelerin bir 
müzakere içinde halli beklenemez. 

Sömürge meselesi hakkında vaktile 
Alman Hariciye Vekilliğinde bulunup 
tn ölen Streseman'm geçen hafta zarfın 
da neşrel:lilen hatıralarında bir fıkra 
vardır ki belki bugünkü vaziyeti tenvire 
yardım eder. MalCımdur ki Streseman, 
İngiliz Hariciye Vekili Austen Cham
berlain ve Fransız Hariciye Vekili 
Briand ile beraber Lokarno muahedesi. 
ni imzalayan Alman devlet adamı idi 
I..okarno sisteminin her üç mimarı da 
bugün artık ölmüşlerdir. Streseman, 
~k enteresan olan hatıralarının bir ye
rııl:le sömürge meselesi hakkında 
Chamberlain ile görüştüğü zaman, 
Fransa namına çok cömert olduğunu, 
Briand ile görüştüğü zaman da Fransız 
1 Tariciyc Nazırının İngiltere hesabma 
ayni cömertliği gösterdiğini yazıyor. 
Belki Almanyayı nömürge ile doyurmak 
noktasında hala İngiltere ile Fransa 
aynr noktai nazarları muhafaza etmek
tedirler. 

''Bu mesele başka ~ömürge devletle _ 
rini de alakadar ediyor... denikliğine 

göre, belki de İngiltere ve Frtansa, bu 
defa uyuşarak, Belçika, Portekiz gibi 
küçük devlc.tler namına cömert davran
maya karar vermişlerdir. 

Orta Avrupa meselesi ancak Delbo -

-Fransa 
sun seyahatinden sonra tavazzuh ode -
cek. Her halde Havas ajansı siyasi mu
habirinin, İngiltere ile Fransa arasınlda 
tam bir görüş birliği bulunduğu hak
kındaki sözü mübalağalı olsa da iki 
devletin beraber yürümek' istedikleri 
muhakkaktır .. Gerçi iki devlet arasın
da imzalanmış bir mukavele yoktur. Hat 
ta buna cephe birliği bile denemez. Fa
kat menfaat birliği vardır. Fransa 1935 
senesi ikincikanununda !ngiltereden 
~izli olarak İtalya ile yapmağa çalıştığı 
anlaşmanın acı dersini unutmamıştır. 

Bu :defa Almanya, İngiltere ile müzake
ye girişince, bazı İtalya gazeteleri - hal 

.Ya gazeteleri 1935 itilafını hatrrlrya
yarak Fransız - İtalyan !atin kardeş -
liğinden lbahsetmeğe başladılar. Ve 
lngilterenin araya giren bir kara ke~i 
olduğunu yazdılar. Tribuna gazetesi • 
nin bu yazısına karşı Le Temps'in ver
diği cevap dikkate şayandır: 

Fransız: gazetesi, İtalyan dOtStluğu -
na kıymet vermekle beraber, Fransanın 
tngiltereden asla ayrılmıyacağmı da 
yazmaktaldır. 

1ngiltereye gelince; bu münasebetleri 
şn sözlerle en veciz şekilde sabık başve. 
kil Baldvin anlatmıştır: tngilterenin 
hudutları Ren nehrinden başlar. • 

Görülüyor ki bu, platonik bir dostluk 
değil, her iki devlet için bir emniyet 
meselesidir. (ULUS) tan 

A. Ş. ESMER 

Doğru , ____ ,_ 
Değil mi? 

BUyUk dertler 
ve 

Küçük himmetler 
YolZarın bozukluğundan §ikdyet, 

lstanbıtlda bitmiyeıı ezeli V6 ebedi 
bir- mevzudur. "/atanbul kon'U§'U· 

Yrh' 8iltummun "Haberci" ai bir 
~·~ı • 

seneye yakın bir zamaridan'ben. a§a-
ğı yukarı her gihı lnı mevzıı üze
rinde Jstanbulıın m1ıhtelif semt?tri
nin şikayet ve temennilerini ak.<ıet
tiriyor. Fakat alakndar dairelerin 
yani bilhassa belediyenin hali ma
lum: büt~esi bu koskoca §Chri çe
lcip çooirecck bir zenginlikte değil; 
binaenaleyh. devlet bütçesi yet~in
ceye kıadar vaziyet bir miüldct da
ha böyıe c.ıcvam edecek. 

Faktıt bazan öyle 1ıaziyetlcr var 
Tciı insa1ıda eksik olan §eyin ya:nız 
para olmadığı hi.ssini ııyandırıyor. 
Mi.<ıal mi, istediğiniz kadar ve i§te 
ikisi: 

Haliç oopurundan Kasınıpa§a is~ 
kclesine indiğiniz vakit 5X60 met· 
re mc8!11ıasında mıuı.zzam. bir ba
taklıkla kıarşıla§ırsını.:. Bıt bataklı
ğın derinliğini ancak bir Al1ah1 bir 
de o cioonn zavallr. ahalisi bilir. 
Bu. bataklığı a.;rıp kar~ısına geçtiniz 
mi artık 11ıahalle içlerine gidinceıJc 
kado.r rahattrısmız; çünkil derenin 
iistiinü ürtc>ı betonda yüriime7..-tesi
niz ... I Maf ! Bu beş metre uzım1ll
ğımdalci batal:lı§a -mesela yarım 
metre geni§liğindc Arnavut ka1dırı
mırnum bir patika ol.s-ırn yapmak i
çin de belediyenin . parası mevcut 
değil mi1 

lld.nci misal: 
Er:cnköyihıde geçen yaz dört beş 

kil-Omctrelik şose yapıldı; 1ıa11.: 
memnıın ... F>ak'Ylt biitün bu yollarm 
geçtiği semtler ahali.<rinin şi m.cnrli
f er istasyomma inmek için takip 
etmek m.ccbııriyctimle o1dıı{iıt fn1:
rfben iki yii.z metrclif..: yol ırnutıı1d11. 
llalbııT~i bıırnrfrlıı, i.<ıtasyon dva• nı
duki dördiinr;U ilk o?;ııla git mck için 
l:ii,.iici!k çoczı7.;lar drı qc,.mcl• mcc
bııriyetin'lRdir. Biiyi'kler lwıı<li 

ttC1ısc, f almt çamur der11a.<J1 lıazı 

11crlcrde o 1·:!.U;f11;:leriıı b?•ılo.nm a.:ja 
oak bir cı.zr-mettc,lir. K~Hı ld, riva
ycf.c (lörc b•ı uolıın 11apı1nwsı 1çin 
Tllr7aıç sene evtıcl o civar sc1..-inl'.?ri
nin ~enııiıılcri u:rı~'J,Ç yii.: lira vcr
metıi 7.-f'fbttl etmişler. 

f stan1Jt1lun bazı dertlerini izale 
ctmrk i~n kü.çflk hfmmetrer ldzım. 

- J{nt'iyyen masumum efcnclim, 
benim tesktııitla ııhlkam yok. nu fı 
crclııki hn~'lıt nn<'nk Parisi ha,·nya 
ııturnbilecck kn<lnr bir ı;:ey •• 

_ Franıırz karlkaUlrQ -

- Bu hcrhııldc Ak.denizde kulla
nıJncnk bir nınyo olsa gerek ... 

_ Fran!!IZ karikatUrQ -

Türk için tayyareye 
yardım i"1an şarfldır! 

Yazan: ŞAkir Hazı ·n 
Dünyanın bug\inkü vaziyeti, blltlin 1932 denberi Japonyanrn gUtUfü 

milletler gibi bizi de düşündürecek bir masraflı geniıleme politikası yüzün.den 
ehemmiyet almıştır. Enternasyonal iş- bir iç ihtil~Ue yıkılıvereceğini söylemek 
ler, içinden çıkılamayacak kadar kanş- te biribirlerile yanşa girmif olan müte-
mış bulunmakta ve bu kargaşalıklar hasrslar, yeni pazar ele geçtikten ıonra 
arasında zayıf tnilletler istiklallerini da acaba eski mütaleatannda ısrar ede-
kaybetmek tehlikeıile ırk ıık karşılq- cekler midir? 
maktadırlar. Söziln kısası, bugün görünen ıu· 

Kuvvetli denen ve yüzlerce yıldanbe· dur ki Japonya, kuvvet ve takatrnı ne 
ri ananeleri emretmek olan devletlerin oluı sa olsun Japon veya Çin topraklan-
artık sözler~ni geçiremez olmaları, dün- na !'anaıacak her yabancı kuvveti yok 
yayı saran bu anarşinin, belki en hakiki etm-:k kudretile dünyaya ::ıeydan oku-
~mil'rlir denebilir. Fakat böyle olsun ve mahadır. Ve bir Japon albayının dedi. 
ya olmasın ıurası muhakkak ki bir ta- ği gibi Japonya Asyadaki Avrupa impa-
knn ~enç devletler, geniJlemek ve yeni ratorluklarınr likide etmek azmile ça-
imptratorluklar kurmak azmile clele Iıımakta ve Çindeki basit harekat ilk 
çalr§tfiakta ve nere.de, nasrl patlak ve- adır.:n teşkil etmektedir. 
receği belli olmayan, gecelerin neler 
doğnracğr bilinmiyen bir tehlike önün
de kliçük ve kuvvetsiz olan milletler 
devımlı bir korku hayatı yaşamaktadır
lar. Vatandaı, her memlekette öğren
mek ihtiyacile kıvranıyor. Buna muka
bil ağdalı peygamber UslQplil_, bayna
kaleler, birbirini kovalayan girift ve ek
s;k mülahazatı mütehassıs yazıları ise 
ortaya attıkları dipsiz kanaatlerle aydın 
latılmağa muhtaç fikirleri karııtırmak
tan başka bir i§e yaramıyorlar. Çünkil 
ileri sürülen bir iddianın yanlışlığını 

görmek için en çok on be§ gün bekle
mek yetiyor; yazılan bir hamle de gU
lünç hale koyi!veriyor. 

Göze çarpan bu yanlışlıklar, yeni im· 
kinlar ön:lnde açılmakta olan bir yeni 
.devrin olduğunun henıllz takdir edilme
mesinden doğmaktadır. Yeni (kuvvet) 
anlamı, coğrafya yani tabiat elverişli

ğinden faydalanarak dünya haritasını 
deği§tirerek yeni bir devir yaratmak yo
lundadır ve timdi meselenin halli, gö-

rUnüşte, her millet gibi Türk milleti için 
de umumi vaziyeti yeni kuvvet - yeni 
imkfin ölçUsile inceliyerek mütalea et
mek ve yeni devre uygun yeni kararlar 
atmak ihtiyacını duymağa kalmaktadır. 

Yeni kuvvet - yeni imkan • yeni devir 
sözlerinden ne anlıyoruz? 

Biz bu yazıda, işte bu yeni kuvvet -
yeni imkan - yeni devir iddiamızın doğ 
ruluğunu isbat eden hadiseleri kısaca 
hatırlatarak yeni hakikatın dayandığı 
temeli göstermeğe çalışacağız? 

1932 de Uzak Şarkta dilediklerini 
yapmak yolunda ilk adımını atarken Ja
ponya, için.den çıkılması güç karışık 
meselelerle dolu olan yeni devri :ıçmış 

bulunuyordu. Lakin cok kimse bu olan 
bitende (ciddi vaziyet! .. ) i sezinmedi. 

Beş yıldanberi Uzak Şarkta birbirini 
kovalamış hadi!:eler, ancak Şanghay -
Nankin kapısı tehlikeye düştüğü ve el
den gittiği zaman. korkunç bir hakikat 
olan bir devr:n geldiğini öğreten birer 
öncü sayıldılar. Dünya kudretini tem-
11il ettiği sandan Amerika, Büyük Bri
t· n"a, ve Franı.aya, hatta Brükselin do
kuzlarma rağmen. Japonya simdi, mil
yonlarca murabba kilometrelik ara?ide, 
iki yüz elli milyon insana bayrak ifeği§-

İialya - Habeş harbi, Büyük Britan• 
yanın tehditlerine ve Milletler Cemiye
tinin kararlarına rağmen bugün bitmit 
bulunuyor. Burada bu harp için yapıl
mı~ fa).:ılıklarr, donanmaların tonilato
lan ve toplan üzerinden yapılnuJ mu· 
kayeseleri, coğrafya kitaplanndan bat
ka bir yerde kıymeti olmayan malQmat 
la donatılmış yazılan hatırlatmak urun 
silrer. Fakat yanlı~ ve eksik olan gülilnç 
bilgileri ite llfa kanşnuş ve kalem y\l
rütmüı olanların kabahati, nihayet d<S
nüp, dolaşıp, Büyük Britanya politika
ıına yüklemi~ olduklarına ipret etmek 
çok yerinde olur. 

Halbuki hakikat olan şudur ki: Ak
deniz büt•:in kıyılan ve tarafları ile hep o 
bildiğimi?. Akdenb.: olduğu halde lJUtiln 

denizler gibi oraya da hakim olan İngiltere 
bu hakimiyetini (yeni kuvvet • yeni im
kan) dan doğan bu yeni devirde elin
den tamamen kaçırmıif bulunuyor. SU
veyş elde bulunsa bile Babrlmendep 
kapalıdır Cebelüttank elde olsa bite bo
ğazın ilerisi ve gerisi katiyen tıkalur. 
Şimdi Akdenirin yeni hakimleri ortasın 
da bulunan İtalya ile şarkında bulunan 
Türkiyedir ve Türkiye ciddi bir azimle 
ve inanarak tedbir aldığı takdirde Aıya 
yollarının başını tazyik altında tutarak 
en büyük hakim vaziyete geçmek istida
dında bulunmaktadır. 

Bütün bWllardan hakikaten şu çıkı
·yor ki karada, denizde hatta havada 
kuvvetli bulunmalanna rağmen bir ta
kım devletler üstünliiklerini, daha geri 
olanlara devretmekte, en azı ·üstünlükte 

beraberliğe düşmektedirler. İşte b8yle
ce yeni devir hakikat olmu' bulunuyor. 
Kurt kuzula§ıyor; baç almağa alıımıı 

olan artık baç veriyor. Buyurmak ana
nesi insancıl bir uysal!ıkla yer değişti-
riyor. 

Çokluk ve zenginlik bakımından en 
kuvvetli olanın daha zayıf ve züğürde 
boyun eğmesinin hikmeti ve sebebini 
kendi kendimize sormanın zamanı acaba 
gelmedi mi?. 

1 tirmek ve kendini zenginlikte eşsizliğe 
eriştirecek bir pazarı ele ges:rmek yo
lundadır. 

Bunun cevabı şudur: Tayyare denen ve 
vazifesi saldırmak olan silah eriştiği son 
tekamül vaziyetinde, milli varlıkları ko
layca yoketmek imk!nını ortaya atmış
tır. İtalya bir milyon yüz bin kilometre 
murabbalık on dört milyon nüfuslu Ha
beşistanı üç yüz tayyarelik bir kuvvetle 1 
yutuvermiştir. (İtalyan ordusuna ku
manda eden mareşal böyle söylüyor). 1 Milletler Cemiyeti, karşılıklı yardım 

birer iyi fikir olmak değerlerini muhafa
za ededursun Japonya açılmış olan yeni 
devri Asyaya ve Asyada işi olanlara ar
tık kabul ettirmiş bulunuyor. 

Japonya üç dört ay içinde iki buçuk 
milyon kilomtre murabbalık bir arazi 

~ Devamı ' üncUde 
Şakir Hizlm Ergökmen 

~ BtRtNctKANUN -~ 

~a dai.c 
.Bir makale 
dolagısile .,,,ı.ec1· 

H EM romanları hem de g bbet 
l'ği ·ı ""'~t ve ınuba ı ı e §Ouı"' . j]ti· 

kazanmış bir muharririınız bana· iS 
FraJlÇÔ 

fatlI bir mektubla beraber. bir 
Mauriac'ın Pari3-Soir'da çık~duğU· 
makalesini göndermiş, nası~. bUade et· 
mu soruyor. Mektubunda ınusa dığı 
tiğine dair hiç bir ~a.ret bul~a nıa· 
için adını söyliyemiyeceğinı. Bır k ve 
kaleyi okurken beni de dil§Ü°:~unda 
o yazıyı kesip göndermek 1 
bulunduğu için minnettarJIIl.· a.zıstnl 

M .. François Mauriac'~ 0 Y k doğ· 
görmediğimi tahmin etmış, ço cde.Jl 

· sevk ru · fakat onu bu tahnııne kS. 
' w d "'"} nn ... İIJ1 baŞ mülahaza dogru egı · ,Dç.u ' po-

d. w• için 
neviden gazeteleri sev ıgun as.· 
ri.!-Soir'ı okumadığnnı sanıY0~:_,,nı. 

· d okw--' yrr, arasıra o gazeteyı e . buıu-
hatta M. Mauriac'1:11 ~akales~. 
nan nüsha da belki eııme geç wl 
Fakat, itiraf edeyim ki çoktnll ındıın 
M. Mauriac'm her tUrlU ~l~ JtJY
kaçmaktaymı. Hiç şUphesı.z. b itill1od 
meti, blr kuvveti var; zevk~dik· 
ettiğim bazı kimselerin onu il o
lerlni biliyorum; Andre Gid;!:bte'' 
nun bir kitabı için: •'a pa
(hayranlığa rn.yık) diyor. Ne ~ııb
ynn ki onun edebiyatı bende ~u et· 
bet ve hayranlık tellerini ihtiz&Z sıJt
tiremiyor; tasvir ettiği şabıslariiın dl
te, bu.günün insanı için en ınUh s:ıb" 
ye göeterdiğt meseleleri de yine . ~ .,, pıyesı, 
te buluyorum. Yeni yazdıgt kil 0nu 
lime geçince okuyacağım; c;Un dıı11 
en çok inandığım sanat adaınlarIJl Jıet' 
biri, tiyatroyu gerçekten seven uc$ 
insanın bUrmetle andığı JacQt>Cf' 
Copeau sahneye koymuş. BitınetJl 
de sevebilecek miyim! ı:nU· 

Paris-Soirda çıkan yaı;r o plYfS i.S'iJl 
nasebetlle kaleme almmı~. par~ 
mUhlm tiyatrolarından birinde dl'Iilt 
bir eser oynanacağı zaman gnn bit 
gazeteler onun muha.rrlrindeıı ebe"' 
makale isterler. Bunlar ekseriya. blf 
miyetli şeyler değildir, kibaJ'C~ııı· 
ilA.n mahiyetindedir. Piyesin e ıfı.~ 
da bfr merak, muhabbetli bir :eriflt 
uyandınnak için yazılır; zannc. ~{. 
adına da. "avant-p:remiere" den.il'· ıtıı• 
François Ma.uriac'm makalesi de tstlt 
anedcn ayrılmamış; belki tatlı r;t1 
okunuyor, fakat içinde pek biri.ne.Jll~ 
yok. "Bir romancı, tiyatro ve .s tire' 
eserleri yazarak sana.tini yenıleŞ tııı 
bilir. Romancının tasa~ ile ~ 
bir eserini filme a.I.mak istıycn to.• 

b'r 0 
ma sanatkarmm tasa.~ ~olası· 
maz. Sinema insan çeııresinı, ~ 
sile ihtiras ve heyecanlamnızın ıyl 
deki akislerini tiyatrod.an dabıt t;e.It
gösterir; fakat .sinema ti~~tı:°~ 'J'i• 
lide kalkarsa kendisini oldilrilt- ıJ<-
yatro ile sinema, biribirlDi. ~~~ııtıı 
la beraber, iki ayn sanattır' bet' 
de biribirlnden mUstakil kalıp u"' 
birinin ancak kendi kanunl~ rt~li . . gtbı n 
masmı temenni etmeiıyız.. dtı 

;;.,.,1 ne 
beylik olmuş, ne pek .~ob~ -.;.r. ~· 
pek yanlış denebilecek s~er- satıııtl 
çois Mauriac'm fikirlen ve d'ye "l'-
hakkmde., A.det yerini buls~ ~eretc• 
zılmış böyle makaleleri vceıle 
hUkilm vermek caiz otınar.. kil ül< bit 

Onun roman hakkında. Jnkl {i-
kitabı vardır; sanati hakkı; ıı.dll ıd• 
kirlerini onda ve Le Jotlrna. de ofS." 

tabına aldığı bazı makalelcr~çült ıti· 
malıdır. Roman hakkındaki M•~ tef• 

d'lill'llP"" tabını Burhan Toprak 1 kitııl>ııı· 
elime etti, Din ue San'at acil; uriııc'JJl 
da vardır. M. François ı. ;urrı bil· 
sanatine alaka göst.eren d~ıı. btıtl~ 
mem onlan okudu mu'! oııt ~ nıtı• 
gBndermek lıitfunda butund~J)1lletll 
kaleden <;ok daha. şahsi ,.e 

