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Çinin merkezi tehlikede 
Japon polisleri Şanghayda 

irntiyazh mıntakaya girip adam 
tevkif ediyorlar 

Almanyanın tavassutu bir netice vermedi 
Şanghay, 5 (A. A.) _ Röyter bildi· bardımam sırasında bombalar isabet bomba düşmüş damını çökertmiştir. 

!" 1
l'0r: etmiştir. Alman tavassutu faydasız 

'l'tUtvo v~ Katung adındaki iki fn. Gene Vuhunun bombardımanında kalıyor 
gili Hongkong, 5 CA. A.) - Nankinde 
Ja~nvapuruna bu sabah Vuhunun lngiltereye ait olan ve C:amında. tngi· mare~al Şang I-\ay Şek le Alman bü-

tayyarcleri tarafından bom - liz bayrağı bulunan depoya da bir ~ Devamı 22 ınctd• 

Maceralarını anlatmaya 
başladı 

Bay iKena.n - Bayan Melekzad bugün 6 ıncı sayfamızda. hayatını a[ı· 
latıyor. -

' >kuYucularm& v! baş~· e~zcl ~ard!!ka, bir de büı~k 
1, MCJJSAIBAKA 

, ~~~~ad_ı. Size hem eğlence ve hem de menfaat temin edecek olan bu 
--.oaıwım tafsilatı 15 inci sayf a.mızd a bulacaksınız. 

N~!~~J:!.~~~et 1 
·ee Vaşanıak Hakkı = 

11eııbı, ıbüyük l>ir zevkle okuyacağınız en muvaffak oseridir. ~ 
- Pek Yakında - 1 

- .... -._ .... __ _..__.._. .... _...__._oıııııınııııuııııııııııııınıınıuımıııaı_..\ 

ln~aflı bir mu/ı.arrırm eseridir! 

ihtiyar bir 
bahkçı 

Göz göre 

Boğuldu 
Dün Köprüde bir boğulma vakası 

olmuş, 55 ya§ında bir ihtiyar göz gö
re göre ölmü§tür. 

Cibalide1 Bıçakcılarda oturan bu 
· tiyar Süleyman baba diye anılmak
tadır. Zavallı adam, her zaman oldu
ğu gibi, dUn de balık tutmak üzere ol
tasını hazırlamış, lastik ~izmelerini a
yağına geçirerek köprüye gelmiş ve 
dubalardan bhi üst.tine çıkarak olWl· 
nı denir.e salmı§tır. 

Bir aralık tuttuğu balıkları yerleş· 
tirmek için ayağa kalkan Süleyman 
babanın lastikleri kaymış ve denire 
dü5milştür. Yüzme bilmiyen ihtiyar 
feryada başlamış, yetişilip de çıkarıl
dığı zaman öldüğü görillmü~tür. 

Düğün evinde 
bir facia 

Kırkı ağır, yllz 
~aralı yar 

Varf}O\'a, 6 (A. A.) - Jezoy lföyün
de bir düğtin esnasında odala rdan bi
rinin döşemesi çö'&müş ve davetliler 
bodruma yuvarlanmıştır. 

Bu sırada bir de yangın çıktığın -
dan kurtarma işi mümün olamamış

tır. Kırkı ço!• ağ"rr olmak üzere yüz 
kadar yaralı vardır. 

Gece şiddetli 
bir fırtına çıktı 
Kaza olup olmadığı 
benUz btllnemlyor 

Birkaç gündür devam edcu lodos, 
bilhassa dün s:ıbnh oldukça şiddet 
lc.nmişti. HaYa :ıkşam \! :;tüne doğru 

yatışır g?bi olmuş. fal•at saat 17 de 
şiddetli bir yağmur ve bunu mUtea 
kip te ini bir fırtına çıkmıştır. 

Gece de devam eden f ırtınanm 
tahribat yapıp yapmadığı hakkında 

henüz bir malmat nlınarr.amıştır. Fır 
tına sabah üçe kadar ayni şiddette 

devam cdiyoreu. Karndenize çıkacak 
tcknclerde:ı brızıları bu yüzden acfer 
lerini tehir etmi5lerdir. 

:\.nadolu Ajansının telgraf tellc.ri 

de yıldırım isabetilc bozulduğundan 

uznn müddet muhnbcrc yapılamamış 
tır. 

Baş ve k .il 
Perşembe gUnil Ankaraya dönecek 

Başvekil Celil Bayar, yanında husu- fından 1:1ğurlanmıştır. Celil Bayar~ 
si kalem müdürü B~i Sedes olduğu şehrimizde iki gün kalacak, hususi j§" 

halde evvelki.akp.m 19,50 de kalkan !erile meşgµl olacak, perşembe gUnü 
trene bağlanan hususi vagonla Anka· Anka.raya dörunilş bulunacaktır. l 
radan hareket ctmi§, dün sabah 11,45 Bayramdan evvel gehrimize gelmi§ 
de Haydarappya ·muvasalat etmiştir. olan maliye vekili Fuat Ağralı ile mil-

Ba,vekil Ankara istasyonunda ve- li müdafaa vekili Kazım Özalp da. 
killer, riyaseticümhur başyaveri Ce • çarşamba gUnü Ankaraya dönccekler-
111, mebus1ardan birçok zevat tara - dit. 

Fransız Hariciye 
Nazırı Varşov8da 

Beyanatında; "Zayıf olan sözünü 
geçiremez, biz ittifaklarımızı 

kuvvettendirmeğe çahşiyoruz,, 
· diyor. · 

Var30va, 6 (A. A.) - Delbos, dün ~ -
akşam Fransız sefaretinde şerefine 

verilen ziyafette haur bulunmuştur. -
Beck ile diğer nazırlar ve bazı askeri 
ve sivil rical bu ziyafete iştirak et -
mişlerdir. 

Bugün Bek, Fransa hariciye nazın 
şerefine bir öğle yemeği verecektir. 
İki devlet adamı bundan sC\nra Kra
kovaya gideceklerdir . . 

Oelbosun beyanatı 
Varşova, 6 (A. A.) - Havas ajan

sının sureti mahsusada ' gönderdiği 

muhabiri yazıyor: 

Fransa sefartehanesinde gazeteci -
teri kabul eden Delbos, dünya matbu
atının kendisinin dost ve müttefik 1 
Polonyaya yaptığı ziyaret hakkında 

dürüst ve anlayışlı tefsirlerde bulun -
duğunu kayc1etlikten sonra kendisin
den ziyade Fransaya teveccüh eden 

ve iki memleket arasındaki bağların 
sağlamlığına bir i~t olan hararet
li yazılarından dolayı Polonya gaze
telerine teşekkür etmiştir. 

Delboo Polonya devlet adamlarını, 
bilhassa meslektaşı Beck ile Franaa
da" çok iyi bir hatıra bırakmı§ olan 
mareşal Sınigly Ridz'i görmekle bah
tiyar olduğunu beyan etmiştir. Nazır 

Beck ile yaptığı . hususi görüşmeler 
hakkında bir tahlil yapamıyacağmı, 
bu işin misafiri bulundueu Beck'e a
it olduğunu ve mUnasib gördüğü tak-

1i'ra11s1= Haric.iyc .1la::ırı De'lbos 

dirde onun bu hususta beyanatta L· t.i' 
lunabilcceğini söylemiştir. 

Diğer konuşmalar ve bilhassa Fra '1 .. 

sanın Varşova sefarethanesinde yap,. 
tığı görüşmeler hakkında Dclbos ~· uı. 

ları ~öylerniştir: 

Polonyada F)'ansayı nekadar iyi an.s' 
ladıklarını hayret ve t:.d:dirle gör.c 
düm. Yüksek Polonya mahfcllerind 
nıensup birçok kimseleri~ temas et J 
tim ve onların memleketim hakkınd~ 
ki sözlerinden pek mütehassis oldum, 
Fransız - Leh ittifakmm yalnız mc-t 
tinlerde değil, kalblerde de yer bul J 
duğuna kaniim. Bu ittifak sulh ic;;iIİ, 
e1zemdir.,. 

~ Denmı ' tlncUde 

Fenerbahçe-Beşiktaşl 
4-2 yendi 

( Bu miisabakalan n tafıilAtmı ıpor sayfamızda okuyqııUI ) 
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2Jış Sivasa 

Küçük devletlerin 
sırhnda yapılan bir 

pazarhk ... 
Yazan : Şelııp Gilndüz 

8 UYüK devletler dlinya sulhu
nu bozan buglinkU ihtirasları

na dcrnm etmekten çekinecekler 
mi., Auupadakl buhranı sulh yolla
rı ile halle çalışanların muvatrak 
olmalarına imkAn var mıdır? 

Yapılan ilk temaslardan çıkan 
neticeler, yıllardanberl blriblrlerine 
diş gösteren ve dlinyayı c;ok kanlı 
bel!lalarla tehdit eden devletlerden 
hlc;blrfnln pala sıyırmak niyetinde 
olmadığını göstermektedir. BUyttk 
devletler ellerindeki sllAhlara ba
ka baka bunlardan yalnız düşman
larının değil, kendilerinin de zarar 
göreceklerini anlamışlar ve bu an
layıştan gelen bir korkuyla harp 
palavralarına devam etmekle bera
ber sulh ve uzlaşma yollarını da ar
tık clddf surette aramata batlamıt
lardır. 

lngfllz kralının has lıtltare mec
lisi reisinin Hltlerle konuşmasından 
sonra Parlıte ve Londrada Almanya 
YJ tatmin edecek tekfller arandıtı 
görülüyor. Fransız nazırlarlle İngi
liz nazırlarının dünyadaki alyaat va
ziyeti blrllkte tetkik etmelerinden 
sonra neşrolunan tebllt, bu iki dev
letin Orta Avrupada menfaatler ve 
mUstemleke yağmasında pay arayan 
Almanyaya yumruk sallamak niye
tinde olmad1klarını ac;:ıkc;:a işaret et
mektedir. Filvaki Londranm ve Pa
risin şu andaki temayülleri Berllnl 
memnun etmekten henUz c;:olt uzak
tır. Fakat buna rağmen Almanyayı 
aradığı şeylere ulaştıracak bir yo
lun hergUn bir parca daha genlşll
yerek açılmakta olduğu da inkA.r e
dilemez. İspanyadaki kardeş kavga
sının deyamınca herkesin hayretini 
mucip olan o çekingen ruh hA.Jl Pa
rfs ve Londrayr terketmemfştfr, ve 
<'deceğe de benzemiyor. Bu iki siya
sı merkez "doymak lstlyen devlet
ıer,,i doyurmak ve tatmin etmek ka-
rarını vermiş gtbldlrlu. 

AlA. .. Fakat açlar nasıl doyurula-
1: ak trr? Berllnde, Parfste ve Londra
da gizli konuşmalar devam ettikçe 
bazı küçük devletlerden de mUtema
diyen şlkA.yctler ve yanık kokuları 
gelmektedir. Bunların başında Por
tekiz, Avusturya ve Çekoslovakya 
var. Hem niçin Belçikayı da bunlar 
arasında aayıpamalı? 

Almanya lm devletin millk! ta
mamiyetin\ tekeffül etmiş olmakla 
beraber Kongo mtıstemlekesl etra
fında pazarlıklar yapıldığı da aşl
kt\rdır. Bedbaht Portekiz kendi kaz 
ılığı çukura düşmüş gibi bir vazı
) ettedir. Almanyaya İspanyayı 

ıuahv ve harap ~tm..ek lmkA.nlarını 
hah,eden bu devletçik Berlln ve 
ı .. ondra müzakerelerinden k11tkula
narak blr tebllt neeretmlttlr, Bun
da denlllyor ki: 

"Portekiz mtıatemlekelerl etralm 
da herhangi bir lhtlru bellrmulne 
tahammül edemez. MentaaUerlmlze 
dokunulmasına mbaade etml7ece
ıız ... 

Kuru llf ... Ne llef Banst Jmnet
ıe? Btr takım zorba 41ktatörler ta
rafından aa1et iptidai oart1&r lcln· 
de yaşatılan bu devletcelfsln bape
klll, Salanr'ın claha iti a7 evvel, 
yapılan bir seçlt reıml mtbıaaebetl
ıe, cumhurNlalne hitap eden bir nu
tukta tu ao.terl aöylecUll unutulma
mıştır: 

"EkselAns! fkl yll içinde size mo
dt>rn bir ordu takdim edeceğiz.,. 

Ya müstemlekelere iki yıldan ön
ce saldırılırsa? Hem iki yıl içinde 
mini mini Porteklzln kuracağı ordu 
Ye Portekiz donanmasının o cılız tek 
ııelert denizler ötesindeki toprakla
rı nasıl müdafaa edebilecek? 

Bcrlln Fransız Ye lngtllz nazırla
rının konuşmalarından memnun ol
duğunu gizlemiyor. Bununla bera
ber Fransız ve lnglllz nazırlarının 
müşterek tebliğindeki prensipler 
Bitler \'e arkadaşlarını slnfrlendlr
nwkte berdcYamdır. 

Parls ye Londra "müstemleke 1-
ı-inln ayrı bir mesele olarak konuşu
Jamıyacağını, bu işin ancak de
' amlı blr dünya sulhu çerçevesi lc;:ln
dc müzakere edilebileceğini ve esa
sen bUyUk sanayi de\'letlerl arasın-

"EE;er Anupada devamlı bir sulh 
kurulması isteniyorsa mevcut me
seleleri ayrı ayrı ele almak ve bu i
şe e\·velA. müstemleke meselesinden 
başlamak lAzımdır. Almanyanm 
müstemleke meseleslnac aldığı 'azi
yet kat'ldlr.,, 
Romanın fikri ise şöyle hUlftsa e

diliyor: 
ı - Herhangi bir pazarlığa mev

zu olmasına meydan verilmeden Al
manyaya mllstemlekelerinln iadesi 
IAzımdır. Roma bu sabada Berllnln 
tarafını tutar. 

2 - Uzak Şark meself~lerinde İtal
ya acıkça Japonyanın tarafını tut
mu,tur. Verdiği sözden dönemez. 

Bununla beraber Musolinl 11 Po
polo d'Jtalla gazetesinde kendi ka-
1eml ile şu satırları yazmaktadır: 

"Genlt ve mUbtm slyast müzake
relerin arifesindeyiz. Avrupa ufuk 
larından, bUyUk harp tehlikesi, ya
vat yavat uzaklaşmaktadır.,. 

Vlyanada Alman propagandası ve 
tahrlkt.tı tlddetle artmaktadır. Vi
yana Berltnln ani bir emrlvakle gi
rişmesinden korkmaktadır. 

Cekoalovakyadan gelen haberler 
den lse, "Prag hUknmetlntn Avrupa
da umumi bir anlaşma teşebbüsüne 
iştirak etmek arzusunda olduğunu, 
fakat böyle blr anlaşmanın yapıla
bilmesi için Çekoslovakyanın (fe
dakArlık) da bulunamıyacağr,, öğ
renilmektedir. 

Prager Tageblatt adlı Çek gaze
tesinde şu satırlar okunuyor: 

"İngiltere, Fransa hariciye nazırı 
Delbosa. orta Avrupa mcselelerilc 
uğraşmak fçln zaman bahşetmiştir. 
Bu fırsattan istifade ederek Fransa 
hariciye nazırının bize ve dl~er orta 

Şekip GONDOZ 
Den.mı f Qnctıde 

Doğru -----Değil mi? 
Tramvay tellerine 

dikkat ı 
1 Bir arkadafımız oordır. Büyük 

harbin ilk yıltncla, k-Opan bir tram
vay telinin V oyooda caddesinde itç 
~yi naaıl öldürdüğünü gözlerile 
görmil§tür. Bu sahneyi unutamaz. 
o günün tedehh~ü hala üstünde
dir; tramvay tellerinden km icar, 

: altlanndan koşarak geçer ııe yaya 

1 yürümeye mecbur k<.ıldığ1 zamon I 
mut141ca :tapa yolları tercih eder. • 

i Onun bu haline !J'fUenler "00rd1r. il 
Fa.kat bizce o, korku.!unda 1'6 ihti- • 
yııtmda bir parça ifrata düpıekle 1 

beraber bu 'lt.arekıetl.erinde haklıdır. 
Telleri kontrol eden bir işçinin u
fak bir ihmali işte bayramın ilk gü
nü az loalsın bUyük bir 7cua.ya se
beb oluyordu. GaZat08ıtlrayla Tünel 
artı.!ında trtımooy teli koptu. Bere
ket t'ersin büyük bir tali eseri ola· 
rcık kimaeye ~maaına meydan 
kalmadı, bu elektrikli oonaoor tek
rar yerine kondu. 