fikirler bulur. •-" ~1/\(., 
NuruhJl.I• 

ll'll-~"·I ... ....._.., .. 'iill' 
3 
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~örüş ter 
G<eçmaş 

~~~ ~ayıramorn 
'~ut b_~r ailenin, o aile akrabala
kUçUk on ~ç, on dört yaşlarında - en 
doğ Çocugu idim; benden sonra yeni 
lısı an __ 0lrnadığı için hepsinin scvgi
cle '

8
:

0Zdesi bulunuyordum. Buna bir 
ıan d ruıan §eylere tuhaf, garib, ba
ıa,,.e a acı - tatlı cevab verişlerimi i
fatıa ederseniz hakkımdaki fazla ilti
ki ııe:· Inuhabbetlerin genişliğinde -
sııa b bleri bu1muş olursunuz. Bahu
ıı "e ~bam merhum, gösterdiğim ba-

' \'~ ı · ~n 
2
• a adeliklerden dolayı herkes-

§el'le~ade t~veccühkfı.rdı; istediği 
' • kUçUklüğüme bakmıyarak -
' Yaptırırdı. Bundan dolayı daha 
~il.Par~~ hazırcevablıkl:ır, tuhaflıklar 

Zevk· : 
ilam 111, keyfini çok seven babam, 
de 

0 
azan a) !arının ilk üç, beş gü'lün

kerıd~u.ç tutar, namaz kılar - esas~n 
kıır 181 hafız olduğl!ndan - Kur'an o-

• CVizn· · \'aZi ızın içi dışı pek ruhani bir 
ta _Yet alırdı. Fakat birkaç gün son
t~ CSki zevki, eğlencesi içinde dep
'hıs e)•e başladığından olacak - baş 
de .~111 behane ederek, iki üç günü 
lıayet'ıın, başım,, diye tutturur, ni
lllltiı:ıı ~~nimle eczaneden aldıntığı 
a1cşa;ın veya aspirinle orucu bozar, 

\'i a da çilingir sofrasını kurardı. 
barıı,ne bir Ramazan iptidalarında ba
larq1: lllahut baş ağrıları tuttu: ah
~tha, Ofl:ımıya. evin içinde herkesi 
dırıı k~ıya, ha~lnmıya başladı. A:ıla
~tiı 1 biraz sonra ben eczaneye gön-
ı. ·ece;;· . A • - • A 

'<ll'}ıı. b oım: ıla .. get:recegım; bu ılaç-
betın a., ağrısı geçecek ve ... ak~am 
ta~, Utııd o çilin~r sofrası kurula-
ı f·~·· F'akat nedense o sene başağrı

ll'gD :~aca sürdil, a<rrıların fazlalığı 
~tn "de azarla~. tekdirler, lüz •mlu 1 

~ ~ ::ıuz hırcmlıklar; bu halin bu sc
~"ı"ha ziy~de sürmesinden en cok 
~ rı e•ınrn Uzüldüğünü görlince aa-

"'•ı:hm ...... t . 
•al-a.,ığım! dedim, müsaade e-

~ıı gid'p ecz:ı.neden ilaç alaynn. 
a·1cti hilnfına, bana da hiddet

' 1' .,.·irünnrek: 
1• 

, b·y <' g tirece!tsin de ne olacak? 
llh •.• e cevab verdi. Ben ise hiç dil· 
~··ıe k , re ve bozmıvarak: 

~~'?'ı"lı Siz ilô.cı içecek~iniz; bizim baş 
t -yı·'t ge~ecek! ... 

~r " ı"'errnişim. Ansızın suratımda 
~ ~?narın şapladığını duydum: ko
fıı-1,l 11 tutunca beni odadan d·ı:~rı 
~ ~-ı;~"'erai: kapıyı kapadı: ilk ıi<'fa 
!n"ıa rıı bu to'rnttan dolayı ağlıy·ıca-
tı0 ... ~Uitıyordum. 

li\'a-yg~UP.um gündı>nberi - annemin 
. ' etıne .. - l b ld - . . ı~urn gore - ugur u u ugu ıçm 

0

llin ~ bakma"la.n evden çıkmıvan, 
~ Uğr a'Jına gitmiyen babamın yanı-
la~ atılınaz oldum. Günler ~ccti; 
~an e: Yaklaştı; on b2ş kişiye tA la
ıarr ""halkının elbiseleri, ava kkabı-
~ , «)0 l . 
.' lter ın ekleri. kravatları ... Her se-

' Psivt-ı ~eyleri tamamlandı: ortaiıkta 
~ir kalan yalnız bendim. 

~!Jtı. hsabah bayram toplarıyla uvnn
"e ikı ~rkes giyindi. ku~'lndı. Babam 
?a,~ tı ardeşirn en yakm ramie '1::ıy· 
~e kıı.ıd~nıazına gittiler ve ben ev-
~t rrı. 

1~erdi~~ kendi kendime şöyle karar 
~'da be· 'Babam bana elbise yaptırt".ııa
b el(:kı~ ~~bayram diye elini öpmE-m! 
,~~aı:n °Yle yaptım: yaptım ama 
1 SUsıu d~ k~ra bayram oldu; herke
PınarıartUsıu gördükçe gozyaşlamn 

1
:,ll{litni ~a kadar geliyordu ama. 

1~e dök ~tarak, dışarı vermektense. 
l ~ Uyor, hıçkırıklarımı yutuvor-

ll'J~ ~Ot " ~ ~~_11:1:,.l)~omei tôhir 
~"'1' ~ T.a.a~"'~ M\)J"T.A"'4EL.. 

~~l MAvı l..OV.T'E 'f.f' 

---t.._""..,'-""'V.;.;";.;"".;..;.,' ~z.~·~.r~- ~,~ •""' ..,...--. j ,'/;,.. 

ıstanbui konuşuyor 
t011n1Deırnıro~<elfil ge~®ın ylYI~ aıralQ)aBaa 

1r D liil D lrO g lQı ır lYı D 1r; lYl !§5 lYl lnH~) ~ ifil 
şDIKa'9f~'lr;çn @D~n 

Yeni cami esnafı 
Av!uyu tam bir mezbe~e 

yapan çüp kutularının bir an 
evvel kaldırı~masını istiyorlar 

Vazan: 
• 

HABERCJ 

Yeni camının meşhur kuşçusunun 
yanından ayrıldıktan sonra, çamurlu 
yollardan bata çıka nihayet avlunun sö 
züm ona parke döşeli kısmına çıktık. Ve 
Ca:ninin arka ı.:ihetindeki kapısının t~ş 

merdivenlerine doğru yürüdük. 
Bu sırada camiden bir çok insanlar 

çıkıyordu. Hepsi de temiz pak giyir.m.ş 
kelli felli adam ardı. Bu guruplardan bi 

tisinin arasında bizim Sadullahı görJüm. 
Onu çoğunuz güreş federasyonundaki es 

ki iş:nden ve güreş maçlarındaki h:ikem 
likler!nden tanırsınız ... 

Cami.den beşuş bir sima ile fakat 
pek dalgın çıkan gen; ve yakışık!; ar
kadaşımıza sokuldum: burun buruna ge 
lince.ye kadar beni görmedi. 

- Hayır ola, dedim, iş zamanı sen 
buralarda ... 

- Vallah sorma ... Yukarda bir hafız 
var .. Onu dinlemek için işten fala.-. ka
çıyorum. Maamafih şimdi koşa koşa işi
me yeti~eceğim. 

Dostum hakikaten fazla konu:şama
dı. Tam bir spoı•.:u yfüüyüşü ile hızlı 

hızlı uzaklaştı, gitti. 
Biz de cam: avlusunun Balıkpazarı 

cihetine yürüdük. Burada yine elbiseci
ler vardı. Fakat, clbisecilerin biraz ile
risinde, parkın arka kısmına doğru. ba~ 
ka yerlerde pek ender rasgelince man
zaralar görünüyordu. 

Geniş cam kavanozlar içinde teşh!r e 
dilen renk renk tatlı su balıkları- ki ek 
serisi kırmızı idiler - bunların yanın•';ı 

ise, ufak şişeler veya kavanozlar i~in.c:e 
simsiyah sülükler .. 

Bir an seyri bile mide bulandıran bu 
şekilsiz hayvanlar, sanki soğuktan don
muşlardı. Suların içinde ölü gibi hareket 
siz duruyorlar, kendilerini satın alıp da 
kanını emdircı;ek müşteriyi bekliyorlar
dı! .. Yanımdaki fotoğrafçı arkadaşa: 

- Yür:.i, burada daha fazla dura
mam, dedim. 

Bu kısımdaki elbiseci dükkanların
da kalabalık yoktu ama, ayni dükkanla
rın bitişiğinde birleşmiş, yatak, yorgan, 
iç çamaşırı ve bu gibi eşya satan dük
kanlarda köylü kıyafetli birçok müşteri
ler vardı. 

Burada satılanların daha zaruri ihti 
yasları karşıladığı ilk anda anlaşılıyor· 

du ... Elbisecilerden çoğu bizi tanıyor· 
!armış, hele içlerinde vatmanlıktan is· 
tifa edip bu işe başlıyan koyu Fenerbah 
çeti birisi var ki, senelerdenberi unışı-

dum. Hasılı bayram o sene burr~um
dan geldi. Meğer zavallı babacığım !:ıcr 
şeyimi benden gizli hazırlatmış; eğer 
elini öpüverseymişim saklattığı yer
den getirterek "Al bayramlıklarıııı .. 
diyerekmiş! ... 

Bu acı o kadar yüreğime işl, .. miş 
ki, bayram günlerinde eski clbis<:li 
zavallı yavruları gördükçe bugün bile 
yüreğimin bası sızlar, ve hep onla
rı düşünürüm! ... 

Y cııfrnm 1 n' 1 n tın tla ki pi" çUp lm-
t u lnrı ye iki adım ötc<lo upuzun l 
yntnn mcı·mcr ~ütun. Aşap;Hln, Ye· 
nlcnmi «'"nnfmın çok <:-lkfıyet cttiklc-

1'1 nl'Uhtılnr<lnn biri geçerken 

nz. Daha yanlarına sokulur sokulmaz 
dert yanmiya. başladı. 

- Aman efendim, aman, evvela şu 

arabalardan mallah diyoruz. Hem işi
mizi bozuyor, hem de kafa şişiriyl)rlar. 

Bu sözlerden evvela bir şey anlıyama 
dım, bereket ki sonra biraz daha sakin 
bir lisanla izah ettiler: 

- Eminönünden sapınca, malum ol 
duğu ve~hile yük nrabıları caminin etra 
fm:faki bu yoldan dolaşıp Sultan Hama 
mına Mercana filan çıkıyorlar. Fakat, 
onların bu dolaşması bize ne kadar za 
rar veriyor bir bilseniz şaşarsınız. 

Evveıa bu yoldan m'..:şteri geimez ol 
du. Te1t tük geçen olsa b'le, burada du· 
rak y:ıpamiyorlar. Arabaların korkusun 
dan hemen akıntıya kapılıp gidiycr1ar. 

Sonra, g•Jn geçmiyor ki fc.•.;i bir kaza 
olmasına ramak kalmasın ... 

İçimizden kaçımızın çiğnenmesine 
çok defalar kıl kaldı. Hatta ufak tefek 
sakatlıklar da olmııdı değil.. Fakat öyle 
feci bir kaza olmasına Tanrı şimdiye 
kadar mani oldu. 

Ü~üncü bir derd'miz de çöp 
rıdır. Cami duvarmın dibine yerle1tiri
len bu pis ve eski kutulardan yaz gün
leri öyle müthiş, öyle berba.d bir koku 
çıkar ki, hepimiz hastalanırız. 

Belediyüe buraya, tarihi bir abide o
lan camiin köşesine hiç yakışmıyarı bu 
iğrenç mikrop yuvalarını kaldıracağına 
çare olarak bula bula ne bulmuş bilir 
misiniz? Sıcak havalarda gelip çöplerin 
üzerine, kutulara ilaç sıkıyorlar. Fakat 
'bu tedbir tabii pek faideli olmıyor. 

Rica ederiz size, bu derdlerimizi ya· 
zmız da belki bir çare bulunuyor. 

Bütün dertleri bitti sanmıştım, hal
buki genç bir çocuk: 

- Durun durun .. Hepsi bu kadar de
ğ!l diye müdahale etti. Aptestane der-

dini de unutmamak lazımdır. Şurada, Ev 
kafın bir abdeshanesi vardır. Temız iyi 
bir yerdir, ama, halk içeri para ile gire-

bilir. Buna da bir söyHyeceğimiz yok. 
Yalnız bu umumi halanın bir de mecca 
ni tarafı vardır ki buraya girenlerden de 
para istiyorlar. İşte biz buna kızıyl)ruz. 
Gün geçmez ki, oranın bekçilerile, be

dava yere getirdiği için kendisinden 
haksız olarak istenen parayı vermekten 
imtina eden bir kaç arkadaş arasında 
bir kavga, bir patırdı olmasın ... 

Yazmıza bunu da ilave etmeni~i ri· 
ca ederim. 
Eğer etrafımdaki diğer esnaf d3 bu 

çocuğun sözlerini tasdik etmeseydiler, 

küçük belki biraz mübalaga etmiş di

yecektim ... Fakat, her kes ayni şeyi söy 
lüyordu. 

Yeni Camiden ayrılmadan evvı:! bir 
şey daha nazarı dikkatimi •.:elbetti. Şika 

yet edilen çöp kutularının bulunduğu 

kısımda bu pislik mcnbalarının tam ö

nünde, koskocaman bir mermer sütun 

yatıyordu. Çok geçmeden, bunun, ge
çenlerde Yeni Camiin etrafında yapılan 
hafriyat net).:esinde bulunan iki sütun
dan bir!si olduğunu anladım. 

Bu sütunlardan ikincisi, bir gece ya 
nsr, 8 çift mandaya çektirilerek müze

ye gö~·:irülmüştü. Diğeri ise burada se
ri! sefil yatıyordu. 

Bu da müzeler idaresi için her halde 

pek iftihar edilecek b:r manzara değil· 
dir. 

rlABERCl 

Am1 ne de olsa yakında bu arabala
rın b:z·m caddede tüyler ürpertici bir 
iş yapacağmı duyacaksınız. --- ~- ------

1Ja1 •.• Tıaw!JI ... Balçık ..• 

Ycnfrnml c~nnfl llnllcrdye dert 
ynnıyorlnr .. Aşnj;',rı<la, güreş idareci• 

lcrimlz<len Sadullah Ycnicaml<len 
~ıkarken 

1~ci/lı di11oc 4i: 
....._....., ~ .-. _, --~ 

MDDUô marrş 
weıröaıce tek~aır u 

ı U yıl kadar on·eldi. Yeni O:.mınn
lıl ar Pariste toplanmışlardı. Türkf
yoyi hakikl hilrriyete kavuşturmak 
Oeman oğullarının lstipdadma niha
yet Yermek fçln Ctılışıyorlar, mem
lelrntte kalem ve fikir scrbestisini 
kurmaya uğraşıyorlardı. 

Uunlarm arasında üç de hoca bu
lunuyordu: 

Hintli lskender, Hayali, Hoca Tah 
sin! 
Siyasetle alAkaları olmıyan üç ho
canın da meslek ve meşrebleri biri· 
birine zıttı. Hoca Tahsin sefaret i
ma mıydı. Çok zekiydi, filozoftu .. O 
sınlarda Alman tabiiyat a.Hmleri
nil' meydana attıkları "tablntte biç 
bir şey knybolmaz .. akide felsefe 
sine bağlanmıştı. Bu felsefe etrafın
da incelemeler yapmak için kütüp
hane kütUphane dolaşır, eski arnpça. 
kltaplnrı, fransızca eserleri karıştı
rır dururdu. 

Onun bu felsefeye bağlılığım gö
renler, hoca Tabslnt dinsizlll{le it
ham etmişlerdi. Hele hoca !sken-
der, çok mutaassıp ve kızıl bir Hint 
softası olduğu için, ithamda daha. 
llerl gitmiş, 

- Bu herif kızıl gAYur! 
Diyerek işin içinden çıkmıştİ. 
11 oca Tahsin bu ithama şu kıta 

ile cevap vermiştir: 
Dıı.na. hi<lln dedi ehli ı;araz 
lie7.bl ihtiyar eylediler hemen 
Den de onlarn ehli din dedim 
1.'ahının ka~ılığı oldu yalan! 
Hayali hoca da şair, rind, Hiuball 

bir adamdı. Çapkın, şrkrak Paris 
kadınları hakkmdn tilerini soranla
ra: 

- Paluze gibi şeyler.. Göi,'iisleri 
elmasiye glbl titriyor. tnsan başını 
buraya koyup yatsa, bütün dUnya. 
mihnetlerini, acılarını unutur! 

Dlyo cevap vermişti. 
Daima kadınlı meclislerde bulu

nur, güler, güldürür, etrafa neşe 

saçar, ara sıra dudaklarını şarabla 
ıslatır, sonra zevkine giden bir Pa
rls yosmasının önünde reverans ya
parak sorardı: 

- Dudaklarınızdan bir meze ala
bilir miyim? 

Flklr, meşreb, akide kanaatleri 
biribirlcrlno aykırı olan üç hoca, 
buna rağmen, biriblrlerine saygı ile 
muamele ederlerdi. 

Bu sıralarda bayram g-eldi. Üç 
hoca ile, yeni Osmanhlar, bayramı 
kutıulamak için tertibat aldılar. 
Dü~·ük bir ziyafet hazırladılar. Bu 
sırada, başlarında meşhur tarihçi 
J,eon Kahon olmak üzere bir çolt 
Fransız bürrlyetseverleri yeni Os
manlılarla beraber çalışıyorlardı. 
Türkler. kendi sevinçli günlerine iş
tirak ettirmek için, onları da zlyafe· 
te çağırdılar. 

Yenildi, içlldi. mutıakiyet devrl 
_.. L~tfen sayfayı c:;evlrinlz 

Hüseyin Rüştü TIRPAN 
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ükse işin sebepleri 
tetkik edildi 

Altında d r. ~ rit bil yükseliş de
Yam ctm 1 t dlr. 

~chrimiz . imiş olan Nnkid tş-
lcrl U um mUd rU Hnllt Nnzmt, 
aH\kadarl rln t ıu sl::ırdn. bulunmuş 
bu i in s b bl ılnl tetkll\: etmiştir. 
Umum mUdUr buradaki tşlerJn\ bitir 
dikten sonra dUn nk am Anknraya. 
gltml tir. Bu mesele hal,~:ındn. vere 
re l ı anord ıı onrn yUk1>c1fşln öııU
ııo r; emek Jcln t dblrler nlınncağr 
tahmin C'd lmektedlr. 

A'tın. dl rı el cnr bir mildar yiik 

Kasımpa da Havuzkapıdaki 2 nu
maralı odun deposunda çalışan Meh -
met, motördc odun keserken dikl .. atsiz 
Jik yüzünden elini testereye kaptırmış 
ve iki parma!Yı kesilmistir. 

Van~ın meral\hsı 
yı,maz • 

Gal t"::la Şeftali sokağında oturan 
Ali O ıran Yılmaz Kemcr<>ltı cadde -
sinde 66 num rada oturan Cevriye Se
zerin cv'ne g'derek: 

- Beni n den e' den cıkardın, d'ye 
kavgaya 1: şlanuş ve sö:zle kanaat etmi

yerek, eline geçirdiği p trolü etrafa dö 
küp binayı yakmal· istemiştir. 

Kadının feryadı uıerine etraftan re· 
ti enler Ali O m::ını }<ıkalamı!;lar ve po 
lise tesl'm ctmi lerdir. 

T rlı. i~io tayya eye 
yardım iman 

ı ır ! 
Haştarafı 2 incide 

ile iki }':iz elli milyonluk bir insan kütle
sini altı yüz tayyare ile ele geç:rmiştir. 

Almanyaya Versayı par~alattıran 
kuvvet de Alman havacılarının baskın 
yapabilmek ihtimalinden doğmaktadır. 

Tayyare tamamlayıcı değil, kara ve 
deniz kuvvetlerinin tamamladığı tesirli 
ana silah olamk kueretini zorla bütün 
dünyaya k::ıbul ettiriyor. Ve bu vaziyet
ilen dolay dır ki Avı •pan·n bilyük dev-

letleri harp yapmayı bir türlü göze al
dmımıyorlar. Avrupa - di.iştinebtldiği 

m:iddets;e - harp etmiyecektir. Fakat bu, 

büyük deo;letlerden baş.kalan i~in 

en korkunç bir tehlikenin varlığı mana
sına gelmez mi? 

Şaka mı, do
landırıcı~ık mı? 
in hisarın bir odacısı 
mahkemeye verud'ı 

JnlılsnrJnr idaresi odncılarını! ıı 
Ahmed nyni dairede çalışan odacı 
Ncdlın tarafından -. iddiaya göre -
garip bir şekilde dolandırılmıştır. 

Ahmet aybaşında maaş aldığı za-
maıı pnrasızlıktan şlktl.yet ederek 
nrkad~şrna. al:ıl danışmıştır.: 

- h.asrmpaşadaki evdo 15 lira ki
ra fle oturuyorum. Ev evkafa alt. 
Şimdi tahsllclnr gelecek, parayı is
tlyccek; halbuM bende topu topu 
yed~ lira ı·nr. acaba ne yapsam? 

Nedim arkadaşını sıkıntıdan kur
tnro.cak ~nreyf bulmakta gecikme
miştir: 

- Yedi lirayı ltarma bırakırsın, 
doıulştir. Tnhslldar gelince ona: Ko 
cam evdi) yok şimdi bunu nl da bir 
lcaç glin sonrn gene uğrarsın, der •• 
Bu suretle tahsildar da atlar. 

Ahmet, bu akıllı arkadaşmın flk
l'ini pek mm·afrlc: bulmuş vo akşam 
cı·o gidince ]{tzımgelen tenblblerde 
lıulunarnk pnrnyı karısına vermiş
tir. 

Nedim, ert('sl gUn doğru arkada
şının C\ ine giderek, evkaftan gel
di ·ini söylemiş ve yedi Hrnyı alarak 
ı;ayuşmuştur. 

Ahmet de akşam knrısmdan at
lutmn haberini nlmca. memnun ol
muş, nncak iki giln sonra haklkt 
tnhsllchır meydana cıkınca meseleyi 
anlamıştır. 

Nedim bunun üzerine ynknlnna
ra.k asliye UçUncU cezaya verilmiş
tir. Sııçlu mahkemede: 

- Git pnrayr nl diye; kendisi söy
ledi; beıı de iyilik olsun diye yap
tım. demiştir. 
Duruşma şnhlt celbi için talik e

dilmiştir. 

·pe li kumaş 
nizamnamesi 

Beş fabrika adliyeye 
veril dl 

Ankara, 2 (A,A,) - İktisat nkO.
lctlndcn bildirilmiştir: 

15 nğustos 1937 tarihinden itiba
ren merJyete giren ipekli kumaş 
standrt nizamnamesi hilkUmlcrlne 
uygun lmaldtta bulunulması için 
fnbrlknlnr lktlsnt vokdletlnco ant 
kontrole tabi tutulmaktadır. 

Nitekim İstanbul ve Bursadn yap 
tırılan bu ani teftiş neticesinde beş 
fo.brilrnda nizamnameye muhalif 
ima.lAt .. a. bulunuldu~u meyı'lnnn. çı
karılmış ve bu fabrikalar adlf tnkl
bat için Mahallt mUddciumumtllğlne 
verilmiştir. 

Biıyük devletler garp Avrupa!;ında 
harp etmemek iç'n gcnişlem~k istiyenle
rc, uzaklarda serbestçe hareket satahi-

yetıni vermekte gecikmiyecek ve böyle- Ta ı ebe ve 
ı.:e - guya - kapfonna sığam"yanları yıp· 
ratmıs olacaklardır. ten z ... at 

Biitün bu vaziyetler, ortalığı ı:;aran 
tehlikenin büyükıtiğünj anlatmakta ve Otobüslerde nfçln 
Tür'dyeyi şark Akdenizinde hakimiyet tatbil{ edilmf t."Or? 
t min edecek bir h"ava kuvvetine malik J 
cimaya zorlamaktadır. Türkiye ~ark Belediyeye hemen hergün şehirde 

yeni otobüs seferleri lhdasr için muh 
Akdenizine hakim olmak yani kendi em· lelif gl'up Ye şahıslar tarafından 
niyetini el altmJa tutmnk, her türlil tch- milracııatınr ynpılmnktadır. 
likeleri önlem k, yeni kuvvet • yenı im- Şişli - Fntih ve Yıldız - Taksim 
kfin ve reni devre uymak için bin tay- nıasrnda. seferler bnşlamıştır. Yeni 
yare ve on beş bin tayyareciye katiyen ynpıln.n mUracnnttn, Şişli - Karaa-

l · ğnz \'O Al::snray - Yıldız arasında oto 
mu taçtır. Bizim gördliğüır..Jz şudcr: bUs Fefcrlcrlnc müsaade edilmesi 

Her vatandaş bu ihtiyaçlar gideıilin- lstPnmo,.tcdlr. 
ceye kadar tayyareye yardımı, kendine B"ledfyc, ş~hlrde isleyen otobfis-
pek ciddi olan bir iş, bir iman şartı yap- lerln en pahnlısı olan TS:kslm - Yc-
mak m"ch ti iyctindedir. Ve selametimiz ıılrnahnl le otohils fiyııtlarını da tet-
mutlak olarak, bu hareket tarzına bağ- l ik etmiş ve hunların pahalı olc\u-
lruımıştır. ğ-nncln. karar kılmıştır. Ynkmcfa bu 

h--tta ifil!,. •n otobüslerin bilet Ucrct-
Şakir Hezım Ergölmıen 1 · d erın e t~-;zlll\t ynpılaca ·tır. 

llUUıı. 1ııııııı11t1u ııın u ımuıınıı :uııı ~uıııuınııııııuııııı:ıııtıı 'l a 
1 ebele re pas o 

\e padl ahlar hnkkındn. lrnnuşnınlar DUn:rnnın her Uını.fmda old•·xu 
yaT)rldI. Knrm1ıklı nutuklar söylen- gibi şehrimizdeki umumt nakil vnsı-
di. Yaprla('n.k t lcr hakkında . bnzı taları en biltün talebeye ucuz lari-
knr rlur H'rildl. fc tatbik ctm('ktedir. Bu işte en a-

Fran ınr hürriyet şarkılarını ı·c ~ır da\·rnn , Tramvay şirketi hile 
ılır g~"r>n - "\C<lenberi hu umumt ahen-

~ mar~ı rınr söylediler. Looiı 
hahou bir teklif yaptı: gc nynk ı•ydurmuı:; bulunuyor. 

s d Tn1°hPfor yent bashyan otohUA 
dinli' ~~im~ milll marşınızı söylo.l1n seferlerinde de k('ndilerlne hust'st 

~ BtRtNCIKANUN -~ 

Ç A G L A )l A N Gazinosu 
~ayıram mlQJli'i)ase['Q)etnne 

Mısır film yıldızı 

~ 
1 

T AHiYYE MUHAMMET'n 
En yeni proğranu. Aynca : 

Mü AL LA 
~-

-~·ı 
~-Memleketin en yüksek musiki arkad a~larının refakatiyle. Tel. 40335 -----

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

İÇEHDE: 
• .ArnııvuUuğun !?5 inci yıldönUmU mllna 

scbeUlc rclsteumbur AtatUrk lle kral Zogu 

1 
nruında tcl&Tafiar teati olunmuştur. 

• IC8.dıköy iskele ba§ından SelAml çeomc 
sine kııdar uzanan yolun aatalt olarak yapıl 
masına karar verllıni§Ur. 

• Adapazarmda Akyazzd& 14 yarında bir 
çocuk ölll5U buluntxıu§tur. Yapılan o•opalde 
çocuğun bo(;ularnk öldUğll nnla§Jmı tır. 

• :Matbuat genel mUdUrU Nacı dUrı ak.,ıım 
ki posta ile Slnoba gttml.§Ur. 

• Slgorttı. lglerlnin ıslahI lçln bir kru:•ın 
14yıbasr J:.:ızırlaıımaya ba§lanmqıtır. 

• Birkaç zamandanberl Almanynda. tetk t 

seyahatinde bulunan Demlryollan mlldllr nı 
avlnl Fuat Ankaraya dönmU§tUr. 

• Ha\'8. Kurumu be§ gubatta Perapalaııta 
bir balo verecekUr. 

• lzmlrdc Karaburunda yapılmakta olan 
fenerin inşaatı bltmlotir. Fenere son slıtem 
projektörler konmu§tur. 

•Belediye İstanbulda. bir hayvan mezarlığı 
yapmıı.ya karar ı·ennı:ttr. Mezarlık Şi~ll Ue 
K!ğtthane arnsnıda )'Apılacaktrr. Mezarlık 

yapıldıktan sonra §ehlrde ölen bütün ba.f\'11.Jl 
!ar muUaka buraya gömülecektir. 

• IJman ~letmc blnMmm önünde lark 
metre genl§llğtndc açılan yeni meyd&nıD te 
ı:n1zlenmeıntc ba§lanmıştır. Meydanda yapıl 
makta olan bahçe bitmek üzeredir. 

• 1zrnlrde Cumhuriyet Halk partiBi tem 
yeni bir bina ynpılacakur. 

• LWeburgazda Pehlivan köyUnde yapıl 

makta olan elektrlk tesisatı bltml§, §ehre 
ı~ık verllmlgtlr. 

• Sirkecide yolcu salonunda gümrük mua 
yene ve munmelclcrl için ln§B edilmekte o 
ınn sundurma tamamlanmak üzeredir. Bura 
nm ve yolcu salonunun a;ın on be:ıne kadar 
açılmasına çalı§ılmaktadır. 

• Numan Menemencloğlunun bWtıBIIe 

nçılan Gaz.lantcp mebusluğuna. İ§ bankası 
umum mOdUrll Muammerin namzet gösterl 
leceğl söylenmektedir. 

• Kwlaym Call'lkapı gubes1 bayram mtı 
nascbcU!e her nahiyeden muhtaç iki çocuğa 
elbise, çorap ve kundura vcrml§Ur. Yardım 
gören çocukların sayısı 50 knd rdır. 

• Dahmyc vcktüeU husu.st kalem mUdUr 
ltlğUne Milli Mlld:ı!an Vekft.letl denu ye.veri 
Binbaşı Nejnt tıı.ytn edllml§Ur. 

• Devlet Hııvayolları idaresi Yeşllköyde 
bir I<ertcrtz istasyonu yaptırmıştır. Tayyare 
!er sisli havalarda rotalarını kaybctmlyecek 
bu istasyonlardan lsUfndo edecektir. 

• Bu aym :Yedisinde üsktldar iskelesi cıva 
rllo İhsaniye &amtlndc tamırat dolayısile ge 
ce sular kcsllecekUr. 

• TUrk Hava Kurumu 1stanbuld& bir parn 
ı;ıtıt fabrikası ac:ncsktır. Bu hususta inceleme 
lere ba.'lanml§tır. Fabrika memleketin Para 
§tlt lhUye.cnı: ka.rşılıyacak bir surette yapı 
lacak, harlcten par~Ut ahnımyacaktır. 

• Çana.kkalcde elli )'AtaklI bir hastane ya 
pılmı, ve açı\mı§tır. 

• Beledlycnın ayakta tedavi edilen hastıı 
\ıırdan Ucret alm:nası ha. ..kınc1akl tokll1i Dn 
hlliycı '.'ekAlcU k:ıbul etmimştlr. Hnsto.lar, 
eski.si gibi pt.raınz muayene edilecektir. 

• Şchrfmfzdo et meselesi hakkında incele 
meler Yaptıktnn sonra blr tkt giln evvel An 

karaya giden İktisat vel<Aletl mUşavlrl Van 
<lcr Portcn deniz ticaret l§lert hakkmda bazı 
tE tltlklerde bulunmak üzere tekrar tstaııbula 
gcımt,Ur. 

• F.kmt>kt11er ccmJye.tl idare heyeti seçlml 
yapılmış, İbrahim, Eyllp, Şevki yeni heyete 
seçllml,lnrdJr. 

• Trnkyn ile İstanbul arnımıda lşllyen kam 
yonııı.nn B:lYJsı yllz altmışı bulmu~ tur. Na 
kll Ucreu ucuz olduğundan halk otobüslere 
ratbı;)t g!istcrmektedir. Bunu nazıın dikkate 
nlan De"lı::t Demlryoltan idaresi, Trakya 
tre:ı Ur:-C"l!C'rlnl ucu:::lntmaya karar vcrml§ 
Ur. 

'W@MZ!AMHUIAib:t&§ *6 • 
PEK 

Sin~ıının ŞEKER BAYRAMI 
Filmi B U G O N matinelerden 

başlıyor. 

EN BUYUK SERGtlZEŞTLER - EN 
HEYECANLI MACERALAR '': 
EN MtlTHiŞ HAKİKATLER filrnt 

Asi Gene-
alin son 

• 
emrı 

Baş rollerde: "BUFALOBlL,, fıl· 'Y 
minin unutulm&Z kahramanı: GRA 

COOPER - MADELINE CAROL -
AK'.'1 T AMIROF 

• 1 Jır ... ~ ' • ,. ~ - • - • •. ,,.•+' " r • T 

w 
En güzel, insanı mestedcn şark rakıslan 

Bu giln S A K A R ·y A sinemasında 
En güzel, RENKLİ bfr aşk menkıbesi olan, fransızca sözlil 

ALLAHIN BAHÇEL.ERi 
flminde görcbili rsiniz. 

·s~nemanın en MARLENE DIE rRICH 
gUze 2 yıldızı : HHARLES BO f ER 

Her seansta sinemayı coldunıp tA§ıranbir ~eıer ... 
ilaveten: Fevkalade renkli birSiLLY SENFONİ 

• 4;• ~ .. : ~ • ' " : •• : ·t~ 
• ... • •• • 1 • ..-

1 

aş, diş, nezle, grip, romauzrrı8 
ve bütün ağrılannızı derhal keser. 

rcabll da Unde 3 kaşe ahnablPlr 
rslm ve markaya "dikkat. Taklitlerinden sa~!!!!id -··- •......: 

r 
1 rr:p~~ş~ t~! :OfilD ] ~ 

~
m~nrnı m ~ Saat 20,80 da İST" "'iDUL·. ., .• u1' Wll' "KRAL un.. ıs perde •:u, s ı...-

~
~ 1 111 Yazan: W. Shakespcarc Ak:am nctriyab: sııat ıs,50 • (>f' 

1 
ııı l!I! Türkçesi: Seniha Bedri dnns muslkls1.. 19 Radyo tonik draJXl· ~) l u.tilllllıl\ı Cöknll kın manası>. (latJklAI Harbi ııatıraıar:ad•f" 

• • * 19,IS5 Borsa haberleri. 20 Necınl ''C ::.lt e"' 
FRANSIZ TİYATROSUNDA lan taratmdan TUrk mustkisl "eo er~ 

kılan. ~0,30 Hıı.va raporu. 20.ss ~~ef 
OPERET ({IS}.U ta.rntmdan arnpça ıaıy1cv. 24,45 'f(Jrıc sıı~ 

Saat 20·80 da CA YNARoz KADISI) CU'cr ve arkadaştan taratmdan ) ,,,ı 
Ya.tan: CelAJ MUsahtpoğlu slklst ve hallt şarkıları. (Sn:ıt a):;.~ııtJ>'1e-

6 tablo. Pazar gtln!eri 15,30 da mo.tlne. Şan Jul va taratmdan orkestra r 
11 

aııb' ıl' 
'to 1(. *• 21,45 Orkestra: ı - Cberublnl: A rstııı pat-

ERTUGRUL SADt TEK vertnr. 2 - Kalmann: Çard:ıB tıı4 - sıeı!ıı 
-ıv ATRosu :pourrl. 3 - I.Jszt: na;:ısudl No. 12· ,so J'l!ılt1' 

--~y Fatıma. 22.115 Ajans ho.berlcri 22 
22.60 S 

11 

Pazartesi akpmt sololar, opera vcop_rct parçaJaı'I· :ıs 5011' 
ICADIKöy SÜREYYA h!\berlPr ve ertesi gllnlln progrıunı. 

S!ncmrumıda 

• * • 
ŞEHZ.\..JEBAŞI TURA.'i TlYATROSU 

Bu gece 20.30 da san'atkar Naşit ve 
arkadaşları. 

BÜKRF'~: 
20 

s5 oııt~ 
IS Jutea orkestrası, 20 konser, ' 

dıın tem.sn nakli. 
BTIDAPEŞTE: 2o45 ~ 

19 opera orkestrası kODSC~' ~4,o5 
orkcstr.ı3I, 22,4.5 radyo orkeS 

~~ ~ 
BErt.Lts': afif ıxıtııilt• 

y b•r ten.,110.t va.nılmP!;•nI lstemf'ltte-
dl? enı Osmanlılar ne söyıtyecekler cllrler. Bu 1ş için al!ı.k<><'!nr makam- DfŞARDA: 

Ir 1 lnrl\ mi;r:H•Rnt eclll""cktir. 

Okuyucu KUçUk Semi~ ve MişeJ varyetesi 
1ç!:M1ZDE AKILLı: Kl:M' 

U:omedt 3 perde, Barram gccele~de Hamt 
yet konseri 

19 plAkla. h&!i! mUzik, 21 b ıt ıxıııPl'' 
bando, 23,SO serenatlar ve h:ı! ıı.,I' 
ROMA: ~ 

nnı:; milli marşımızı okuyacak- ------- • Yunanlstanda lı;tlma! mzortalar kanunu 
lardı?. A<'lk PÖZ bir bu.,"'ilnAUna-PireveSelAnikde tatbllm 

Ey Gazileri mi? baş nmnıştır. Bu kanunun tat.b!kt tedricen nı, Fıı:ı.nsad& basılan bazı gazete veya mec 
Sn·:ı tonol hı Undc • atan gemileri t e7 l?B h t 8 r bUtU:ı Yunanıstana t~mll olunacaktır. mualarm harice çıkmasnu ve ccncbl gazete 

mi?.. Emniyet üçüncü şube memurlann- • Japon ordusuna. Mançukovda aulh ve lerlndcn bnzılarmm memlekete gtrmeainl 
Fran ızl r h kll~or, snbırsızlnnı- d::ın Kazım. dün çarşıda kavaf M~h _ nizamın ldamesl hususunda lmUyazh bir hariciye nazırmm mlltaıeası alnunak p.rtlie 

yor, ı; nç hUrri tperwırlerin, hoca- medin dukkanından alış veriş ederken, mevki \·eren Japon - Mançukov protokolu :ıltz ay mUddetle yasak eb::ıck eaıa.ııtyeUnl 
Jnrın ,uzı inrı bakıyorlardı. dünden lt1tıarc:ı mai.yete g'l~ttr. hllldllnete veren kanun la.yUıasnıı kabul et 

Nlhny"t lı;leı inde en sorularından saun aldiğI iki çift çocuk iskarpinini • Arncrtıaı.c1akl 1şsızıerin mıktan t~ mJşUr. 
M 'tın t n t r dert iız ay. fa knlk te.,.glih üstüne bır:ıknuş ve bunu fınat evvel nyıı\da 293 bln kişi artmr~ ve ceman • Macarlstand& en kuvı .. ew nıuııaıeret 

o "Tekbir .. nlmnyn bilen tczgaht~r Ali hemen pabuçlan iç G mnyon 3M bln kl,.lyc l:aliğ olmu tur. part~ o•an "KllçUk ziraa~r .. rcı..sı Eck 
ha 1 eh {ı iler, tekbiri avakta etm!şt:r. •Fransız akademisi azasından ve akadeı:ıl hardt mebus:ın mecllslnde maaru nnzm 
dfnlcdll r. rr nsızlnr t!'klıirflon o Polis Kazım biraz sonra ayakkab1la- c1ahnt k!\tibl ve •'Revuo de Dem: Mondu,. Homanı Unlvcrsitelerde nuyonaı sosyalist 
k d r ho<ıl ndılar ki, tekrar t<'krnr n hatnfayınca dükkana dönmüş, Ali mUdUrU Rene Doumtc, vefat etmiştir. propagandıısmm yapılmamıa mllsaade et 
ol· 1nm"!'l nı 1 tf'.1diler Ye a1kı. l"dtlnr, şurunu itiraf etmek mecburiyctiri:lc • Japonyada Oska ıtmanmda bir aktarma mckle itham etmışUr. Yııarıt nıızırnun bu 

1n ıso hafit mUzlk, 22 operııdnll 
11, 24,115 cazbant, ~ 

==========~~ ~ 
cdeceğtnt b!ldlrml§Ur. ~ ı#.'; 

• Ho.IU hariciye nazırı G~~ • ..tyt'ttetf ~ 
IU ve S:ılnt Domatngue ~$l'Jejll~ 
amd:ı. zuhur etmIJ olan h!~ 
rJclye nezareti erkbı Sle ıll ~ 
Vqlngtona g'ltmıştlr. ~,ı(I 
•İtalya - Avusturya ti~ ıı~~ 

dUn Kont CianCI ne .AvuaturY ~ ~ 
81 Berger - Valdenegg arasın ~' 
tır. l Jı ~· 1~ 

• Belçlkada parıamento ~·"' '"° 
1 1 ] r J; vapuru dc\Tllml;ı 20 kişi boğulmu~tur. tlhnmr reddetmesi Qzcrlne Eckhardt mcc11sc 

aJldŞ c 
1 :ı ~.. · R" t" TIRPAN kalmıc:tır. ı~useyın. uş u~~~.:.:...~•__:::::.:.=...~~~~~~~~~~~~~~..!.....~·~F~r~a=n=sa=d=a~p~nr==ı~~m~e~n=to:__::ka~n~u=ıı=!nr=---:e=o~cU~m~eı...~Lıı.A1;ıı.L..ııw::u;..ıew:~v~c~~~ı~ıt~al~ar~ı~·oauı.M11....ı.aıuu-'--....... o1A...u.t.o.....,-..a _blJdiı:m.ı.~..:._~--...... "'"" 
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hı., ~IRINCIKANUN 1937 

Arslan ot, beygir 
et yer mi? 
Yazan: 

l>fyecetniniz ki: 
Osman Cema' Haggılı 

~Niçin yemesinler? Hele aç kal
beıJct , da bak, bunları ne güzel y~rler; 
1-ıı daha da var mı?,, derler. As ka
ı.,. 'le açlıktan mideleri zil çalnuya bat-

'
19.la_nla beygir, belki açlıktan öl

~ ,-! ıçın çaresiz olarak bunları rora-
eğe çalııırlar ! Fakat. • •• 

liıa l>~cnin güzelliği hörgi:•.:ünde, eıe
Qiıa ~liği kulaklarındadır. Alın deve 
lt "«llburunu, eıeğin ıırtına yükleyin 
beh~n eıeğin kulaklarını, devenin 

tcçlrin, bakalım ne otur? 

~ ~k ıuda, kuş havada yakıpr. Ya
~ Yın denizden koca bir torik; takın 
-.::•llının iki yanına birer yc!pue, 

; Uç baba torik 1 
\te ıye aalıverin bakalım havaya L 
~•altı leyleği tutup kanatlarını keı 
,..... __ •_kıçına da küçüo:ik bir dümen 
. ~~rdikten sonra: 

dk.. - I>aı bakalım Hacı Baba suyun 
""illet diye atıverin denize! ..•• 

~nın, i9kembe çorbasınm şanı, 
~ ıirke ile aanmaaktrr. Boza ile 
~ Çeıni arttıran ıamitilril tar
' ıcn~cfildir. Hele değiştirin bun-

1crı.nt de ıöreyim ıbi 1 

._~n da na~il vasıtaaı idare eder, 
llıır da ... Lakın, vatmanı oturtun 
''ti c~ vapurunun tepeıine, kaptanı da 
'it. rııı tramvayın önilne ve ıeyrtdin 

0 laıban yolcularm halini l 

~lktiyle rahmetli Kel Huan. yıl
~ bizi cfilmeden katılttı ve gene 
L._~le rahmetli Alcksanyan bui yıl

•tlattı. Eğer o zamanki Kel Ha
kaanyamn ve Aleksanyan Kel 

rollerine çıkmıı olsaydı vaziyet 
u?. 

~ er11n1n de makHı var, berberin 
M:. taQt ne terzi aaç kesebilir, ne de 
~ lı::oatüm diker l 

~ baharda bahçesine ateı böceii 
Jltok belki aon baharda, ayni yerden, 
S-. kt6r toplar. Ukin gel de aen bah-

' ~ baharda deniz kadayifi t'kip 
' rda iki katlı ekmek kadayifi 

ll bakaıımt 
ltltı,t llıllann hayatta. ıaJiba, bir tek 

tsnaıı vardır: 
~'l'~iun yavruıu hazan ördek ve 
~de tavuk olur. 

~&tir ne herkes tavuk, ne her ıey 
>'ttı · Onun için domates e2pıeıinin 
~ 81Ure değildir. Kedi ııuıl çamapr 
~~ ve tekirdağlı Hüseyin karda 
~la Yaınazaa Nurullah Ataç da ku-

t.tına keten helvası tıka} .. mu 1 
~ lly\lca tabtelbahirden hotlanır: 
~dreci tayyareden t... Kömürcllden 
'um. ve dondü.rma:ıdan kömür 
~~!!ani: 
.:""~ iltifata tabidir!" 

Diye mefhur bir ılSz vardır. iyi a
ma hüner olıun, marifet olsun, ıanat 

olsun, ne olursa olsun her ıey, her 1fey
den önce istidada bağlıdır. Geçende Ni
nmettin Nazif Kurun ıazeteainde bu 
istidat iti için uzunca bir yazı yazmııtı. 
Evet öyledir: Çocukta, delikanlıda, hat
ta orta ya§hda ilk ve asıl aranacak ıey 
istidattır, karakterdir. Ne yazık :d tt
sadüfter hazan davulcunun omuzuna 
bavulu ve bavu).:unun ıırtına da davu
lu yüklüyor. Baıta babalar. analar, mek 
tepler, hlmiler ve insan denilen ıuurlu 
mak'.neden faydalı it bekliyenler, bu is
tidat ve karankter ifini en &Öz önünde 
ve birinci plinda tutmalıdır. Meıel; 
beni, bir tarihte bir heaap memurluğu 
na tayin etmiflcrdl. Az kalaın, birkaç 
ay ıonra bilıbü11Jn hesabı, kitabı ıaşınp 
hapı yutacaktım. istidada ve karaktere 
aykın itler kadar fnaanı kilflendiren, 
körleten ne vardır? 

O. Cemal KAYGILI 

Von Papen 
tehllkell bir 

casu•tu ı 
Birkaç ıene evvel Almanyada baı 

vekilet makamını itcal eden Von Pa
penin bir vakitler tehlikeli bir caıuı ol
duğunu biliyor muıunuz? (Van Papen) 
1879 da dünyaya geldi. Ailesinin son 
derece riayet ettiği bir ananeye uyarak 

iki meslekten birini ıeçmek ve takip 
etmek mecburiyetinde idi. (Askerlik) 
veya (tular, ormanlar idaresi). 

Küçük Papen. ukerliii tercih etti. 
Hanover ıüvari mektebine girdi ve çok 
takdire mazhar oldu. Fakat o bu mu
vaff aluyetlere karıı kayıtuzhk ıösteri
yor, zamanını (Kant) ın eıerleri'\i vr 
but franaız romanlannı okumakla ge
çiriyordu. 

V on Papen: yirmi bq yapnclt yüz 
bap oldu: e.lendl. 

tTmami harblil ltarunda (Vaf!ng
ton) da Alman sefareti atqemilteri idi. 
Amerikada gizli ajanslık vuif esini de 
görüyordu. O zaman menaup olduğu ne 
zaretten kendisine ıönderilen bir tak
dirnamede: ''Sia hattı harpte, hattl bir 
ordunun bapnda bile vatana bu kadar 
bilyük bir hizmette bulunamuamız." 

Dcnili~rdu. Bu s/Szlerden kendiıi
nin ne kadar tehlikeli bir ajan ol.dulu 
anlatılır. 

Bu yiUden Almanyayı d/Snmiye 
mecbur kaldı. 

Kendisini Avrupaya getiren vapur 
yolda bir ln.giliz ıemiai tarafından çev· 
rildi ve f Papen ancak, bagajları müaa
dere olunduktan ıonra yoluna devam e
debildi. İngiliz ( enteJJijans seniai), 
(Papen)in eıyalan arasında birçok 
kıymetli veaikalar ele geçirdi. 

192 ı de mebuı sonra baıvekil, daha 
ıonra Viyana ıefıri oldu. 30 haziran 
katliamından Difkülltla kurtuJ.du. Ve 
anlqılan hayatla yeni bir mukavel~ im
zaladı. 

""' 
Hatıral~rm• anlatan: Mart Rişar 

Fransa an en mefltur lladln casusu 

d l!!rteıt b 
-22-

lfdı: •ı ah, telefon zili onu ı.yan 

hı... -4u , 
.;:ıt tıs 0

• Matmazel Bunero mu! Bu 
"il' Ctzi n~ınaraıı oda! Gölün etrafında 
l!ebfiır ~ti_ >'apmak üzere ıizi davet e-

l .. O&ll~·ın? 
d-.~lfıt· 
-..lle ın kalbi öyle büyük bir tid-
tUçıllk Çarpıyordu ki, cevap "ermekte 

.,. ~lcti Bu · "b d" "tle · sesı tanıyor gı :v ı ... 
la. ....._ ~daki acı tekrar ediyordu: 
~· 41101 Orada mımm? llu
~ 1-b1a1 keatner zannettim def Da-
11..t_ .... 11 edinr mnanu? 
~.._. --~le &f1inip timdi ,. 

"""' .. IODla. Llll .... 
tlrlY<>rdu. Siyahlara bürü'lmüı 

ihtiyar bir kadm, bap bir mecmuanın 
üzerine gelm:!I cldı.-ğu halde, b:r koJ
t•Jkta oturuyordu. Lüsi ona dgru yü
rUdii. Kadm baımı kaldırdı- Genç kız 
heyecan içinde bağırdı: 

- Anne! 
-Sen?_ 

J enevyevin benzi bir ölü ben~i cibi 
Dudakları ıinirli lir ş::kilde tltıiyor
du. 

- Sua ve benimle gel! 
Dedi. Kızını kapıya doğru ıilrük-

ledi 
Bir tek kelime .c;ylemeden yürüdüler 

Jenevyev Adeta llf aöyl'yemiyecelı bir 
vuiyetteydi. Nihayet heyecan içinde: 

- Yine aen l dedi. Fakat betbaht 

Eluutoffti 
Daha ucuz ve 
dayanıklı çorap 

glyeblllrlz 
Evlerde bir de çorap derdi yardır. 

Bilhassa kan koca arumdaki kavga
ların bir mevzuunu c;orap meeelesl tet
kil eder. Erkek ve lailhusa kadın ço
ra plan bir iki giyilişte yırtılıyor. 

Çorap meselesinin iki tarafı vardır. 

1 - Çorabm pahalı oluşu. 

2 - Az dayanması ve kısa zamanda 
yırtılması. 

Her şeyden evvel gunu söylemek la
zımdır ki, kadm ve erkek çorapları pa
halıdır. Burada yapılan ipekli bir ço

rap 180 kuruşa kadar satılmaktadır. 
Sanayi itleriyle allkadar bir arka-

daşımın yaptıfı t.etklklere pre, 180 

kuruta satılan çorap lJ50 kurup. b.
dar satılabilirmlf. Arkadapm bir ço
rap fabrfkumm le; ybllııll pek iyi 

bildiği için. bu fiatı e&ylerken, mali
yet tıatı tıııerinde Amll olan meeeJele

ri birer birer izah ettL tpek fiatlan
nm. ifçi Ucretlerinln neden ibaret ol-

duğunu anlattı. Ve nllıayet 111 netice

ye vardık ki. bugtln giydiğtmii°' ço -
raplar .,.ııah •tılnıattachr. 

Kadm çorabı P&ha1ı olduiu gibi, er
kek çorabı c1a PBhabdır, arkac1ıfJDlm 
lddfıama göre l50 kurup. aldJlmm 
bir çift erkek çorabı 3G kurup kadar 
satılabiUrmJf. Blltllıı 1Rı ıı.apJardan 
sonra, çorap flatlarmm neden 11CDZla
madığm& hayret ebntmek mDmldht 
defildlr. 

Fakat zannedfyonız ki, bugUııe ka
dar çorap fiatlan tetkik edilJDemil, 
çora.p yapan fabrikalara. fi&t yUkaek
liğinin sebebi BOrulınamflbr. 
Hayatı ucuzlaşt.Irmanm yollan ara

nıldığı bir sırada, çorap f &brikatörle
rine ~ bu suali sormak, daha ucuz 
çorap satılmasmı temin etmek za
manı plmlttir. 

İkinci meaele ıudur: çorapların da
ymımaması ... Fabrikatarlerin iddhla
nna göre. iltediklerl evsafta, iatec!ik-

leri gibi, ipliit dıp.rdan getirememek
tedirler. 

F.ğer 11ebeb yalım bu iee, çanıei bu
lunabilir. fakat buna illve edilecek 
halka eebepler olduğuna etlphe yok
tur. Bazı fa.brikalarm çorabı ucU7.& 
mal etmek makudiyle fena iplik kul
JancJıklan muhakkaktır. 

Çorap Jllele}eel aile ikbaadiyatmd& 
mllhim bir mesele ~il etmektedir. 
MUteh~arm bir araya gelme!el'l, 
da.yamklI ve ucuz çorap aab§uu temin 
etmek için çareler bu1maıan l&zmıdır. 

B. A. 

Almanca dersleri 
HABER gazetesinde Jlaan tedris 

eden hocalardan blrl ALMANCA bu
aual ve7a grup Jıallnde dereler ver
mektedir. Ba&Blı ve en 11erl yenl u-
sullerle teclris eder. Flatıar mutedil 
dlr. "ALMANCA mualllml,. rtımuıl
le <HABERle mektupla mnraca,at. 

kız. ne tehlikeli bfr oyun oynadıfmı 
bWyor muıun? Burada ne itin var? 

- Ya aenin ne ifin var? 
Jenevyev hiddetli bir hareket yap-

tı. 

- Benim yaptıklanma kanıma t Fa 
kat bundan aonra bana itaat edeeeb!n 
Bana ban maıamat vermekle tanif e
dildin: Seni cUnliyıorUDL 

- Hiç bir fCY b:Jmiyorum. 
- Yalan ı8ylilyonun t 
Lüıi omuıtanru ailkti. J encvyev de 

vam etti: 
- Kimin için çahfJYorsun? 
- Hiç kimse için çabpnıyorum. 

Yalmz yaptığın fenalıktan tamir etmi-
ye uğraııyoruııt. 

- Bana hiç olmasa. Fransa için mi, 
Yoksa Entellijan ıervia için mi çalıftıfı
nı aöy!e? 

- Bunun ne ehemm"yeti var! Yal
varırım anne, bana sual sorma! Sana 
ce.ap veremem. Bana iıkence ediyor
•un t 

- Beni ümitsidiie düfiirüyonun f 
Sen kalpeis bir tızam.- AUaha ıamarla-
clılr.. • 

Bir cumarteıi gür,,;,i, öğleden sr.nra. ı 
evde oturduium bir ura<la, Jaki %lyarc-

Cevapları veren: PROFESOR SANERK 
Grafoloji ve Grafometri mlltehas rrs 

B OTUN tafalllWe karakterlnlzl; mctyet ve kusurlannw; alzl bayrete dllfUrecck 
kadar vulh ve ..nıı olarak buau8tyetıt:rinl&t; tuttuğunuz veya dtl§11Ddllğünllz tıte 
mavatfak olup olmJyacatmm; nihayet bet farkla 7qmızı alze aöyUyebflfrim. nana 
blr gazeteden, btr k1tapta.n veya aklınızdan yazacağuuz dört aatırlık yazıyı; eon 
aylardaki lm.zalarmızdan 1kl81nl gönd~ rlniz. 

Tetkiklerin çok ea.slı yapılmaamı latediğfntz takdirde aaı ellnlzle yazdığınız 

dört atırı, aynı yazmuı I01 ellnl&Je ya 'Z·lml§ını; bq ve ıahadet parmaklarınızın bır 
kAfıt Uzerindeld fzlerinf; sağ ellntzl k4fıt üzerine koyarak bir kul"§un kalemle elini. 
zJıı k4fıda çıkaracafuuz remılnl: mub te11f tartblerdcld tmzalarmızı, yazınız aag 
el ile kaç dakikada, 801 ile kaç dakikada yazdığınızı; dlreeklerinlzden bileklerinize 
kadar kaç aanttm olduğunu ilAve edt nlz. 
Kızınızı verecetfniz delikanlının, tanı dıklarınızm, de>.1Uaruu.ıın, nlf&D}nıan, ıı 
ortatııuzm da aectyealnl. busı.wlyetiertnl, bize imzalarını ve herhangi bir yazıamdan 
dört alır yamyı gönderlneniz .ıae 86yllyeblllrlm. 
Kendilerine cevap verdiklerim. cevaplar hakkmdakl mtıtalealarmı ıeabmda 
netredllmek tlzere - aarlb adrealertıe yazablllrler. Gelen nıektuplarda, lılr kltlda 
muhtelit ıwn.lerill yazı ya.zıp imza at tıklarmı ıörtıyorum. Herk• ayn qn kalıt
lara :yazm•hdır, 

-·-..... llotalar tM .._ Y. T. 
Orta Jqtamm, ~ :yakm orta boyda. 

muz. zayıt detflalnls am.11 lflere kabWyet 
ve iaUdadum .fazJadlr. Bir lfe geDlf ölçtıde 
bqlar l§te ilerledikçe onu çabuk bitirmek, 
kıa keamek 11tenıbda. E1D&enaleyb pek UZUll 

aflrecek iflerde muvaffaldyetım. fQphelldlr. 
Şimdiye kadar bunu tecrtıbe etmlf olacak. 
mm. Bir P1i 19ıil yerine koymamak lklnd 
derecede ebemml7eU haiz bir 1871 baflı lıL. 
pna bir teY gibi ~k da h\18U81yetlertniz. 
deDdlr. Parmak Jzlerlnbı maaleaef çok fena 
GlkmJltlr. Tekrar gönderebWrl1DiZ-

- n -
'1'üal o.. 110 -
Memur ruhunuz, :yamım!&D aıılafl!ryor. 

Dlldlattals daha ful& kuvveUendlrme~e 

mubtaçtnr. 1§1 olunma ~' 
mü~ Bir 8elleden beri haya. 
t.mızda bir darlık, yapma tarzm!Z.. 

da daha dikkatli olmak ıııaumu anlafL 
Jıyor. 138 dan evvelki 1mza1armm bilmedi. 
ttm için bir Mile eveldeıı Uerlsl ll&kkmda bir 
teY 16yl~ Btru mQar1faln1z. Hu.. 
au bir ruhunuz da var. DlkkaUn!.zl kuvvet. 
lendlrlr, daha tutumlu olur ve ha:yatmızı da.. 
ba t)'l tanzim edenenls, 1ma zamanda umdu.. 
funusdan fazla munffak olunuDUZ. 

Parmak illlerlnlzl, utampa .ne çıkararak 
göadeNbWnSnlz. 

-&2-

Sıruent Ned. 
S1&l blru lbmalklr, mkmbya pemez, 

aa&bl ve inatçı buldum. Kuhafazaklr bir ya. 
ratJtqtaamız. Bu, en bUyftk ku.IUrtanmzdall 
biridir. Tam manaalle muvattak olmak için 
bareketıerlnlsl. .U7le)'lf tarsmm umumi 

abeap uydurmak mecburiyetindealDIL Bil'. 
az, lçlDdeD pazarlıklı görUDUyoıraunua. Par. 
mak izleriniz çok fena çıkml§tır• Bqkalan. 

ıım bakkma tanı mevki vermek laUyen bir 
tablatta.amız. Aynı vutyeUerde, aynı hadlae
lerde a7111 karan ve aynı tarzı ııarekett tet. 
blk ve kabul edemedltblfs de ak sık vaki 

ol• gerektir. 

Hayat Te muvatf~e vuıtıann 

tealıi bUy1lktllr. Yani vuıta ne kadar mU. 

kenımel otura alz o kadar muvaffak olur ve 
fakat bir 1§8 bafladıktan llOJlra Taaıtalarmı.. 

ları yazmadım. Elln1zln remniııJ de bekliyo. 
rum. 

-M-
1', - Az. ıa. Ankara 
Bedeni ı,teıı ziyade flkrl ı,e ıatrda"•mus. 

Ruhça hasınuınz HWdlm ve karaılanassck. 
mutedil kalamamak da si.bDI tema,ytWerbalL 
den blrfdlr. !deallerlnls sealftiı'. Jlu&'1IDJdl 
mevki ve deı eomt:ll lrendlal8e ıran bulnnı .. 
yoraunuz. Bununla beraber kolaybkla mGte. 
vut olabilir ve mUtevUl sörUDebWnlDlz, 
çUnkU eaaa lUbartle uyaalmuz. Yenlllkten, 

yeni pylere taraftar görUnmekten ayn bir 
zevk duyuyonunuz. Btlnye ltfbarDe ilse da.. 
ba fazla orta bir derece ayırmak dolnı olur • 
Bulunduğunuz itte raldplerllllsbd n .mı çe. 
kemlyeıılerbı bulunmaa ft lıuDJaım 8lsl mu.. 
teesalr etmekte oıma. pek muhtemeldir. 
lrUkQm ve karaz:tlU'DUSda ltfdall elden bırak.. 

rnamak ve etratmızla mDDuebeUertnlzl da.. 
ha iyi idare etmek prtfle nnnatta1d19t im.. 
k!nlanm çok artırabllfnılnls. 

Bu mUtaıealanm haldcmdald ı111a.a r ıw1 

&trenmetı çok 1aterdbL 
-5G-

Taksim 916 B. !f. 
"!qmnı (8 farlda) 45. B1bıyenlz zayıf, 

Hutaıııa latldadmıl: mevcut. Slnlrll, h:d::eL 
ll bir zaL Tembelcafnfz. Futa yonıcu ~er. 
den ve JDeH&leı.dn 't~ktumız. Ha. 

:yatta tula 7orıaJdulwıum ~ 
S..,lamak 1lted1llDIS ı,te mufttfak olup 

O'lmAJaealmm MlfQ)OHUllUS. Qntolojl Vll 

ırafometrl WmJerl ftlltulle bqlamü latedl 

l1D1s lflıı ne olclutUDu tahmine imkln yoktur 
çUnk11 bu, bu Sllmlef'lll lddiUI haridDdedlr. 
YalDD mu maiyet ve Jmaurlarmm, kablli. 
yet ve iatldatıarmm lllSylereblllrlm, siz de 
bqlamak JatedfıtnlZ lfln talep eytedll1 v&. 
mfl:ı.n bunlarla kal"§ılqtınr ve hWmıGDGztl 

vertnrlıl1z. Bira nveı lllDlrU, JalddeW ve tem.. 
belce oldQfanum lllSJlemlltlm. Bımlara JL 
kaydl ve llunaU de UAve edeblllrim. Bter yap 
matı dllfOndll#UnUz lf, bu ,erait dabiUDde 
yUrQyecek Cfıımıden 189, hiç maele Yoktur. 
DetflBe, kendinize lıakem olmafl lflD IJ1c 
p.rtı olarak llellab& btmeıı.n-

Satılık 
motosiklet 

mı mtıkemmeUeımeat hususunda ıtızumu ka. Standart markalı, bet beygir kuv
dar gayret sartnu ihmal edeniıılz. Zorluk vetinde çok az kullanıhmf bir moto
k..,....- 1ı1ru gerilemek huytanmzdan bL 
rldlr. -.. wı.rue lntm.mı: aevmektealıılz. ıiJıı:let 3!50 liraya atıhktır. İltanbul· 
Oençıdnls ve ıdhhatça ty1atntz. E1tırlzln rea. da Cağaloflu yokuşunda ff-2 numa
nabd stJDdermedltfnJz tçtıı cq.r bazı llUM&f rada Foto AIJye mUracaat. 

time geldi. Son derece endiıeli glSrBnU· 
yordu. 

- Hazırlanın, gidiyoruz, dedi. Lüsi 
tehlikededir. 

- Lilai mi? 
- Evet. korkunç bir meıele. Anney-

le ku amanaız bir mücadeleye sın.tiler. 
- Jenevyev. kı.ııru ele mi verdi?. 
- Bundan korkuyorum. 

Cenecıeye &elince, Lüainin oturdu
ğu otele ptik. Jaki kap1.;ıya sordu: 

- Matmazel Bunero odaanda m1? 

- Hayır. Dün ak~am çıktı ve hall 
dönmedi. Bu onun dqanda kaldığı ilk 
gecedir. 

Jakiye: 
- Belki anneainin yamna gitti, de

dim. 
- Hayır. lmkim yok. 'Altın tulga

h u.npn., Lüsi ile muhaveresinden son
ra Atmanyaya döndU . 

- Peki ıu halde kızcağız nerede? 
- Şimdi bunu öğrenirim. 
Ve J aki, birdenbire yammdan aynl

dı. 

İki saat ıonra, odamın kapısı vurul
du, açtım. Gelen Jakiydi. Onu göz yaı
ları içinde görilnce ürperdim. 

- LUıi öldü, diye inledi. Bu sabah 

delik dqik olan Jradavrasmı ıöJUn ke· 
narında buldular. 

Bunun Uzerfne beraberce morga ıi
derelr, LOlinin taı daşemeler tiıerine 

uzatıll!U! olan cesedini gördük. 
Jalrinin rmnbr çok bUy\Urtl. Uisi

yi 81\Tdiiini ve harpten 90nra oaunJa ev 
lenmeği aklına koyımlf oldufaDu itiraf 
etti. 

iki gün Cenevrede kaldık. J aki, 
genç Jma, onun kabramanh(ma llyık 

parlak bir cen.ue meruimi yaptı. Ha
reketimizden bir gün evvel, lngiliı k:on
aolOMI ~e "Altın talplı a.a,,an 
ı.r,.z:ındaJd büyilk bir otelde, malctcl ola· 
rak bulunduğunu haber verdi. 

- Odau çiçeklerle doluydu. 

- intihar mı, yoksa kaza mı? cliyı 
aordum. 

Muammalı bir hareket yaptı: 
- Bunu kimae bilemez! 
Bizi Parise götüren trende, onu .. 

timden geldiği kadar teselli etmeic ça
httım: 

- Ağlamayın, domtum l Lhi ba,atı 
nı, büyük bir ıaye cğruna feda etti. BU: 
aaker &ibi öldü! 

-S_QN-
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a&ttıJ::~ Tıii11 
Eğede 13,5 milyon kilO 

Ramon N ovaro niçin 
evlenmiyor ? 

Benhur kahramanı, 3 yıllık istirahatten s o nra 
taliini deneyecek 

Ramon. Valanllnonun, dünya kadmlarının yüreklerinde bıraklljı 

Holivut, (Hususi) - (Ramon Nova. 
ro), hakikaten Valantinonun yer;ne 
geçti mi?. 

Sinema perdesinde belki •. Zira, Va· 
Jantinonun rollerinden bir çoklarını o. 
na veriyorlar. Fakat, pek büyük şöhre
tine rağmen, Valantinonun dünya ka. 
dınlarmın yüreklerinde bıraktığı ~lu
ğu bir türlü dolduramıyor, dolduramı.. 
yacak~ (Ramon) seviliyor, halbuki 
(Valantino) ye prcstiş ediliyordu. 

Tamam üç sene istirahate çekilen 
(Ramon) gene sinemaya dönüyor. ve 
halkın gene eski sevgiyi göstereceğini, 
gene eskisi gibi alıkışlayacağını ümit 
ediyor. 

Halbuki halk, yı~dızlanru, tıpkı eski 
Fransızlann reislerini seçtikleri gibi 
seçer. Reyini elini kaldırarak eli 
ni çırparak değil, sadece koltuğa yer. 
leşip oturmakla verir. Tiyatro müdür -

lerinin arzu ettikleri §ey de budur. 
Eski bir ata sözünü Holivutta şu :rek. 

le çevirmişlerdir: "Düşen bir yıldız 

tekrar semaya çıkmaz! .• ., 
Acaba halk (Ramon Novaro) yuna· 

sıl karşılayacak?. 

Ramon, henüz düşmüş bir 
yııdız değil 

Valantinonun halefi bunları elbette 
düşünmüş, ve ona göre hazırlanmııtır. 

ilk çevirdiği film (The Sheik Stepı). 
dir. Bilmem bunu T~yc na11l çe
virmeli .• Her halde: "Şeyh gidiyor,, gi.. 

bi bir şey .• Nevyorkta gösterildi. Halk, 
film başlamazdan evvel sanatkin alkıt· 
ladı. 

Bu hayra alamettir: Halk (Ramon) • 
u unutmamış demektir. Henüz ölü bir 
yıldız değildir, ve gök yüzünden düş
memiştir. 

Eğer bu film muvaffak olursa (Ra. 
mon) eski mevkiini bulacak, aksi halde 
ikinci filmi beklemek lazım gelecek. 
Söylenciiğine göre (Şeyh gidiyor) fil
mi çok büyük bir rağbet görmüş. 

Ala: (Ramon Novaro) çok sevimli, 
cana yakın bir adamdır. (ikinci Valin. 
tino) olamadı ise bile ona sevimli bir 
halef olmuştur. 

Ramon Novaronun hayatı 
San'atkann hayatı pek sadedir. Loı 

Ancelosta güzel bir köşkte babası, ana
sı, kardeşleri ve hemşireleriyle beraber 
oturur. Tamam 13 kardeşi vardır. Hem.. 
tirelerinden ilrisi rahibedir. 

Halkın kendisine en çok rağbet gös
terdiği, en ziyade alkışladığı bir zaman
da niçin sinemayı terketti? Kabahat on
da değil. 1934 te, (Evelyn Taye) la bir 
film çeviriyordu. O sırada konturatı 
bitti, (Metro Goldvin tarafındna anga· 
je edilmişti). ve beğenilmedi. Halk, 

tiyatro müdürleri, protesto ettiler. Fa
:at, tesiri olmadı. Film amilleri şu ceva 
hı veriyorlardı: 

- Ramona göre tarihi veya başka 
hiç bir mevzuumuz kalmadı. Hepsini sar 
fettik. Kendisinden ayrılmamızın &c· 

bebi budur .. 

(Ramon) zengindi. Ses çıkarmadı •. 
Talihin yeniden dönmseini bekledi. Fa
kat, talih a:-aba geri dönecek miydi? 

Yalnız kaldrkca deniz kızlanmn §ar· 
kılarını dinliyordu. Onlar iki türlü ş:ır
kr söylüyorlardı: 

B:risi, Holivut kızlarının 

şunlar mmldnaıyordu 

- Durma, evlen! .. 

ağzından 

Düşünüyor.o vakte kadar evlenme 
dfğim hayret edyio .. du. Bir çok defa 
evlenecek diye şayialar çıkmış, fakat az 

ıonra bunların doğru olmadığı anlıı.şıl
mıştı. Herkes hayret ediyor, (acaba nL 

çin evlenmiyor?.) diyoı:ıdu. 
Bunu kendisine soran bir gazeteye 

botluğu doZduramı) or 1 

Ramon Novaro filmlerinden birinde •• 

(Ramon) sadece şu cebabı vermişti: 
"- Size hakikati söyleyeyim: Epey 

oluyor; Holivutta genç bir kadın gö:-
mil§tüm. Çok hoşuma gitmişti. Kendi
aiyle evlenmeği düşün:iüm, bir demet 
çiçek gönderdim. Gazeteciler bunu ha
ber aldı. Ertesi gün bir çok gazete1e, 
hangi çiçekçiye gittiğim, hangi çiçekleri 
seçtiğim, nasıl bir demet yaptırdığım 
hakkında uz:un uzun yazılar görün::e 
şaşırdım. Dahası var: Bunlar, hangi ta
rihte düğün yapacağımızı, balayını ne
rede geçire::eğimizi bile yazıyorlardı. 

Bu neşriyattan bir gün sonra, çiçek
leri gönderdiğim dostumu görünce, -itL 
raf ederim - pek müşkül, adeta budala 
vaziyetinde kaldım. Bana gücenir gibi 
olmuştu: 

- Mademki beni seviyordunuz, de -
di. Bunu doğrudan doğruya söyleytbi
lirdiniz. Gazeteleri vasıta yapmakta 
ne mana var? Beni gücendireceğinizi 

mi zannetiniz? Bilakis daha memnun 
olurdum. Bu ne mahcubiyet!.. 

Ne cevap verdiğimi bilmiyorum. İş

te o gündenberi ne zaman o kadını gör
sem yüzüne bakmaktan sıkılryorum. ,. 
~amon, şimdiye kadar evlenmeyişi -

nin sebibini de şöyle anlatıyor: 
"'-Evlenmedim, çünkü gençliğimin 

en ateıli zamanlarını çalışmakla geçir -

Molyerin hayatı 
Fransız stUdyolarında 

yeni b i r 111 m 
h azırıanıyor 

Son defa Fransada çevrilmiş olan 
bir çok filmlerde büyük muvaffakiyet
ler kazanarak her kesin nazarı dikkati 
ni celbeden ve Fransa sinemasının in
kişafında büyük yardımları dokunan 
Jan Dervil ve Rober Pol adındaki iki 