1 Yirmi durt yıl önce Voyvoda lca-

ı 
Z48&" oklıığu. zaman müteh.assısıar: 

- E,•er bir ktımr~ olsaydı teı bu • 
l~mı.şla tutulur ı·e 8anldrğı adam-

• Zar kurtan1abilirdi. 
! Demişlerdi. Bımun 'il.zerine her 
İ kırk me~roda bir tramvay direğine 
1 uzun bir ka.mı., konması 7;,arrır'üıftt-
1 rılmış ue bırkıat; tanesi de kmımu§-
1 tu. 

1 

Şimdi 1m 1.amı!'hra r!'slıyamıyo.
ru::. Dcni'lecektir ki,· 

- Kaç yılda bir kere tel kopart 
Telaşınız ~dirt 

Cevabımız şudur: 

ltrnavntlukta istiklal bayramı 

Arnavutlı,ıkta istik18.l ilan edilişinin 25 inci yıldönümü geçen hafta büyük 
şenliklerle tes'it edildi. Bu münasebetle Tiranada askeri geçit resmi yapıldı, 
sarayda, balo verildi •e kral İtalyanın Bari radyosu vasıtasiyle bir nutuk söy
ledi. Resim kralın, kız kardeşleriyle be rabcr geçit resmini seyrederken alm
mıı;ıtır. En solda, kralın kardeşlerinden prenses Seniyenin kocası ikinci Abclül
hamidin oğullanndan Ab~d görülmektedir. 

Tıpta yeni ihtisaslar 
ve bir kaç mezar taşı ... 

HerkP.sin gözünü kan bürümüş. Ca- 1 "ispanya meseleıinin ınüzakeresine 
ciğa hiyar ıdofrar gibi insanlann biri- ı ittirak etmit olanlara mahsus hastane,, 
birlerini doğradrklannı göriiyoruz. Her "Akdeniz hadiselerine bir nihayet 
taraf allak bullak. Her hakikat mana· vermeğe çahtanlara rnahsuı dinlenme 
sını kaybetti. Sulhtan baJuedildikçe evi .• ,. 
hupler çoğalıyor, mahsullerde bere- Ve bazı yerlerde c'e şöyle levhalar 
kf'tten babMdildikçe açlık ve yoksul • _göze çar~acl\k 

luk artıyor. "Orta Avrupa i,Ieri üzerinde Alman-
HatabW. So .. .,..., iklimler değ\· . ft ile bir anlaşma ya?ın:'ja meınur e.. 

ıiyC; Tlbbıalı11• iötterilen nıev - dilmi~ Jnıiln ve Fr~ı~ dip~la~ 
sim• JMmnaiyaatflmlz ge ıyor. na mahıu3 mezarlık . ., 
Felaketin :her nevine ya kanıkaadıl<, ya "Japonyayı Çinden kovmak İçin A-
kaıuku70rua. Dünyayı saran bu men- merika il, müzakereye girişmiı olan 
hus havanın ıonu ne olacak? lnsanlrk Avrupalı diplomatlar buruda yatarlar.,, 
gittı'lrçe umumileşen bu abrahm için - Sonra, günün birinde Cenevrede yan-
dm nasıl çıkabilecek? Y.irmi bet yıl. yana iki mezar görülecek ki birinin 
danberi neı'eli günlere hasret çeken üstünde şövle bir kitabe bulunacak: 
nesiller iıtikl>ale emniyetle bakabilir· 
lf'r mi?. 

Her biri birtr korkunç muamma ha· 
]İni alan bu meseleleri (Kurun) gn· 
zetesinin fıkra rnuharriri Ha&an Kum· 
Çll'IYI bir çırpıda halletmişe benziyor. 

Bu arkadaıumz diyor ki; 
"f..&ıiden sulh müzakerelerini idare 

edecek <'!anlar bir odaya kapatılırlardı. 
Yanlanna adam baıma iki öiün yiye
cdc, içcc:ek, bırakılır ve· , 
"- lıt~ size yinni dört saatlik müh

le-t... - denilirdi. -Y anna kadar aranu: · 
da ıulh tartlannı tayin ediniz. Y oks11 
buracl• yeyeceksiz, içeceksiz mabpu~ 
kala~Hnız.,, 

"Bu tarzdaki icliplonr.ısi usulü c:ari 
olduiu &arnanlarda hakikaten millet. 
ler arasında ınütarekeden itibaren ni
~yet yİrmi dört ıaat içinde sulh ıart
hın kRrarlattmlrrdı. Halbuki bugün 
vaziyet böyle değildir. Diplomatlar 
konuımak için A vrupanın en güzel eğ
lence tehirlerini afıyorlar. Seyahat 
maıralları KıUdağı gibi kabanyor, 
ııel keyfim gel, egleruyorlar. Bu türlü 
etlenceli f>ir hayat icinde geçen siyasi 
müzakerelerin ebedi;ete kaC:ar uzama. 
sındftn daha tabii bir şey olur mu?.,, 

Eier devletlrr, Hıı&an Kumçayı'nın 
bu RMihatini dinlerlerse yandı diplo
n'latlar. O zaman b!r oturuşta dört 
ROT.bif Yemeğe alısrnış bir Litvinof'un 
kııınsızlıktftn tepdilhava aldığını, Ce
nevre ziyafetlerinde, reımi ce'selerde 
b:r Denizli horozu gibi c1ul'11'ada~ öten 
f l'a:uız murahhası Pol Bonkt•r'ur.t tıç
lrkbn aesi kısıldığını, o çevik yürü_ 
yüılü Edenin denr.ansızlıktıın sedye 
ile taşndığını görüp işidec~ğiz. lsviç -
ttde yeni veni sanatoryomlar açılacak, 
tıpta, yt-ni yeni itisıu?ar belirecek ve 
Lo7an doktorlannm kapılarında fÖyle 
ta-litar görülecek: 

''Hes11p117. para sarf eden hovarda 
devlet kalmadığı gün nallan diken 
diplomaıinin ruhuna Faaatiba.,, 

Bu yazıyı yazarken yanımda bir ar. 
kada1ım vardı ve omuzumdan eğilmit 

yazdıklarımı okuyordu. "Faaatiha., ke-

limeainden sonra noktayı basıp bir ci
gnra yakmakiçin kalemi elimden bara -
kınca ıordu: 

- Ya ikinci mezann kitabesi? 
Gülümsedim: 

- O kitabe de lıviçre otelcilerinin 
müıterek nıhuna ae)ip geçenlerden 
mcnİyeJer, dualar Ye f.tibaJar diJene-

cdc. DiplomAtlann dünya clavalanm 
bir türlü halledemem•leri l>•JgÜnkü h
viçre otelciliğinin yegane le.ellisi de
ğil midir?. 

Bu ne rezalet? Bu ne 
vlcdansızhk? Bu ne 

haydutluktur? 
Celil ıtdh bir adam, Osküdı:r rr.eznr. 

hklanna mu•allat olmuı. Gazeteler o
nun tenha z.amanlarda mezarları açıp 
şüpheli (?!) hareketlerde bulunluiun· 
dan bfthsediyorlar.. Acaba "tüpheli,, 
deyip üıtünkörü geçilen bu "hareket,,

ler nasıl hareketlerdir?. Esıö Rom'1 
katakomblarında ölü beldiyen din adam-

lannın l!hliksızhlanna b~nzer hareket
ler midil", )Oksa mezar P8nneklıkalrm1 
da ıökp e\"İne taşnnak merakına müp
tela olduğu söylenen bu vatandaınm-

7.ln ıoyuculukla da uğraıbiı mı anJıa
tılmak istenmit? Eğer böyle İle telaıa 
h:tcf't yok. Bugünkü dünyada işlenen 
cinayetlerin yanında kefen SOJrnak ar
tık masum bir san'at addedilebilir. da iptidai maddelerin taksimi dil

... ünülmekte olduğunu,, işaret et
mektedirler. Londra ve Paris bu me
seJelerJe birlikte Uzak ,5ark hAdisA
ıcrlnfn ve tspanya meMleslnln de 
hir iyi neticeye ha~Janmasını temin 
. ne k arzusu nrlaclırlar. Derlln tae 

· '' ~lj,·le bir r.e\'aP ,·ermektedir: 

~•- /ster,'fe. hiç kopmasın •.. Fa1•at 

1 
bıc mel'un tellerin ko1mıası ilıtima
l\ §ehirli için daima bir tehdittir. 
'llu teUcr, ~e1ırin ana caddeleri ;ı..,. , 
tünde birer Demoklea kalacı gibi a
sılı durdukça, trawaııay direkMrin- 1 
den d8 o kamı~?ar elosik olmamalı- •ı 

~~ ' ________ ... ________ ....... . "Ja,,onyavı bir pecifique konferan
ana da~ için formül aramıt olanları 
tedavi eder.,, 

Bununla beraber bu hadise bize bir 
defa daha mezarlıklannuzın kötü halini 
hahrlat~ı:ı oldu. Acaba lstanbul halkı 
daha doğrusu. htanbulun Türkleri, 
babelannın, analannm, dedelerinin ve 

göçüp ıide-n sevgililerinin mezarlann • 
Lınnn ., . 
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Eluuromi 
Seyyar satıcılık 

kalktıktan soor•·-
smta küfeyle seyyar sabc:ıbk -; 

edildikten sonra, mahalle ~üf 
bunun yerini tutan ı:abcılara teta .e 

. v k" patat•• edemıyoruz. a ıa arasn·~ BeYI~ 
soğan satan arabalar geçtYOI'• dil' 
le dolq.'ln seyyar satıcılar da .pek;rio 
olarak cöze çarpıyor. Halbuki, ırıad· 
kapm önüne kıular gelerek, gıdalüı:1JJll 
deleri satan seyyar satıcılara ..• mi• 

· de fd\11""va,. dır. Son karardan en zıya . . O" 

l~tn uğrayanlar, Üzt'ı inde ev 1t':.:1dı0-
.h. r -lan kadınlardır. Bilhaı&a 1 hya t b•• 

lar yiyı!cek almak için kıpn berba ..,ec.o 
val:...mda çaJ"fıya, pazara gimd 

buriyclindedirler. ok ~İt 
Seyyar satıcılar, hiç ıüpbe Y ~ 

şehir halkına, onlan çal'!ıya ve bit 
gitmekten kurtardığı için,. ayrıca tıdı«
hiı:met ;fa ediyordu. Bu bır raıba ıdaO 
insan bütün yiyecek eıyasını ~ette' 
ve civardaki bakkallardan teaıın )an 
d h. b' • tur bu unutU 

ft ı, gene ır ,eyı unu • İl'.ı 
. k .. .. d ..-n sabCI, 

şeyı, apının onun en g ... 'r" 
sana pekala hatırlatabilirdi. ~ 

ı\1e~el~: Yoğurt satışl~nnı ki• 8., 

lim: H~ç kimse elinden bir ~na 
10 

.. 
vine yoğurt taşıyamaz. Eksenre~rt· 
ğurtunu kapının önünden geçen Y nına" 

d ] Ç .. k"" w tun taf1 
çu an rı ır. un u yogur • tat•• 
külfetli bir iıtir. Halbuki sırt~ • .,... 
nıln bır sırığa, yoğurt tenekelerııu ~ 
rak salıı yapmak memnudur. O 
yoğurdu nereden alacağız?. . . kO" 

Seyyar satıcılann halka vercliii ola" 
laylıkları göz önüne getirerek. bel ,.,, 
nn yerirıi tutacak batka bir ~yyar 
tu:ı ekibi koymak lazımdır. • t...-1' 

Vakia sırtta küfeyle, na~• :.-... 

seyyar ıabcıhk kötü ~ir ~~di. =~ 
haJk ta ~ika:ret ederdı. Boyle • • .... 

~ ibir -
beraber, yuknnda yazdı~. I~ 
pısı önüne kadar gelerek, sızı 

ten kurtarmış olurdu... .. .. w.. bıJlc
Belediye lktısat Mudurlugu,. • bif. 

bu rahatfığı tekrar iade etmek ıçırı 
çare düıünüyor mu?. a. 

t{. IY 

============~-d ~ ..:.11:1 • " - o .. ~.-.;.1~ 011 rahat etua en guna 1 nıs-

mi?. ,ıer-
Hayvnnl'4t; mezarııklanrillta pi 

)er. 1't" 
insanlar mezarlanmızı deşerler, 

fenlerimi-zi çalarlar. ··ı,abll'~ 
Mezar t•,lannı. aıınna~. ~de ; 

Mülkiyet halda bir mezar uzerı ~ 
• ··:zerirıde JP-

duğu kadar hiç bır ıeY u ~ 
kaddes '* mana aJamazke~ • ..L bit 
1 ··ı··ı ... t"' a- gornm·· , .. rı aro .. 
ıtnn o u erı us us.... ' · al tJerl' 
rulet ıekline ginniıtir. Bu rez e ~ 
bu haydutluklara bu insafsnhkıar:.hİ .. . ··ı eo"~-
v1cdansızlıklıua naııl tahaınmU 
liyoruz?. 

insanlaşan dev~ 1,. .. ldünt1Uf• 
Bir deve de bir adam 0 • tıidİ' 

mirde çıkıtn Anadolu gazetesı bu 

yi ıöyle halter veriyor: 'dl 
"Hacıali köyünden Kara .os~ 

daima güreılere çııkardıiı ~ f/I" 
vunuı ki dik kafahlıia bat bir _,ıtf' 
mu Kara Osımn, ~ ~ 
kavrar, Jcafasına indirirauf• ~ Ot
dnmin gene abiliği tubll'll• 

man oğluna bajmmı: rııd'_,! 
- Bre Memed, ıılatalun .fU 
- Peki baba... ca ıi 
Ve h~ba oğul sopalan ka~= Jsii~ 

riımiiJer betbaht deveye.. ~· 
k .. b~ . dayak • --pata ut" ır temız . ı-• •· 

kilnut-• C Sonra otluğa bırekJP çe bir jJd ,_ 
]erine ~innişler. Aradan ... i! 

• O an otluktll •• ~ 
ı:r~m•t. Kara sın . • ,.aCIU~ 
yapmağa ~ıkmıt.. Sahibinlfl _. ~ 
gör-en d.·v~de yavaş yavat ..,... """1' 

.. .. .. P hl· ..... - arada .,_. 
vıırumuş. e ......... ........ ~-
bine yalhklı.ndığı da ol.:...,::;;. 
Osman gene yr.ltaklan 

.ı • bovnuna -::..l'f 
Sl\nmış ve '"evenın . ,,,. vv· 

Kara -'.. 
_1,,,.oev~ -----



~-===~=:========= 
~ halusa 
~caa~ıın Kıymeti 

J.>'4,, 
htıuu~ '"• a.unta baı.ı.t. .u.ıc.Luu.u.ıuuuıı 
lle~;ıı batı1~ııuıuauıt:;1 bır zamanua. 
Ye euu l>ır yerue yaşıyoruz . .Hu r, ısta b na .k n Uldur. ~aman mefhumu-
ba.şııı~r~ı Jaknydımız, koprunun ıki 
o <ter akt sııatıerden başlar. Hatta. 
le sa eceye kadar ki lleledıycmiz bi
)·eceğ~llertnın dogru hareket etmt
lle k ~e inanmış gibidir. Bilmem 
lıluın: ar evvel, bir tı!nda oku-
tlılnö ı:n. Resmt bir programda E-
ltin :ı~ndekt "·cya Karaköydekl sa
tı ıa lllenı kaç rakamını gösterdl
ııaat ~anda başlıyacağını, şayet bu 
dekı elenııyecek olursa karşı sahil
edltı:n~aaun muteber tutulması il!n 

?ı{ Ştl. 
tlıeı:ııedenı şehirlerde, saatlerin lşle
ktka ~81 Şöyle dursun, aralarında da
~llır ehalüfU bile büyük bir şey sa
bıııu· Söz veren, söz verdiği saatte 
t:dlte nur, Ziyaretçi, ziyaretini kabul 
llar ~~ı saatte, hatta. dakikada ya-

nır h:de böyle mi ya? 
~aat tnı beklersiniz, bir saat, yarım 
Q~~lt~~ııra çıkagelir. Kabahat onda 
l?ıaııı r. Ya boş bir tramvay bula
'iı ltış, Ya bindiği otomobil benzin
lıt· Yalrnış, ya bir kazaya uğramış
aııia. .. ahud da Köprü başındaki saate 

ı. "lnıştır 
ı qeıe · 
iyed randevu saatlndPn önce ad-

?ıııı, ~ bir işi olup da sözünde dur
llıı. il Ulunanlara hiç rastlayamazsı
~11 b~Ylelerlnln, yalnız blr saat de-. 

Seb saat bile geciktikleri olur. 
~1ş1 tıı Cb ne? Saatle mukayyet olma
la:r1'll.112 Veya mukayyet olma imk!n
llıu1111 aranıayışımızdır. Saat mefhu
tlıııdu il ehemmiyetini anladığımız 
llııı1 ~ki vakitsizlikten yapamadığı 
~il kg rerek UzUldUğUmUz lşlerlml
ı,ıerı encıtllğlnden yoluna girdiğini, 
~'>'re~lıt kolaylıkla başardığımızı 

l'a)c le göreceğimize inanmalıyız. 
tııı21 at bizim, bunları, yapabilme
"a~ıt;~n belediye ,.e hUkl'.\mete düşen 

l ..... er vardır: 
a,.,tl neledlyenln şehirdeki saat 

2 arını· 
'~e~ ?-lakn vasıtalarınm, saatler 
ll.ıallı tcclk~e arızalarile karşılaş

a tlarrnı· 
l'ııı ~ lIUknmetln adıtyede, davala
~ln edilen saat ve dakikalarda 
~sini temin; · 

l ~ 1 l!ızımdır •• 
te"I ~n b1rçoklnrrmız adlJyede lş
\~r ı,1 lunduğu günlerde başka hjç
"'11 ~o e ıneşgul olamamaktadır. ÇUn 
ıı~l!'flllt. ıaman saat ikide gitdiğl ad
"a \a 11 bUyUk kapısından ancak ba
~lr. tardıktan sonra çıkabllmekte-

.\dlf 4ıııı e{eye hlç işi dUşmlY.enler bu-
t 'lllal'fl. enımıyetlnl ve UzilntüsUnU 
1
\ ~a aııar. lşlerl sık düşenlerse ar-

~ı,t1:1kaamışlardır; yahut pUf nok 
~lteı 1 ötrendlklerl için muhtelif 

~lıı >'o?rını adliye lşlle birleştirme
~'lll'fl.u unu öğrendiklerine kani bu-
lata '1ardır. 

1-, d•!bu1 gibi büyiik, nUfusu faz
:ı2de dosynlnrı knharık !bir 4ehr 
~ a bir adliye işlemesinin bir intlza-
'r. ıaptu rapta konulması l!zım 
~ı~ 

~lttltr~aaıın kıymetini anlııtncnl: re5mt 
"-.... n ba~ında adliyemiz 1tclmelldir. 

.............. StM - US 
..._-----~~~------------~~ 
Beş kumarcı 

.\cı Yakalandı 
,ltı~ll'ıede, Sarmaşık caddesindeki 

~~· Zi 44 numaralı kahvesinde Ra· 
~~acı/a• Mehmet Ali, Burhan, Sa-
~"lt ın isfınlerinde beş kişi kumar 
\> ap1~n Y8;kalanmışlard11·. 
~ ~ cUrmümeşhuc:!da oynıyan -

l att ~a kahve sahibi Ali ile çı
t~~· ~" oğlu Ali de yakalanmış-
ı; 1 ~ ecıye rehin olarak bırakılan 
{\"bı da mllaadere edilmiştir. 

~'0Ya takılan J(eml 
l'eıı t~&ııda balık almak Uz.ere bek 
Ş•e!: bandıralı Dorya gemisi, 
tll-.~~ Yanına kapılarak Akıntı 
~llı itabı elektrik şirketinin 1 numa-

~ll'ıe~:a takılmış ve bu suretle 
~ .. ~k ka7.a11m önü alınmıştır. 
~~ '~irketi keyfiyetten haber