rejisör,sinema aleminde büyük merak 
uyandıran bir işe teşebb:.is etmektedir
ler. 

fki reisör Fransız ed ~biyatının de
halarından biri olan meş11Ur M olyerin 
hayatını filme alacaklardır. 

İki genç sı::natkar, Eon defa sahneye 
koydukları bir çok tarihi filmlerin ka
zandığı büyük rağbeti göz önünde tu· 
tarak. Mclyer gibi hayatı cok acı ve ba 
zen gülünç sergüzeştler içinde geçen 
dahi hakk•nda çevrilecek bir filmin da 
ha büyük bir rağbet göreceğini pek 
haklı C'larak dü•(inmüşlerdir. 

Bunur: i~ir. ıtirrıdi.den hümmah bir 
faaliyet baslamış. Molver h<ıkkında ya 
zılan yüzle•;" eser tetkik edilmek üze 
re mütehassıslara verilmiştir. 

Filmin mümkün olduğu kadar ha
kikati ifade etmesine çalışılacaktır. 

diın. Muvaffakıyet arkasrnda koştum, 
evlenme peşinde ıdeğil.. Bence sevgi 
bir gençlik meselesidir. Yaş ilerldikçe 
kolay kolay ele geçirilemiyesı bir şey 
varsa o da sevgidir. 

Ramon ailesine dfişkllndOr 
Ramon, ailesini pek çok sever, onla· 

rın hayatını temin etmeyi düşünür. 
Bütün çalıımasmı buna hasretmiştir. 
Nevyorkta bir pastacı dükkanınday • 
ken, sonra Los Ancelosta bir sinemada 
piyanistlik, vilayet tiyatrolarında ak -
törlük yaptığı zamanlar hep ailesini dü
şünmüş, bütün bu zahmetlere hep on
lar için katlanmıştı. 

Meksikadan yüz dolarla ayrılırken 

de dü~üncea4 bu idi. Onlara, yakında 
kendilerini aldıracağını vadetmişti. 

(Novaro) yu bir defa Pariste gör. 
dürn- Nisten geliyordu. Gazeteler, Nis, 

Kale, Montekarlo gazinolarında, barla
nnc!a gezdiğin~ kadınlarla vakit ge -
çi-rdiğini yazıyorlardı. 

Dostlarrmın birinin delaletiyle ken.. 
disine takdim olundum. Ve sordum: 

- Naaıl, Niste, Kanda iyi eğlendiniz 
mi?. 

- Bilmem, buna eğlence derler mi? 
dedi .. Vakia beni bir çok barlara, gazi
nolara götürduter •. Fakat benim en zi
yade h<>!utna giden ne oldu bilir misi
niz? Dağın tepesindeki küçük manas -
tır- Orada ken1:limi Meksikadaki evim
de zannettim. Eğer Fransada kahcak 
olsam bu manastırı satın alır, ömri.imü 
oraıda, gailesiz geçiririm. 

Ve ilave etti : 

- Tabii ailemle beraber .. 

(Novaro) çok dindardır. Hayatı sa
de ve muntazaındır. Holivudun ldiğer 
yıldızlan gibi saraylarda oturmaz. Kü -
çük bir köşkü vardır. Yalnızlıktan, sü
kunetten hO§lanır. Sonra unutmayınız 
ki he~irelerinden iki&i raa-tiıbedir. 
Va•antino ve Ramon Novaro 

Novaronun hayat tarzı iİe Valantino 
arasında hiç bir münasebet yo!<tur. 

. Novaro, onun yerini tutmayı, onara 
lıp olmayı asla düşünmemiştir. 

Valatino havatta iken, sinema mü • 
ıdürleri Novıuoyu ona rakip olarak ilan 
etmek istemişler, hatta bir de afiş hazır
lamı§lardr. 

(Novaro) buna itiraz etti. itiraza 
rağmen afişin HolivuJun duvarlarına 
yapıştırıldığını gördü. Bunun üzerine 

VaHintinoyu buldu. Kendisine, bunun 
arzusu hilafına yapıldığını söyledi. 

Valantino; samimiyetle elini sıka
rak: 

- Bunun, ne ıizin için, ne de benRn 

tütün ahcı bekliyor 
Tutunun 2 s kuruşa dil' ;nesi Uzerıne bir 
muıevassd mUstahs· ıa 'u ta,,s:yede bu:undı.J 

"Gelecek sene yün ekiniz!,, 
ı rı da. 

122 kuruştan 100 bln, sonr,.3 ~uruŞ İzmir (Hususi) - Tütün satışları 
çok yavaşlamış \"C hattA. bir çok 
yerlerde tamamen durmuştur, deni
lebilir. Şimdiye kaüar Ege mıntaka 
smda satılan tütün miktarı 24 mil
yon kiloyu bulmuştur. Bu yılın tü
tün relrnltesl 35 mllyon olarak ka
bn l edllirse m"üstahsilln elinde he
nü;ı; satılamamış 11 milyon kilo tü
tün mevcut bulunduğuna hiikmct
mf'k 10.zımgelir. Halbuki bu mikta
rın 13 buçuk milyon kilo olduğu söy 
lenmcktedir. İnhisarlar ldaresile 
Tüı k Limited Tütün şirketinin me
murları arası sıra bazı mıntakalar
da ufak tefek mübayaalarda bulun-
malcta iseler de bu alışlar müstahsi
li t.ntmln etmekten çok uzaktır. Miis 
tahsil, bu hususta hükOmetçe alına
cak tedbirleri beklemektedir. 

Akhisarda vaziyet 
Buraya gelen marn.mata göre, 

'iO-:}Q ku rııştan ı O O bin, 60- 1 O gOO 
tan bir milyon, 4:>-60 kuruştan yilZ 
bin kilo ki ceman iki ınilY00 

bin kilo tUtün satıldı. t ıınıı.-
Uugün Akhisarda henUZ s~ 15 wil 

mış, müstahsil elinde kalınış ..... '1crde 
yon kilo tütün vardır. tık gun kuın
piyasada bulunan Amertka.?tıaYaıı
panyaları, on gündenberi ınuır kaçı 
tı kesmişler ve sonradan b 
ufak tefek partiler almışlardır. ıyıı

Amcrlkan kumpanyaları Jkbi· 
sadan çekildikleri sıralarda. baş1ıı
sarda. mutavassıtların akını kadar 
mış. fiyatlar 20-40 kuruşa nlaşı· 
dUşUrülmUştU. Fakat vaziyet a tllııla
lmca daha fazla mübayaat yap 
rma imkA.n bırakılmamıştır. kndıır 

Bu tufeyli mutavassıtlar, 0 biri 
ileri gitmişlerdir kl, bunlardan ınus
tUtunü ölil fiyatına. vcrıniyen 
tahslllere: rıı et-

"- Eh .. Bu sene tutUn pa )'Utl 
medt.. Siz seneye yün ekiniz ... 

d. ' parl\ e ıyor... tır. 

90- Demekten bile çekinme~:---

Akhisarda bu yıl takriben beş bu
çuk mllyon kllo tütiln istihsal edll
mtştir. 

llk piyasa açıldığı günlerde 

l hracatımıza 
Suikast 

Jzmlrde bir firma 
hakkında takibat 

yapılıyor 
İzmir (Husust) - Milıt mahsul\l

müze suikast mahiyetinde bir hare
ket resmi makamlara aksetmiş bu
lunmaktadır. HAdlse şudur: 

937 yılı lnclr mahsulünü orta fi
yatlarla Norveçtekl alıcı firmalara 
satmak lstlyen lzmlrln gayri Türk 

maruf ihracat tacirlerinden biri bazı 
angajmanlar yapmış ve bu malları 
dilediği şekilde kutulara yerleştire
rek Norveçin Stavanger limanına 
göndermiştir. 

Norveçli ithalatçılar, parasını pe
şinen ödedikleri bu malları alınca 
büyük bir hayret içinde kalmışlar-
dır. Çünkü gönderilen incirlerin, nu 
marasile anlatılan evsafta olmadık
tan başka çamur glbl kutulara yer
leştirildiği de görülmüştür. AlA.ka-
dar firmalar, Türkiye dış ticaretini 
baltalıyan bu hA.dlseyl Stokholmda
kl Türkofis şubesine bildi.-mişler ve 
gelen malların numunelerini de gös 
termişlerdlr. 

stokholmdaki Türkofls şubesi al! 
kadar firmalardan özür dilemiş. key 
fi) etin iktisat vekA.letine blldirilece 
ğinl ve ehemmiyetle takip edileceği
ni bildirmiştir. 

tktisat vekı\letinden şehrimizdeki 
a.Hıkadarlnra verilen emirde, bu ,e
lim hl\disenin derhal tahkik edilme 
si tebliğ ec1tlmlştır. 

Al!\.kadar firmanın mUdiirü bu hA
dise hakkında isticvap edilecektir. 

D:ş ticaretimizi baltalamak gibi 
en ağır bir suçu lrtikAp etmekten 
çekinmiyen bu gibi mUesseselerln 
teşhir ve ticaretten menedilmesi, 
İktisat vcJtAletlnln evvelce verdiği 
karar iktlzasındandı. Eğer firmanın 
bu suçu sabit olursa hakkında taki
bat yap:;lacak ve ihracat yapmaktan 
da menedilecektlr. 

Düzcede bir 
haydutluk 

Hendek, (Hususi) - Komşu kaza
mız Düzcenin Töngelli köyünde bir 
haı.ydutluk hadlsesi olmuştur. E§raftan 
İbrahimin evi dört haydut tarafından 
basılmak istenmiş, evden U§Clk tarafın
dan atılan çifte ile bunlardan biri yara
lanmıştır. Diğerleri de kaçmışlardır. 
Hl\ dutlar evin pencerelerine ateş et
mi(ter ve tbrahimin 9 yaşındaki torunu 
llat).:eyi yaralamışlardır· 

Kaçan haydutlar~ Y.~r olanı 
fundalıklar içinde ve dıger bırı de sak-

lan· ığı yerde yakalanmıştır. Diğer iki
si araştmlmaktadır. 

için büyük bir eheımmiyeti vardır, de
di, bu, sinemacıların ı\dctidir. Bırakınız, 

istediklerini ~P.sınlar. Doetluiumuz, 
balkidir! ' 

Konyada k!Ş. 
ekimi çok ıyı 

Bu senfki ekim geten 
seneden kat kal faıla 

~ urlar, 
Konya (Hususi) - Yagıt1tif fa• 

vilayetin her mıntakasında muhte kte• 
sılalarla, bo1 bir şekilde devam etıt1e ağ· 
d!r. Yağmurların tam zamanında ~t 
masr ekim işlerini çok kolayJaşt:~. Jtrt 
tır. Bu seneki ekim. geçen sen~1·~ce1' 
lık zeriyat• "':l kıyaı kabul etmıY -

t toh\lı.>" 
derecede fa 1:.ıdır. lk atılan . . ıı-' 
tar tamamen çimlenmiş, S-6 santırıu 
muştur. 8pı• 

Geçen sene bu zamana kadar YıdJ; 
tan ekim hiç denecek kadar a irı• 

d g·tınes havaların yağmursuz ve on · ııal 
den atılan tohumlar büyümemiş, bU ra1' 

• kıt 

ilk bahara ka.dar devam etınış. .. det' 
bölgeden olan vilayetimiz bu yuz 
den çok zarar görınUştü. _ 11• 

in taw'" 
Bu yıl vaziyet geçen senen at• 

. b .. kadar 
men aksidir. Çifçinı~ u .~~~e ın·tctaı1 
tıg~ı tohum ve ektig~ı donum ·1ıc• k·m 111 
geçen senenin kışlık "e ya~lık e 1 

tarının kat kat fevkindedır. ,.01' 
·• kuraklıkta:1 ~-

Geçen sene mevzu . d- tııi 
ro:.iteessir olan birkaç köyü~iı;~ı~ ile 
günkü fevkalade vaziyetten ıstı tt!l:ye 

telafi e geçen yıllık zararlannı 
çalı~maktadırlar. -~ 

· Şaka yUzUndeO 

Bir amele 
katil o~du ·ç 

da bir b' 
Mersin, (Hususi) - Bu~a . fladi· 

yü.7!ünden bir cinayet işleıunıştır. 

se ıudur: ~ ıarıJ1• 
Evvelki gı:.in belediye ligt~ir şe 

dan 54 yaşlarında Halit oğlu l)eetre ııl 
kerciler sokağında bir buçuk Pl ıııeJ1• 

~ · · · · "le bir ıu rı zunlugurı:iakı dem:r şışı ı .. Zi~'a11ı 
fez\ni temizlerken nüfus katıbı na yalc· 
1 S yaşlanndaki oğlu Halit yanı ya bat• 
taşarak bununla el şakası yapını 
lanııştrr. a ora· 

t D ir bun ·ıı-
pyle me!'e:ul olan ern defa ı 

dan savul, işim var diye birkaç tifo ıı•• 
taratt~ !,-ulunmuşsa da evvelce ru ıııult· 
talığı geçirdiğinden kısmen şuu ene ,a· 
tel olan Halit hiç aldırmamış, g 
kalanna devam etmiştir. 3ı;abiW 

Tekerrür eden şakalar.dan ~u111>'· 
. . . · · cocur. ııı 

ıen Demır, elındekı demırı ı ı•~a 
d 1. miı; "e se· 

şma vurmuş, beyni e ın :s ğ 11 ;e 
't · · çocu u il y• ruhsuz yere serı mıştır. 1'atı 

di hastahaneye kaldırılrnıştır. 
kalanmııtır. 
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Bir işçi gibi fabrikada çalıştım; hizmetçilik yaptım! (13) 1 
lFabırDD<ada nn&: güın 

Ha hallar Paydos vakt• ge lip geçt·; 
•.>iiııl .. kıs o ~ m.ın hıtlfısast: 

Yazan: 
Danaların boyunlarında sallanan 

tunç çanların sesi hn,·atarı doldur
muş Ye "sığır,, bir panik ordusu ha
linde yorgun, nrgm köye döntiyordu. 
.Meryem elinde bakraçlarla "eşme,. 
yo gidiyordu. Bunlar ıssızdr, yarın 
sel oyuklarmdnn inilen eşmeye, bir 
tek gidip gelen bile yolüu. 

makineler durma k bilmiyor ! 
alık Omcr'in karısı Al eMJem 

d
ta, r-0cukllly-ımdmıbcri Jıalhat de
l" 

Yanımdakine sordum: HAUi -:ahşacakm ıyız? Cevap verdi: 

ıı 91 bilc::zktcre ııck meraklıdır. 
Bugünlerde iş fa zla ... Yedi buçuğa kadar soat başı var! 

ıh.ayet yunun birinde lwcası
~11 llııtsu«<L<;si ile pa:::aıdan Jıal
d l alıyor, fakat aksi bir tesa-
ü/ neticesi yolda birisile çarpı-

1 

~a~cıl.: bu.ıları l;ırıyor, ş-inuli ye-
Sıc '-' ı~ındcdir. 

de4 11~k, kavurucu bir yaz öğlesln-
1\ırıar llra başlayan sıkıcı saatler .. 
lıır~ıll ( ırcır böcekJorinin çekilmez 

1ııs erııo d.>luydu. 
tlııışa an bir ıısfaıt gilıl ağır a~ır yu-

t tYar, le ı·özülü~·ordu d • e l\' • ,, . 
l alJ. e ,,,1•0rYeıu, nalband dilkkt\ıım-
a tı · 0tıı alıp böyle bir zamanda yo 
li lllı tı. 

1 11ht ı t ı Çok "sıkkın,. \ 'C sanki bi-
Şıllı~~de bir eksikllkvnr dı. 

Yüreğinde korku gibi ncafp bir 
hissi kablelvuku vnrdr. 

Yarın eşmeye iııen toprak merdl
,·enlerlncle aklrnn, Temelle karşılaş
mak fhtlmnll geldi. 

Ynvnş ~·:n·aş toprak basamaklar
dan iniyordu. Bu ihtimalden o ka
dar korlüu ve lnandr ki Temelin tU
tiln kokan nemli nefesini ensesinde 
duyar gibi oldu. Ve başını arkaya 
çevirdi. Bn aııdn iılr nyn~ıııı ela. at
mış bulıınııvordıı . Aılıınları dolaştı, 
ynrı'f:rn aşağı, eşmeye doğru ym·ar
lnnclı . 

Ilı dı 1
• kahveci çırağını tokatla

lıltor~1 iı;Jn, kendi kendine öfkele-
() u. Henilz çiftten dönen çalık Omere, 

- Mademki bu kadar sı1<uıtıdasın? 
Ne dij'e başka, daha çok para getire. 
cek biı iş aramıyorsun? Gen!r&in, çalı -
şırsı.ı. Elinden her şey gelir .. 

- Yapamam kardeşim. Ben Fikret 
gibi yapamam .. Alıştığım yerden başka 
yerde rahat edemem, Buradan ayrılır -
sam ancak çalışmıya mecbur olmadığım 
bir zamanda ayrılınm. 

- Buraya nasıl alrştınr.a, 
yere de alışırsın .. 

gittiğin 

- işte o kolay değil. Ben buraya 
tıpkı senin gibi geldim .. Ahşmcıya ka. 
dar neler çektiğimi bir bana !.>r .. Tek -
rar mı? Allah yazdıysa bozsun! •• 

- Mütemadiyen saatte 6 kuruş yev
miye ile mi çalışıp gideceksin? 

-Yo ... 
- O halde?. Aı~cr, köy, halhallar.. kuyuiln ylizilııü yıknrlccn, bir köy 

baııar~oının si.isti, nihayet bir hal- delikanlısı koşa koşa şu hnlıeri getir - Arttırrrlarsa burada arttırsmfar • 
\'u ı. dl: önümüzdeki seneye in§allah daha faz. 

t~l'd:~1ı;lndc altın bilezik, pırlanta - örııcr efe, l\ler•·em abanı, eşme- la alacağım .. 
.. ığcı, dair bir hasret yoktu öy- ye inerken ya)'(lttn aşa yuvarlan- _Neden biliyorsun?. 

> ballss 1 muş!. - işte pek iyi çalışryot"Jm. Bana 
ıt~alt clı nsı, bileklerinde şıkırda- Çalık, deli gil.ıi fırladr rn yarmaya d'kl . d 
llırd ört halhaldan ibaretti. cnndarnrn karakol çavuşllo bir var- verileni iste 1 enn en ata yapyorum .• 

f'sı~n dUrt nal koşan lılr at kiş- dı. Gözleri görmüyor değillerya ! .. Elbette 
4~1l bı 0 Urpeı dl. Bu seste, kablel- Dört yanını çeviren fenerlerin ay tarkrn:t varacaklar ve arttıracaklar .• 
~ ö~ıe r lıia Yardı. dnlıa doğrusu içi- dınlığıuda ~ıeı·yeml gördü. Yere boy - Yevmiyeleri arttırılanlar oldu mu 

. llaşın do~uyordu. lu boyunca uzanmış, kanlar içinde hiç? 
lı hır 1 nrkaya'çevlrlnceye kadar yatıyordu. - Olur arasıra .. 
~el)· kurşun atımı yaklaşmıştı. KöyIUlcr dellyo dönen Öıneri güç 7.ehra (*) mn bu tı.amimt duyu~ ve 

~~ııa c;rn. bu kır at UstUnde biraz tuttular. itiraOan bu işini 6even kıza kiaha çok, 
~lı l!IJı llrnış, parmağı yeleğine ta- Gece yarısına doğru kasabadan 
ııı~' ~ e 8Umuş kamçıyı sallaya sal gelen hekim: dııh~ yakından bir alaka duymrya ve~i 

l ı.ıı"ı~disfne do;rru "aklaı::an ada- k le bıızırlıyordu. 
"l \( b J ~· - Korkmuş bu, oşmuş da gnll-

lı ı. ba? ! Aşağı yuvarlanmanın şltldetile »~onunla, i~leri ihmal etme<len, ko-
\~İ. l>azavanm oğlu hovarda Te- kırılan cam bilezikler, bileğini par- nu§•ırken fabrikada çalışmryan bir tek 

·~ l f,;nlnynrnk şah damarını kesmiş .. de- kişi bulmak imkS.nsızdı. Her kes kendi 
~ ~lr korku kapladı, elleri tlt- df. işiy\e uğraşıyor, §Öyle bir nefes almak 

l' aşlndr. Onu knnlar içinde <'ansır. yatıyor için doğrulanları da gözcüler dürtekli-
\·~tn~ ~ ·~;diş,. o iki kırbaç daha gö erek haber ver("rı hlr sığırtmaç yorJu. 

1 
)'q illi eryemln yanma geldi. -0ocuğıı ,·d11. f"ocn5-nn koşıı koşn ça- B •- bu .,,__ k d 

l'fı~nı 1.astr. Birkaç adım yan "nn ~. ~ c;o u ;Konuşma, ç ..... ~ .. a ne a 11.r 
'l' 4 ar J ~ırdığı b!rknc gönUllü dt• sı!brtmaç devrun etti, bilmiyorum. Yalnız ~ildi -

~it etııe1 · gibi ölü buldııklurını söslUyor ve 1 iı· ' kamcı tutan ellle bıyığını başka bir şey bilmiyorlardı. ğim ve duyduğum şey gittikçe artan 
a.' cı rek: yorr.unluktu. 
'"lltu 1~ 1 • Muıtafa NIY AZI ~I ... ' Jcrabcr si dem mi? diye Zehra da yorulmuşa benziyordu. Arn.. 
bı9~ ~ tn ma benim kadar değil .. Bunu duru§un-

1 hı d n cevap nlamaymca, dan anlaldmı. 
>"! Ca.nr adam halile flılxe etti: Çen her il t a Şl n etra f 1 - Yoruldun mu? dedim. 

~- ttıı 1 ın sıkılmışa benziyo .. Hı 
. ~ıtıı 1 SC'nln gibi güzel avratların nihayet ftl'J IJyor - Eh! Oldukça .. diye cevap verdi. 

dııı11161kılırsa. biz l:Hli\'crcm, galik ~ - Ya sen?. 
111 kn.,ı Çemberlltaşın etrnfınrn a~ılarak B k , lt,"r ·~arı catılnuştı, sert bir - en, ço .. 'il"' " ı:ııs d h Lir park haline getirilmesi SC''1Pler 

l ııın ın n fi iti. bıyığite ovna- - Alışırsın .. 
l' \>ar {l]f azarladı: · dir dUşünültiyor, fakat nedense Evet ah§ac.aktım. Bir gün ben de, 

~ "ınrıı git Yoluna.. hugüzel fikir tatbik edilemiyordu. k d 
1"a ' tııttuğ'u volun vanlr~ bir Nl' ~·· lııınclnn bit' milddet evvel bu trpkı onun gibi bu a ar çok ç.alı,mrya 

~,.ırı1 ., t:llta<'a,.;ı:.,ınr. "'nlar· anl"amaz, rağmen az yorulacaktım. Fakat bil • •, ·• .• " lrnsusta kat'i karar Yerilchildiğin-
a 1~U h. dostluk arayan bir ta- mem sabredebilecek miydim .• 

f 11 det:"ışttrdl · den dUnden itibaren bu işe başlanrl- Paydos zamanına yakın herkese bir 
ıı lrı 'lnı "r~lP 1·i~·erme Mcrvcm. mış bulunuluyor. durgunluk geldi. Senelerce r~Jırı.tıkları 

•" "
1

•• 1n d · llk iş clarak sütunun etrafındaki ::r- :s r "" , 1• n Brt h.alhal aldım- ve bu hayata alıı:tıkları halde durgun • 
""' "-Ostak ,, d .. kllibeler kalt ~rılmağa başlanılr ·~- :s 

·ıını • ~ı ·" ıye sana gv~- laşanbnn sayısı gittikçe artıyordu. 

........................................................ 
~:. Röportaıı yapan : _i:: 

Neriman . . ........................................................ 
kineler durmadı. B..en iple çektiğim p;ıy
dosun makineleri ıdurdurmadığıru gö
rünce yanımdakine sordum. 

- Saat 5.5 oldu. Fakat hala çalı~ma 
devam ediyor. 

- Bugünlerde işler fazla .. 7 ,5 ğa ka. 
dar ısa4lt başı var. 

-7.5 a kadar mı? 
- Evet. 
- Ben çalışmak istemiyorum. Git -

sem olmaz mı?. 
Bu sualim yammdakinin pek garibine 

gitmiş olacaktı ki: 
- NilSıl olur! .. 
Der gibi yüzüme baktı. 
Demek çaresiz yedi buçuğa kaldar ça 

lışacaktık. Saat 5.5 den sonraki ça~ -
ma hiç te farklı olmuyor. İşçilerin bu 
saat içinde fazla bir i1 gördüklerine de 

1 

kani değilim. Çünkü herkes yorgun, 
herkes bitkin bir haldedir. 

Mah1m ve muayyen saat gelip ça • 
tınca herkes işi bıraktı. Taraklar, kü • 
çlik yuvarlak aynalar meyldana çrktı . 
Saçlara çeki düzen verildi. Yüzler !der
lendi, toplandı. 

Fabrikadan ayrılırken kızların en kü
çliğUne sordum: 

- Sinemaya gider misin? 
- Hayır, deıdi. Ben sinemaya değil, 

çaylara giderim. 
Çayın nasıl bir çay olduğunu anla -

maliiım amma, anlar 2ibi göründüm: 
-Yal .. 
Dedim. . ... .. ' 

rin hakiki isimleri olup olmadığı soru
luyor. Burada §Unu iz:ah etmeliyim ki 

röportajlamnda kullnndığım isimJer ar. 

kRdaşlarunın hakiki isimleri dcği~dir . 

Onlann iyi ve kötü taraflarını olduğu 

gibi yazabilmek için isim yerine harf 

kullanmayı da münasip bulmadım. Çün· 

kü lbu okuyucunun zihnini kanıhracak· 
tı. . ....... _.._ ........ 
IGRiPi 

Vücudunuzda ağrı, sancı, SIZI, kır. 

gmlık, ürperme hisseder etmez 
hemen bir k~ 

GRiP. 
alınız. nı.hat.sızlığmız hemen geçer 

Eve geldiğ!Tn. zaman kencnmocn geç 
miş bir haldeydim. O kadar yorgun -
dum.. Nasıl yemek yediğimi bilmiyo -

rum. Her gece uyumazdan önce kitap 1 
okumak adetimdir. Fakat bu g~e bir • 
satır bile okumağa imkan bula.maldım. .• 
Başımı yastığa koyar koymaz uyumu -
şum .. 

işte fabrikada geçen ilk günümün 
besabr .. 
. Fabrikaya kirli ve karmakarışık bir 

halde gelen yünler ellerden ve makine. 
lerden geçtikçe n~fis kuma~lar haline 
giriyor, sonra da Yüniı mağazalarına , 
dağılıyor. 

Bu kirli yünler, önce nevilerine ayrı
lıyor, yıkanıyor, kurutuluyor, taranı
yor, iplik haline geldikten sonrada ta
raklara geçiriliyor, dokumacılara gön. 

GRiPiN 
Bag ve di3 ağrılarına, gripe, soğuk 
atgınlrğma, romatizm.ııy:ı ka?'§ı en 

tesirli ve hiç zararsız ilaçtır 

~aı Cnhı'l· tır. Bu iş tRmamlanrncn toprak tes- A ba ah k 
>~ 1 rı 11 lt rlen t"ıkar<iığ"r hal- viyesi ynpılacak YO bu ımretle büyük ca paydosa d a ne adar varı. IJF- Devamı var 

11 ~özıe fl"'ırtını açı~·ordu. l\trryem, bir tarihi kıymeti olan Çcnberlltaş Diyenlerin çoğalmasından anlıyor • 

lderiliyor. 1GRiPi 
~IQ it k1\ğıcfr rıcılan halhallara tnm:ımcn meydana çıktrğr gibi yo- dum. (ıf:) Bir okuyucudan aldığım mektup· 

~ aza.v~'tn kendini alamadı. lun manzar:ısı da gilzelleşecektir. Paydos vakti gelip çattı, Fakat ma- ta röportajımda geçen isimlerin, iıçifo· 
ı-u ıırı.r~ın o~lu, at Ustiinden ona ----------------------- - - -------------------

1--..--------------------=• ~I!' Sc:nı ınıştr.. muşa döndU. Bir adım geriliycrek knn bUrüyen - Affedersiniz; aşağı fabrikaya inmekll-
~ıı:attış1cn tombul bllegene emme Haberin dıını7• VP. nlM'~rn romanı 1f gözlerinde katilllk alovleri tutuştu; öylo i'i iki ğinı !Azım geliyor da .. 
:~~1de tut~k .. dedi. Meryem, Temelin saniye lSnUndo kalırnydun artı!{ canımı l<urtara- Aulatlıııı; bu zat beni nezaketle koğuyor, 
ltıl!1trınde Uğu dört halhal kendi bl- mıyacaktıın. Lt'tkin ben tluruculardnrı değildim; kendisinden altın gemiye dair bir şey öğrenHo-

\' il l'Uıu lıntş gibi titredi. Ve Te:, şimşek gibi bir harekotlc bıçak tutun elini çelip ıni.> cceğinl de açılcçn aıılatıyorclu. 
~~I cıdan ne bnktı. ı bıçağını dtişUrdUm ve bUtiln lrnn-etiınle koşaralc Pabrilrn snhil.ılnin ynnmdnn böyle bozgun 
> t'tJ. ta.rı~lnsan boyunu 6rten bir kNıdimi soka~a attım .. Bu sırnıla gök gUrültilsü bir halde çıktıktan sonra gene, nltın gemiyi ilk 
tı...,_e ntıay ına sapmışlardı. Temel Con. gerçekten gökler gibi gUrliyerek arkamdan J?örıtüğüm tepeye tırmandım, toprağın Uzerlne o-
)~~~ hır &'tiak, eşeb'iıı UstUnde ma- Yazan: Ali H.ıza Seyfi. koşuyordu, her taraftan yirmi tane lmdaı· hay- turnrak kod! ciğere bakar gibi oradan nşağıki 

_ 1 ]{llcnkliUınseme ile bakan :Mer- Bu geminin manzarası gerçekten 0 kadar dut kılıklı herir fırlıyarak onlar dn beni ko\'a- havuzdaki tekneye bakmağa başladım. LO.kln o 
" adı. sihirli. yürek bağlayıcı idi ki: o anda ondan baş- lamnğn başlamışlardı. ne? Gemlnhı bacalarından önce hafif, sonra co-

~ \ : ~ " • • • • • • " ka hor şeyi unuttum; kendimden, beni buraya "Solrnkta onlardan kurtulmak, izimi kaybet ğal:uı bir duman cıkmnğn başlamıştı. Demek be 
0ıı- lll')>ern k • · · • · . · . getiren maksattan uznk bir halde dondum kal- mek benim gibi tecrübeli bir ndam için !tolaydı, nim ne olduğunu. kimin olduğunu öğrenmeğe 
hıı lHrllbiiaı 6Ye akşam karanlı~ile uım.. bunu yaptım ve oturduğum otel odasına kapağı cah:;;tığım bu eşsiz muharebo kru,·azörU med 
>or:11t, birbİ Kolundnld clört cam "Birdenbire gözlimün üzerinde hamıla ııar- nttıın. J ... ıikln şlıncll, no bUyillt eşeklik yaptığımı sulan gelir gelmez Spezyn limanından çıkıp gi-

lt, rlno çarptıkça şıkırdr- lıynn bir bıçnğın hareketi \'C dehşetli hir küfür dUşünıueğe, kendi kendime son clereee kızmuğ"a decektl ! o halde benim için bu işi başarmak U-

~I> 
ıt ey "alcı 

11r ~rYeın t geçti nraclan .. 
~il. ~11.ha k 0 gtinden sonra Temelle 
~ ~ lrd1ın ~r,,ılnşmak istemedi. Yol
~\\ 1_lb1 ltı nrşısrna çıkıverirse tuğ-
1 ~tıat Znrı'-•o 
tıy eıtıe ~ r, ayakları köstekle-

! l:lı~l'dtı, ne koşarak yolunu tleğiş-
~<l hba.ıtıın 

q'lıa aunclon dört halhal, dört ke
ltr llellerını k bilekıerindeydl. Fakat 
'I' 8 "l3·ord ocası çnhk Ömer ka-
lıı~rett0 dll. Vnkıt ''akit - lnübhem 

t ı 1 f.!rıll e olsa - hnlhnllarrn sesi 
11 dt tıtırd 

la · o ısmı hatırlatmıyor 
'ı ;:tıda t~a~an dUşUnliyord u ıcı, I 
I\~· t 131 ığı bu cnm bilezlk-
t • llf.!I.(: u s sıı 

~ l::ccesı' ~nek böğUrtUlli ıssız 
uşıarnnk üzereydi. 

ile kendime geldiğim vakit 0 korkunç gök gUrUJ haşlamıştım. Ben kendimi usta, yeııl usuller kul- midi hllsblitün yok oluyordu .. Yerimden fırladım, 
tüsü Conun elino ~cçtifimi nnlaclım. Gırtınğ'ım- Jaııan bir rasns Handığım halde, rornanlardalcl otel<I \ i odama geldim. Yaptığım işler, dUşün-
clnn tutup boynumu kopnracalonış gibi sarsa polis hafiyelerinin yaptığr sersemce yanlışlıkla- (IU.fdlını :;;<>yler bı~ni çıkmnzdnn çıl{maza götürüyor 

ra düşmckliğim ne kadar a<'r bir şeydi! du. Beynimi pati atı~ or, en ince.en müphem olsun 
rak Ye hnırn elindeki hıı:ağı yiireğhno snıılamak Jlcr nc~·sc. olun olmuş, "rtılc oı·."v. a ,.;dip altın 

• " .. .. 0 • bir ip değil, bir iplik ucu bulmağa çalışıyordum. 
tavrı göst<ırcrek: ,.,.,_ruldcn bir şeyler IP•renınck ·voJtı lrnpnnmıgtı·. 

" b " • Ayrupalılarm "boğulurken saman çöpUnden yar 
- Ulnn mel'un köpek; sen burada ne nrı- şimdi bUsbiltiln başka bir surette ~alışmak ge- drm ummnk" dedikleri tam benim halimdi 

yorsun? di:.·e haykırdı. relctl. ~e olur ne olmaz, bir kero fabrikanın sa-
- Söylo diyorum; şeytanın oğlu, yoksa şu- bibi \'C nıli<lilrli olan lta1yan mUhendlsi ile görUş- Şimdi önUmdeld mesele şuydu: 

radn. senin barsaklarını cH>ke<'eğlm; söyle!.. meğl göze aldım; bir ticaret vaııuru yaptırmak ı - Kendisi için adnm boğazlamak, barsak 
Boğuk bir Reslf'ı bir yalan uydurup söyfome- istıyen mUşterl sıfatllc herifin önüne çıktım, ileşmek tnvuk kesmekten ehemmiyetsiz görUnen 

(;e uğrnşırlrnn hiç bP.klcmecllğlm bir feH\ket ol- işe dair biraz konuştuktan sonra: bir haydut llo gene onun gibi onbeş yirmi kişi 
du.Ben 1nsillz gemicisi loyafetlne girdiğim vnkit - Sinyor, dedim, H'ıkln şu sizin iç havuıdnkl kimsenin görmesi ıstenllmlyen bir genılyl r.ıuha-
matruş olan yUzUme kıvırcık bir sakal uydur- gemi çok gtizel bir şey! 2 - Du gemi enim bilmediğim, Htkln altın 
muştum. Şimdi bu dişlek herif beni boğ-nzınıclnıı Mildilr birdenbire duraladı, yutkundu, en dan ayırt cdilemlyecek bir madenden yapılmıstı. 
daha iyi yakalnynbl!m('lc için öteki elini de uza- sonra: 3 - Bu geminin gUvertesl ve daha liizım o-
trnca bu sakala hızın nırup yere nlişürmC'sln mi! - Evet, dedi, oldukı:a. yeni tarzda hirşey; cc lan yerleri bir çok seri ateşli toplarla donatılmış 