~l§ılın r. Geminin kurtanlma.sı-
1( aktacıır. 
~~ay~,-ç-e_k_l_n_c_e_ 

~~ do1a: Barhoş bir halde sokak
<ıt:ı~ lsıa.y n ~saraylı Mazlum O· 
~ ~ ela bi 011 hıra.hanesine girmiş ve 
ııı.. ':lrıt-.. ~ rniktar kafayı tütsüledik
~~ -~ ıçt· ~. 
~ lt iılı>-!~1 • rakının parasını ver· 
"~ daıtaıe ~tir. Bunun üzerine işe 
~~~en ga.zipo sahibi Necati 
hııtilt. ,_ Fethiye ile kavgaya baş-
ı,"ı l'etınd Polis rnUdahale etmek mec· 

•ıstır-. e kalınış ve suçluyu yaka- ı 

lstanbul konuşuyor 
Bayramın ilk günü gitmiş olsa idinız 

Kasım paşa 

bayram yerinde 
Ne:er görecek ve neler 

duyacaktınız ? 
Bayramın birine.: günü, çocuklar i:ir: 

en güzel geçen gün oldu. Hava ilk!Jc1 -
narı andırıyordu. Bayramın ay ba§ınıl 
tesadüf ediıi büyüklerden ziyade kii -
çükleri ııevindirmişti. Çünkü ellcrb~ 

para geçen büyükler, mütemadiyen kil· 
çüklere vermeğe mecbur olmuşl:ı· Jı. 

Bütün bunları düşünerek, kaç sene<ifr 
görmedığim bayram yerlerinden birine 
gitmeyi tuarladım. Çünkü yukarıda 

ya:?drğım sebepler, bayram yerlerinin o 
gün çok neı'eli, çok canlı olacağrru 

~a'ımin e•' irivordu. 
Bir kaç gün evvel tramvayla geçerkt>n 

Ka'ımpaşada Bayram yer.: hazırlandı .. 
ğrnı görmüştüm. Orası yakın geleceğin

de" öğleden sonra saat 15 e doğru Ka
sım paşaya yollandım. 

llayram yeri, Aşıklar Mezarlığı de
nen mey!danlıkta kurulmuştu. Perapa -
lasın tam orta kısmına ve yeni yapılan 

Kaıırmpaşa stadının alt tarafına tesadüf 
eden bu meydanda, salıncaklar, atlı ka.. 
nncı\lar. kurulmuş, bir çok seyyar satı
cılar gelip yerleflllİşti amma, temizlik 
i:ib.ıriyle, buranın bir nezb~l:den hiç 
farkı yoktu. 

ç · · ~·;-:.kil teneke 1. ~uLr, pia 
bezlrr, kiğrtlar yetmiyormuş gibi, 
Bayram yerinin hemen yarubaşında bir 

de etleri dökülmrye başlamış bir kedi 
leşi vardı. Minimini yavrulann eğlenr.e
ye g~ldrkleri bir mahalde, bu kaıdar pis

lik bandır şey deildi. Fa.kat gene de: 
"Belediye burayı unutmuş, zaten bay-

ram olmadığı zamanlar da metruk bir 
arsa .• ,, deyip belki biltiln bu bakımsız .. 

• 
lık mazuı görülebilirdı', amma, elinHe 
makbuz, bayram yerindeki seyyar es
naftan: atlı karıncacılardan, salıncak 

işletenlerden para toplayan bir zatin, be
lediye hesabına ardıya. parası alan bir 

tahiildar olduğunu öğrenince, buranın 
hiç te unutulmadığını anlamakta ge 
cikmedim. 

ı-:vvela atlı kannca işleten adamın ya
nı- .;:tt::n. - ·ıdimi tanıttı'· · :ı~ ... onra 

- Bu bayram işler nasıl? diye sor .. 
dum .. 

- Şöyle böyle, dedi, Maamafih asıl 

· j yarin olacak inşallah... Eğer hava 
böyle giderse. 

Salıncakçılar hallerinden daha ziyade 
tikiyetçiydiler ... 

- Şaı•yoru.ı .• Hem aybaıı, hem hava 
iyi.. Fakat rıler gene de geçen ıeneckn 
fena gidiyor, diyorlar. 

Daha sonra: 
- Bir kile bir kurut. bir kile bir kı.ı· 

ruş !diye avaz avaz bağırarak kabakçı:-

kirdeği gatan b:r .W:iamcağızın yanına 

gittim. Halini sordum. 

- Binbir bereket .. Mükemmel geçi
niyoruz. Cevabını verdi .. 

Bu sırada. atıcıların vaziyeti nazarı 

dikkat.:mi çekmişti .. Meydanın bir kö 
ıcıinde, uyuz suratlı, eski semerli tir 

çok at c.luruyor. zaman zaman parası 
bol çocuklardan bir kaçı gelip bu b:\y
vanlardan birer tane kiralıyıp gezmiy: 
çıkıyorlardı. 

Yalnız içlerinde diğerlerine h.:ç ben.. 
zemiyen yağız bir at vardı. Bir çocuk 
üzernie hinmi§ meydanda dclaş•p durn 
yordu. Sorunca bu hayvanın kiralık 
değil, oralı bir doktorun olduğunu öğ

rendim. Diğer atlar için de: 

Bayram yerinckki baloncu 

./ 
- Çoğu seyyar satıcılann, bir kısım 

da yük c:rabalarının hayvanlan, de<li -
ler. 

Bayram yerinde, beni tanımıyan yvk
tu dusem mübali~a etmemi§ olurum. 

- Bay Haberci, Bay Haberci, diJe 
etraftan ayrılmıyorlardr. 

- B"ni nereden tanıyorsunuz, diy~ 
sordum. 

Belki 100 ağız birden açılJı ve: 
- Biz Haber okuruz .. sesler,: yüksd

di. 

Arkamda koca bir grup, meydanı do. 
taşıyorum. Mallarını kapış kapış satan 

bir seyyar muhallebic:den sonra, bay
ram arabalarının yanına ge1J.ik •. Müt~ -
madiyen dolup boşanan, gidip gelen :ı: 

rabalar, her halde günün en iyi işin.: ya
pıyorlardı. 

~~eydar ı b-:ışka bir köşesinde, enk 
renk, balonların yüks:Idiğini görünce 

o tarafa yürüdüm. Tıım bu sırada, yı~ka 
rrda bahsettiğim belediye tah~.:ldci~ı 

baloncudan para almakla mcşguldi!. 

Baloncu bir taraftan· ma!larıru şi~rip, 

c~:drna toplana1 ... ra satıyor," bir 

Tonton 
amcanın 

mahaıretn 

taraftan da tah'lildarla konuşuyordu. 
B~ni görünce gülümsemiye başl:\J : 

O d.ı ahbap çıkmıştı: 
-· Nar.ıl, sen işlerden memnun mu -

aun? ded.:m. 

- - Evet, hem de adamakıllı memnu· 
num, cevabını verdi. 

- - Elbet, çocukların her.sinde para 
bol bugün, satıı iyi olur, .1.:ye söylen -
dim Fakt sözümü ağzım'i tıkao'.!ılar .• 

:Jütün çc -.!:- birden: 
- Bi7de ne gezer para, div: ıöyle -

niye dardı. Sabahleyin beş on kur11~u· 

ır.uz vardı amma, şimdiye kadar bit:rdik 
bile .• 

Ve bu sözler arasında hepsi elleri!li 
ceplerine atarak paralarını saymıya ba~
ladıl ar .• 

- Bende altı otuz para var .. 
-·Bende yedi buçuk •. 

- En == ~.ıein benim. ~ inki; on beş 
lt ·ırnşum kalmış .. 

Deyit> duruyorlardı. Baktım iş çık • 
m:ıza girmiıt.:. Yapılan hesapların sonu 

__ :miyecekti. Onlar p · --· _ - - _ ~ .~~ 

dursunlar, ben de usulcacık yanların -

dan ayrıldım, Zindan caddesinin yoL.ı -
nu tuttum. 

HABERCi 
------~---------------------------~-..---

Hububatı stan
dardize etmek 
iktisat VeliAletl tet-
kik için alAkadarlara 

emir verdi 
lktısat Veki.leti birçok ihracat 

maddelerimizde olduğu gibi hububatın 
da standardize edilmesinin iyi netice
ler vereceğini düşünerek al4kadarlara 
tetkikatta bulunmaları için emirler 
vermiştir. 

lşe lstanbuldan başlanacaktır. Bu 
hususta fındık ve yumurta kontrolör 

dairesi memurları piyasayı dolaşarak 
hububat tüccarlan ile görüşmeye ve 
hububatın standardizesi etrafında fi
kir toplaınıya başlamışlardır. Bu ma
lumat bir rapor halinde vekalete bil
dirilooektiı:. 

Yeni şeklin tatbikı, buğday ve bak
la ihracatında bazı şikayetler yapıl

mış olduğundan bu iki madde üzerin
den H.şlıyacaktır. Bu usulün ihracatı
mız üzerinde müessir olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Yu'kl:ırda: Kasımpa.şa bayram yerin
den bir manzara. Altta: Bayram yerin
de dola§an atlar <ırasında nazarı. dik-

'kl:ıti celbeden ~,eg<inc hayvan 

!Jaci/ı CÜflOC iti: 
.......--. ,_, ~ s=n - ........... 

· Bir Osmanh dip[omatına 

göre 
Avrupa 

medeniyeti ı 
Mısır meselesi kanıık bir şekil al

mış, Fransızlar Nil kıyılarını, Mısır 

topraklarını işgal etmi§ti. Bu hal, OS

manlıların siyasi ve iktısadt menfaat -
Ierini yumrukluyor, Mısmn elden çık. 

ması ihtimali, "Osmanlı efkarı umu -
miyeıi., ni sinirlendiriyordu. 

Uçüncü Selim, Mısır haklqnda bir 
anlaşma yapmak ve Fransız askerinin 

Mısırı tahliye etmesini karar altına al· 
mak i&tiyordu. Bunun için o tarihte 

birinci konsol olan Napolyon Bona
partla temas etmek lazımdı. 

Babıali, "Amedü divanı hümayun,.
dan Galip Beyi murahhas olarak Pari. 

se yolladı. Galip Bey Pariste epey iş 

gördü. Murahhaslıkta gösterdiği ehli-

yet ve durendişil.ik Babıatinın dikkat 

gözünü çekmiı, hatti bir aralık Lon. 

draya gönderilerek ıiyaıi görüılerin

den ve liyakatinden istifade edilmiştir. 

işin cidd~n eliin ve acıklı tarafına ba. 

kınız ki, bir zaman ge1miş, Babıati 

I.ondralda murahhas bir memuru oldu
ğunu unutmuı, Galip Beyle alakadar 
bile oltnamı§tır. 

Bu unutuluı bize faydalı ve kıymetli 
bir eser kazandırmıştır. Galip Bey 
Londrada bulunduğu müddet zarfın _ 
da İngilizceyi öğrenmiş ve bir de coğ

rafya tercüme etmittir. Osküdarda 
"Matbaai SeUmiye,, ide basılmııtır. 

Galip Bey, sonralan derece derece 
terfi etmi§, nihayet 1239 da sadraz:ım 
olmuştur. 

Galip Beyin (Paris seyahati) adlı 

kitabından §U satırları - ifad~ini de. 
ğiştirerck - naklediyorum. 

''Avrupalılıtr, ır.cdeniyeti kimseye 
vermezler. Ve Frk ahalisini, bilhassa 
müılümanlarr tam bir medeni ~aymaz -

lar. Halbuki kendileri sadece md:ieni
yetin zahiri aliyi§ine itina eder, temi?.
lik ve nezafet vasıtası nedir lilmezler. 

Fran:nz kadrnlanndan bazıları, giy -
diğim içdoıiliırlnı gördükleri za· 

man ( 1) o kada:: hayret içinde kaldı.. 
lar ki, ba%Ilannı emaneten alarc.k, bü-

yük adamların, siyuilerin, zenginlerin 
konaklanna götürüp seyrettiıidiler. 

Hele uçkur batlanndaki oya ve nakı~
lann güzellik ve inceliğnie hayran ol· 
dular, bunların örneklerini aldılar. 

Bazı meclislerde, genç kızların, ka
dınların toplandıkları yerlerde konuş • 

tuğum rical ve kadınlar, don, uçkur, 

gömlek kabilinden iççamaşrrlarını gör
mek için hahit gösterirler, b:rer nü-

mune almak için ricada bulunurlardı. 

Eğer her isteyene birer don ve uçkur 

vermiş olsaytdım, kısa bir zamanda, 

ben de onlar gibi donsuz gezmeğe 

mecbur kalacaktım!.,, 

Galip Seyid Mehmet Beyin sözlerine 
bakılırsa, imparatorluk devrinde don -

ıuı olan Fransızlara donun ne oldu· 
ğunu öğreten ve on dokuzuncu asrın 

baıtlangıcında don giydiren Türkler ol. 
muıtur. 

Hüaeyin Rüıtü TIRPAN 
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Beynelmilel ticari takyidatın Bayram 
münasebetile 
kapah ofan 

·:··-.. ·················----···· ... ··---.... -·-· ... 
5 i Fransız 

Hariciye nazır~ Kaldın iması teşebbüsler için 
Lnndra, 6 (A. A.) - Financial Tay 

mis yazıyor: 
rin tezahürüne vesile olacağı ilave e
dilmektedir. 

~ynelmilel ticarete sekte veren 
~idat kaldırıldığı takdirde Avru
pa ve Asyada korkunç bt- ııekilde ken 
dini gösteren meselelerin balledilece -

ğino inananlar çoktur. Siyasi ve ma
li Fransız mahf ellerinde 'İngiltere ile 
Amr.rika arasında yapılmakta olan ik 
tısat'li göıiişmelerin bu yolda ilk adı-

mI f eşkil ede<:eği Umid edilmektedir. 
Bu mahfcller Uç taraflı para itil8.f ı

nın da genişletilmesi 18.zmıgeldiği ~a
naaf.iııdedirlcr. Bu tarzda yapılacak 
her itilafın ehemmiyetleri pek büyük 
olacak olan siyasi ve ilct.Isadi alim
mcrin teznbilrilne vesi) eolacağı ilave 
edilmektedir. 

lbtidai madde meselesi 
C.mevre, 6 (A. A.) - Milletler ce

miyetinin iktısadi komitesi iptidai 
maddeler mesele.si hakkında milletler 
cemiyeti konEeyi ve heyeti umumiyesi 
tarafından kabul edilen rapor dolayı
sile verilecek kararları görüşmek için 
toplnrunı§trr. 

Milletler cemiyeti sekreterliği bu 
hususta mufassal bir beynelmilel te5-
riki mesai programı hazırlamı§tır. 

Mektep ve daireler 
açıldı 

Bayram bitti. Bu münasebetle cu
martesi günündenbcri kapalı bulunan 

mektepler, daireler ve diğer müessese
ler bugünden itibaren açılarak mutad 
mesailerine başlamıBlardır. 

Şeker bayramının bu sene cumarte
si ve pazar tatillerini de içine alması 
birçok kimseleri memnun etmemişti. 
Ne yapalım ki, önümUzdeki kurban 

bayramı da cuma günü ba.şlıyacak \'e 
oradan da iki ta.fil günü bayrama ka
nşacaktır. 

Bu mahfellcr üç taraflı para itila
f mm da. genişletilmesi 18.zımgeldiğl 
kanaatindedirler. Bu tanda yapılacak 
her itilafın ehemmiyetleri pek büyük 
olacak olan siyasi ve iktrsacli amille-

Bu program mucibince iptidai mad
delerin serbestçe girmesine müsaade 
edilec.ektir. Bununla beraber iptidai 
maddeler meselesinin müstemleke me
selelerinden tamamiyle ayrı olduğu 

ve hudud tashihi suretiyle halledilenıi 
yeceği tasrih edilmektedir. Holivudu 
Tıpta yeni thtlsa..,lar dutlar istila 

hay
etmişi 

Dış • szyasa 
Küçük devletlerin 
sırtında yapılan bir 

pazarllk 
Baştarafı 2 incide 

'.Avrupa. devletlerine limit ve teselli 
da.ğıtmağa talışacağı sanılablllr. 

Fakat Fransa hariciye nazırının bl 
ze memlekct1mtzdc yaşıyan Alman 
azlıklarma vo hizzat Almanyaya kar 
şı nzaml diltkat Ye ihUyat tavsiye 
edeceği de muhakkaktır. Bu tnvslye 
lerdc pek ileri gtdllmest Ye hattA 
Orta Avrupa devletlerinden Alman 
ya lçln bazı ''taviz.,lcr adanması da 
ihtimal dahilindedir.,, 

Görülüyor ki Almany:ı, İngiltere ve 
Fransamn harpten çekinmelerini 
istismar ettikçe bu iki devlet gerek 
Orta A \·rupada ,.e gerek müstemle 
lreler işinde aç devletleri hep kil 
ı;:ük devletlerin znrarma olarak do 
yurmnk tarafına snpruaktadırlar. 

Son stynsl hO.dlselerden alman ders, 
lılç de Orta A vrupanm kUcUk devlet 

lerlne ve nasılsa müstemleke sahibi 
olarak kalabilmiş olan zayıf devlet 
lere emniyet vcreblllr mahiyette de 
ğlldir. ı 

Sekin GONDUZ 
J' I Y A T R O L A R : -

"'"PEBAŞI DRAM KISMJ 

wr~~fil~ 7-12-937 Sah saat 20,30 da 

IJ~tl~JW!I/ ~~~.LA komedi 4 nı/ ılr.ırcllı 
t HAN SIZ T1Y ATROSUNDA 

OPERET KISMI 
Bugün tatil 

· günüdür 
4 "'* 

ERTUGRUL SADl TEK 
'ftYATROSU 

Bu gece Bakırköy :Milü
ıadi sinemı:ısmda (Ka -
rısmdan korlcmıyan er -
kek yoktur) Yarın gece 
Üsküdar Helc_sincmasm 
da NUR BABA. 

ve bf r haç mezar 
taşı ... 
(Ba.ştarafı 2 i>ıcide) 

istemiş .. Fakat aen misin kolunı.1 kaldı
ran. Deven~n ağzını açmasiy)e bu kolu 
diılemesi bir olmuı ve Plu"bini kaldı
rıp semerine vurduktan sonra yere ç.a· 
lıvermiı \'C kaçmasına meydan verme
miı, üsti:'ne çömelip kemiklerini kmnı! 
ve kafosını gözünü c:liıleriyle parçalaya 
parçalaya, betbahlJ öldürüvermiı .. ,, 

lzmMi nrkada~muz bu haberi verir· 
ken eliyor ki: 

(Kinci bazı İnsanlar için "onda de
ve kini \'ardır,, derler. Bu vak'a M>rin 
doğruluf.unu bir dalıa habra getiriyor.) 

Bu belki doğrudur. Fakat biz badi~ 
yİ bu Uırafıntlan almıyacağu. Bizce bu 
meselenin göu vuran tarafı pdrin 
n işkencenin bir ha)"'anda bile nıısıl 
bir isyan doğurduğunu anlatan tara
fıdır. 

Gadir ve işkence karıısında boyun 
eğen inu.n ne kadar hay\"anlaımıı ve 
develeşmiı ac!dedilinc gadrin Ye i~ken
cenin önünde isyan eden deve de o dt.'
rece insanla~mış saydmahdır. 

Deve layağı yerken deve idi. Sahi
b;ni ötdUrdüğÜ andanberi bir katildiT; 
faknt ona deve derneğe arbk kimsenin 
dili varr1maz. 

Hacı Ali köyünde ıimdi pehlivan acJlı 
bir insan vardır. 

Kara DAVUT 

/stanbtcl Bak~lar Cemiyeti:ıde11: 
B::ı.kkallar cemiyeti idare heyetinin 

nısıf a?.ası 12-11-937 günü yapılan se
çim ncticc.>Sinde ekseriyet hasıl olma
dığı anlaşıldığından 10-12-937 cuma 
günü saat ondan on altıya kadar i
kinci defa olarak seçim yapılncaktrr. 

Cemiyet mensuplarının mezklll' gün 
ve saatte cemiyet idare merkezi olan 
Türbe - Babıali caddesinde 10 numa
ralı daireye hüviyet cüulanlarile ge
lerek rcylnrini kullanmaları rica olu
nur. 

ACELE SATILIK PiYANO 
Yarım kuyruklu PLEYEL markalı 

bir piyano sahibinin azimer dolayısile 
çok acele ve çok ucuz &atılıktır. Talip 
olanların Beyoğlunda Alyan sokağ•nda 
1'3 No. ya lokaziyon pansiyonuna m~ra
caatlan. 

. . 
.. • ,• .-~~( ,'ı ""' . • . ~~ .~ : • .... r ! . . ........ f .. : • :' • •• t.'ı ;, .. • • ı. ' .• 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
ve bfitün ağrılarınızı derhn\ keser. 

rcabmda Unde 3 kate ahnabUlr 
isim ve markaya dikkat. Takhtterlndeı1 saJunınız. 

. ·' ' . ~. ,,- ... ' ' ,•· ; ~ ' .. 
• ~ .•. , ·: ...... "'- .••• '.flt·.l.·-~. ar't r .. ·( ı·· • -lstaobul Deflerdarhğındau : 

Senelik muhammen 
Kıymeti Lira 

Büyükdercdc: T~pebaşı sokağındı (17) sa.yılı ev.... 12 
Kadıköyüntl:::: uııman ağa mahallesinde Haydarpaşa r:hl ım iskele 

clyevm Rasimp:ışa bokağında eski 1 yeni 9 sayılı ev 96 
Yakanda )azılı cınlfı.kın 10. 12. 9:J'7 Cuma günü saat 14 de kiraya verilecek

tir. Kira bedeli dort nıUsavi taksitb ve her taksit pe,inın ödenmek şartile ta_ 
li !erin muayyen vaktinden evvel % 7,5pcy akçelerini yatırarak me1.kiır gUn ve 

p tt u:ır cml:ik MUdüriyetinde müteşekkil satı§ Kor.ııs~·onuna. müra.caatln.n. 
saa e ,LU.! • (F). (7895) 

Ncvyork belediye reisinin şehir hay 
dudlanna karşı açtığı şiddetli müı.:adelc 
üz:crine N evyorkta dikiş tutturamiyan 
meşhur haydutlardan birçoğu sc!ame
ti Kalifomiyada bulmuşhır ve ilk iş o
larak Holivutun ikinci sınıf artistleri
ni haraca bağlamışlardır. 

Gangsterlerin para tekliflerine ev
vela aldınş etmiyen artistler tchdid 
mektupları almiya başlamışlardır. Ken
dilerini artistlik edemiyecek şekle sok
mak, eşyalarını ustura ile kesmek gan
gsterlerin tehdidleri arasındadır. 

Birinci sınıf artistlere nazaran ka
zançları pek az olan bu zavallı sanat-

karlar gangsterlerin arzularını tclcer te
ker yerine getirmek m''.:buriyet!nde kat 
maktadırlar. 

Holivud müddeiumumisi Nev;: ork

tan bu işte ihtisas peyda etmiş iki po
lis komiseri istemiştir. 

Bu arada haydudlarla ilişikleri ol
duğu zannedilen iki boks organizatö
rü tevkif edilmiştir. 

Yine tevkif edilenler arasında bir 
haydud filminde rol almış olan bir de ar 

tist vardır. Bu artistin haydudluğu sa
de rol icabı yapmadığı, hakikaten de a

rılı gangsterlerden olduğu ve Holivud 

artistlerine musallat olan çete ile ala
kadar bulunduğu tahmin edilmektedir. 

;]~(·) 
Oğto ne,rlyuu: Saat 12,30 P!lkla Ttlrk 

muslkbt. 12,fiO Ha,-adls. 13.,05 Pllkla TUrk 

musilt!:ıl. 13.30 Muhtelit plO.k ne:rJyatı.. H 
Son. 

Altşa.m nc:ıriyatı: Saat 18,30 Plfikla dans 
muslld:ıl. 19 Çocuklnra. masal: Bayan ~ine 
tarafından. 19,30 Konferans: Beyoğlu Hal. 
kcvl namına İsmail Hami Danı~mcnd: (Ya-

?.Jil1I1 teııckkUlllnde TUrklerin rolU). 19,155 
Borsa haberleri. 20, Tilrk kll'ısfk musikisi: 