Herır bir ynnn~ımın çırçıplak. ftlt\ traşlı kal nııM Amerika devletlerinden blrl kendi dilşün- olduğır gibi· ba~ kıç (toıı kulelerinde) de on pus• 
dığmı vo ynrım sakalın aynklarmın ucuna dils- <'esine gBre ~lr plfln yapmış da.. hık (25 bu~uk santlm*'trellk) iki bilyük top v:ır-
tUğUnti görUncc şnşkııılığmdnn yıldırımla vurul- Sonra Jekemlcsinclcn kalktı: drr. Pevamı vo.r. 
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- Atcito-r-k--1/ 
Sür Pk il yal!murların zararları 

Diyarbakır treni 
tehlike atlatfl 

Antalya ve 
şehri ve 

Elbüstanda seller 
tarlaları bastı 

Gilnlerdir etrafı alttist eden bir Ka
rayel fırtınasından sonra hava, yıldız 

poyraza ve dün geceden itibaren de 
fiddetli lodosa çevirmiştir. 

Geçen günkü fırtınada 4 tonluk bir 
taka Büyükçekmece önlerinde demirini 

. ~ içindeki 17 yaşında bir ço

cukla beraber sulara kapılmıştır. Tek- ı 
nenin akıbeti hala meçhuldür. Ayni 

yerdeki başka. bir yelkenli de kaybol

muş ve dün Davutpaşa açıklarında gö

rillerek karaya çekilmiştir. İçinde bu

lunan Nuri ismindeki sahibi baygın 
bir halde bulunuyordu. 

İstanbul civarında havaların düzel -

meaine mukabil memleketin her yerin

de fena havalar ve kış başlamıştır. Bu 

cümleden olmak ~ Menderes tq

mıe ve seller demiryolunu bozduğun

dan mllnakalit durmuştur. Hattm ta
mirine bqlanm:1.tır. 

C-eybandan sonra Seyhan nehri de 

kabann11, fakat tahıibat yapmadan al
çalıruya başlamıştır. 

Su şehri olan ve hemen her tarafın
dan uf ak dereler akan Antalyayı da 

.sular basmıştır. Yıkılan evlerin sayısı 

henilz malfun değildir. İnsanca za

yiat olmadığı zannedilmekteyse de su

lar mezruatı harab etmiştir. 

Çankın vilayetinin her taraf mda 
Jia.r ya~nu§trr. 

Upkta da sürekli yağmurlardan son 

ra kar yağnu§br. Havaların l!IOğuması 
tllerlne odun ve k2'9 fiatlan birden
bire yllkselm)ftlr. 

Eıbilstanda Hurman SUY.U devamlı 
;:v.aimurlardan tafml§, Til köyünde bir 

çok zararlara aebeb olmuştur. Köyde 

Fr a nsada g izli b ir 
bomba fabrikası 

Parla 3 - Paristen 80 kilometre 
uzakta yeni mtıhimmat depoları 
Te P'ontenblö ormanında gizli bir 
bomba fabrikası meydana çıkarıl
mıştır. Vllnövde bir tarlanın içine 
bırakılmış bomba dolu sandıklar 
bulunmuştur. 

Kahraman bir 
yar subay 

Tuncellodekl hizmetlerinden 
dolayı 

Bin llra ile t alt f 
e d ildi 

Çankırı, 2 (A,A,) - Tuncell tedip 
hareketinde büyük yararlık göstere
rek yaralanmış olan yarsubay orta 
okul türkçe öğretmeni Muammer 
Dülgere, gösterdiği yüksek vatanse-
"'erllkten ötilril bin lira ile mükAfat
landınlma töreni llbaylık makamın
da yapılmıştır. 

HAB ER 
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Sahibi ve Neşrigat Alüdürü: 
Hasan Rasim Us 
IJaarltlıfı •" ( VAlllT) llatbaaıu 

on beş ev yıkılmıştır. Suların götürdü
ğü eşya ve zahire kıymeti 4630 lira 
tahmin edilmektedir. 

Sular ayrıca, iki yüz dönümlük ekili 
bir arazi parçasını da kaplamıştır. 

Karaya dilşen geminin vaziyeti 
Çanakkalede Doğan Aslan fenerinde 

karaya oturan Fransız bandıralı Be
risband vapurunu kurtarmak üzere 
Türk gemi kurtarma şirketinin Alem
dar tahli.siyesinin vaka mahalline git
tiğini yazmıştık. 

Dün sa.hah Alemdar tahlisiye gemi
sinden Türk gemi kurtarma şirketine 
gelen bir telgrafta, vapurun bette 
dördünUn kayalıklara oturduğu cihetle 
kurtarma ameliyesinin yalnız bir ge
mi ile yapılmuına imkan hasıl olma
dığı bildirilmi§tir. 

Dün Hora tahlisiye gemi.si de Ça
nakkaleye gönderilmiştir. 

Feci bir kaza 
Ankara, 2 (A,A,) - Şiddetll ve 

sürekli yağmurların tesiri ile Osma
niye Jle Mamure arasında Camus 
çayı denilen dere taşmış, sular de
miryolun un otuz metre uzunlufun
dakl hir kısmını yalıyarak balasla
rı sürüklemiş ve hattı askıda bırak
mıştır. Gece yarısı oradan geçmekte 
olan Adann. - Diyarbakır treninin Io 
komotlfl hattan çıkarak ~uya yuvar 
lanmıştır. Lokomotifin arkasındaki 
furgon Ue posta vagonu da lokomo
ttfln Ustilne dUşmtıştilr. 

Hftdlsede yalnız bir makinist öl
müştıır. lkl ateşçi Ue iki kondilktör 
ve bir gardöfren hafif surette yara
lanmıştır. Yaralıların tedavisi ya
pılmıştır. Yolculardan ölü ve yaralı 
yoktur .. Tertip edllen diğer trenle 
yolcular yollarına devam etmişler

dir. 
Sel ibu mmtakada hilA devam et

mektedir. Sel tahribatı tamir edilin
ceye kadar burada trenler aktarma 
suretlle temin edilecektir. 

Delbos ve fon 
Noyrat 

Berllnde mOblm bir 
mUU\kat yapacaklar 

Llcge, 3 (A,A,) - Havas ajansı
nın muhabirinden: 

Fransa hariciye nazırı Delbos'yu 
Varşovaya götürmekte olan trende 
öğrenildiğine göre trenin Berllnde 
tevakkufu esnasında Fransız nazı

rını bizzat Alman hariciye nazırı 
Von Noyrat aelA.mlıyacaktır. lkl 
devl~t adamı arasında istasyonda 
uzun bir mUlA.kat yapılacaktır. Al-
manya hariciye nazınnın bu na:r:lkA
ne hareketi istisnai mahiyeti dolayı 
sile hususi bir ehemmiyeti haizdir. 

Ayni yolculuğu yaptığı zaman es
ki Fransız harllcye nazırı Bartu yal 
nız protokol şefi tarafından seIAm
lanmıştı. 

Parls, 2 (A,A,) - Hariciye nazırı 
Delbos 18,15 de şimal ekspresi lle 
merkezi ve şarki Avrupa seyahatini
n in tık merhalesi olan Varşovaya 

hareket etmiştir. Fransız hariciye 
nazırına, hususi kalem direktörll 
Pierre Rochat ve direktör muavini 
Berad refakat eylemektedir. 

Polonynnın Parla bUyUk elçisi 
J ... ultn.slevltcz de ayni trenle hareket 
etmiştir. 

Vahim 
_. Bqtaratı ı incide 

birliğine dönerken bir müfreze birden
bire etrafını almıe ve tren memurlan
nın UstUnü aramıştır. Hududda cere -
yan eden bu hadise hakkında tahki -
kat yapılması ve mücrimlerin cemlan
dınlması haltkmda Varşova sefirinin 
Polonya hUkitmeti neminde teşebbüs -
lerde bulunduğunu Tas ajansı ha.ber 
vermektedir. 

Lehli memurlar hadise esnasında 

trene atQ6 vermeğe teşebbUs etmişler 
ve erte!li günü yapılan tahkikat esna
sında bu cilrmU tren memurlannm U
r.erine atmıya ufra.tmıılardır 

Amerikadan gönderilen 1 
Bir altın madalyayı 1 

kabu l ettiler 
Bugünkü "Akşam,, rcfikimizde 

okuduk: 
Cumhurrelsi Atatürk beynel

milel Mark 'fvaiu cemiyeti namı
na Amerikadan kendllerine tak
dim olunan bir madalyayı kabul 
buyurmuşlardır. 

Altın olan madalyanın bir yU-
zUnde Mark T\·ainln kabartma 

ı 
resmi Ye arka yilzilnde şu yazı var 
dır: 

Kemal AtAtürk • Modern Romülils 
Bu cemiyetin İtalya ve Fran-

sada birer mümessfll olup bütün 
dünya edebiyatında tanınmış ze
vat, cemiyetin azasındandır. Ce
miyetin gayesi dünyayı daha sıkı 
kUltUr bağlarfle bağl amaktır. 

Cemiyet altın madalyalarım 
beşeriyet çalışmalarını herhangi 
bir sahasında fevkal!de bir mu
vaffaklyet gösteren şahsiyetlere 
vermektedir. Cemiyet reisinin bu 
münasebetle Atatüke yazdığı mck 
tup şudur: 

" 4 Son teşrin ı 037 
Sa,-m Cnmhurrel~l Atatürk; 
ı.ntfen kftbnl hnynrdnğunnz 

Mark Tl·aln mll(lalyasım bUytik 
memnnniyetlt'l takdJm edJyonız. 
Mark T,·aln hayatta ol!'ay<h bu
~n TUrk mllloUne gtilm<.'mnl ''c 
hayattan z<wk almasmı ö~<'tml~ 
olan sb~«lt'n fazla hiçbir kimseye 

1 

hayrım olrnn7<h flkrlmfoyb:. De
rin ııın:vv.ılanmızla .... 

Mark Tvn.tn remtyett başkanı 

.--.· ..... -·-------··· .................... . 
Hatay 

hadiselri 
_.. Baştarafı 1 incide 

rin feshi rivayetlerine gelince; bu mu
kavelelerin mUddetleri bitmek üzere -
dir. Fakat bir sene daha mer'iyette ka
la.bilir. Lüzum görülürse bunların ye
nilenmemesi kabildir. 

Hataydaki tahriki er 
Payas 3 (Hususl) - Şamdan Rey 

hanlyeye gönderilen dört doktor 
köyleri dolaşarak parasız muayene
ler yapmakta ve IIAç vermektedir
ler. lnsanlyct maskesi altında ha
reket eden bu adamlar asıl maksat
ları olan menfi propagandayı bu su
retle glzlemeğe çalışıyorlar. Parasız 
muayeneden sonra herkese tekrar 
edilen sözler şunlardır: 

"- Siz Arap ekseriyetini intihap
ta temin edecek qlursanız Suriye si
zin için ynkındır, Ermenilerle Ale
vtıer ekserlyetslz kalırsa siz hA.kim 
olursunuz o vakit Fransızla da bu
rada kalırlar ... 

Diğer taraftan Kuseyrin FJrfirl 
ahalisinden ve Fransız istihbarat 
fahri zabitlerinden sadık hacı 1-
sanm oğlu Mustafanın Arap hamisi 
sıfatını takınmasından dolayı teşci 
mahiyetinde olarak delege Garo ta
rafından taltif edildiği de öğrenil
miştir. 

Buna mukabil Türklük lehine ça
lışan Hatay 11erl gelenlerine fena 
muameleler yapılarak bunların her 
vesile ile ezilmelerinin Fransızlar
ca tahtı karara alındığı muhakkak
tır. Bu suretle Ha.taydaki Fransız 
memurları şayanı hayret bir tartı 
gayret göstererek gflya sancağın 

Fransaya ilhakı yüksek menfaatleri 
icabından imiş gibi hareket etmek
tedir. Hatta. lskenderunda intişar e
den "Echo d' Alexsandrette., gazete
sinin 6 ve 13- 11- 937 tarihli nUsha
larında delege Garoyu meth ve San
cağın Fransız himayesinde bırakıl
masına dair vaki neşriyattan delege 
memnun olmuş ve mezkflr gazeteye 
mtıkA.faten elli lira verdiği öğrenil
miştir. 

Bir gariplik 
Kudüs, 2 (Hususi) - Şamdan bll

dirlldlğlne göre.Hatay rejiminin baş 
laması münasebetile Sultan Selim 
meydanında büyilk bir kalabalık hu
zurunda bir nUmayiş tertip edllmlş
tlr. Bu içtimada söz atan Suriye ha
riciye veziri Sadullah Cablrl Suriye
lilerin noktal nazarını anlattıktan 
sonra ezcümle demiştir ki: 

"- Fransızlar imza ettiğimiz son 
muahedeyi tasdik etmlyecek olur
larsa biz hal· kınıızı başka hilk6met
lerln yardımile de temin edebiliriz! 

Bu!?Un karşılaştığımız felA.ketl 
daha bir çokları da takip edeblllr. 
Fakat biz hakkımızı mUdafaadan 
vazgeçmtyeceğlz ... 
Kendi kendilerine gelin glıvey 

o\uyorlar 
Şam, 2 (A,A,) - Havae muhabiri 

Hatayda yeni reı·imin mahiyeti 
ak 1111 

Jcri Jslmleri mebus yaptırac hUKU.N' da 
demektir? n11etl F ILL'"SIZ delegesi Garo'nun F:ğ'cr böyle ise Hatayın e~ad•f· 

"Hatayda ııc Suriyelileriıı, no Tüı k - J;"ransız kefale~.i altın 11111,. tfo Tüı•kierin sözü ge~ecek; burada. Sö:lünün ve tnahlıüdünun ebelD ıııte
yulııu }'ı-ausızların emirleri geçe- ti nerede kalır? Fransız ınus;arl,_ 
cektir!,. Şeklindeki sözlerini hayret- kecllerl hariciye nazırlarının aııllf" 
le karşılıyaıı Asını Cs diyor ki: te imzaladığı Türk - Frans~ yraD 

" Acaba Hatayda yalnız 1''ransız masını, lıu anlaşmadaki Tilr ;,,urf 
m~murlarınrn emir ve hükmü geçe- sız clblrllğlnl böyle mi anla ıcabl 
cek demek burada rejim bayramı Evet. CcneYre anlaşmas•~:ıaycl• 
yapmak lstıyen masum Türkler üze- böyledir: Bundan sonra rklYe ti• 
rJne haYsalaya Srğmaz bir Cesaret bfr emniyetsizlik olursa Ttl M IJe IJI 
ve küstahlıkla "ateş!.,, işareti '·ere- Fransa birleşecek, elblrllİdırlllaı 
bilm 0 k salAhlyetl mi demektir? emniyetsizliği ortadan k;atıat bil 

Eğer böyle ise yeni rejim içinde için tedbirlt'r alınacak. ca~ o-
Ifa.tayın emniyetini Türkiye tle be- lşto Türkiye ile elbtrllğl ya~:rı bil" 
raher Fransanın müştereken tekef- fan Fransanm kendi memur antar 1-
fUI etmesine dair olan Milletler Ce- zat Hataym emniyetini boZ 
ml~·etl kararının hikmeti nedir? se o zaman ne olacak? btr 

Ha tayda yl"nl rejimin başlaması Herhalde biz Türk rnllletlnlll Jt•• 
demek bumda Fransız memurları ferdi olarak bu suali sorınak: ~ 
istt'dlklerl gibi Türltlcrl astırıp kes- dlmlzl hakir buluyoruz. çnnt 'ferlcl 
tırocek, hn.trr ve hayale gelmez teh- bugün tamamen böyle hayr~11ı1111ll" 
dll'er ile Türkleri korkutarak yarın bir vaziyet ile karşılaşınış 
ki tntthahatta olanlara gösterecek- yoruz ... 

Türk - Fransız dostluğu yeni b ir 
im tihan g ecinyor ıııt•_. 

CUMHURI YET' de mlştlk. Yeni Hatay . reJltn lcUliıı" 

Y UXUS NADİ, bugünkü yazısına 
şöylo ba~hyor. 

"Maatteessüf gene çetin bir imti
han. Diz Hatay davamızın Milletler 
Cemiyeti kararlle kat'iyyen hallo-
lunmuş olduğuna hükmederek o me
selenin zaman zaman oldukça şid
detli safhalar arzeden bu imtiha
nından Tilrk - Fransız dostluğunun 
muzaffer çıkmış olduğuna hükmet-

bikatma geçilecek gilnler ge rlafl bG 
Fransız müstemleke mem1l 11111ret" 
kanantlmlzl tekzip ettiler. ~ 1111111tlf 
le gözlerimizin önünde haı 1:11i• ~ 
olduğunu sandığımız mese ~ 
nl baştan ve daha şamll bir :ı~pl 
mevzu bulunduğunu görme etle"' 
mütehayyir ve o nlsbette de 111 

sır olduk . ., 1_. 
Ve, şu netlyece varıyor: s;'c11r· 

A.ktbetln mesuıu Türkl~ 

Şanghayda Japon 
bayrağını yırtfllar 

_... Bqtaratı ı incide ı telif istikametlerde dağıl~' ""' 
Bu eksperler bu münasebetle Hind Bir Çin polis memuru ~ut*• 

aularında bulunan yirmi Felemenk de- na derhal atcı ederek ö1cluıa1 tlfll!'. 
nizaltr gemisinin m\ib'im bir mUdafaa Bir İngiliz polisi ile bir Çin ~~ 
elemanı teşkil etmekte olduklannı ba- banın parçalarından ~ 
tılatma:ktadır. tki Japon neferinin alır ve~· 

Londra ile Amster&m arasında mil- de hafifçe yaralandığı söyl ~ 
zakereler batladığına dair hiçbir haber Biraz aonra bir hldise dalı• c 
gelmemi1 olmasına rağmen bu miiza- etmiıtir. . ili" 
zakerelerin ba1laması ihtimalinden kuv Bir ecnebi, Japon seyircilerırıdel' Jt, 
vetle baıhscdilmektedir. rinin elinde bulunan klğrttaıı ~· 

Şanghaydaki bldiseler pon bayrafmı ~pa~ ~ 
Şanghay, 3 (A.A.) - Röyter ajan. Sivil Japonlar lbun~ üzenı_ıe ~1~· 

sının muhabirinden: ecnebiyi kovalamaga . ~, 
Japonlann ''Zafer resmi geçidi,, bu Sivil Japonlardan mürekkeP~ 

sabah saat 11 de ba§Ianu1tır. Bir tngi - hk bir kütle polis ınerkezinl """ 
liz polis çavuııu ile dört Sik:hs askeri ederek bayrak hadisesini ~~· 
önde gitmekteyldiler. Alay geçerken bir binin ismini öğrenın~k ıat~ 
Çinli tarafından atııan küçük bir bom- Polis bu ecnebinin liırtÇ ed lf.I lıf:' 
ba, Nanking Rood sokağında bir Çin korkar3k kendisini mağu~~· 
mağazasının yanında patlamıştır. Ja - pısından çıkarıp merkeze go t 
pon askerleri derhal sırayı bozarak muh Atmanyanın tav~.•:.:--· 

bildiriyor: Suriye parlamentosu, 
son toplantısında, evvelce 31 mayıs 
ta lskenderun sancağının yeni sta
tUsilnU tanımamak hakkında aldığı 
kararı teyit eden Yeni bir karar al
mıştır. 

Delegenin sözleri 
Kudüs, 2 (Husuel) - Şamda bulu

nan 1' .. ransız Yilce komiser delegesi 
Sancakda Suriye bayrağının Türki
ye tarafından vaki ısrar üzerine çe
kilmediğini söylemiş, ve milletler ce 
mlyetlnln sancağı bazı kayıt Te şart 
Ja.rla Surlyeye merbut telft.kkl etti
ğini tıA.ve eylemiştir. 

Reyilm mı? 
Cenevre, 2 (A,A,) - "Havas ajan 

81 muhabirinden., İskenderun sanca
ğı dahilinde ilk intihabatın tevsik 
ve kontroıune memur olan heyet a
zası Cenevreye avdet etmiştir. MU
tehasaıslar şimdi intlhabatta tatbi
ki IA.zım gelen kaideleri koyacaklar
ve intihabatın kontroltı için zarurt 
olan memurin ve mUstahdlmln hak
kında tlnUmUzdekl kA.nunusanl ayın
da konsey reisine yapacaktan tek
lifleri hazırJıyacaklardır. Mütehas
sıslar, SarrA pllblsti esnasında tnt
btk edllcn sisteme benzer bir sistem 
takip Pdereklerdtr .• 
Garonun boşa gıden gayreti 

Dörtyol 2 (Hususi) - Delege Ga
ro yeni Hatay rejimi dolayıslle muc 
rlmler için umumi af llAn edileceği
ni söylemiş ise de bunun emaresi gö
rülmemektedir. 

Delege her tarafı dolaşmakta ve 
halkı kışkırtmak icin uğraşmakta
dır. Söylendif;lne göre Garo TUrk 
dUşmanlığlle maruf bazı aşiretlere 
sH!h daıtıtmnktadır. 

(Dünkü m.Uingo d.air yazı 9 uncu 
IOJl/adadtf' ). 

Hankow, 2 (A.A.) - Royt 
birinden : . ~ 

tyi bir membaklan öğrenildiğiıl' _.-' 
manya, Çin - Japon ihtilifıtıda 
vassıt vaziyettedir. . .. e 1'~ 

Nankindeki Alman sef~-~ı-neıet1' 
- Kai - Chek arasında gorur-· 
pılmı1 olduğu söylenmektedir· ,.-: 
Zannolunduğuna göre ~uıe~ 
ı -Japonyarun Çin ar~ile ~ 

gözü olmadığını, yalnız ~ .,.a .. 
mesai birliği yapmak ar ~ 
lunduğu hakkında teminat .~ . .s.1ı1 ,-. 
2 - Çinin komünizm aleY~ 
sl\ka ittirak etmesin~ Çisi ~ ' 

3 - Japon kuvvctleriniıı itte ,,ılJJ" 
sinden çekilmesini teklif eUOC 
ğu haber alınmıştır. . ~ _,,, 

Hankovdaki Çin liderleri, ,,-6' 
için müzakerelerde bulun:~~ 
oJ:!uğunu, ancak bunun bal d ~ 
ta olan müsellih mukavetıı;_1~ 
mek manasını tazammun 

beyan etmektedirler. . erİJS ~ 
Ban kimseler, bu te~rlef• ~- ...tal 

yetinden şüphe etınektedi lclok'S' lr,,... . 
liflerin Çini halihazırda ""'~-* 
muahedesinde imzalan ::~ ,.,...-, 
letlerin milzaheretinden l" ~ 
mağı istihdaf etmekte oldU 

mcktedir. 

Ewl enme ~ 
Har1:iye miltekaitleritıcld De~ 

Nazif Özıümer kızı eatdde ~~ 
asteğmen Ahmet Ma~a~r d#~"r;J, 
renleı:i dU.n gece bU!Uk ~ e'I~ 
lesi huzurunda Usküdar 

icra edilmiıtir. dil~ 
· Tarafeyne saadetler 



11=.n~ maıçoaıro n o ını <dlöır<dl ltb ncü ınaf'ltasoınıcdla 

Fener - Güneş, Qalatlısaray -
Vefa, Beşiktaş - Beykoz 

Arasında senenin üç nıühinı 
karşılaşması yapılacaktır 

'lllJ. Bu Pazar lik maçlarının en ehem
rJetii oyunlarını Şeref stadında Sl!y

~ eceğiz. Fenerbahçe - Güne~. Be~ik
%~ Beykoz takımları, ayni gündt! ve 

1 sahada karşılaşıyorlar. 
l't Seşikta.şla berabere kaldıktan son -
tait Beykoz Topkapı ve Süleymaniye 
telltnlarına büyük farklarla galip 
ler~~~e muvaffak olan Fenerbahçcli
llı. ObUr gün Güneşle yapacakları 

0 lisabaka, mevsimin en ehemmiyetli 
~arından birini teşkil edecektir. 
~~§iktaşa yenilirken bile düZı:,~n ve 
ltrıı ıı futbol oynamayı siyah beyazlı
~ an daha iyi becerdiğini ispat etme
~ rnu\·affak olan Güneşli futbolcüler, 
Ser r gUn Fenerbahçeye karşı daha 
t'a.b~t, dnha korkusuz bir oyun çıka
liy) lirler. Hakkının mlithiş hamkle
cu e bunalarak siyah beyazlıların hü
~ i1arına ~mırla mukabele etmekte 
hı; u~ çeken Güne? mildafaası bugün 
tU §Uphe yok ki 1stanbıııun yine en 

;enilir bir h<ılt;nı teo:;kiJ ediyor. 
lanı enerb1hçe mtıhıcimlerinin bu sağ
lah llltid:ıfaayı kolay<'a yaracaklarını 
ı· .rnın r-tmPk ve böylece nt>ticeyi f'arı 
a(i\·er~ 1i'c>r leh ındc rrörmek insa fsızhk 
~~· Ciin1<ii daha dün Enosis önH.1de 
llel' acı bir mnğlfıbiyetc uğrıyan Fc
~ bahçe ta kınu f:c.rcfli tarihine ~arn 
~eki' r,ibi yazılan bu mağli\biyetc 
J'at ltlt-n"vorkcn. o.''i1"dı;;ı futbolle ta. 
lii~~ttr)nr·rn ı bilı> iimit.sizliklcre diişüı -

"V oluyordu. 

tiıı ~tı ll'ırıı~Jı°ıbivetlerin oyuncular üze
\'~ Ya•1tığı bazı derin aksülfınv'llcr 
htr r .. Eğer Fcnerbahçeliler geç~n 
lJıtı takı mağlübiyetten böyle bir tesir 
~ ltılarn;ı yarın ümidin fevkinde hir 
?tıa~Ia r. ircc:ıi mn;;Jiıh f'tmc-leri ihti
rı1111 d"r'nl orta~ a çıkar ... Fakat bu
td~ "" rlcrc~ varid olduffeunıı yarın 

~~!.z. .. 
~Pı:ı l\(nq - Re'l•ko7. al,<:>.. ·' 

,_. " 1:1 f'cc:ılctaş takımı Bcvkozu 
"le .. e" • 

laıt, : kndrr.ttedir Fakat siyah ~arı 
b·h .1:1k1n Bcşıktaşa karnı ötcdcnneri 

.'\I b• bil' . 
il: oı-:ı .. ır ma~ ka ıyetı ve oyun .an-
tt-~ .. t~t~ınu bildiğ'imiz için yarınki 
!"\. 1aıyah h<'yazlıların kolay biı· ~a
<liv" r de edcmiyecek1erini tahmin e-

tuı 
~ ; ... : 

llla.rı 'uk <'ne~ jisile Beşi ktnşı <:ok zıı.. 
~arı ~1"lpiyo,,Juk yolunıia yaya bmı
hıt t "Vkoı bı lummın varmki maçta 
hiıc::~i. v:ızife<ıini ne derece brujara
lçlıı ., gını görmek herhalde mcraklrlnr 

' .. "ıı•e .. cs::ın oll"':ı0a gerrktir. 

Cun~a'atasarar - Vrfa 
diğer· un en mühim maclarmctan bir 
Olan ~'de Taksim stadında yapılacak 
ıı~ır e.ra - Galatasaray karşılasma -
<la C·a~1"1diyt- knda .. yaptığı ma~lar -
başta a:a~.arayta puvan puvana ve f'.'n 
~iııı Ylıruyen Vefn takımı bu mcv-

l'U ti~ıkl. kadrosunu Hils"yin ve Şük
l'lllş b kuvvetli muharimle takviyo et 
~al>lığulunduğu için simdiyc kadar 
1\ .. 1 ... 1 rnaçlarda Galalasarav ve Fe-

~ rnu . 
~arı savı puvanlar toplndı. 

~~rı kırnıızı takım ise bu !'ene nis· 
t'ı\a~l tayır bir kacl .. ,.. ile girdiğ'i lil· 

a.rında .. k .. yu sek t r cnerJı ve ktıV· 

vetli bir hücum hattına malikiyet ile 
en ba.ş takımlar arasındaki ezeli mev
kiini muhafaza edebilmektedir. Eğer 
Galatasaraylılar öbür gün Vefa ma •. 
çını da muvaffakıyetle atlatabilirlerse 
bu netice sarı kırmızılıları birincılik 
mevkiine ~ok yaklaştıracaktır. Yalnız 
haber aldığımıza. göre şimdiye kadar 
tesadüfün gnrib bir cilvesi olacak, 
Galatasarnya hemen daima mağlfıb o
lan Vefalılar bu pazar makus talileri
ni yenmek için manen çok hazırlıklı 
bir halde sahaya çıkacaklardır. Baka
lım bunda tali kendilerine ne derece 
gülecek? ... 

lstanbulspor - Eyilp 
Ayni sahada cereyan edecek bu ma

çı f stanbulsporun kazanacağını zan -
nediyoruz. Şimdiye kadar güzel oyun
lar çıkardığı halde, sarfettiği enerji -
nin bir tilrlü mükMatmı göremiyen 
sarı siyah takımın hücum hattı gol 
çıkarmamakta ısrar ederse Şükrü ve 
Taydar gibi şutör iki muhacime ma
lik olan Eyübliilcr !stanbulspor mü
dafaasını her zaman deşebilirler ... 

Bunu nazarı dikkate alarak sarı 

siyahlıların çok dikkatli bulunmak ve 
hasmın hUcumlarına enerji ile karşı 
durmak mecburiyetinde olduklarını 
kaydediyorıır.. 

Siileymaniye - Topkapı 
Fenerbahçe stadında bu hafta bir 

tek ın Usa baka cereyan edecektir. Sü
leyman iye Topkapı maçı ... 

Şimdiye kadar yaptıkları maçta an 
cak birer b<'rabcrlik temin etmiye 
muvaffak olan bu takımlar arasında 

bir kuvvet farkı göstermek icab eder
se Ruhi, Daniş, Nuri gibi tanınmış 

üç kuvvetli elemanı i~inde bulundu • 
ran Sülcymaniyc takımının daha sağ
lam göründüğü söylenebilir. Fakat 
siynh beyar.hlarm müdafaada topla. 
nan bu kuvvetli oyunrularına mukabil 
Topkapıhların da gol ~tknrmak husu
sundn oldııkr;n muvaffakıyetli bazı e
lemanları vardır. Salahaddin, Kamil 
gibi. ... 

Bütün bıınlar göz5nündc tutulacak 
olursa bu ma"ın rralibini kcstirm<'nin 
de nekadnr mü~'cül olduğu anlaııılır. 

Şimdilik biitün lakım 1 ardan sport - 1 
mence oyunlar bel~ler, zaferin bunu 
bak <>decek ta'omlarcı,, hılm~rnı dile-
riz. O. K atırt:.k 

Aja~uğın tebllğl 

T. S. K. f:-taııhul lıülı:;<'::İ futhol <ı· 
jnıılığıııclıııı: 

., 1 ,, I n ,, _ r. . .. .. 
- - - • "'·1 • .um,,rlr'$l g11r111 ynpı· 

lııca.'ı li~ ına,_·!ıırı: 

::-El:EF ST \Dl 
Bı·ylı•rlıeyi - ~iiıııcr. ;;a:ıt 1 !, lı:ı· 

kC'ııı Bıırlıaıı \tak. \lııırnrılıı - Do~aıı 
"tıal 1 :!. l:l. lınk<'m Şazi Trzl"an. Jliliil 
- Ka~ınıpa~a, ant l ı.:rn. lınkeın ~n7İ 
Tczcnrı. 

5 - 12 - /<)37 l'n:rır ~iinii H1pılacah 
li'i! ımu;lan: 

T.\KSJ:\J STADI 
l,t:uılıııl:-pnr - Eyiip. ~aut ı:l. ha· 

l.····ı r~ ıır:ınıı \tak. Gıılnta:,ar:ı~ · \°ı·~a 
,,ı ıt 1 ı, ı;;, lıakc111 Hii:;tii. 

ŞEREF STADI 
Darntpaşa - Karagiimriik, !Caat 11, 

hakem Halit Galip. Reşikta~ - Beykoz 

saat 13 lıakcrn F<'riılun K ıI ıç. Fcner
hahçe • Giinef, !lant l4,4S, hakem 
i'\uri Bozııt. 

FEN1~R STADI 
Fencryılınaz • Galata Gençler, !aat 

l 3, hakem İzzet Mıılıiddin. Siilrymn· 
niye - Topknpı, saat 11,45, hakem İz
zet l\fııhidılin. 

6 • 12 • 1937 Pnznrtrsi giinii yapı· 
lacnk /iğ mar;lan: 

ŞEHEF STADI 
AnarlolnhiMrı • Siirııer, eaat 11, 

hakem Nuri Boznt. Ortakö,· • Do;;an, 
ıınnt 12.45. lıakr-m Nnri Bo~ut. ~ 

Vazifelerine gelmiycn 
hakemler yüzünden 

Futbol 1ikstürü, 
Dün yeniden 
hazırlandı 

fa·,·ekc tanzim edilmiş olan hu ge
ııenin liğ fikstürü ınucibince mfüaba
kalara tayin edilen hakemlerden bazı
larının vazifelerine gelmeyen1erin 

yerine haşkalarmm getirilmesi ıçın 
<liin ak:am nımtaka nıerkezinclc fstan 
bul futbol ajanının riyasetinde klüp 

murah1ıas1arı hir toplantı yaptılar ,.e 
maçlarının yeni hakemlerini seçtiler 
Iı'ikstiirde yeniden hazırlanan hakem 
listesi şu şekiJi alınış bulunmaktadır: 

5 Birincildinun 9.1i -Tahrim Stadı
İsıanhulspor • Eyiip: Bur han ,\tak. 

Ga1ata~artı\· - Y cfa: Hü .. ıü . 
• ŞEREF STt\DI 

Bc .. iktaş • Be~koz: Feridun Kılıç; 
Fener. Giineş: Turi Rımıt. 

FE TEH ST,\DI 
Siilcyınnniye Topk:ıpı: İzzet 1\Tu

lıitldin. · 
1:.? Ri rirıcildi11urı 9.17 -Tal.-.~im Stadı

Giiııc~ - Topk.ıpı: .\Jımct ı\cleııı; 
G:ıl.ıırı ·ıray - Hc~I <ı7.: Feridun Kılız. 

ŞEREF ST \DI 

Vı·fo • t. Spor: Caf "r: Rc:iktıı~ -
. iilı·yıııaııiyc: Şa::i . 

FENEH ST \Dl 

fi';ncrlıalıçe • E) iip: \dnan ~\kın: 
19 lliritıcil:ı'inım <>37 ·Tal.sim Studı· 

Siil<') ıııaııiyc - 1 Spor: Riiştü; Ga
lata. aı av • Giin ·:. Feridun. 

. SEHEF ST {TH . 
Bc;kor.. Eyiiı·· Uıırlınn .\tak; Ue

:ikı:ı~ T11pk;ıp:. 1u:ct :\Jııhiddin. 
FENFl! ST.\DI 

FcnNhalıçc • Vefa: Nihat. 
:.!6 11irinr.ihft1wrı <).17 -Tal.-.~im Strıdı

Galata nrııy • Eyiip: ı\lıııır.t Atleın; 
Giincş. :nıcvnınni~c: Nuri Ho. ut. 

SEHEF ST,\DI \ t• ı n<'vkoz • Topkapı: ı ınt: Befik-
ı :ı, - \• efrı: Fc•richm Kı 1 ıc. 

Ft:N1:1! STADI 
f. Spor_ Frııer: H11rhan Atak 

2 İ/,·irıcildinrırı 9'ii -'f <1'.-sim ..;;ındı
SiilP\ Hıani,·P - Hf'ykoz: Hii:;::ii GU-

111'~ - \' f'fa: "\ilınl. 
ŞFHEF ST \l)l 

ı:('c:i'.ta ... - t .. por: l~afer. c;ıılatn-
• • 1 1' . 1 I' 1 arn~ - f \•ııcrlı!! ıı;f': Prnı:ın ' 1 11;· 

rr'IEH ST \Pi 
~' .. •• S • '}' ' 10'1kurıı - 1 'UJ>: . nr.ı ı>;ı:.·:ın. 

Yn.(rh ~ üı·eşic>r ... 
P:ı:or gUnU ÇC'mberllta•; Aile hah

r;nslnde serbest giiı c~ birin<'isl Knra
c:ı.he) il ır ayn ti, Pomak .Mustafa. ~ın 
tlırgıh thrahim. B:ıbaesklli lbr~him 