Okuyan Nuri Halil, keman Re§at, kemençe 
Kemal Niyazı, tanbur DUrrU, nısfiye SclO. 

hattın Candan, ut Sedat, kanun Vecit e. 20, 

30 Hava raporu. 20,33 Bay Ömer Rıza tara
fından nrnpça s6ylcv. 201t5 Ved!a Rıza ve 
nrkada~lıın tarafından Tilrk mwılkbl ve 

halk :lSrkılan. ·(S. A.) 21,15 Milano Scııla 
Uyatrosu dram aopraı:olarmdan lladame Lc
Utya 9nu~kıı. Plracclnl tarc!mdan konser: 

1 - Vercli'nin: Alda, opernsmdan, ' 
Rltornıı. Vlr.çetor. 

2 - Pucclnl'nin: :Madame Buttertly 
operasından Un bel dl vedremo. 
a - C'herublnl'nln: Ave Marla. 

Morso arnlarmdıı .stUdyo orkestram 
ilgili arçalar çnlıı.caktır_ 

22,115 .Ajans haberleri. 22,30 PlAkla sololar, 

opera ve operet pa.rçııları. 22,50 Son haber

ler ve ertesı g11nUn programı. 23 Son. 
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ABONE ŞARTLARI 

Scncllk 
6 ll)'lık 
3 8)hk 
1 ııylık 

Türhlge lfrnf!b/ 
t.400 lir. 2. ;oo Kr. 
nıo .. ı.4~0 .. 
.ıoo .. soo ,, 
ı:ıo .. soo .. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
Hasan Rasim Us 
Ba:ııldıbı 11u OAhlT} Matbaaır 

1 Hatay i 
j Fesatçllara 

kimse yüz 
vermiyor 
lllU\fın haili 

ııdaletslzmlş ! 
Dörtyol, 5 (Hususi) - Sancaktan 

gelen haberlere göre, 29 :kinci teşrin 
hadiselerinin müstemle.ıt~ci memurlar 
hakkında uyandırdığı i~matsızhk de
vam etmektedir. Hele m~tıdup Diiryo
nun Antakyaya gelişi, h,.,rkesi teyak
kuza. davet etmiştir. Fe.;:ı.tçılar, eski 
tcZ\·irlerine de\•am etmei.. jçin uğraşı· 
yorln.rsa da hiçbir tııraf'".ın yüz bula

mamaktadırlar. Alevi, Ç~":"kes. Türk 
Ermeni blitün Hataylılar istikbalden 
ümitvar olarak silkiin :.,.inde bekle -
mekfcdirler. 

Suriye Başvekilinin beyanatı 
Parls, 5 (A. A.) - Suriye başveki· 

li Cemil Merdam Temps gazetesi mu 
habirine beyanatında., Frf,nsa - Suriye 

muahedesinin her iki m~ınleket me
nafii hususwıda. karşılıklı bir himaye 
,.e garanti rejimi kurdujunu söyle -

miı;. Hatay ihti18.fının 13'., .. Cti hallini 
Suriye halkının adaJel~;z bulduğunu 

kaydetmiş ve Suriye - Fransa muahe· 

desinin Fı·ansa tarafından tasdikı lü
zumunda ısrar etmiştir. 

Suriye muhalifleri faaliyette 
Şanı, 6 (Hususi) - S ıriye • Fran

sa muahedesini tasdik içiı Fransa ta

rafmdnn ileri sürülen §a~·ıar burada 
ve bilhassa muhalif grur!:ırda büyük 

1 
dedikodulara yol açmıştJr. Mtlhalif -
ler bunu fırsat bilerek hükumet aley
hine olan propagandalar.:na yeniden 
hız vermişlerdir. 

Son dakika 

Muahedeyi 
feshettik 

.... 

Ankara, 6 (Hususi) - .Milletler 
cemiyetinin bu sene 19 Mayısta. itti 
haz etmiş olduğu .karaların icabatm 

dan olarak Türkiye ile Fransanm ara 
smda münakit muahedecc derpiş edil 

mis bulunan btiyük erkanıhnrbiyeler 

arasında. temasta bulu.ru;.ak üure bu 

ayın 14 ünde bir Fr:uısız askeri heye 
ti Ankn.raya gelecektir. 

1926 da Fr. .• "'l ile ar~ı.mızda aktc 

dilen iyi ko:nşı.mk mualıc..desinin bazı 

ahk5.mının tef<:ıirlerinde iki hükumet 

arasınd:ı mutabakat olmadığı göril 

lcrek mukavek.nin, zamanın icapları 

na göre yeniden tanzimine fımade 

Varşovada ~ 
ı::actıır&JI 1 1ncid8 

"' de• 
Delbos, beyanatına ıp suretle 

vam etmiştir: drıı)'I 
''Chautemps ile birlik1e LOn ne 

. t . w. • Frıınsa 
zıyaret c tıgımız zamnll d rill 
ı · ·ve e 
ngiltcre arasında samımı .. 1uJ· 

bir tesanüt mevcut oldu~·.ınu gorn ıııı· 
tüm. üç kUçUk itilaf memleketi:rlin 
rcketinden evvel Von Neara~ . bit 
istasyonuna gelerek beni bU~ dllİ1 
nezaketle selamlamı~tı. Bun ar bli· 
sonra Polonvavı ziyar.?+Jnı banıı • 
yük bir Jrn~et ve itimat '"erd_I· Fr:ı. 
sanın ittifaklarını kuvvetlendırıne ı 
çin bütün kuvvetimizle çalışı~·~:~ 
Fakat bu ittifakların . 

1 
sc,yc 

ve kuweUendirilmcs; . kı~u\! .. 
milteveccih değildir. Bız . dı'lti 

k" şırn vetli olmak istiyoruz. Çü..oı u öıU· 
vaziyette dünyada. zayıf •J]mak 

5

3nı1l 
nü geçirememektir. Gerek PolOIIY cm· 
gerekse ziyaret edeceğim ciğer rn_ .. 
leketlerin bizim gibi dü;UndUkl~de 
den eminim. niz dünyanın ~ulb lÇk iS• 

y~aması için teşriki mesııi ~tmc ııuı 
Uyoruz. Halihazırda birM agır ;ıı. .. 
havayı bcrraklandırmak ,·e A \'l"\I # 

· tiyol'W" da gerginliği izale etmek J~ 

Mülkiyelilerin 
ziyafeti .. i c•İll 

Ankara, 6 (Hususi) - :Mul~ 'I }.!'>' 

kuruluş yıldönümü mUnb.f,ebeti~iP0 
karadaki talebeler mezunlar ~ rdil"' 
Halkevinde bir ziyafet verıniş~c i.Jlde 
Büyük bir ne~ ve samlıniyet. JÇuıaU 
geçen toplantıda, adliye vekili Ş 8zır Saraçoğlu ve ibütün profesörler ıı 
bulunmuşlardır. ~ 

~ 
hUkO.mctine bildirilmiştir: Yc:;ıJlll' 
kerenin Fransız hariciye 1 ~ tş}J 
Ankarayı ziyaretinde yapılacs.ğ1 J 
min ediliyor. • f 

TÜRKLER!KAÇIRM.AK1~~ 
A.l1takya, 6 (Hususi) :--- sµı urllll" 

bl!lu.-ıan bütün Suriyelı . D1~1ğı 
ellcri!ıden gelen her tUrlil fi ~ 
Tilrk halka. tatbik etmekt.edirlef· tot9 
hassa Türklerin maliyeye olan .• ıo, u l'r 
larmın hemen ve ha.ezen ta}ıSi fsPs. 
emir verilmiştir. Elli lirnd~ ~ 
borcu olanların menkul, gayriltl ~ 
bütün eşyaları ba.yranıertesi ııa ~ 
lccektir. Bunun , Türkler~ l{a::ıce~ 
kaçırmak için yapıldıgı h 

bilinmektedir. ~ 

ruı A ~ lE: ~-k" ırıJ hakı I 
lstanbu/un en çok safı~an 1 rıt 'd' f/izn/af 
akşam gazetesı ır. J ,ıer• 
HABER'e verenler kar e e 

olunmnk üzere feshedildiği Fransa ~ 

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

Mevduat için elverişli şartlar 
P~a plasmanı için öğü~er. 

'-Kıralık Kasalar 
~ 

Bütün gün arasız açıktır 
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Yazanı Nlzamettln Nazif 

Birden, ayaklarına sağlam kös
tek vurulmuş bir esir belirdi 

lerl\tzılcık ağacının da\lannda ter~e
Yo 

1
ve çıttıh kuşları sekip cıvıldaşı

r ardı. 

- l'ulliya ! TuJJiya ! -..... 
- 'l'ulliya ! Tulliya! 

ın 'rek katlı taş binadan çıkan ve iki 
ik~şc. dalını ayırıp başını uzatan bir 
a~cı genç kadın. etrafa şöyle bir göz 

1
1 

lii kızılcık ağacı altında yatanı gö- , 
nce koşarak geldi: 

ııı - Beni ki yine bir hulyaya dal. , 
~ llJenı l'ulliya abla! - dedi - Bu hul-

:enilen şey çok tatlı olsa gerek ... 
"-t?I ~ın Tulliya olduğu anlaşılan gü
:ı.rı ın. gözlerini incir ağacından 
\...., l'tnaksıztn lakayt bir sesle cevab 1 
'''di: 

du::- Nereden kestiriyorsun böyle ol-
tluıu? 

~' Bir 'kere senin bana: ''Hulyalara 
tır:: ı>ek tatlı şeydir" dediğini ha
lau · Sonra eğer bu hulya kadar 
~ıı 1 

bir Pey olmasa insan a.rasıra bir 
kardeşi oldu~unu hatırlamaz mı? 

dı~ llatırlamadığımı nereden ıuıla
~ihı· Öy~e bir hatmmdasm dl... Bütün 

~nı düşünmekle meşgulüm. 
~ İnanm:ım. H:ıtırl:ımıo olsan beni 
hır~ra çağırır ve hulyalarını brrakıp 

da benim dertlerimi dinlerdin. 
de~ nertıerini mi? Senin n8.!5ıl bir 

in olabilir? ..... . 
tfı ': SÔ:vİe

0 

bakalım şunları... Faraza 
çıYUsten bir şikA.vetin mi var? 

~.~!bette EJikavetı-iyim abla ... Ge
\ 

1nı benden ayrı bir keçi pösteki
~ h UzaMrak geçiriyor. Gündüzleri 
~ ep babamla beraber. 

'ı. ıı1ııyanın dud!iklanr.da c. n ınkın-
1. .Ue karı~ık bir gillUmseme dolaş-

~t~ı B:nım canım yok mu? Ben de 
' ertrni tırıkı senin gibi geçiriyo-

11 · '.Benim ko<'nm da gündilzlerl kra 
h , ~anından ayrılmıvor. Babamız 
Ilı 1 'hdar :0:0 "\'; •i!s TillUvüs Romayı 
'eı ~;ı_r~a eiecek M ·ü1< stıru bir an ev
tııı1 !ll"'ve t1z-rtm'IJt,ir. namatıa

ta'oi~ 0 na •ardım etm erinden daha 
I• t :. tıe 0 1 bilir? Gllndl\zleri çok ca
ıiını lırı irin koralar1mız geceleri bi-

" u~ 
ltııı; 

1 
m•va vr.k1t ve takat bulıı.-

~" ..... F,h ... Bir müddet İ"İn buna 
.... r.. 11 C''nıeli,..viz Kornelva! 

aQı.. Anıa ben kocamı çok seviyorum 

ı.. ..... T) ,. 
ı; .., "ı kı7.! B"nim kocama muh:ıb· 
bıı-. 01 ~-ı"J·flını nereden tahmin e.Je-

)rsun-> ..... . . .... 
lı~ l\ l'§ıya bak! Kapitül'iin kaya
l-a~ ,rı u~inde uçuşan kartallara 
0ııı~1 ~Ukiımdar ScrviyUs Tülliyüs 
~ cı0• ııcr gUn eu izbelerde oturarılar
t6ıı ruyor. Sonra bir de §U izbcfore 
ı· ~l'inı 1 htta Çevir! Su çamurlu ve tezek-
~o~ ltlıkıarcıa domuzlarımııla koyun S' ~tar.tarı dilşUn. Ya sen~ şu 
bu İıbe kayalıklarına atmı§ olsalar, ya 
aıı? t lerdo yaşamıya mecbur kal· 
~llı.dtttıs!derin bu çamur yığınları 
1 cluştı a her ge<'işte saldıkları dehi<?
C?t~e? ;ı Haydi Kornelya, çocuk1ıık 
~turanı 1~ b·lrada, Palitinos teııesinde 

::ı.tho.. 1 tr, Romanın bütün mukaddes 
I' --• ıı.r· 11la llltı 1Yle burun buruna y&fam:ıla-
~ ıı iltlsar.ı!\ha edilenler hayatım•~ • 
lia.l' ~te pek haklı değiliz. Hüküm 
~e tilıel YUs Tülliyfüı k:zlanna g~nç 
11ııı.lal\l,.. koca'ar seçmek llıtfunda bu
~1~ ~~: "~ hUkümdar Serviyüs 'fül-

1>ıtı11 arına öyle parlak bir diiğün 
t el'rn~i· Onlara öyle zengin çeyizler 
,~ttdı/r ~i, Kampanyada herkes hay
~l't.ttlft' llm hU1riimdarı parmak ı

tJalfıuı\lır. lleıe babamızın o bUyük 
~ \·euu:-•ıl unutabiliriz Komelya ... 
~tq~tırn, llliı içir. tar.ı on dokuz keçi 
tıa 'ttı~anııst:. Bu israf hala Etriirya
h i~a agıza dolaşıyor. Kimse bu-

tıbtr ha~?'or. ~mıı sen bilirsin ki, , 
~ \t ~ kııtlir. 1 
~ "'ı.ıt-uı da ayaklarına sağlam köe

rnue bir Cllir belirmi§ti. Kor-

nelya onu görünce; 
- Aaaaa! - dedi - Az kalsın unutu

yordum. Seni Tanakil ana bekliy.')r: 
beni o gö•dermi§ti. 

Esir, yUzUne tatlı bir ifade verme 
ye çalışarak eöze karışlı: 

- Evet. Hanımım ·ru11iyayı hn.m
mım Tanakil beklemektedir. H:ı!lı· 
mım Tülliya, hanımım Tanakil'-: na
sıl bir cevab getürmemi emreder·ler? 

Bu esir yirmi yirmi beş yaşhı·t.:ia . 
ya var, ya yoktu, Sesinden yüreğe tat- ; 
1ı bir ılıklık akıyordu. Ttllliya hıı se
si işitince, ilk defa olarak güzel l<ara 
gözlerini incir ağacından ayırmıya te 
nez.zlll buyurdu. Gözleri süzüldü ve de
likanlının endamında bu süz~ gö;Je
rl dolaştırarak mırıldandı: 

- Bir cevab götUrm~ne lüzuın yok 
Arsimiyus. Bliyllk anamızı bekletmek 
doğru olmaz. Gidelim', bakalım, Roma 
kralının tahtı dibinde oturan asil ha
tuna, yine ne arzu buyurmuşlar, suılı· 
yalım. 

Ve, deminki uyuşukluğu ile taban 
tabana zıt bir çeviklikle doğrularak; 

- Komelya gel! Belki yine eğlence
li bir hikayesi vs.rdır. 

Dedi, meneliğc d~~TU koştu; zıpla· 
yıp boplıyarak taş binaya daldı. Genç 
esir arkasındn.n bir an bakakaldı. 

Genç kadının havaya karı§an koku
sunu derin derin nefes alarak ciğ~r
lerine doldurdu. sonra kara ve hulya
lı gözlerle etrafını süze süze uzaklaş
tı. 

* lf. .. 

Pali.tinos tepesindeki bu ta., bina 
bir büyük, dört küçük odadan ibaret· 
ti. Altı basamaklı bir merdivenden 
sakaf ı on iki sütuna dayanan geniı:çe 
bir tarasava çıkılıyor 'VC bir kanadı a
çık yüksek bir tahta kapıdan binaya 
giriliyordu. Küçük odaların ikisi sağ
da, ikisi soldaydı. Bir hayli büyük o· 
lan beşinci odaya girmek için uzunca 
bir dehlizden ve herbirinin önünde 
kargılı ve kalkanlı dört Etruryalınm 
nö~t beklcdi~i üç l:apıdan ge"mek 
li.zımı;-e1i~·ordu. Bu odada Roma kralı 
satvetıü. haşmetlü Serviyils'ün tacı, 
tahtı ve hUkUmdarlık asası bulunur ve 
kralın gen~ ya~ta ölen karısının ana
sı ve selefinin karısı kraliçe Tanakil 
ya~ardı. 

Tulliya ile kız kardeşi bu odaya 
girdikleri mrnan yerde t>erili bir ayı 
postuna oturmuş ve sırtını duvara da
vamış çok yaşlı bir kadın hiddetle ho
murdandı: 

- Kral büyUk Tarkinir; kansı. Ro
manın eeki kra.li~l babanız kudretli 
kral ServiyUs TUlliyUs'ün kaynanası, 
genç yaşta ölen ananız kraliçenin a
nuı ve sizin bilyük ananız kendisine 
bir parça daha saygı gösterilmesini 
ister. Niçin sözlerimi dinlemiyorsu· 
nuz kızlar? Neden b:u!.ı. kar~ı bu ı:!e
rece lakayt ve saygum~sm Tulliya? 

Kornelya hiç fleS çıka. ... madı, bir ayt 
postu üzerin~ çökerek, sırtını duvara 
dayadı. Tullıy:ı ise bird~nbire kaşları
m çatarak, çok şi?Tct bir tavrrla ce
,·ab verdi: 

- Hiç olmezsa Palatina tepesinde 
oturanlar şu Romada bir parça r:ıhat 
edebilseler. Kral Serviylis Tülliyüsün 
kızı olmak bile insanı hakaretten kur
taramıyor. Size daha nasıl s:ıygı gös
termemiz lwm? Esirlerinizle konu8- 1 
madığmw s!ze hatırlatmak isterim 
kraliçe Tana.kil! 

Ve odanın tam ortasında duran fil. 
dişi tahta teklif sizce yerleşirken hid
detini yenme}'! çah~a.rak sesini tatlı
la.,tırara '{ deva.m etU: 

- Hakaretten. sitemden vazg~ dP 
söyle bakalım Tana.kil ana, dinliyorum 
seni! Herhalde bizi bir Korent ninni
si IÖyleyip uyutmak için buraya ça
ğırmadın. 

Yaşlı kadının belinden ~-ukarsı çıp
laktı. Entarisini çılcarn11q, düzcesi 
bitle'l.İyordu. ~rrtmı ve güj!sünü kaşı
yarak, gözlerini entarisır.dcn aynını-
yarak; • 

~ Deva.mı \•ar 

•• 

Mersin 
Mekt:ubu 

Uç senelik 
ihracatımız 

'fek mahreç daima 
zararlı olabiliyor 

Mersin, (Hususi muhabirimizden) 
- Gaziantep, Malatya, K1.ınya, Maraş, 
Adana, Kayseri, Niğde, lıçl gibi bere-

ketli topraklarımızda yet.i~cn mahsul
lerin başlıca ihraç cskelcsi olan Mer
sinin son üc; senelik ticaretinde, bazı 
eşyada eksiliş. diğerlerinde fazlalık 
görülmüş olmakla beraber, kıymet i
tibariyle ehemmiyetli yükrelme var -
dır. 

934 de S,960 milyon, 35 de 9,254 
milyon lirayken bu rakam 936 da 

10,003 milyonu bulmuı:;tur. Bunun baş 

lıca sebebi son senede Almanyanın 

malla:-ımıı.a fazla fiat vc.rm.e8İ, bazı 

eşyaların da çok fazla ihraç edilmesi
dir. Mesela ar:pa, buğday. yulaf sev

ki düşmüş olduğu gibi geçen sene Çu

kurova mahsul almak şöyle dursun, to 
humluğu."lu bile başka yericrden teda
rike mecbur kalmıştı. 

Kereste bu sene dahHdc pek çok 
sarf edilmiş, canlı hayvanatı ise Filis-

tin mil§tcrilerimiz İrak, Hicaz gibi da 
ha ucuz yerlerden aldığı gibi Yunanis

tana da ihraç edilememiştir. 

İhracat f aüalığı da ,u sebeplerden 

ileri gelmiştir: evvela yeni yeni hat
larla birçok yerler Mersine bağlandı; 

Almanya da bu sene yüksek fiatlar 
verdi. 

Pamuk 931 ten itibaren her seen bir 
buçuk milyon kilo artmıştır. Havala

rın mahsule çok müsait gitmesi, yine 
Almanyanm fazla f!at vnmesi fazla

lığın ba.~lıca sebeblerindendir. 

Yapağı ile tütiği en ziyade Ru.alar· 
la Almanlar alırlar; fakat Almanlar 
bu hususta adeta rekabete kalkıştılar 

ve fiatları yükselttiler. Bu sebeple 934 
tc 1,324 ton iken bu miktar 936 da 

8,520 tona fırladı. Al!i:-adarlar bu 
miktann 5~ bin tona kadar çıkacağı
nı tahmin edıyorlar. 

Harp malzemesine yarıyan bakır ve 

krom üz2rinde daha ziyade artma gö
riileceği i!!c pek tabiidir, 

Mersin ticmcti tetkik edilirken ge
rek kıymet, gerek miktar itibariyle 
Almanya mUşterilerimizin en ön safın· 
da bulunuyor. Yumurtalarımızın biri
cik alıcısı dıı İspanya idi, dahili harb 

sebcbile kapılarını kapanu~ bulundu • 

ğundan bugün bu mahm1z çok acı bir 
Yaziyettedir. Bu vaziyet gösterir ki, 

ihracatı tek bir memlekete yapmak, 
ilerde herhangi bir hadlııe zuhurunda, 
çok tehlikeli bir şeydir. Başka malı -

reçler buluncaya kadar bu hal devam 
eder. 

934 senesinde miktar bakımından 
en büyük rıüşterilc:-:imiz sırasiyle Al-
manya, İtalya. İngiltere, Belçika, Su
riye, 935 te Almanya, İtalya, İngilte-
re, Filistin, İsviçre, 936 da ise Al
manya, 1ngilt"'re. İtalya, Hollanda, ba-

Ponya idi. Kıymet miky:ı.sına gelince: 
934 de Almanya, Filistin, İtalya, Ja-
Ponya, İngiltt:re; 935 te Almanya, Fi
listin, İtalya, İngiltere, İsviçre; 936 

da da Almanya . .Japonya, !talya, Hin
distan, Rusya gelir. 

B:.ı vaziyete göre başta yine Al

manya olmak Uzere İtalya, İngiltere, 
Mersinin belli başlı mü0tcı ileri arasın
da bulunuyor demc1dir. 

Yukarda söylediğim J::İbi tek müş
teri yUzündcn yumurtacılık hususun

da uğranılan sıkıntıya başka mahsul· 
ler üzerinde de dilşmemek için Mersin 
tUccarla.n her mal için başka başl<a 

yeni mahreçler tedariki hususunda el 
birliğiyle çahMıaktadırlar. 

M:emnln ithali.tını ikinci mektu-
bumla bildireceğim. R. H. J 

? 

Konyada 
sel felaketi 

Yardım komisyonu 
halktan iane top

lamağa karar verdi 

Soıı yağnıurlardaıı 7ıayli .mrar gören 
güzel Konyanııı tarihi eserlerinden 

Gök Medrese 

Konya (Hususi) - Dernm eden 
yağmurlarc.lan gece snat altıda ge
ııo oldukça şhldotli blr sel gelmiş, 
fakat vaktinde alman tedbirlerle hiç 
bir zarar vermesine meydan bırakıl
mamıştır. Yalnız elektrik fabrikası
na dolnn sular aralıkla cereyanın 

kesilmesine sebeb olmuş, muhtelif 
fasılalarla karanlıkta kalınmıştır. 

l"clft.ketzcdelere yardım için bir 
Irnmlsyon teşekkUl etmiş ve bu ko
misyon vali mua1·ini Feridun Çayı
rın riyasetinde torılanmış yapılacak 
yardım şekilleri tesblt edilmiş, Kı
zıJay merkezinden yardım istenmesi 
halktan iane toplanması knrnrlnş

mıştır. 

SeylA.bdnn milteessir olan halkın 
zarar vo ziyanını tesbit etmek üzere 
Nafıa. fen memurlarından Ragıp 

Agllnlo IIilseyln Demireldcn milte· 
şekkil bir heyet çalışmalara. başla
mıştn·. 

Yurdu 
işleri 

sulama 

Menemen boğazında 
bUyllk bir baraj 

yapılacak 
lzinir, (Hususi) - Gediz mmtaka

smda baoarılmuı kararlaşan sulama 

tesisatına pek yakında başlanacaktır. 

lcap eden hazırlıklar yapılmıttır. Mar 

mara gölil tağdiye kanalının seviyesi 
beş metre kadar yükselti:ecek ve ka-

nalın iki tuafı takviye edilecektir. 

Bu suretle sular, bu kanalda kabili is
tüade bir bale getirilerek civardaki 

arazinin sulanması temin edilecektir. 
Bu işe ait proje nafia vekileti, su iş

leri umum mUdürlüğUnce tasdik edil • 
migtir. 

Gediz ovasının sulanması hakkında 
UçUncli mmta.ka sulama mühendisleri 

tarafından hazırlanan proje de bugün
lerde tasdik edilecektir. 

üçüncü mıntakanm ıki mühendisi 

acele vekaletçe Ankaray:>.. davet edil
mlştir. Verecekleri izahattan sonra bu 
tş te ikmal edilmiş olacaktır. 

Menemen boğazında b\ ':' baraj ve bu 
civarda bir de regülatör meydana ge

tirilmesi muvafık göriii:nüştür. Me

ncmc.n barajı bu havnlideki arazinin 
kurak zamanlarda su ihtiyacını ta. 

mamen temin edecek k;lbıliyette ola

cak ve iki milyon liraya mal olacak· 
tır. 

Gediz mıntakasının sulıı.ma işleri ilk 
pli.na almmıetır. En kısa bir zaman
da tesisata başlanacaktır. 

lzmirde 
Modern ılıca 

Urlada bilyilk tesisat 
ve yeni bl r otel 

yapılıyor 
lzmir (Hususi) - Ağamemnun ı

lıcalarıııın yapılacak inşaatla mo
dern bir hale getirilmesi kararlaş. 
ınış ve tahsisatı da ayrılmıştır. ln
clraltmda bir gazino yaptırılmas ı 

ve pldJm blr elden idaresi surctile 
vilüyet muhasebel hususlyesine ,·a
ridat getirir bir hnle ifrağı etild e
dilmektedir. 

Urla içmelerinde yapılacak lıü-
yilk tesisat ~·ok ehemmiyet vcrll cn 
bir iştir. Urla lı;nıelerlnin bulundu
ğu yerin knrşısındaki kilçük adada 
b:ızı tesislerle pH'ıj ve otel meydnn:ı. 
getirllecelctir. Burada suyun miktn· 
n da tayın edilecektir. 
Çeşme plftjmm da daha modern 

bir hale getirilmesi meyzuubahstlr. 
Burada ynpılacak otelden, kışm ılı
cnlnrm hareket ~·eri haline gelmesi 
ilel'ide bir hakikat olacaktır. Kay
nar su tertihatı, tesisatla otele ka
dar getirilccek ve kaloriferler, kay
nar suyla harekete getirilecektir. 
Mevcut olan sekiz adet kaynar su 
ıncmbaının enerji derecesi tesblt e
dilmektedir. 
Pr. Yllhelm, iki giln sonra Çamaltt 

tuzlasına giderek su için sondaj ya
pılmasına nezaret edecektir. 

Bu kolojik tetkiklerle birlikte 
olarak pH\jlnrn, ilçelere giden yol· 
tarın tedricen asfaltlanması için de 
ctl\dlcr yapılmaktadır. . ı 

Ziraat vckttleti memleket jeolo
j~k araştırmaları enstltüsil direktö
rü Vilhelm Salamon Cal"l ~ebrimiz
<le daha bir hafta kadar kalarak tct 
kiklerJne devam edecektir. Bu hu
susta Ağamemnun ılrcalariyle Urla 
içmftlPrlndc vo Çeşme plAj ve ılıca· 
larında esaslr tetkikler yapılmıştır. 

Buğdayı 
düşü/düler 

Konya (Hususi) - Ziraat banka- ' 
sı şehrimiz şubesi, silo ve depoları 
dolduğu için köylUden buğday alı
mını muYakkaten tatil etmiş ve is
tasyondaki depoları kiralamak için 
Devlet DemiryoUarı idaresile muza. 
kerelere girişmişti. l<'akat bu ,·azl
yetten istifadeyi dilşUnen fırsat dUş
kUn leri etrafa, bankanın artık buğ
day nlmıyacağını yayarak- beş bu· 
ı.;uk kuruş olan fiyatı dört kuruşa 
kadn.r düşürmUşlerdir. 

··· .. ·-··sur·s·a-a·a-aa ......... i 
aynı derd ı i 

Si;; yalnız 18tanbııldıa "-'ar, 3anır-ı 
mm::; hayır, Bursadt.ı da "Ve be'Zki 
bütün büyük §ehirlerirnizde ayni i 
çaı·esiz uc devasız dert ımcoouttur: ! 

Hileli sütler... 5 
Evet bu, Bursanın ve Bur3ltlltttın ! 

da bir fürfü şifa verecek iı.ôcıttı : 
bulamadığı mü=min bir derttir. 

S<ıbahın alaotı karanlığında ao
ka1danmıza yayı"laıı 1:.adınlt. erkıek
li sii.t!;ülerin hangisine "°1"acınız, 
hatta en kilçük bir §üphe w te-. 
reddat gösteraeniz, hemen 3i.ıe 8'Ut E 
1erinin "halis" liğinden w hiç ..u 1 

I 1«ıtılmam'§ oldıığundan dem W· ! 
rurlar, yeminler ederler. Be'le o ı 
kaps kapı dolafClrak çuoollar ~
de gizlice rit satanlan hiç ~- ı 
ttrmıyayım. Fa1otıt, bütün bu temı-
nnta rağmen, Buraalı aenelerdeft- ı 
beri her sütçünim südilnde, ,ehir 
8UYtı ile kıtyu ı:e diğer birtakım :

1 ÇC§m sulan arasınd.a1ri mu.Ateli/ 
farklg.n t.atmı.Jt1r ııe bunda o 7ca- I 
dar mütehas823 olm.U§tur ki, belki 
hangi süde hangi suyun kcıNfhnl
m!ş o1duğunu anlıyan1arımı:: bile 
vardır. 

Tıpk-ı lstanbul belediyeainin yap· ı 
tığı gibi, Bursa belcdiyui ~ "14t
çülcrle arasıra mücadeleye giıi.}ir. 
Fak>at bıı saOO§ın ayni ~le 'il· 
::un mü<ldct dcoom edebilmesi miı
ycsscr olma.?. SiıtÇü'ler yine bize 
~c südü BUnmakta rleoom cdcr-
1er. 

Bur80lımn dil.eği, beZed'ycmizin ı 
8'iltçü1crle yeni bir h?zla mücoMle
ye baslarna.n ve buııu. mümkim ol-, 
duğu 7:adar, devam cttirm&idir. 

1 ................. - ....... !!.-•"" Bar..&-· 
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lJevaplart veren : PROFESOR SANERK 

B 
Grafoloji ve Grafometri mütehassıs 

OTUN talsll!Ule karakterlıılz.1; meztyet ve kusurlarınızı; sizi hayrete dil§Urecek 
kadar vazıh ve ııarlh olarak husuatyetlerinlzi; tuttuğunuz \"eya dUşUndUğtlnUz i§te 
muval!al< olup olmıyacağmızı; nihayet be§ farkla YB§ınızı size söyliyeblllrim.. Bana 
bir gazeteden, bir kitaptan veya aklmu:drı.n yıızncağınız d6rt satırlık yazıyı: son 
aylardaki Jmzalarınızdan Udalnl gönde rfnlz. 

Tetkiklerin çok esaslı yapılmasını lstedlğtnlz takdirde sağ ellnlzle yazdığınız 
dört satırı, aynı yazmm sol e11nlzle ya 1:·lll1Jlını; bD.§ ve ~abadct parmaltlarmızm bir 
kAğıt üzerindeki lzlerlnl; sağ elinizi kdğıt üzerine koyarak bir kurşun kalemle elini. 
zln kAğıda çıkaracağınız resmini; mubtellf tarihlerdeki lmzalarmızı, yazınız sağ 
el ile kaç dakllcada, sol ile kaç dakikada yazdığınızı; dirseklcrfnlzden bileklerinize 
kadar kaç santim olduğunu ilave ecUnlz. 

Kı~nızı vereceğiniz delikanlının, tanı dıklarmızın, dostlarınızın, nlşanlnızn, I;, 
or ğmızın da seclyes1n1, hususlyeUerlnl, bize lmzalnnnı ve herhangi bir yazısından 
dört satır yazıyı g6nderlrsentz size söyllyeblllrlm. 
Kendllerlne ce\'ap verdiklerim, cevaplar hakkındaki mütaıealannı icabında 
neşredilmek üzere - sarih adreslerile yazabilirler. Gelen mektuplarda, bir kAğıda 
muhtel!! kimselerin yazı yazıp lmz~At tıklarım gör11yorum. Herkes ayrı ayrı kft.ğıt-
lcıra yazmalıdır. 1 

-48-
A. lia. To. : 

Daluı fazla orta boylu, ve şlşmanlamağa 
mUı:ıtalt bir zat. Dqlıca kusurlarınız kem'I 
nlzl ve kcndl menfııaUerlnlzl zlyndcce sevme 
nlz, hareket \ "C itadelerfnlzde zaman zaman 
vazıyet ve şeraJUn icap etUrcUğl mülılytm 

llğl gostercmemenizdlr, bu huylarınızdan 
§imdiye kadar nazarı dikkatinizi celbedccek 
zararlar gördUğUnüzU tahmin etmekteyim. 
Hlss! §eylerc ve l§lere pek derin denecek bir 
ala.kanız yoktur. Çok deta, kararlarınızda 

yeni M.dtseıert bUytlk bir sUratıe eski Meli 
selerc bağlamağa mUtcmaytlslnlz ki bu da 
U:ı:erinde durulmağa değer bir huyunuzdur. 
Fikri ı:tere olduğu kadar amelt l§lerede tsU 
daclmız vardır. Fakat daha fazla fikı1 ııııer 
le me§gul olduı'tunuzu zannediyorum. Evvel 
ki imza ve yazılarınızdan da &öndertrsenız 
tekrar görU§ür11z. 

-59-

Samatya n. n. G6: 
Genç, iyi bünyeli ve iyi slbhaUI, Inti!aını 

seven, lddlakAr, olmaktan ziyade uysallığa 
mütemayil tsblntte bir zat. En bUyllk kusur 
larınızdan biri, fazla açık kalpli olmanız, 

ber §eyi herkese ve her yerde ııöyllyebilme 
nlzdlr. Bu ellzlerlnlzden istifade edecekler 
bulunabileceğini unutuyorsunuz .. Size en bU 
yük tavsiyem: Sözlcrlnizl, ııöyledlklerfnlzl 

ve söylediğiniz klmselerl da!ına tartmaktır. 
Müsrif değllslniz ve kolaylıkla. - kendinizi 
biraz sıkarak - iktisadi olmak huyunuzu ge 
nlııletcblllr ve kuvvcUendlrebtılrslnlz. Saade 
tln yallllZ dıııardan gelmeyip teUUtldlerfnizle 
kanaaUerlnlzle, his ve dU§{lncelerlnlzle vücut 
bulan bir eey olduğuna iman etmek varıtle, 
yazınız size mesut bir hayat vaadediyor. 

• 
-60-

l{adcköy 12. O. : , 

İyi lcalpll, lsnı.fa mUtcmayll, bilhassa bol 
yn§amağa çalışan genç bir zat. Darlığa, sı 

kmttya gclemczs1nlz; bu lUbatla eonu ne o 
!ursa ol!un UzUcU bir işte ve UzUcU bir yerde 
durmak 1ııtemezslnlz. Bununla beraber baıla 
dığıncz işleri mutlaka bltırmek iradenizde 
kendini g!Sstermektedlr. Maddt işlerde fazla 
açılmaktan yarını dUştlnmeden bol hareket 

terden sakınmanızı, daha derli toplu yaşama 
nızı ehemmiyetle tavsiye ederim. 

-61-

O. D. 1!67: 

Ruh~n hnuassınız ve i)iliği sc\·crslnlz. 
Merhamet hissiniz kU\"VetUdlr. Çabuk ağla 
mn.ğa müstnlt olduğunuzu da zannediyorum. 
Yeni ve egzantrlk işlere alO.ka g5sterecek 
bir karakteriniz var. İki imzanızdan hangisi 
nln daha yeni zamana ait olduğıınu ve par 
mak lzlerinlzden hangisinin baş ve hangisi 
uln §ahadet parmağı olduğunu bildlrmenize 
ihUyaç vardır. 

-62-

M. Çakar: 

Gençsiniz. Hayatta bir §eyin harici §Ck.U. 

lerfne iktiza eden itinayı, süs ve gllzelllğl 
vermek 10.Zımgeldlğlııl bir çok defalar unutu 
yorsunuz. Ba§knlanrun dll§Unceıerlnl, b8.§ 

kalnnrun fikirlerini benimsemekte zahmet 
çekmiyorsunuz. Bizzat yenilik dU~Unmekten 
ee mevcutlarla. iktifa etmektesiniz. BUtUn 
bunlar .size emin ve fakat Uerlııl pek genlıı 
llyemlyecek bir hayat v'8.deder. Daha evvel 
kl yazı ve lmzalnrmızı da gönderirseniz hnk 
kmu;da dU§UndUlderlml tekrar yazarım. 

-63-

NaT1D1: 

Genç bir yaşlasmız. BUnyeco iyisiniz, 
orta boylu ve dolgun vücuUusunuz. İntlza 

mı seversiniz.. lsra!, göze batar bir vasfrnu: 
değildir. En bUytlk kussurunuz: Heyecandan 
bcyecanlı §eylerden fazlacıı hoııtanma tema 
yüIUn1lzdUr. Bunda da - tahminime göre -
bazı farklar hasıl olmakta yani bu tabiatı 

nlz de son seneler içinde bir tahavvUle uğra 
mış bulunmaktadır. Heyecandan ve heyecan 
lı §eylerden hoşlanma temayUJ, sizi atak, 
ciddi l§lerl de bir sergüzeşt haline ~etlrir bir 
vaziyete ııokRbllir. Şimdid<'n tedbirler alınız. 
Tıı.blatlnlzln hususiyetlerini teııbltte muvat 
fak olduğuma kani isE"nlz hem bunu yaunız 
ve h"m de ne ıyapmnk !Azım geldiğini tekrar 
sorunuz. 

.. ~ ·~· 

'
.~ .. : ., 

J!": • . .. 
Köpelderin bir çok sahalar~a insanlara pelı fr.ydalı old :..ıklnrını lıiJ;riı;. fa· 

kat körlere gözlük vazifesini görebilecekleri son zamanlara kadar hiç dl!tüniıl· . . -
mcmİ§tİ. Amerikalılar kurt köpeğine ber ziycn bir c:ns köpeği b:liıaı;sa tesis e:Jil· 
mit mekteplerde yetİ§t·İrerek körlere göz vıız:fesini gör~ürmclıtet:i.ler. fevka _ 

fıide iyi terbiye edilmi, ve zeki olan bu hayvanlar boyunlarına takılan ıcrt bir 
kayrfı istedikleri istikamette çekerek kör sahiplerin~ gidecekleri yo!~ göster· 
mekte onlan her türlü tehlikeden nrul ~~aza etmelcte:lırlcr. 

Buradaki resimler, bu pek sevimli hayvanlann ıahiplerini naııl yürüttük· 

feri hıık!cında iyj bir fikir veriyor. 

.Yazan: Kenan Çinili-Y..elekzad Çinili 
(ERKEK - KIZ) No:2 - Tcrciünc ı.·c iktibrı.s 1uıl•kı ınah/ıı::ctıtr -

/ 

~nr saı!f2>aGıı fDıraıır ~aıraıroııın veırdDm 

Neticesi meçhul bir maceraya 
alllmak üzere idim 

Kayseriye hareketimden evvel, her hangi bir tehllkeYe 
karşı koyab ı lmek 

OONKO KISMIN HULASASI: 

içın güzel bir tabanca aldım .. 
Bayan Melekzarl ha!ira!ıınna 

başlamadan önce, kendisini ıayı
ıız maceralara sürükliyen erkek el 
biaeıini bir gösteriş o)sun diye giy
m6tliğini, bazılarının zannettiği gi 
bi anormal bir mahluk ela olm.ıdığı 
nı ehemmiyet]e kaydediyor ve anla 
byor ki, o, kendini bildiği zaman 
sırtında erkek elbiıeai görmüştür. 
Erkek-kız, hatıralama yaptığı mu 
kaddimc<1e, erkel< elbisesinin \<endi 

sine öğretiği hakikati cle açıkça söy 
lüyor: Erkekler kadınlan değil ka 
drnlar erkekleri baştan çıkarmakta 
drr. 

Bayan Melekzad 1327 yılında . ' 
Çamlıcada doğmuştur. Çocukluğu 

hep erkek elbiıeıi içinde geçmi,oı, 
daima erkek çocuklarla düıüp kafü 
mı§, onlarla birlikte oynamıştır. 

Mektebe başladım. Sonra Erenköy li
sesine beni yatılı olarak verdiler. Eı kek 

elbisesini bilmem yine bu mektepte bu
lunduğum sırada da çıkarmış ı;ayılır 

mıyım. Saçlarımı keserdim. Ayağıma 
külot giyer, sırtıma erkeklerinki gibi ar
kadan düğmeli göğüslük geçirir kravat 
bağlardım. 

Yaramaz.dım. Durduğum yerde dura
mayacak kadar. Fakat çalışkan olu,um 
beni mağzur gösterdi. Mektep arka 

daşJarım da beni, kızdan çok erkeğe 
benzettikleri için daima: 

- Melekzad ağabey! 

Diye çağırırlardı. 

Mektepten çıkıncaya kadar istikbalim 
hakkındaki d\işün1.:elerim iyiydi. Dok
tor olacaktım. Anadolunun güzel ve ca
na yakın bir köşesine çekilerek hayatı-

mı tıpkı bir erkek gibi kazanacak, me
sut bir ömür sürecektim. Meğer bu is
teğim ne kadar masum bir istekmiş ve 

ben hayatı ne kadar basit, ne kadar gü
rülKisüz görüyormuşum. Hiç aklıma 
getirmemiştim ki bu masum isteğime 

engel olacak olan şey yine şu sırtımda
ki erkek elbisesidir. Artık liseden çık-

mıştım. Eve geldim. Büyük bir arzuyla 
istikbale gözlerimi diktim. Tıbbiye, se
neler çalışmalar, didinmeler ve nihayet 
doktor. Anadolunun sakin bir köşesi.. 

İşte ben bu hulyalar içinde yüzdü
ğüm günlerden birinde. yine erkek elbi
seleri giymiş ve sokağa çıkmaya hazır
lanırken odarna annem girdi. 

- Melekzad kızım, de.di. Artık mek
tepten çıktın. Fakat sırtından bu elbi
seyi hala çıRaramadın. Bundan sonra 
bu elbiseyle dolaşman doğru değil: çı
karmalcsın bunları sırtından .. 

Annem beni severdi. Çünkü onun bir 
dediğini iki yapmazdım. Fakat onun bu 

teklifini yerine getirmeme imkan t;öre
miyordum. 

- Ben, dedim, çıkaramam. Şimdiye 
kadar erkek elb'sesi g:ydim. Kız elbise
si giymem imkar.sız. 

Annem ses çıkarmadı. Fakat gün geç
ti'.::çe, itirazlar duracak yerde kör(iklen-

di ve tahammül edilemez bir hal aldı . 
Çünkü bu sefer cep'1c tutan yalnız an
n::m değil, bütün aile efrar.lıydı. 

Kendilerine son cevabı verdim: 
- Olamaz. 

işte bu suretle a:lemle aramda bi:- ge
ç" msizlik başladı ve bu benim is~ikbal 
hakkındaki dÜ§Üncele:-inıin boş bir ha
yalden ibaret olduğunu anlattı. 

Bu •aziyct karşısında ailemle bir 
arad:ı. y.:ışamama imkan olm::ıdığı'lı an 

!ayınca hayatımı kendim kazanmak ve 
kendi başıma yaşamak çarelerini ara
miye ba,ladım. 

/{ızılloprr;lda frene atlıyarak Pendik tc indim. Pendik istasyomıntm oah· 
çesinde Kayseri treniııi bekliyor ve dü§üni(yordmn 

Aile ocağından firar 
Benim için hayata atılmak pek ko

lay bir iş .değildi, buhranlı günler 
yaşıyordum. Ne yapacağımı adeta şa
şırmış bir haldeydim. 

Ne yapabilirdim? İstanbul içinde 
kendimi geçindirecek kadar bir kazanç 
temin edec.ck bir i3 mi aramal·ydım? 

Yoksa bunu bu muhitten uzaklaşarak 
mı yapmalıydım? İstanbulda her.im i 
çin bir ·;;:. ulma.:ı:1 pek I:ol-Y olamıyac:ı 
ğını anliyordum. Hele, ailemin gözü 
önünde bulundukça se.rbest hareketi
-:: her rlaki:.a müdahale ed::ceklc- · 
de hiç şüphe yoktu. Çıkar yol, İstanbul 
dan uzaklaşmaktaydı. Karar verdim: 
İstanbuldan uzaklaşacaktım. Fakat ne
reye? 

Ani bir buluş tereddüdüm:i Ç.'.>k kı 

sa sürdürdü. Kayser!de muallimlik ya
pan bir arka.daşımı hatırladım. Pek i
la oraya gidebilir ve bu arkadaşımın 
yardımiyle bir iş bulmiya çalışabilir
dim. 

Bir sabahtı; babamdan kalma yüz 
lirayı yeleğimin iç cebine yerleştirdik 
ten sonra bir daha dönmemek azim ve 
karariyle evden aynldım.Dogru tstan
bula indim. İstanbuldan ayrılmak kara 
rım kati olunca, hazırlıklı bulunmam 
kap ediyordu. Bilmediğim yerlere gi
diyor, neticesi meçlıul bir m<.l.:eraya a
tıhyordum. Her hangi bir tehlikeye kar 
şı koyabilmek için küçük bir tabanca al 
naliy.:1· . • · .:ndimi müdafa:y .. mec 
bur kalacağım anlarda çok işime yara
yacaktı. 

27 lira vererek Belçika malı ~Uzel 
bir tabar.t;a aldım. Sonra da c!.cgru Hay 
darp:ı~aya ... 

Kay:ıcri treni gitmiitİ. Bir gün son 
ra hareket etmekten başka çare yoktu. 
O geceyi l{adıl:öyünde Marmara ote
lin.de -geçirdim. 

f 

Ertesi ~abah bilet alırken JcoJunt-

dan biri tuttu, baktım: a.neıtı 
Bizim uşak Hasan, yanında da 

Şa§ırdım. rtı1ış 
Annem ağlıyordu. Gözleri ıcıı~Udi~ 

tr. Kendisine güçlükle hakim ola ıars1' 
ğini hissediyordum. Gişeden ayrı 
yanına' gittim. Titriyerek: . bit' 

- Seni polise haber veririm hıÇ 
yere gidemezsin 1 dedi. . tııtti 

Kararımdan, göz yaşı,hiddet ıcıar• 
bağırıp çağırma kat"}rsında cayaca 

dan değildim. . kafi·" 
- Gideceğim. dedım. Artık ·-it ..•. de.11 l 

Erkek elbisesi gimem yuzun 

mediğim kalmadı. vunU atı 
Annem kararımın kati oldug e-tı· 

v rına]cla t 
lamıştı. Beni bağırıp çagı .. ce dll 

~· . ··run 
ditle vaz geçiremiyecegını go 

ha sert harekete başladı: f!e 
e.rede? 

- Evden aldığın para n 
men onları bana ver. 

- Hepsi yanımda değil. 
- Nerede?? .ııır' 

d Size ne. r 
- Neredeyse nere e. 

benim değil mi? rınedc11 
- Senin olsa bile ha~e: ~: etıııeli 

nasıl alabilirmişsin ! Şimdı ıa 
sin yoksa .. ,. • 

Ba!,tım iş sarpa sara'~ dedifl1 ya 1 

- Hepsi yanımda degıl, "t al getit'•1 
- O halde neredeyse gı 

ı . mdı: 
Bir şey söylemek azı daşıındıl·' 

K d l .. .. d b:r arka - a ı ::oyun e • 
- O halde düş. önüme.. LT .... >.uri.i· 

• .. ··- .r~C••• '\ 
K .. k" o""r.o'.lrte duştu.... ,.-

05 os ..... A eme n • 
yor, hem düşü:~üyordum. n dör.ınenın 
yor da değildim. Fakat eve ]3ir ıır11 

b 
. . . k . kanı yoktU· . ,e 

enım ıcın artı ım eın•n 
~ d ann 

bu düşünceyle durakla ın1. • 
si kulaklarımı çınlattı: .. ~o'·sa sen' 

y ··ru 1 :ı. " 
- Haydi sene... ~ · ririm· 

. d nrı}•se .,e ra.r 
burada rezıl e er, r-~ 
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~--~.:....-_ka_d_ın_ı....;ar~ıa_k_o_nu~ş:-u.;..yo_r_u __ m _ _.I Kız .;ocu klarını 
,, aırde cıdeıı Emıneva ~ın11veoam: yaramaz birer hay-
Evde oturup çocu~a. ~akmak van sa·yan mezhep ! 

~ yaşh kadınların ışıdır ! ,, 
llılneye göre, genç kadın erkeğlle beraber çalışmalıdır. Otıon 

lllemleketlnde kadın tarlada mısır belle r, orak biçer ... 
s· 