,.e Şllolt Rnhmi p<'hlh·n.nlarm fştira
klle scrhest giireş milsabakaları ya
pılacn.ıaır. 

Gençliğin dü 
büyük mitingi 

Diiıı1.-ii mitiııgdc mıf 111' 

Türk Hataya yeni rejime kavuştuğu 
gün, mandater devletin koyu bir müs
temlekeci zihniyetile hareket eden me
murları tarafından gösterilen şiddet ve 
bu büyük davaya yapılan suikast dün, 
İstanbul yüksek tahsil gençliği tarafın
dan büyük bir heyecan ve Türke yakı
şır bir vekarla protesto edilmiştir. 

Bı:.itün üniversite ve yüksek mektep
ler talebclcrile halktan binleıt.:e kişinin 
iştirak ettiği bu protesto mitingi ev
vela Beyazıtta başlamıştır. 

Saat 14 de üniversitenin Beyazıda 

açılan biiyük kapısı önünde karde~ Ha
tayın bayrağr ve beyaz zemin üzerine 
kırmızı yazılarla "Hatay Erkinliği., iba
resini taşıyan levhanın önünde toplanıl
dı. 

Binlerce göğüsten fırlayarak etrafa 
yayılan !stiklfü marşile miting başlamış 
oluyordu: 

"Korkma, sönmez bu ıaf aklarcla yüzen 
al sancak,, 

Dimdik, tunçlaşmış gibi duran binler
ce genç vatan evladı, kendisininkine eş 
tuttuğu Hatayın içi kırmızı yıldızlı 
bayrağı önünde bütün benliklerile bu 
cümleyi haykırırken yüzlerinde okunan 
mana hep aynı idi: kalpler aynı hisle 
çarpıyor, damarlarda dolaşan kan aynı 
ateşle yanıyordu. 

Hakkıdır, hakka tapan milletimin iıtik
lil 

Bu son mısra ile Hatay davasında 
gösterilen ve sona kadar gösterilecek 
olan azmin hangi kaynaktan geldiği bir 
kere daha dünya efkarıumumiyesine 
haykmlnuş olunuyordu. 

Bunu müteakip evelce hazırlanmış 
olan kürsüye çıkan hukuk talebesinden 
Aslan Hatay davasını hukuku düvel ba
kımnıdan tetkik ve tahlil ederek, - her 
meselede olduğu gibi - Türkün bu işte 
de haklı olduğunu ve bunun b:itün dün
yaı:a da tanındığım söyledi. 

Bundan sonra edebiyat fakültesi, ta
lebesinden Cengiz kürsüye çıkmış, ken
disini hukuk son sınıftan Osman Kav
rak takip etmiştir. 

Bunları sıra ile. tıbbiyeden L~bib, 

edebiyattan Abdülkadir Karahan, ede
biyattan Şükrü Elçinin birbirinden 
ateşli. birbirinden güzel nutukları takip 
etmiştir. Btı sırada etrafa dağıtılan ka
ğıtlsrda şu cümleler okunuyordu: 

TORK GENÇLlCININ DlLECI 
ı - Muahedelere saygı 
2 - Kırk asırlık Türk yurdu esaret

te kalamaz. 
3 - Hatay Tiirkündür 
4 - O kardeşlerimize yapılan işhnce 

bize de yapılmış demektir. 
5 - Sözünden dönmek medeniyetin 

yiiz karasıdır. 
Heyecanlan gittikçe çoğalan ve buna 

r~ğmen büyük bir vekarla hareket eden 
gençler Taksime giderek abideye çelenk 
koymağa karar vermişlerdir. 

Yolda, bi.iyük bir çığ gibi gittikçe 
l•:.iyüyen kalabalık Taksim mey<lımmı 
r!oldurmuş ve beraber getirtilen bJyrak 
m:rasimlc abide yanındaki direğe çekil
m:ştir. 

Burada da nutuklar, marşlar söylen
miş ve Hatayın kurtulması yolunda hiç 
bir fdakarlıktan çekinilmiyeceğinc. 

si.iyliycn talcbe1crden üçü ..• 

tekrar Beyazıda gidilmiş ve tekrar İs
tiklal marşını söyliyerek "Yaşasın Ata
türk, yaşasın Hatay, sözleri ile mitinge 
nihayet vermişlerdir. 

Atatürke telgraf 
Dünkü mitingte yüksek tahsil gençli· 

ği namına Atatürke bağlılığı bildiren 
şu telgraf çekilmiştir. 

"Ha tayda istiklal bayramı yapmak is-. 
tiyenlerin göğsüne uzatılan süngü he
pimizin kalbine saplandı. Şuurlu heye
canlarımızı bütün bağlıhğımızla ulaştı
rıyoruz. Büyük Atamız. 

Yüksek tahsil gençliği,, 

Ermeni . vatandaşlarımızm 
tczıhiiratı 

Hatayda yeni rejimin başlaması mü

nasebctile Ermeni vatandaşlarınuz dün 
Galatadaki kilisede binlerce kişinin iş
iştirakilc merasim yapııuşlardır. 

Patrik kaymakamı psikopos Kevork 
Aslanyan bu m:inasebetle bir nutuk 
söyliyerek Atatürk devrinde Türkiye .. 
nin sahip olduğu nimetlerden bahset
miş ve Hatayın da aynı şekilde, bir ~c·, 
fah yuvası haline gelmesi~i temenni et• 

• • 1 
mıştır. 

Prensin aşkı 

Norn Gı·cgor 

Ylyana, 2 (A,A,) - Ge~enle1de 
karısından ayrılmış olan prens Stra
hon hcrg bugün Viyana aktrislerin
den N'ora Grcgor ile evlenmiştir. 

DoJfuc:un Başvekilliği zamanında 
A ,·usluryn. siyasi hayatında. mUhlm 
bir rolU olan prens, Nora Gregor ile 
dört sene en-el tanışmıştı. Aktris 
Yiyanaya Holivuddan gelmişti. 
prenı:ıle tanışınca. Holfvuda dönmek
ten vazgeçti. Beraber yaşnmağa baş 
Iaclılar. üç sene en·eJ bir ~ocukları 
dünyaya geldi. 

T'rens karısından geçenlerde ay• 
rıhnış, papalık makamı taln.kı tas-c 
dik ctmlsti. 

Belediye emrini 
dlnlemiyenler 

Son 24 saat zarfında Fatih kazas~ 
dahilinde yapılan kontrolde caddeyi 

işgalden 6, muayenesiz çalışmaktan 1, 
etiketsiz mal satmaktan 1 ki, ceman 9. 
kişi hakkındn zabıt tutulmuş ve ayrıca; 
iki fı!jı sirke de sun'i olduğu görülerelC 
imha edilmiştir. 

dalr and içilmişfr. Bu arada kısa ve 1------------::-b-----. 
heyecanlı bir hitabede bulunan üniver- iç -:amaşırı ırszıı 
site talebesinden bir Ermeni vatandaşı- Paşabahı:e ispirto fabrikasma 5züm 
mızın sözleri çok alkışlanmı~tır. boşlatan Reşit Yılmaz motöründe çalı .. 

fstiklc'.il mar~ile nihayetlenen Taksim- şan tayfa İbrahim, motörün ikinci kap'" 
dek' tezahürattan sonra, biiyük bir küt- tanı Aliye ait iç çamaşırla::ını çalmış 
le halinde, İstiklfıl cadcsi, Yüksek kal- l ve kaçarken bekei tarafınd:n ~önilerek 
.dınf1'\, Sirkct.:i ve Sultanahmet yolile yakalanmıştır, 



!O 

GUzellik enstitülerinkle, kılların köklerini elektrikle öldürmek için hususi 

bir cihaz kullanılmaktadır. üste ve sağda ki resimlerde gördüğünüz gibi, insanın 
hissedemiyeceği kadar az elektrik cerey an:nı taşıyan ufak iğneler kılların kökle. 

rine nüfuz etmekte ve kökii yakıp kurut maktadır. Bütün bu ameliye esnasında 
"Topraklama,, işini temin için, ameliyatı gören nimscnin bileğine bir elektron 

takması ve elini bir su tasının içine sokması lazımdır. Gene üstte ve solda bulunan 

resimler, macunla kılların nasıl koparıldığını göstermektedir. 

Şık kutular içinde satılan bu mac~n. bir elektrik sobasında yumuşatılmakta 
kılların, dökillmcsi istenen yere sürül dükten sonra soğuması beklenmektedir. 

Macun, soğuduktan sonra çıkarılırken kıllar da birlikte çıkmaktadır. Tuvalet 

salonlarında görülen elektrikli saç düşürme aletlerinin pek ufakları da icat edil

nıiştir. Bunlar, bir kadının tuvalet masa sında küçük bir yer işgal etmekte ve 
elektrik cereyanını cep pillerinden almaktadırlar. 

B şınızda ka~ tel sa~ 
Her :;ün, dünyanın her tarafındaki 

erkek.er uçuca konduğu takdirde yüz. 

var? 
binlerce kilometre tutacak sakal tıraş et 
mektedirler!. 

Bir allm u,enmemlş: erkek, kadm, sarışın, kumral 
başlarındaki bUtUn tellerl tf ker teker saymış! 

Acaba baştmızda kaç saç var? Bir a- tarın ortası boru gibi boştur. Saçın kö • 
lime nazaran, vasati bir erkeğin bütün künü taze soğana benzetebiliriz. Saç 

Bir krsım insanlar vücutlarında faz- vücudundaki saç ve kılların adedi kısmı aynen soğanın yeşil kısmı, kökü 
la çıkan kıllan imhaya çalışırken, bir 350.000 dir. Bunlardan takriben de soğanın kendisi gibidir. Saçların hiç 
krsrm1an da yavaş yavaş açılan, çıplak 110.000 i başındadır. Kadınlann baş • birinde hayat yoktur. Yalnız kökleri can 
Jaşan tepelerini aynada teessüfle sey • Iannda erkelerinkinden daha fazla saç Jıdır. 

retmekte, başlarına, saç dökülmesine 
mani olacak tonlarca merhemler ve 
pomatlar sürmektedirler. 

1 n s a n 1 a r ı n saçta alakadar 
bu iki biribirine zıt derdi bugün milyon
larca insanı geçindirmektedir. Berber • 

hır ve gllzzelik salonları, medeni insan- ! 
larm en 6Jk ziyaret ettiği yerlerdir. 

bulunmaktadır. Fok balığının bıyıklan, gergedanın 
Sanşmların saçtan kumrallannkin - boynuzu, ve insanın kılları hep ayni 

den daha çoktur. Ba~larında en az aaçı maddedendir, 
bulunanlar, kıııl 1eçlrlardır. Ekseriya Çin aeddini yaptıran Çin generalle • 
bunların başında 90.000 dan fazla saç rinden birinin saç fırçasını icadmdabc.. 
bulunmaz. Buna mukabil sarışınların ri kaşifler saç yetiştirmek, saç düşür • 
başında 140.000 saç bulunur. Umumi- mek ve saçları gilzelleııtirmek için her 
yetle başın beher santimetre murabba - gün bir sürü yenilikler ortaya koymakta 
ında takriben 400 saç vardır. Bütün saç dırlar. 

1s ·anb,ul Haricı Askeri 
• ,.., -1 • "' ,,- . 

--., '.. · ~'taatı Hanıarı 
Sarıkamı~taki Tümen ihtiyacı için 

30.000 kilo sadeyağı kapalı zarfla sa
tın alınacaktır. Saldeyağının muhammen 

bedeli 24,000 liradır. İlk teminatı 1 800 

11 Askert Fabrikalar Salınalma Komisyonundan: 1 
Elektrikci - Telefoncu alınacaktır. 

liradır. Şartnamesi Tümen satınalma 
Ko. da görülebilir. İhale 18-12-937 
cuma gUnU saat 11 de satınalma Ko .• 
da yapılacaktır. Zarflar bir saat evve
line kadar kabul edilecektir. bteklile -
rin belli gün ve saatte teminat mektup 
ve makbuzlariyle kanuni vesaikle bir. 
likte Ko. na gelmeleri. (623) (8023) 

Okullar için 68000 metre tela 15-
12-937 çar§amba günü saat 15 de 
Tophanede İstanbul levazım amirliği 
satınalma komisyonunda kapalı zarfla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 17000 lira ilk 
teminatı 1275 liradır. Şartname ve nü -
munesi komisyonda görülebilir. İsteklL 
lerin kanuni belgeleriyle teklif mektup
ların ihale saatinden bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri. 

(291) (7957) __ .,_ __ 
Denizli kıtasınuı ,HlJ400 kilo yulafı

nın beher kilosu 5 kuruş muhammen 
fiatla eksiltmeye konulmuş ve ih~Iesi 
10/ 12/937 cuma günü saat 11 olarak 
tesbit edilmiştir. 1steklilerin belli sa
atte 1spartad:ı satrnalma komisyonu
na gelmeleri. (616) <7927) 

Pınarhisarda bulun::n topçu alayı
nın 2. 2.inci taburu için üstü kanalı 
betonarme bir hela çukuru ynpt~rıl
mak Uzcre nçık eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltmesi Vi?.ede bulunan Asl<e
ri satmalma komisyonunda yapıla
caktır. Şartnamesini ve keşfini gör
mek istiyenlcr her gün komisyona 
müracaat edebilirler Eksiltmesi 22-
12-937 Çarşamba gUnü saat 15 dedir. 
Muhammen bedC'li 957 lira, ilk te
minatı 72 liradır. İnşaya talip olanla
rın tayin edilen gün ve saatte icab e
den veslk'11arilc be:-nber Vizede Aske
ri Satınalma Kom·.:) _::::..;.n gelmeleri. 

(633) . (8150) 

Kmkkalweki Fabrikalarımızdan birinde çalışmak üzere Manyatolu Telefon ta· 
miri iglerinde ehliyet kcsbetmiş iki usta Elektrikci - Telefoncuya ihtiyac v~rdır. 

Kırıkkalcde yapılacak imtihanları neti ccsinde göster<.f.;ekleri liyakata göre 
2 - 3,5 lira yevmiye verilecektir. 

Harcırahtan kendilerine ait olmak üz ere isteklilerin vesikalariylc birlikte Kırık-
kalede Gurup Müdürlüğüne müraca.1tları. (8050) 

Jı .......... ...ı:--=z:ıct±::i ?3"""' lii:.a:::::~ 

İ Operatör Uroloğ ,; 
i Dokt:or g 
= Süreyya Atamal H 
Beyoğlu latikUil caddesi ParmakkapıH 

Tramvay durağı Na. 121 birinci g .. 
• kattaki Ei 
1.:ı· M ~ •• uayene hanesinde hastalarını ber· :; 
c ~ !! gUn saat 15-20 arasında kabul ~i 

!! eder. :i .. .. 
:::::::::::::::: :::::: :: :::: :::::::-::::::::::::::-..::=:. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 
H Dl ş Doktru ~i 
i~ l\'ecati Pakşı il 
ii Hastalarını hergiln sabah 10 dan ~i 
:i akşam 19 za ka:iar Karaköy TUnel !i .. .. 
:: meydanı Tersane CCl.Odesi ba~ında N..:ı. :i 
i! \/2 de kabul eder. n .. .. •• =· :: Salı ve r.uma günleri ııaat 14 den:! 
:: l !( H lcactar "3rll!i!Zd:r . :: .. ,, .. 
::ıı:::ı:ı:ıu:::=111::u:::::1.-::::::::::::::::::::::::: 

Dohloı 
lfa/ız l'e ·aı 

1..Clh.l\tı\:"i H~J\IM 

Dahi/ive Mütehanı•ı 
p ~nrdan n11şke ıı:tlnlerdtı tl~leôe>n aonnı 

saat c 2.fl ten fi va ı kartar lstanı.uıda L>tvı.:ı 

voıunrtR c 104 ı numuralı husuııı knhtr.eslndt 
rınııtalnnnı kabul Cfler Satı, cumartesi gUn 

fert aabatı "9,6 - 12 .. 11aatıeTf bııklkl tukarııye 

mahsustur. Muayenehane •• n telefon 1 
12398. KıolJll telefon; 2ıou. 

Ordu sıhhi ihtiyacı için diyatermi 
ve pandostanın ihalesi pazarlıkla 10/ 

İkincikanun/938 pazartesi günü saat 

15 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 
1320 liradır. İlk teminat 99 liradır. 
Şartnamesi ~r gün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. tsteklilerin ilk 

teminat makbuz veya mektuplarile 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad

delerinde yazılı vesikalarile beraber 

ihale günü vakti muayyeninde Fındık 
lıda komutanlık satmalma komisyo
nuna gelmeleri. (7929) 

Selimiye kışlasının çatısının tamiri 
ihalesi kapalı zarfla 15/Birincikanun/ 

937 Çat'§amba günü saat 16 da, yapıla
caktır. Muhammen ke§if bedeli 25110 

liradır. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonda görülebilir. 

İsteklilerin 1884 liralık ilk teminat 
makbuz veya mcktuplarile 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya

zılı olan vesikalardan maada Nafia 

Vekaleti fen müdüriyetlerinden ala

cakları ehliyet vesikalarile bcra.bcr 

ihale saatinden en az bir saat evveline 

kadar teklif mektuplarını Fındıklıda 

komutanlık satınalma. komisyonWla 
vermeelri. (7930) 

lstnnbul Levazım Amirliği 

! BtRINCIKANUN - 19~ 

Satınalma Kom:syonundan : _ı 
idareleri !stanbul Levazım amirlıği

ne bağlı müessesat için 7000 kilo do
mates salçası 14-12-937 Salı günü sa
at 16 da Tophanede Satmalma Komis
yonunda açık eksiltme ile eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 1645 lira, 
ilk teminatı 123 lira :JS kuruştur. Şart
name.si komisyonda görülebilir. İstek· 
lilerin kanuni l::"lgelerile belli saatte 

. komisyona gelmeleri. 
<28Sl 17954) 

ldare!eri İstanbul Levazım amirliği· 
ne bağlı müessesat için 54000 kilo çu
buk ve kesme makarna ile 20000 kilo 
tel ve arpa şehriye 14-12-937 Sah gil
nU saat 15,30 da Tophanede Satmnl
ma. komisyonunda kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
14430 lira, ilk teminatı 1082 lira 2:> 
kuruştur. Şartname ve nUmunelerl 
komisyonda görUJebilir. İsteklilerin 
kanun! belgelerile teklif mektuplan
nı ihale saatinden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. (28g) (7955) 

İdareleri 1stanbul Levazım amirliği
ne bağlı müessesat için elli bin kilo 
Sadeyağı 13·12-937 Pazartesi günü sa
at on altıda Tophanede satınalma 
komisyonunda kapalı zarfla eksiltme
si ynpılacaktrr. Tahmin bedeli 45000 
lira, ilk teminatı 3375 liradır. Şartna
mesi komısyonda gö!iilebilir. İstekli
lerin kanuni belgelerile teklif mek
tublarmı ihale saatinden bir saat ev
veline kadar komisyona. vermeleri. 

(283) (7908) 

Levazım İstanbul efya ve teçhizat an ba
n ihtiyacı için 2500 adet tahta ve 2000 
adet lata açık eksiltme ile satın alına
caktır. thalesi 8-12-937 çar~amba 

günü saat 14 de Tophanede İstanbul 
Levazım amirliği satınalma komisyo -
nunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 
2670 lira, ilk teminatı 200 1ira 25 ku. 
ruştur. Şartnamesi komisyonda görü -
lebilir. İsteklilerin kanunr Lelgeleriyle 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(257), (7825) 

İdareleri lstanbul Levazım amirliği
ne bağlı müessesat için 55000 kilo 
bulgur 9-12-937 Perşembe günü saat 
15,30 da Tophanede Satınalma Ko· 
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 6600 li
ra ilk teminatı 495 liradır. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni belgeleriyle teklif 
mektuplarım ihale saatinden bir !aat 
evveline kadar komisyona vermeleri. 

(285) (7910) 

Müteahhit nam ve hesabına. Fen 
Tatbikat Okulu ocaklarının tamiri 
16-12-937 perşembe günü saat 14 te 
Tophanede İstanbul levazım amirliği 
satınalma komisytınunda açık eksiltme 
ile yaptırılacaktır. Tahmin bedeli 224 
lira 21 kuruştur. İlk teminatı 16 lira 
82 kuruştur. Şartname ve keşfi k~mis· 
yonda görüleb:Iir. isteklilerin kanuna 
belgeleriyle belli saatte komisyona gel-
meleri. (302) (8096) 

İdareleri İstanbul levazım amirliği
ne bağlı ni.iesseseler için milteahhit 
nam ve hesabına 300 adet büyük kıl 
yem torbası 20-12-1937 pazartesi gil
nü saat 14 te Tophanede satın alma ko
misyonunda açık eksiltme ile alınacak
tır. Tahmin bedeli 300 lira ilk temina
tı 22 buçuk liradır. Şartname ve nümu
nesi komisyonda görülebilir. İsteklile
rin belli saatte komisyona gelmeleri. 

(304) (8098) ----tdareleri 1stanbuı levazım amirliği-
ne bağh müessese hayvanları için müte
ahit nam ve hesabına "Hı8150 kilo ku
ru ot 7-12-937 sah günü saat 15 de 
Tophanede satın alma komisyonunda 
pazarlıkla ahnc:•.;aktır. Tahm:n bedeli 
14044 lira 50 kuru~ ilk teminatı 1053 
lira 34 kuruştur. Şartname komisyon.da 
görülebilir. İsteklilerin kanunt belgele
riyle belli ıaatte komisyona gelmeleri. 

(298) (8092) 

Harp Akademesi için 225 ton ku
ru ot 17. 12. 937 Cuma giinü saat 15 
de Tophanede 1atanbul Levazım Amir
liği satınalma komisyonunda kapalı 
zafla ek&iltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 67 50 lira, ilk teminatı 506 lira 
25 kuruttur. Şartname komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanunt be!ge
lerile teklif mektuplannı ihale saatin· 

• . k d r korniS)'O-dcn hır saat evvelıne a a 
na vermeleri. (30i ( 8lOl) 

astarblt 
Mektepler i:;in .:ıuuu metre ı·1c 

. tre cep ı 
kahve rengı seten 2500 me d ğııt· 
astarın pazarlığına istekli ~~~ 'saat 
dan 9. 12. 937 Perşembe gunu vazıııl 
14,30 da Tophanede lstabul Le a .. 
amirliği satınalma komisyon~ndab:de!J 
zarlrkla alınacaktır. Tahmın 

5 
liri 

2872 buçuk lira, ilk teminatı 21 

44 kuruştur. . yo ... 
· komıs •• Şartname ve numunclerı . te 

. · . ·1 • belllt saa da gör:ılebılır. İsteklı erın gı02) 
komisyona gelmeleri • (308) ( 

için 
Askeri lise ve Orta Okullar gS7 

77996 metre pijnm:ılık bez 21. 12· ıst.. 
S:ılı günU sa:ı.t 15 de Tophaned~yo
Levazım amirliği Satınalma J{o pJ .. 
nunda kapalı zarfla eksiltnıcsl ya ~ 
lacaktır. Tahmin bedeli 17159 uraurut' 
kunı~ ilk teminatı 1286 lira 93 k is .. 
tur. Şartname ve numunesi l{otn uıil 
yonda. görlilobilir !Bteklilerin l<~ıı.]e 
belgeleriyle teklü mektupla.rınI l l!{o
saatinden bir saat evveline kad~) 
misyona vermeleri. (303) (809 

4200 rnet-Ordu Hnstaneleri için 13 .. . ı;a.ıı.ı 
re patiska 21. 12. 937 Salı gu.nU z.ıııı 
15,30 da Tophanede İstanbul ı.,eva k81' 
Amirliği Satınalma Komisyonun~tır' 
palı zarfla eksiltmesi yapıJac iJ18ı" 
Tahmin bedeli 48312 lira ilk teın ,,8 
tı 3623 lira 40 kuruştur. Şartn~e 1!" 
nUmune.~i Komisyonda görülebilır.ıdi! 
teklilerin kanuni belgeleriyle . t~s.8t 
rwktuplarını ihale saatinden btr leri' 
evveline kadar Komisyona verı.:) 

(305 (80110> 

yvs.· 
Harp akademisi SV. grupu had·ıeıı. 

natı için 300 ton• yulafa teklif e2.~31 fiat yüksek görüldüğünden 10-l Jıkl& 
cuma günü saat 15,30 da paz.1.1' ııl • 
Tophanede levazım amirliği sat~h· 
ma komisyonunda yapılacak~P"· t ı:nf" 
min bedeli on beş bin lira, Jlk :ınu· 
natı ll25 liradır. Şartname ve nt ı<ll• 
neleri komisyonda görülebilir. 1s et>el• 
lerin kanuni belgeleriyle birlikte elC
li gt\n ve saatte Komisyonn. gelm 
ri. (301) ( 8005 

1.15G 
Dikimevleri için 16 'No. dan~ dflll 

kilo, 18 No. dan 735 kilo, 25 ~;,bııı 
2370 kilo, 'lO No. dan 5630 kilo U 
keten ipliği 20-1-938 Perşern.~4 .. 
:ıaat 15 de Tophanede tst. LeV }{l\" 

mirliği Satmalma komisyonun~tıı'' 
palı zarfla eksiltmesi . ya~ıl~ ıeıııl• 
Tahmin bedeli 112030 lıra, ılk uı~ 
nntı 6851 lira 50 kuruştur. şıır f5" 
mesi 560 kurtL5 mukabilinde l{o~O" 
yondan alınabilir. Nümunelerl. ı;a• 
misyonda "'crülebilir. !steklilertn ..,, 

c. • t plıırw 
nuni belgeleriyle teklıf mek ~ l<O." 
ihale saatinden bir saat evveliJlC 
dar komisyona vermeleri. 

<306) (8100 
ııJl" 

Dikimevleri için on bin metre ~ııU 
talılc ara bezi 14-12-937 Salı 

1 
JP' 

saat 15 de Tophanede lstanbU J{o • 
vazım amirliği SatınaJma. e1' • 
misyonunda kapalı .zarfla. rrnıı~ 
siltme.:ıi yapılacaktır. . ~2' 

bed . - O • ·ık teınınatı elı 5 ı O lıra, ı ··mııJlC" ve nu 
buçuk liradır. Şa.rtnam_e. 

1 
teklilC .. 

si komisyonda görülebılır.. 5 el<tuP" 
rlıı, kanuni belgelerile t~J<lıf ~ e<f'fC
larını ihale saatinden bır ~ri. 
line kadar komisyona vcrme 

(286) (7952) {1• 
- ~· b!lğlı ıı:ı _, 

!stanbul L. V. amirligıne ton ~uln.ı-
essesat hayvanatı için a.oo. snıı.t :ı.5 
16-12-1937 Perşembe gUnU .,_, [Ul1if" 

ede L V• tı• 
de !stanbulda Topha.n ııl · zs.ri!" 
liği satınalma. Ko. da. ka~ ~ ()00 ıfr8-
lmacaktır. Tahmin bcdelı ;ı. · s.ıı:ıe ''6 

ilk teminatı 1125 liradır· Ş.a:u1 )"uııı! 
"rülebtlir• oAlt'ı 

nümunesi Ko. da. . go . e cdileee~ ....... 
çuvall~ müteahlııde ıad . ,10 tc1< 
isteklilerin kanuni beJgel~iııdcft bit 
lif mektuplarını ihale saa. "errııelO-
saat evveline kadar K~~ 
ri. (293)~· 

Göz hekl1111 dlfl 
·tt11 Dı .Muıat Ranıt ,;ıfıllsııe 

Muayenehanesini T-ııltslın- t. J1JJJ' 
URFA AP Ta.rlabnşı Cad. • , 1553 

nakletmiotlr· Tel· 
0 

.. ıeeferı 
··n· g 

1 
Pazardan maada hergu • kodıı' 

'k·d n altıY3 •onra saat ı ı e 



Diş ağrısı 
ea,ka hiçbir 

ağrıya 

benzemez 

Dlşlerlnlzln çUrUmemeslnl tstlyorsanız 
~ğzınızı sabah, öğle ve akşam ve her ye
tlle kten sonra gUnde 3 adef 

R8dyolinle 
bı lırçalayınız. 
~:lerınızı beyazlatacak, mlkropJa:-ı öldürecek,. nefes 

kusunu izale edecek, di' etlerini kuvvetl~ndırecek 
En müessir diş macunu 

~~adyolin dir 
Fi~----1 ................................. . 

i NKIBAZ 
H ~ ZIMSIZLIK 
Mide ekşilik ve 

yanmalarını 
giderir. Son dere.. 

co teksi! edllml§ 

bir tozdur. M:Uma 

.sil M:Uatahzarlar • 

dan daha çabuk, 

daha kolay, daha 

kat'! tesir eder 
MJda ve barsaklan 

alıştırmaz.; AğtZda 

ld rena kokuyu ve 
tatsılzığı defe. 
der. M AZ ON 
isim ve HOROZ 
markasına 

dikkat. 

---·--~ '- 20335 
~t'1E:MIZE VERECECINIZ iLANLAR VE iLAN JŞLERINtZ 

ıÇJN BU NUMARAYA TELEFON EDiNiZ: 
l\drea: lıtaubul Aclı:araCaddeıi 

.......... _.;.VAKiT Yurdu altrnda No: 105 

elefon: 20335 •••••ı•••••••••ıl 

~stanbul OUmrUklerl Başmüdürlüğünden: 
'l~h 31 adet Nagant toplu tabanca bu tab:ı.ncalarm alımına yalnız zabıtadan 
~ıtı: nn ve satımına izinli kimselerin girebileceği ve \'esikalarmı ihale es
~lo ta komisyona göstermeleri mecburidir. 720 kilo pamuk mensucat 9980 

lıo lt~:k 1021 kilo hurda demir ve demir eşya 223 kilo muhtelif ipek eşya 
llıeııs~ 0 llıUstahzaratı kimyeviye 75 kilo müstahzaratı tıbbiye 849 kilo yün 
~a sa <:at 1459 kilo radyo gramofon soba kalorifer ve aksamı 765 kilo ağaç eş-
~~ıt ,,kilo asit 1390 kilo ham mantar 653 kilo cam ve şişe eşyası 523 kilo 
~lo b e reklam 55 kilo kauçuk mamul atı eşya 44 kilo deri mamultı eşya, 56 

~ ~tl'ı:Yan .~Yası sürme, ruj ve saire 25 kilo dolu sinema filmi 3705 kilo e-
~inınıotarU ve kağıt imaline mahsus kurulmamış makine Son Telgraf ga-

n 19-11.937 günlü ntishasile ilan edildiği telefon 23219 (7920) 

, ~IIDl'lll=mıt·••mmıra;IEDI 
~ '\·i~

1

~er Belediye şubesinden: Sarıyerde Yenimahalle caddesinde 123 sayı
~l'ııllıas ilik.on direkleri tehikcli olduğundan on beş gün içinde mahzurun kal· 
lı.ıa .1tıı1

1S h~kkında diğer hissedarlardan Emlaki Milli~e Mü~iriyetine ve K~z
lq~ıııta?\d e,. ranyaya iht:ı..rnameleri yazılmış olmakla dığcr hıssedarı olup : .u
) 

1l\iı1ct a .bulunan Eftimyanın ikametgah adresi meçhul bulunduğundan ılan 
tır.ıııar k:n itibaren on beş gün zarfında tehlike kaldırılmadığı takdirde yapı 
,14lacağı nun_unun ~4 ncü maddesi mucibince belediyece yıktırılarak ankazı . sa-

ıı Olunl'llalurn olmak \'C tebliğ maka mma kaim bulunmak üzere keyfıyet 
Ut. (8160) (B) 

~ Otobu . 
l'ı: l'ıs1tıde s ıştetrnek için belediyeye yeni müracaatlar vaki olmaktadır. Şeh!r i

a::ı-ı tı di;erek eskiden mevcut olan gerekse yeniden açılan otoblls hatla:-ı ta 
tr. ~li~b 01rnuştur. 

a.' ':e ·~ hatta otobüs ila\'esine imkan olmadığından yeniden otobüs çık:ı.r-
l! flletrnek · · ·· d ·1 · kt' .. tı:ı ıçın badema musaa e verı mıyece ır. 
~ · a l'llUracaat edilmemesi lüzumu ilan olunur. (B) (8161) 

l ı\~t 
~ 1hlııct - 'Edirne lisesinden 14-7 927 
~ ~ "h~rn723 No. ile aldığım belgemi 

11liıı hU1t ~enisini alacağımdnn es· 
mu Yoktur. 

Ş~·köy İskan '"'"dr 
'F'chmi Demirci 

.............. ·······················::::: ::::::::::::::::::: :: ............ ······················· :: :: :: :: C\r.eccanl muayene :: .. .. 
:: l'crşeınrıe ı;tınıerı Rtı.HI "l den 6 • Kıtdıu :: 

H Orta!<öy Taşbasamnk Pnl:ıngadl\ 2!1 ~i 
H num:mıd1 Ooktor MUmt.11 <:iir5ın~· § 
H fnkirlnı parnsız. mu ... yenE> eder. E :: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: :::~::::::::: :::::: 

HABER - Aktam posWı 1f 

Hakiki Kaşe 

MADENi KUTULARDA 
~ OLDUGUNDAN t:erkibi VE TESiRi KATiVEN DEGiŞMEZ § . 

Soğuk Alğınlığına, Nevraljiye, 
Baş Ve Diş Ağrılarına 

1 Senelerdenberi tecrübe edilmiş 
En tesnıron emsaosnz no~çtoır 

ALGOPAN Her Eczanede 
Bulunur 

·~ 1 
...................................................................................... 
ismine 

_3 ve SAKALLI Markasına 

~]lill~~~~~~~llIBlll~illlOCillllllllrnl lıooımm11ımııram•ıımmmıınıınııı~ım ~ L ü ff en DiKKAT 