~~~h ~a.şörtüsünün çerçevelediği 
ta.ııı .. e di§lerini apaçık gösteren ve 
_~ekten gelme bir gülüşle: 

~orsu lalı, Allah, dedi, neler soru
otUru n bana? ... Hiç taze kadın evde 
llıe1t I> enciğe bakar mı? Ekmek ye
dir. Yapar mı? Bu kocakarıların !şi-

..... Pek· 
bj,, ı, genç kadın ne yapar? 

,,e SOrdum 
'N . 

~it ·b~ Yapacak, dedi, tnrlaya gider. 'k ıçer, mısır eker, mısır be!lt:r, 
Ufalar 

: ~kek ~e yapar? 
k~k'tt-kek önden çift sürer, arkac:an 

Ufalar ..... 'Bö • 
....._ l Yle çalı~maktan yorulmaz mı? 

llıudu 0~lursa gider, kenardaki ar-
' ~g~lgesinde dinlenir, soluk alır. 

~<>rıa hırlerde bir düşünce var. Di
S\lışt~lt kf • kadınlar evlerinin dışında 
~alıııı 1arı zaman yorulurlar. Onlar 
llı~k e\'de çalışmak için, dikiş dik
l~lı:ı }emek pişirmek, çocuğa bakmak 
ltıab ~adılmışlardrr. Dışarda · ça!;ş -
~ler ahammuı edemezler. Hele güç 
tdil'o~I>a:nazlar. Siz nasıl tahammül 
lf~ta Unuz? Yorulmuyor musunuz? .. 

..... 'Y' 0 lrnuyor musunuz? 
lt.taıar 0·:: .. Turp gibi~·iz maşallah ... 
:ı..r d Sözu varclır. !şlıyen demir rsıl
l'ah erler. Biz erkekler gibi her !şi 
A~·•'lt. y .. _, od d .d . 
~ııı11d <U.!an una a gı er:z. 

"lıııal'l a da, yaprağa da... Hiç hasta 
\ıır ~ ~'1.. .. Yorulmasına erkek de yoru
~ Şek değiliz ya, yorulunca bir 
~\ııt a oturup dinlenir, işimize 0yle 
l? ~I~ ederiz... Hem dünyanın 
~ltı U böyle ... !~anlar çalıııacak ... 

'le 111 annemiz de, bUyUk annemiz 
~~1~llllz de, onun ninesi de böyle 
"'il b ış. Bu yeni bir şey değil ki! ... 
llı~itıı aşka tUrlü yaşıyan kadın gör· 
"at dik a.iz köyümüzde mesela sebz.e
~tıb erız. Pırasa dikeriz. Halbuki 

}( Ulda ... 
~ ahit h 
tt etı a asını zorla zaptctmiye gay-
' erek sözüne devam ediyor. · 

~a~ ·h Guç bir şeymiş gibi bu işi bu
' }lep. erkekler yapıyorlar! 

~4ekı ekı, niçin sizde bütün bu işleri 
er 

...._ ~ Yapmıyorlar? 

\.'Yor r~ek, kadın gibi sıcağa daynna· 
~~ır- ·be~r şeyi yapamryor. Mesela 
~Ululenıek, orak biçmek için ta
·' t }'ok, beli ağrıyor. güneş al-
·\ ..; .. atıla duramıyor. Kadın da.. me

.}> >d ... s" 
/ ~ret Uremez ... Sapanı iyi tutamaz, 
~eıt1.. ıramaz... Bunlar kadınlarla 

"r araa . ..... s· ında paylaşılmış ışler ... 
~lt ka~e Çocuklara kim bakar, ihti
b·, ~ntlar ını? 
tiı~ baıt Uklarım11.a bir yaşına kadar 
~'q,, \'a~ı~ ... Tarlaya beşiğini göUirii
t a e\·e tı. gelince emziririz, akşanıa 
eıı. ~il &'etıririz. Emzikten kesildik

&'l.ı':' \>~~ çoc,_uklara ihtiyarlar bakar. 
le~ ~e~ dogınuş çocuklar tarlaya 
ıuı-? ~Ot eye nasıl tahammül eder-

ıı ıj~·an Uklar hastalanmazlar mt, ö
' ~ 01maz.tar mı? 
~~ lı~! Emzikteki çocuklar bizde 
>~'lldarı Yaşarlar. Bizde en fazla 4-5 
,. ltast Bonra çocuklar ziyan olu
~tli)c ın atanan çocukları köye bir 
~ tııdır esaredeki doktora götürmE-k 

~~li teı;~~albuki götürmeyiz... Hem 
t~ d~1 n canına doktor can kata
ı~te Otı ~a ! ! Çocuklar, hastalığına 
tTıi~'lt )atar' Yirmi gün, yahut da bir 
~ ltıı .... lar. Eceli gelen gider, gel

.ı 'lL "'l.Ulup '%1 ~ltirlj ~aşar ... 
ı;) >'\~ ler dıyorlar ki, kadmm 
tıı~~elt ~~-birinci vazifesi analıktır. 