~~~~·~ER' T°rV~A!lJ • 
I ': ~mumt cerrah! v~ sinir, dimağ COLUMBiA 

ŞiRKETi 

• 
Estetik cerrahisi mütehassısı 

Paris T rp fakültesi S. Asis~ 
Erkek kadın ameliyattan, dimağ 
estetik "Yüz.. meme, karm bu
ruşuklukları., Nisaiye ve doğum 

mUt.ehassısı 

Muayene: Sabahlan M e c ~ c nen 
5 ten 8 e kadar U 

öğleden sonra Ucretlidir 

Beyoğlu, Parmakkapı, RumeU Ban 

- No. 1 Teleforı: 44086 -

Zevkimi 
okşayan 
yalnız 

Saati olmu~tur. 

ZARtF - SAÖLAM - HASSAS 
162 birinci mük5fat kazanmıştır. 1938 

yılbaşı Movado deposu: Sultanhamam 
Havuzlu han 1. 

İstanbul üçıilncü icra memurluğun-
dan: · 

Mukaddema İstanbul Ankara •.;addesi 
Sevim lokantası sahibi iken halen ika
metgahı meçhul olan Hasan İbrahim. 

İstanbul asliye 1 inci hukuk mahke
mesinin 4/ 10/ 937 tarih 37 /102 s:ıyılı 
ilamı ile Tahtakale Alacahamam sabun
cularhanı caddesi 42 No. kasap Kemale 
olan (580) liranın <fo 10 tanzminat yüz
de 5 faiz 28 lira 69 kuruş masarifi mah
keme ve masarifi icraiye ile birlikte te
diyesine dair tanzim edirp b!trai tebliğ 
ikametg5hınıza gönderilen icra emri 
tebliğdz gelmesi üzerine işbu ~.:ra emri
nin 20 gün müdetle ve ilanen teblipine 
karar verilmiştir. Tarihi tebliğden 20 
gün içinc!e mezkur borcu vermeniz bu 
müddet icinde borcu vermez ve tetkik 
merciincl;n veya temyiz veyahut ia.:Iei 
muha1•cme yolu ile ait olduğu mahke
meden ic:anın geri bırakılmasına dair 
bir knrar getirmedikçe c::bri icraya de
vam olun;-.ı;ağı ve yine bu m:iddet içinde 
mal beyanmca bulunmanız mal beyanın 
<la bulunmazsanız hapis ile tazyik olu
n:ı::ağınız gibi hilafı hakikat beyanda 
bulunursanız hapis ile cezalandmlaca
ğınız ilanen tebliğ olunur. (V. P. 2003} 

ACELE SA Ti LIK PlY ANO 

' 

.17408 

17405 

17415 

17409 

17403 

17402 

Bayram mUnasebetlle 
Çıkardığı son Plakları takdim eder 

EHLi DiLLER Bıo.y Y csari .Asım, Bayan Semiha 
SAYFiYEDE HAYAT Bay Necmettin Riza. 
HONKA.R SULAR &ytı1n Hamiyet 
ÇARE SAZIM Bayan Hami~t 
TAVLA ~AMPJYONU Bayan Mahmure, Beıiktaşlı Kemal 
NE OLUR KUSURA BAKMA Bayan Mahmure, Betiktath 
Kemal 
AYRJLSAMDA O YARDAN Bayan Süzan 
BlR YAŞ GiBi Bayan Süzan 
BlLME.\1 AŞKJMIN EN SON DEMi KiM Bayan Nedime 

HiCAZ GAZEL ARTIK O GOZEL GÖZLERiNiN 
İsmail Hakkı 
ÇORJ.U KARŞILAMASI Bayan Hayriye Devir l r 
ÇIBILDAK EMiNE Bayan Hayriye Devir it 1 

&4 

Yau ... 
Müşterisinin 

zevkine 

NOZAC 

ieffaf malzemeden yapılan kurşun ve 
mürekkepli kalemleri ile ayni 

model masa ıcalemleri güzel 
sanatin canlı bir üadesi 

ıiemektir. 

hizmet eden ı~güzar 
kırtaı;iyecilerde bulunur. 

THE CONKLIN PEN CO. 
TOLEDO, OHIO, U. S. A. 

Nafıa Vekaletinden • • 
15-1-933 cumartesi günü saat 10.3 O da Ankarada Nafıa Vekaleti malzeme 

eksiltme komisyonu o:iasında 2730 lira muhammen bedelli 21.000 adet telgraf 
fincanının açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 204. 7 5 liradır. 

Bu işe aid şartname ve sair evrak Vekalet Malzeme Müdürlüğünden para
sız olarak alınabilir. 

İsteklilerin 15-1-938 cumartesi günü saat 10.30da Komisyonda hazır bu
lunmaları lazımdır. (4404) (8061) 

lstanbul Erkek Oğretmeo Okulu 
Satınalma Kom "syonuodan: 

Okulumuz için alınacak olan 4000 kilo Bursa Pirinci 7 / 12/ 937 Salı gü -
nü saat 14 de Cağal oğlunda Liseler Muhascbccilit:rinde Okul satmalma l{o -
misyonu tarafından ihale ed'.! •. 1el< üzere açık eksiltmeye konulmu§tur. Mu -
hammen fiatı 23 kuruş ilk teminatı 69 liradır. İsteklilerin şeraiti anhmak 
için Kadıköy acıbademde bulun...n Okul ldarcsint, Eksiltme için belli gtin ve 
saatte ilk teminat makbuzu ve ticaret Odası 937 yılı belgesile Komiyana gel
meleri • Teminatın eksiltmeden bir saat evvel yatırılma.s: ilan olunur. 

{7772• 

Yanm kuyruklu PLEYEL markalı r••KMll:*r.a!#!!:W:ı:::ltil:l'a+l!Am!S!ll•m••m-----------
bir piya'lo sahibinin azimet= dolayısi?e 1 il Tıp Fakültesi sabık nisaiye muavini birinci sınıf m:i teha sısr operatör. 

çok acc1e ve c:ok ucuz s:ı~Irktır. Talip ' ~ u:IJ iL jE V (M A INJ T [E ~ ~ R 1 

1 olnnl:ırın Bc~ğlund:ı Alyan soka.ğ•nda 
· .. Kadıköy Moda caddesindeki 91 No. lı hanesinde her gün hastalarını 13 No. ya lokaz:yon pansıyonuna m<.ıra-

i ----------• kabul eder. 
caatlan. 



12 

· ~®YhlYl<dle osıraır 
e~meynfr\)n~? 

Ağrılarınızdan 
kurtulmak ıs:ersenln 

EFALiNi 
m lYI fi:iı a ~kak. 

<aıUoırııoza 
ff\!Je(goe &:> @iırnp = 

l§Jaş ve IODş 
~ıroBarn .. ~<f:>c 
ma'{t:D~ma ve 
marff~all ağırna 
Daırro1n1a kaırşo 

~esDlr'D şayana 
lfiı \'f'lr®'U! <91eır~c<e<91e an1idHıra 
~1JEE11m::ııam!!lilllil21i&il ... illll ...... m11 .. -.._ ... 

a da günde 3 
aşe alınabilir. 
ideyi - KalbB 

az. Taklitle
n sakınınız. 
e zaneden 
ı i k arnbalaj-

1 arını ısrarla 
arayınız. 

2::::~~~1im!:~Eil!IDlllll ..................... . 

• • 

Bütün erkekleri tcshh cdeb~lirnin. Bir mikııatıı;m iğne· 
lc:-i cezb~ttiği gibi, cilt için gayet sabit ve son derece ya
pışan ve gayet ince olan bu yeni "Birde dört pudra,, yı 
t-;~rübe et. 

işte, kimyagerlerin ve kadınların 50 --~= 
ucnedenberi anıdıkl<ııı pudra, günde 
bir defa pudralanmdk kafidir. Cildi
niz için son derece yapışkan ve ga
yet ince olmak itibariyle yüzünüzün ' 
ve burnunuzun parlaklığı ebediyen 
zail olur. 

Dışarda, yağmu't' ve güneşte, dahild, 
sl'.:ak salonlarda (resimlerde gördü
ğünüz gibi) her ıeyi yapabilirsiniz. 

Suya, güneşe maruz kaldığır.ız ve ~~~~~ 
dans ederek terlediğiniz halde tenin ~ 
şayanı hayret safiyetini muhafaza 
edersiniz. Akş:ım ih:eri yorgun buru- .~r;~;;ı 
şuk bir yüzle evine avdet eden kadın
lar, ciltlerini tazeleyıp gençleştirc
bilirler ve birkaç yaş daha genç gô· 
rünmeye muvaffak ulurlar. 

Bu pudra gayet beyazlatıcı ve kuv· 
vetlendiricidir. Yüzde hiç bir vakit 

leke ve. t.lb:ıka halındc gözUkmez. ıı ni adeta t;:ıbii telakki edeceklerdir. 
G;:ıyet ınee olm:ısı itilı:ırile ci1ddc o Siz de bu sihramlz, gayet ince ve 
ka ar gi.:Ot>I \'C munta~m yapı§ır ki son derece yapışkan ''birde dört" 
me\·.:ucliy ti lıile r ~, kcdilemez. En pudrayı ısrarla ve markasına dik· 

m:rrt d'stlnrmız oile (Bu pud.a ı· kat ederek isteyiniz. Neticesinden 
s ind_) teninizin cazip güLelliği • memnun kalacaksınız. 

urumu 
t1 osu 

HABER - J\kşam poataaı 

yo ına 

1938 Mo eli i ·E VA 
R.ADVOL 1 

Her sene olduğu gibi bu sene de 

RADYOLAR ARASI DA 
DÜNYA ŞAMPiYONUDUR 

Pek yakında geliyor bekleyiniı 
Bu R · dyoları görmeden 
başka Radyo almayınız 

Türkiye Umumi Vekili 
Abdurrahman imrf 

Bahçekapı Hasan Ecza Deposu 
üstünde 1 elefon : 23521 

I 
• ~ıınıı•nnın11ınıwmıııınıııım~J~ııımııimıınııııı~ıımıımıııımıınıııı~ı~ımııı~mıı~ı:mılliimmı~~r~ıı~ıımımmınm1111ını:~nıııııf~~ı~nıııımlfill~ 
•~~ A O E M i i K T i D A R ~-o. 

ve IB ~ L. G E VI ş lE K L o ~ D °'° ~ K A ~ Ş5 Ü 

• 
SAÇ BAKiMi 

Güzclliiin en birinci §!U'tıdır. 

Kepekleri ve snç köklerini tedavi eden 

tesiri mücerrep bir ila~tır. 

HEOiVELiK 

ELEKTRiKLi 
TRENLEıt 

TiE 
de 

VERESi 

2 zncı keşide 11 Birincikanun 937 dedir. 
s tıhk ç"ft:lik 

Feriköylinde Bomonti caddesinde 
Fın:ı sobğt:ıd:ı. 9 No. l: iki :nandım bir 
evi havi çiftlik acele satılıktır. Umurca 
fabrikasına muttasıldı,r Görmek istc
yenlerm içindekilere, Fcriköyündc TJllla 
şahin sokağında 97 No. 1ı mandıradaki 

Bay Bernara müracaatları. 

·t<ramiye 40. '00 Liradır. •• u 
Bu:ı ka: ı 5.000. 12 000 ıo.ouo liralık büyük ikramiyelerle ( ıo.ooo 

ve 20 OM) •ıral c Hd adet mm· fat vatdır .• 

Ş. ıl "'"d ... r binlerce kio:iyi zeng!~H.den bu piyaneoya iştirak ediniz ... 
ım ıye '"" .. :ı: 

ira ık odalar 
. . eueharıe, 

Ankara caddesınde Orhan Bey hanında yazıhane ve ınua~. at• 
"llpılmağa elverişli kiralık odalar vardır. Gazetemi:~ idaresine rnuraca 
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KAHRAMAN KTZ 

~ rankavel sadece şu .:evabı verdi: 
- Mösyö dö Rişliyö'den 1 

l' Trankavel, baş piskopos LUi .dö Riş-
1Yüy{i kastediyordu. Annais ise: Kardi· 
~~1 06 Rişliyönün kastedildiğini dü~ün· 

U ve titriyen bir sesle: 

0 - Mösyö. dedi. Kendinizi mfülafaa 
.an ictinap eaivorsunuz. Binaenaleyh 

Btz• 
\' 

1
• kılı!;tan daha başka bir vasıtayla 

~ta;:ağım. Buyurun, mösyö serbestsi· 
?lız S · d •· -ı t " ız e susun mosyo er 

İtiraz etmek üzere bulunan dört asil
zade bu ikaz üzerine durdular. Tranka-
\'cljn ,.eh · b' -ı·· h • 'b' d .ı\ " resı ır o u se resı gı ı sarıy ı . 

rına· s eapknsrnı çıkardı; 

1 - Mösyö, ded=. selamladığım "ey, 
az' " ta 111 k~hramantık ve vakarınızla henim 
llt rafırndan akıtılan birkaç damla kanı· 

zdır. Buyurun mösyö Tr,. '·aveJ ! 
it Gen: kız b· nliEinin derinliklerine 

adar •. ha • 1 b' ı.-·ıd .. :: il:! rnute ssıs o muş ır ucu e yur~· 
eğe başla.~ı ve dügündü; 

lt - BJtlin hayatımı biliyor. Muhak· 
/d·.ki R'şliyöoün hizmetkarlarından bi· 

ı ır F l. · akat .. Bakışlarındaki bu a.salet, 
~ §ayanı bayret alicenaplık, bir k:.ıdınr 
it· r~larnaktansa ijJümü tercih etmesinde 

ı ıraa ı:r bir e.. -ıayır, hayır bu meziyetler 
tasusta bulunamaz! ... 

aç,;vitı korjdorlarını geçti ve sokağa 
la. n kapıyı bizzat kend'si açtı. Ba açı 
11; blrapının yanında, bir an. birib:rleri· 
•et aktılar. Genç kız, o ar.a kadar his· 
ba lllCdiği bir heyc<.;an duydu. Trankavel 
ihrının döndüğünü hissetti. KallJ!ni:ı 
hlr:~a ettiği bütün ümitsiz aşkı dudak· 

a çıkacaktı .•. 

le dl'arn bu sırada, ır.ıJstehzi bir ses şöy 
Cdj : 

tle:l:- :Ne büy{lk bir tedbirsizlik Annais 
ı. Bu casus serbest bırakılır mı? 
l' 

tl:,, rankavel ürpererek döndü ve ıner-
•w en· . 

tine •n ilk baEarnağmda durarak, kendi· 
f:ırı "arn;.rdan daha acı gelen b:X istih· 
.. :ı 1)~•. 

aı.iı2 d .. ı.:n, son derece iyi giyinm~ş bir 
hu ~ c-y, gC:rcü. Trankavel bir anda 
§cıı· , ~r.·· tıınrt!ı ve k<;lbini .ıı: : ve r;lch-

·• o.r .. ,. .,,: t " B d · • .. . . ı. ~ C. \ır-.. r.. u a &::ı'!'t, h:ı.1-

:'"n n sırası üzerinde, Annais'i iki yana· 
ğmdan öpmüş olan adamdı! 

Ve. Trankavel, bu adamın ıizcrine yU 
ı•:.idü 1 

Ş3şaalı elbiseli asilzade, Tr:ınkave· 

lin gel:şini yerinden kımılamadan 

seyretti. Fakat benzi sarardı. Hiddet· 
ten mi? Korkudan mı? Annais bUyük 
b'.r tecessüsle onlara bakıyordu. Düello 
muallimi merdivene yaklaştığı anda, 
güzel elbiseli aailrade bir basamak yu
karı ~ıktı Annais dudaklarını ııırdı ve 
Trankavel !bir kahkaha savurdu. 

Meçhul asilzade hiddetle bağırdı: 
- Bu kudurmuş şeytan da kim? 
Trankavel istihfaf dolu bir nazarla 

ona baktı ve: 
- Mösyö, dedi, bir basamak daha 

ger:Ierseniz, daha büyük görünüroJ. 
nüz. Siz o adamlardansınız ki, rörül· 

melerl için. ayal:lannın altında bir kaide 
bulunması lazımdır. 

Genç asilzade bir basamak dir.a çı
karak bağırdı: 

- Kiır.inle konuıtufunuzu biliyor 
musunuz? 

- Hala mı? Siz nereileyse bulutlar 
kinde kaybolti.:akıunız, yahut bir çöp· 
lüktc ... s:ıi böyle yukarıya tırmanmış 
görünce, adeta bir leylekle konuşl:yo
rum gibi geliyor. Fakat, parlak tüyle
rinizi gör:ince bir papağanla konugtuğu 
mu anlıyorum. 

- Sefil J Sen bir prensle konuşuyor
sun! 

Trankavel Annais'e dönerek şapka
sını çıltanlı, sonra, asilzadeye doğru dö 
nerek fapkasını tekrar &:"iydi ve tahkir 
:imiz bir tavırla bunu kafasında dilzeltc 
rek: 

- Beni tahkir ettiniz, dNi. Burada, 
emin bir yerdeairıiz. fakat şunu iyi bi
lin: kral ailesine mensup olıanız bile, 
bu evin dışında, sizi her nerede görür
sem göreyim. bana tarziye veıecek. c.ksi 
takd'rde öleceksiniz! 

Ve Trankavel, bu söz Uıerine, baıı· 
çevirmeden sukağa çıktı. Genç kız onun 
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KAHRAMAN !{tZ '0 . 

----------------------...-------~--~--~------------------------------biliyor, fakat meydanda bir rakip kar§ı
sında, izharı acıediyorlardı. Bunun için 
dir ki, Şever, Fontray ve Liverd1n is
tihfafla omuzlarını silkerek şöyle dedi

ler: 
- Büsyerden sonra bize yapa•.:ak 

bir iş kalnuya'.:ak 1 Mösyö öldürülecek l 
Döğilj başlayınca, Busyc:r b!rkaç 

parlak hamleden sonra, bir yıldırım sür 
atiyle kıl1cım uzattı. Ve arkada§lilrı bir 
ağızdan bağırdılar: 

- Bitti! 
Fakat Trankavel yerinden kım·lda· 

madan bu müthiş .darbeyi bertaraf et· 
mişti. Gülümsiyerek: 

- Daha bitmedi 1 
Dedi ve ~ayet sakin bir sesle r Jkibi

ne sordu: 

- Mösyö dö Büsyer. siz solalıc:nısı
nız? 

- Hayır möııyö. fakat sağ elim ba· 
na kAfi ( yeni bir darbe indirdi. fakat 
gene muvıflak olamadJ) bu suali ni~in 
soruyorsunuz? 

- Çünla:i iki elinizi birden sakatla
mak mecburiyetinde kalsaydım ç<>k 
müteessir olacaktım. Fakat madc-mki, 
sol elinizle döğü§müyorsunuz. Sağ eli· 
nizi yaralamam kafidir. Dikat edin mös· 
yö. işte ı 

Son sözle beraber Büsyer kılıcını dil· 
şürô:i. Trankavel, seri birkaç kılıç dar· 
besiyle onu ıaıprttıktan gonra, tam bile· 
ğ;nin üzerine darbesini indirıniıti. 

- İ§te l dedi. Sekiz gün kadar dö
ğüşmekten mahrum kal~mız. Affı
nızı istirham ederim mösyö, cidden çok 
mliteessirim 1 

Şever ileriye atılarak: 

-- Srra ben.de, dedi. Sıkı durun mös 
yö! 

Trankavel tekrar vaziyet aldı vr gü
lümsiycrek şöyle dedi: 

- Ben sıkı duruyorum ama, sizin 
vuruşunuz hiç de iyi değil, moo;yo. 
Kılıcınızın ucu ço~ a.ıjağıda, kolaylıkla 
boğaaınıza vurabilirim . 

Şev er bu istihzadan fena halde kıza· 
rak b:ltün şiddetiyle hücum ettL Tran· 
kavel de onun blitün darbelerini kese
rek, hep ayni sükiinetlc: 

- Mösyö dö Büsyer ~bi, aize de 
hafif bir eldiven takmakla iktifa ediyo
rum .. Kırmızı bir elc!iven 1 

Şever bir çığlık bastı 1 Trankavelin 
müthiş kılıcı onu da, tıpkı Büsyer'i 
olduğu gibi, bileğinden yaralamı~tr.~ 

Hem de ayni yerden ... 
Trankavel, seviırili tebessUmiyle: 
- Se'lciz gün sargılı ge:ı:mek mecbu

riyetinde kala•.:aksıruz. Çok müteessi· 
rim .•. Fakat ne zaman arzu ederıoeni:ı:, 
hakkınız olan intikam döğüşü için, 
cmr:Oize amadeyim! 

Bu defa Fontray ilerledi ve bir kaç 
kılıç sall:ıyıştan sonra, Fontray da, b~le 
ğinin ayni yerinden yaralanarak çe1til· 
di. İçlerinde en iyi döğüşçı:i -olan Liver· 
dan da birkaç saniye içinde, arkadatla
rımn akibctine uğnyarak kıhcmr dü
şür.dil. Böylelikle dördü birden, ayni 
yerden, ayni yarayı almışlardı! Yaralar 
hafifti, fakat birkaç gün isin, döğüşme· 
lerine mani olacaktı. Bunlar, mertliği 
en yüksek merte'beye ulaştınnı! bir 
merdin, istihfaf dolu merhametkar yara• 
fonydı. 

Dört asilzade, elleri mendilleriyle 
sarılı olduğu halde, kenara çekilerek 
bir müddet gizlice istişare ettilCT. Çehre 
leri mosmor kesilmişti - korkudan, 
hiddetten, h isaptan değil - mo.mor 
kesilmişlerdi. çünko:i kafalarında kor· 
kunc; bir dÜ§Ünte vardı. Mmltılar ha
ı;nde teati edilen bu korkunç düşünce 
birdenbire, beyaz dudaklarından, yüksel 
meğe başladı: 

- Buradan diri olarak çıkmamalı
dır! 

- Ne kadar mert, cesur ve kuvvetti 
olursa, o kadar da tehlikelidir! 

- Belki bu bir caniliktir! Öyle ol· 
sun! Onun için her şeyi göze almalıyız ! 

- Kamaları çekin 1 Kamalan t ... 
İçlerinden biri bağırdı: 
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KAHRAMAN KTZ 

- Mösyö, sizi öldürmeğe karar ver 
dik. Kendinizi müdafaa edin. Dördü
müz birden hücum edeceğiz 1 

Dördü birden, sol elleriyle kamala
rını çektiler. Trankavel bir tek kelime 
söylemedi sa.dece kıhtını çekti ve vazi
yet alarak, istihfaf dolu bir nazarla on
lara baktı. Ahnlan ter içinde, gözleri 
dönmüş ve bu gözlerde, canilik etmek
ten mütevellit bir dehşet ifadesi bulun
duğu halde, kendisine doğru kati a
dımlarla ilerlediklerini gördü. 

At.:ele etmiyordu. sakin fakat kor
kunç bir §ekilde geliyorlardı. Kenc.lisin
den üç adımlık bir mesafeye geldikle
ri zaman Trankavel merhametle içini 
çekti ve müdafaa vaziyeti aldı. Karşısın 
.dakiler saldıracaklardı ... Tam bu esna
da, hadisenin cereyan ettiği yerin kar
şısındaki kapı açıldı. Birisi dışarıya çık
tı ve bir işaret yaptı. Bu işaret üzerine, 
dört yaralı durdular ve geri çekildiler. 

Dışarıya çıkanm vücudundan ve ha
reketlerinden. çok genç olduğu anlaşı
lıyordu. Başında geni§ bir fötr şapka ve 
yüzı:.inde bir maske vardı. EJinde bi~ kı
lıç tutuyordu. Bu genç, dört basamağı 
indi ve hayretinden dona kalan Tranka
vele doğru yürüdü ve yanına gelince de, 
bir tek kelime söylemeden döğüş vazi
yeti aldı. 

Dört asilzade: 

- Dikkat 1 Dikkat! diye bağuddar. 
Meçhul şahıs, susmalarını işaret eden 

bir jest yaptı ve dört asilzade 
çehreleri bembeyaz kesilmiş olJuğu 

halde gerilediler. Trankavel vaziyet 
aldı ve döğüş başladı. 

gence yapıyor. Trankavel ise bir tek haın 
le y~pmadan, sadeı.:e, tehlikeli darbeleri 
bc-rt:ıraf ediyordu. 

Trankavel ürperiyordu. Trankavel 
hayranlıkla rakibine bakıyordu ve karşı 
smd1ki hücumlarını büsbılitün sıklaştı
rryor.ken, Trankavel de şöyle düşünü
yor.Ou: 

- Yarabbim! Ne güzel dö~:.işyorl 
Fak;\t kimdir bu? Genç? Ah 1 Doğrusu 
şu düz ve seri darbe için, Barviyar onu 

heyecandan ürperdi!. Fakat yarabbim 
kim bu? Niçin maske takmış? Saçlanm 
sakhyan bu kocaman fötr şapkayı ne dl 
başına geçirmiş?? ... Fakat ... Hayır ... E
vet! Yarabbim, bu bir kadın! 

· Trankavel dehşet içinde geri sıçradı 
ve içinden, korkunç ve mustarip htt se
sin kalbini parçaladığım duydu: 

-- O!. .. 
Annais ! Annais'e karşı kılıç çekiyor

du! .. Beynin<len vurulmuşa döndü ve 
iimitsizlik içinde mınldandr: Bitti! Her 

ıjey bitti! Bu ateşin gözlü, daha ateşin 

kalpli genç kız, esrar dolu bir muk:ıdde
ratı olan bu asil genç kız, damla damla 

kanını kendisi için akıtmakta asla ttred 
di!t etm'.yeceği Annais, onu öldürmek 
istiyordu!... Evet, her şey bitmişti. 

Trankavel adım adım geriliyor, 
ve onun, kendisine kati darbeyi mdir-

mek için sarft.cttigi gayreti 3eyrediyor
du. kalbi parçalanacakmış gibi çarpıyor. 
hıçkırıklar göğsünü deliyordu. 

Annais ilerliyor, Trankavel ise geri
liyor, müdafaasını gevşetiyordu. Genç 
kız mütemadiyen y:irüyor, htı..:umkrını 

arttırıyor, onu ihtiyar bir meşe ağacına 
sıkştırmağa çalışıyordu. Trankavel ise, 

bütün ustalığını, düellodaki bütün il

mini, onu yaralamamağa ona dokunma
mağa hasrediyordu .... 

Ve, nihayet sırtının bu meşe ağacına 
yaslandığım hissedince ve binnctice, 

ya vurmak ve yahut vurulmaktan başka 
çare kalmayınca, zihnini meşum bir dü-
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KAHRAMAN Ki~ 4 

--------------------~------------~.:....---------------------------şünce sardı: Ölmek, onun eliyle öl-
mek! 

Trankavelin, S.deta istihfaf eder gibi, 
kendisine mukabele etmemesi, genç kızı 
.zıvanadan çıkarmış olaı..:aktı ki, sesinden 
tanmmak tehlikesini unutarak bağırdı: 

- Kendinizi müdafaa edin t k.:ndi
nizi müdafaa etsenize, mösyö, sizi öldü

receğ:m: 

Trankavel gülmeğe başladı: 
- Haydi canım 1 evvela size insanın 

nasıl öldürüleceğini öğretmem la.ı:rm ı .. 
Biraz daha yaklaşın, bileğinizi daha 
kıvrak kullanın 1 çekin 1 Uzatın! Daha 

hızlı 1 vurun 1 
Annais, kendisini kaybetmiş gibi, 

bizzat Trankavetin işaretlerine göre ha
reket etti ve bütün brziyle kılıcını uza

tarak bağırdı: 
_ Sizi bu ağaı.:a çiviliyorum 1 
Trankavel seri bir el hareketiyle, 

r· {sünü açtı. Dudaklarında mesut bir 
t ... Jcssüm belirdi. Yaşlı gözlerinde bir 
k ·ılcım parladı ve sevinçle şöyle eledi: 

- Yapın, matmazeli 

Trankavelin yeleğine bir damla kan 
C:ı.iş.ı:.i. Ayaktaydı, kılıcı ile genç kızı se 
ı:mladı ve sonra kıl.•;ı"lt kınına yerleı-

tir.di. Hafifçe, adeta bir iğne yarası gibi 
ince bir yara ile yaralanmıştı. Annais, 
yıldırım süratiyle uzatmış olduğu blıcı 
m nasıl zaptcdebilmişti? Trank.ıvelin 

düşünmeden, gayri ihtiyari savurduğu 
••matmazel,. kelimesi, nasxl bir mucize 
yaratmıştı? Darbe bütün hıziyle indiril 
miş ve hiç bir mukabele görmemişti. Kı
lıcın ucu Trankavelin r;öğsüne d:.ıkun
rnuş , fakat saplanmamıştı 1 Savrulan yüz 
lerce parlak darbe için.de, üstad Barvi
yar, hiç şüphesiz, bunu beğenf.4.:ekti. 

Annais maskesini çıkardı ve yere 
<i:.işürdü ... Kılıcım attı. Trankavei dim 
dim, çehresi sapsarı kestlmiş bir vaziyet 
te duruyordu ve çehresinde, hafif bir e
sefle beraber garip bir vakarın ifa.desi 
okunuyordu. Genç kız ise, gözlerini öl 
dürmek istediği rakibinin göğsünden 

sızarak yeleğe dUıen ka.11 damlalarına 
dikmitti. 
Aralarında, yerde duran kılıç, a§Tl~ 
bir hat .gibiydi. Etraflarında, sol ellerın 

de karnalannı tutan Fontray, Büsyer, şe 
vers ve Liverdan duruyorlardı Genç ~rz 

. 1 . . di ordu O ıse, 
gözlerıy e onu ıstıcvap e Y • d 

• . w. . duyuyor U• gururunun ısyan ettig1nı n· 
• . ld' - . . . ah etrnek? ~ır Buraya nıçın ge ıgını ız J bir 

casus olmadığını göstermek? Baya~na
münakaşaya kadar düşmek? Ne rnu 

sebetl... 1/ 
Fakat onu haberdar etmek ıazımdı 1 

h er 
hül"'sa e mademki doğuş ve servet, a • 

0
_ 

1 kd
. _ . d yı..nTOrdu, 

şey on arı ye ıgerın en a •AJ ~ ın 

na her zaman için elveda dernek lazı • 

dı. 
GülUmsedi ve şöyle dedi: 

1 . d" ıto ı;nua .. 
- Matmazel, bana, hır ue dar 

1. • 'nd" d' w. • b anı hayret ımıne ı ır ıgınız u şay ~ iıli• 

beyi öğrettiğiniz için hayranlığıtJU gtıııı• 
. ~· h' b' --"'"unu yemıyecegım ve ı.ç ırz~· ~bi ete.ı 

yacağım ki hayatımda ilk ınaglu y wra· 
Annais dö Lespar'ın karşısında ug 

dıın. 

Annais ürpererek sor~u: "l[Yof" 
- Demek ki kim olduguınu bı 

sunuz, öyle mi? .t • . aınano•., 

- Evet. Biliyorum! Aynı z dan aıı-
sizi öldürmek istiyenler ~rafın etdiğl
nenizin öldürüldüğü An~e den g tla bt" 
nizi, Lo.iz dö Lespar'ın sıze -~~y~ batoıı 
raber size nasıl bir kin verdığıll•• h"11gl 

· den .. 
dö Sen Priyak'ın, ergeç 5~ • aıı~ede 
parşömenleri çalal.:ağını ve s~zı :ncadele 
cek bir adama karşı nasıl bit 
ye giriştiğinizi de biliyorum... }\ıın• 

Kendisinden bahsedetınedeo öalı' 
is'e tehlikeyi bildirmekte bund: ~"' 
bü}":ik bir meharet göstereıneı d~tndatl 
mor kesilmiş olan Annais, bu a cı.etdcU• 

. • ona te:s 
nefret mı etmesı, yoksa • eınh'or• 
mU etmesi lazım geldiğini kestı;a.n, aıı· 
du. Güzel dudaktan arasın 
cak şu feryat koptu: . e rnö~ 

- Bir kelime, bir tek keldı~ ~?. 
yö. Bu sırları kimden öğren ırı 

Raripler ayni kuvvetteydiler. Daha 
ilk ~nda, biribirlerine layık oldukları

nı anlamışlardı ve bu, cidden harikula
de hir döğüş oldu. Çarpışan kılıçların 
havada ~ 1zdikleri kasırga, kıvılcımlar 
içinde parlıyor ve ölüm sesleri çıkarı
yordu ... En bily;Jk düello ü~~atla':, b~ 
şaht"ser mücadele önünde, şuphe9ız kı, 
hayTetlerinden dona kalırlardı .• Fakat 

:ariptir ki bütün hücumları meçhul 
~~~~~~~~~~~~~~~~----------------~------------~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------~~~~~~~-
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25 şer ve 188 numaralı sefer de 15 
dakika sonra yapılacaktır. Siz de bir '' G R A W O R ,, a 

Sahip olunuz. Çünkü: 
St.; fevkalade yükıek, pllklan katiyyen bozmaz. Otomatik ve 4 pol kuvvetinde olan meıhur (GRA WOR) Jükı 

Pik-uplu gramofonlannı her yerde ıırarla iıteyiniz.Taırada acenta aranıyor: GRA WOR Galata 
.--saıon Çayı--. 

Mevsimin en iyi ikramı yalnız SALoN ÇAYI dır. Zevkin.izi ancah 
SALON ÇAYI'nda bulabilirsiniz. SALON ÇAYINI her yerde :ısrarla 
arayınız SATIŞ MERKEZ!: İSTANBUL .ASMAALTI Tahmil .IOkak AZERBAYC~ 

Bankalar caddeıi No: 75. 

meşhur 
.~ . 

'" .... N ef as et ile 
ticaret haneat No. 8 Tel. 21771 

Yeni Hayat Turan Helvası 
Halis ~oyun stltU ve gilnlilk tereyağından mamul kakaolu helvamızı bir defa tecrUbe ediniz başka helva yiyemezsiniz 

Ayrıca Yeni Hayat Karemelalarının 
ve piyasada emsaDI Koz ve T AHiN 

bulunmıvan 
Helvalarımızın 

eşi goktur 
Bunlar ıureti huıuıiyede imal edilmektedir. Adrese dikkat: Galata Necati bey caddesi No. 92 Yeni Hayat imalathanesi.Abdülvahit Turan Telefon 40058 
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Ş~\YlrDu TQırk gençllğl, dCınk~ tııeyeca1Mlln mDfcDıngde tnı«JılkmQın«Jı veırcdlft: 

S ö z ü n d e n d ö n rn e k, 
nıed iyetin yüz karasıdır ' 

l 