J> bUı.:ı~ahşamaz. İşi, çocuk do-
'1\.. =,, u~ınekt· 

~fe "'Yl~ ır. 
~ıı:i intta 018

un ... Köylü kadın bu v:ı-
~tı battı~ ını ~iyor? Bir sayım ya
~~ it h nı, köylerde mi daha ~ok 
~ 111 ıtld:hyor, şehirlerde mi'! ... 
.ıt~ca ~oğuruyor. Çocuğu sırh
ı ~ ~1t ltayl ine gidiyor. Çocuk bU
ltt ltttıı}>t UyU işinden alıkoymuyor 

lq. llıko · • )ltnı :VSun ... Bız bugtln do-
ta.rıaya gideriz .. , 

!l--C111:w::...m=mm w ..... :s:: 
t Anketi yapan : H 
:: fi u SUAT ;ı 
:: -
H DERViŞ ~ • • • .......:=:::::::::::::::::::::::::::::: :::::::~ 

Enıine 

Sonra, sarı gözlerinde parlJyan bü
yük bir safiyetle soruyor: 

- Kuzum doğru söyle ... Ben işitlım. 
İstanbul kadınları bir çocuk dünyaya 
getirince kırk gün yatakta yataThır

mış; doğru mu? 
- Yok, diyorum, kırk gün yatmaz

lar ama, sizin gibi de hemen ayS\ğa 
kalkmaz.tar. 

- Hey yaradana kurban olayını, 

diyor, Allah bak hele insanlar:ı rınsıl 

çeşit, çeşit yaratmış ... Şehir için baş
ka, köy için başka insan ... 

Ve gülüyor. 
- Bizde ancak çok güç doğuran ka

dınlar beş altı gün yatarlar ... 
- Ama işte o yU7..den sizde doğu

rurken ölenler çok olur. 
- Sizde doğururken ölen olmaz mı? 
- Olur ama, çok değil, pek az ... 

Binde bir ... Köyde ebe var mıdır si
zin? 

- Vardır elbette ... 
- Nasıl, mektepte okumuş ebe mi? 
- Yok canım, köyde "ebe'' diyor-

lar. Köy ebesi... Bizim gibi mektep 

Hapish anede 
konse r 

Londranın sabık sahne artistlerin
den mis Alma Trcmayne hapishanede 
bulunan sevgilisini bir iki saat görebil
mek emeliyle pek meşhur bir kabare
nin b:jtün artistlerini bir gece için an
gaje etmiş ve hapishane müdürünün mü 
saadesile hapishanenin kil:sesinde mah
pusları üç saat eğlendirmiştir. 

Artistler arasında Viyanah altı kız 
kardeşin söylediği şerkılar mahpusların 

pek hoşuna gitmiş. 9:.irekli alkışlarla kar 
şılanmıttır. Hele tiyatro sahnelerinde 
yankesicilik numaralan yapan dünya
nın en meıhur yankesicisi Ciovann! sah
nede gardiyanın saatile kösteğini, se
yircilerden bir kaçının da muhtelif eş
yalarım bir kaç saniye gibi kısa b;r za 
manda aşırıp sonra iade edince bir alkış 
tufanıdır lropmuıtur. 

Mahpuslar bilhassa bu yankesicilik 
numarasiyle alakadar olmuşlardır. Hat 
ta, yankeaiciliklerinden dolayı mahpus 
olanlardan ikisi, Ciovanninin numarala
rını taklid için sahneye çıkmışlarsa da 
muvaffakiyetsizlik ve mahçubiyet!~ bi
raz sonra yerlerine dönmüşlerdir. Çün 
kü Ciovanni daha sahneye ayak !::-asar 
basmaz, elçabukluğu ile onları ça::-pmış 
tır. 

Bütün bu eğlcr.•.:eler esnasında mis 
Alma ile sevgilisi gözlerini biribiri:lden 
ayırmamışlar. olan bitenle pek az alaka 

dar olmuşlardır. 

medrese görmemiş bir §ey ... 
- Seni eve kapasalar ve sana "bun

dan sonra şen yalnız ev işi yapacak
sm .. deseler sıkılır mısın? 

- Dışarda <;:nlışmrya alışmış iruan 
hiç sıkılmaz mı evde? .. 

- Peki Emine diyorum. Sen, erkek
lerle beraber tarlada her i~i taksim 
ettik. Beraber yapıyoruz diyorliun. 
Sonra evde kimin sözü geçiyor, P,rkr
ğin sözü mü. kadının sözü mü? 

- Kadrnn ait işlerde kadının, erke
ğe ait işlerde erkeğin sözü gec:er "oi7.
de ! ... 

- Mesela ... Bana bir misal söyle ... 
- ~[esela ! ... Bir tarla satılacak ve·· 

ya alınacak. Kadının buna aklı enne1~ 
Bunu erkek düşünUr. yapar. Bir hay
van satılacak veyahut birisine fazlaca 
bir para ödünç verilecek, erkek verir. 
Fakat kadın. evin bir ihtiyacı için tut
muş bir iki tavuk, yahut kocasından 
habersiz yumurta satmış. buna koca 
karışma1~ Sormaz bile "ne yaptm ?,, 
diye. Çocuklara öteberi lazım olmuş. 
Bu kadının bileceği iştir. Yahut y~me
l'lisi yok da kendine bir vemcni al
mış. bu da kadının bileceii şeydir. 
Buna erkek karışmaz. 

- Peki. sen niçin !stanbula gelclin? 
- Çalışmak için. 
- Köyde yazın çalıştıktan sonra, 

kışın şehirde çalışmıya ne ihtiyacın 

var? 

- İki senedir kuraklık oldu. (,'-0k 
mahsul çıkaramadık. Ancak kendi ih· 
tiyacımıza kadar bir şeyimiz \•ar. Hal
buki üst baş lazım. 

- Kocan neye çalışmıyor da sen 
şehre gelip calışıyorsun"? 

- Onun kışın köyde görecek ışı 
var ... Karda kıyamette kadm oduna 
gidemez. Hayvanlara da o bakacax. 
İkimiz de genciz. !kimiz de sağlamız. 
Herkes elinden gelen işi yapar. Yaşlr
lar da evlerinde oturup biı.e bakar
lar. Dünyanın nizamı böyledir. Köy· 
lerde oldum bittim kadınlar çalışıyor. 
Şehirliler her 6t'Yde en b~ta olduğu
nuzu söylersiniz ama, hala kadmlarm 
da erkekler gibi çalıştığını öğrenme -
mişsiniz. .. K!ıdm elbette çalışacak. Bu 
dünya babalarının çiftliği mi sanmış
lar şehirli kadınlar! ... Çahşmıyana bu 
dünyada ekmek yok gayri. 

En saçma sualleri 
kimler sorar 

Amerika radyolarının dinleyicileri
nin suallerine cevap veren birer servis

leri vardır. Bu servislere son zam;ınlar

da o kadar fazla sualler sorulmağa ba§ 

lamıştır ki, bir çok radyo şirketleri me 

mur adedini arttırmak mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

Sorulan suallerin bazısı basittir. Ba· 

zıları ise memurları haftalarca işgal <ede 

ce!< kadar zordur. Muziblik olsun diye 

sorulan suallerin en başında şu mahud 

yumurta meselesi gelmektedir. Bir çok 

ları tavuk mu yumurtadan çıktı, voksa 

yumurta mı tavuktan çıktı diye sormak 

tadırlar. 

Meşhur ra•lyo şirketlerinden birinin 

bu kabil suallere cevap veren memuru 

bu suale kestirme bir •.:cvap bulmuştur. 
Bu sualle karşılaşınca hemen inci!:n bi
rinci balımın 21 inci kısmındaki bir sa
tir yazıyr cevap olarak yazıp müna-

sebetsiz sualı sorana göndermektedir. 
İncilin bu kısmında §i)yle yazılıdır "Ve 
Allah bütün tavukları yarattı." 

Bu .:evabı alanların suallerini bir da 
ha tekrarladıkları veya izahat iıtedikle 
ri vaki değHmiş. 

Bazı suallere cevap verilememekte, 
bazılarına ise cevap verilmemek daha ha 
yırlı görulmektedir •. Geçenlerde kadı-

Hlod.slanın en zen ~in ve R&rlp adetli 
f nsnnları Fat slardır 

Y cdi yaşına basan k"'lz çocuğu, 

''Bombay .. a gidenler, hemen her 
gün. her yerde beyazlara sarılmış. baş
larına, şeker k-:.ilahına benziyen ~iyah 
bir külah koymuş bir takım garip .ıdam 
!ara tesadüf ederler . 

Bunlar, §Ik ve son sistem Ameri
kan otomobillerile dolaşırlar. Yanla-

rındaki kadınların kıyafetleri de son 
derecce zariftir: Sırma işleoeli tUlle-

re sarılmışlardır. Yüzleri. Hint kadın
larına nisbeten biraz daha donuktur. 
Bunlar, (Fars) lrlardır. 

Farsltlar; aslen İranlıdırlar. (Zer
dü§t) mezhebine mensupturlar ve ate
şe taparlar. Bunların bir kısmı, vaktile 

Asyanın her tarafına yayıldılar; uzun 

müddet sefalet içinde serseri gibi ya
ıadılar, nihayet 13 üncü yüeyılda Hin-

distana gittiler; Bombay ve Surat' da 
yerleıtiler. Eski İran bü}"U.:ülerinin to
runları, en sonunda bannacak, sönmi
yen ateılerini söndürmiyecek bir yer 
bulabilmiılerdi. 

Hintli prensler, İngilizlerle uğraşır, 

İngiliz iptilasına karıı koymağa calı

ıırken onlar, İngilizlerin tarafım i:ti
zamın menfaatlerine daha uygun oldu-

ğunu anladılar, İngilizlerle dost yaşa

mağa karar verdiler, onlara yardım ve 
muavenette bulnndular. 

İngilizler; uzun mücadeleler· ; , son

ra Hindistanın mutlak hakimi olunca 

Farsh'lann hizmetini unutmadılar. On 

lara karşı büyük bir tev<.4.:cüh göster

meje başladılar. Adeta on~an bir müt

tefik tclakk! ediyorlardı. Bankalar, bü 

yük ticaret evleri, hep Farslıların eline 

geçti. Bugün Hindistanda bulunan 

Farslıların sayısı l 00 binden fazladrr 

ve hepsi cle Hind'in en zengin, en nü
fuzlu adamlarıdır. 

Bombayda sabahleyin bir Farshnm 
evine gidiniz. Lüks otomobili kapının 

önündedir. Katipleri vazifeleri başın

dadır. Ve telefonlar durmadan işlemek· 
tedir. Yalnız, üstad meydanda yok. 
Aceba nerede'! .. 

Pencereye yaklaıınız, başını'7r dı

şarıya uzatınız, onu görürsünüz: Be

yazlara bürünmüş (temizlik alameti). 

güneşe doğru dönm:.iı, ib.ldetini yapı

yor. Sonra önüne, arkasına, sağma ve 

soluna dönerek başını eğer, bir ~eyler 
mırıldanır. 

ibadetini bitirince bürosuna gelir. 
Artık asri bir iş adamı, bir banka mü-

nın biri şu suali sormuştur: 

- Kocam beni terketsin diye ne ya 
payım? 

Hele şu pek gariptir: Adamın biri 
evinde yakaladığı pirelerden bir kaç 

canlı numüne yollamış ve bunların ne 
cinsten olduğunu sormuştur. 

Kadının biri de, siyah saçlı bir ada 
mm bıyığının hazan neden sarı çıktığı
m öğrenmek istemiıtir. 

merasimle hayata dahil o7ııyur! 

dürüdür. Londraya, Nevyorka telefon 
eder, telgraflar gönderir. 

Farslılar; dinlerine ve bu dinin an
anelerine çok bağlıdır. Bir çok ta garip 
adetleri vardrr: 

Kız çd.:uklar, yedi yaşına girince 

büyük bir merasim yapılır. O vakte 

kadar kü9:.ik, yaramaz bir hayvan gibi 

· telakki olunan çocuk artık hayata da· 
hil olacak demektir. . 

Büyük bir oda, baştan başa çiçek·. 
terle süslenir, (Da.stur) denilen rahip

lerin vücuda getir<likkri halkanın or· 

tasında gümüş bir (Ateşten-Buhurdan 

lık) icinde mukaddes ateş yanar. Bu 

ate~. nice yüzyıllardan beri sönmemiş• 
tir; hatta Asya çöllerinde setseri gibi 
dolaştıkları zamanlarda bile .. 

İki sıra üzerinde kar§ı karşıy::? du

ran rahiplerin hepsi beyazlar giyin· 

mişlcrdir. Bellerincfe ipek kumaşlar 

sarılıdır, başlarında beyaz takye gibi 

bir şey verdır. Bu hallerile tıpkı asri 

operatörlere benzerler. 

K:.içük çocuk gelir. orta yere di2ı 

çöker. üzerinde kısa, keten bir gömlek 
vardır. Tatlı bir sesle dua eder. 

Birdenbire etrafını kadınlar alır. 

küçük vücudu çırçıplak soyarlar. Za· 

vallr, utanır. Rahiplerden birisi ilerler. 
Ona Sadra denilen ı.:aketi giydirir. 

Sonra çocuğu ateşe yaklaştırır, 

üzerine bir tutam sandal veya ödağacı 
atar, dumanlarile tütsüler. 

Ve beline bir kordon bağlar. Bu 
kordonun 72 düğümü verdır. Düğüm· 

terin herbiri, Farsların mukaddes ki

tabı olan (Yasna) nrn 72 suresine işa· 
rettir. l 

Bu da bitince İlahiler okumağa baş· · 
]arlar, iyin de nihayet bulur, · 





SAN' AT 
Sanat konuşmaları 

Güzel Sanatlar için 
Limonluk 

Yazan: 
rırSan'at muhiti mi san'atkarı yeti~ti
da' ~0~a büyük sanatkarlar ard ar

Nizamettin Nazif 

\·e ~etişırler de bunların sihrinden 
d..ztılsımından mı bir san'at muhiti 
'""gar'> 

Yan: 
btu 1 Yllmurta mı tavuktan, ta' uk 
tn YUnıurtadan çıkar gibi tuhaf bir 
~le.: Fakat mühim bir mesele. 

lindug~Un büyük medeni merkezie
hiu e _gorclüğümüz güzel san'at mu
rn/~· hiç şüphesiz, zamanla ve bi
de tınden kara bir yokluk, biribirin
g~ ~cı bir yoksulluk duyarak geıip 
litrtı~ış nesiller içinde teker teker be
\'e ~ş san'at yıldızlarının enerjıleri 
Su atı~aları ile mcydann gelmiştir. 
reıı·~Uhı~ler nesillerden r.csillere dev
bte~ e ed_ıle güzelleşmiş, işlenmiş. kıy- ı 
l&iı ~ı§ ve üreticiliği artmış birer 
llat ?nırastır. Fakat biz bir güzel sa
~ muhitinin teşekkülü için zama'lın 
ret.mi sa~at şubelerimizden dehalar ü
l'an eaını beklemiye karar verjrsek 
lltu l?-Jt. Zira bizim en kısa zamanda, 
ııtu~Jt gijzcl sanatlar dünyası içinde 
tın alta bir mana sahibi olmıya ıh
cla ~1ınız vardır. Kt;çiik de olsa az 
cın:; sa. Bu i&i ne zaman. ne de tcsa-

() e~ bırakabiliriz? 
t hal~e ne vapacağız? 

~-·--------"·--· ... ~,.+ l> 

lludapcşfcdc7d Opera bina.sı 

"cemiyet içinde güzel sanatların kıy
meti, şerefi, maddi ve manevi vaitleri 
arttıkça· san'atkarın ihtirası ve guru
ru da artar, bu halden san'at kaza
nır,, diyoruz. Aksi takdirdeyse, yani 
güzel sanatların cemiyet içinde kıymet 
ve mana sahibi olmalarına dikkat e
dilecek yerde ufaktefek şeyler bece
rebilmiş artistlere refah temin etmek 
tarafı tutulursa hem bunlardaki san
at ateşinin öleceğine, hem de gilzel 
san'at şubelerinin yeni nesillerden 
mürid bulmakta zorluk ~ekeceklerine 
inanıyoru1 ... 

Gılzel san'atın daima dikkate, dai
ma alkışa. sevgiye ve her an umumt 
alakaya ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı 

tatmin etmeyip artiste rlrk oda, terzi 
borcunu 6diyec:ek para vermek tarafı
na sapmak aktörü kurtarır. fakat sah
neyi öldürür. Ressamı kurtarır, fakat 
resmi öldtirür, romancıyı uykusuzluk
tan kurtarır. fakat romanı öldürür. 

taca \'\>ela güzel sana tin r muhitini ku
'tıı ğız ve bunun içinde istediğiıolz 
~a~arın yetişebileceğine inanaca
'lıft as.ıl bir başka diyardan getirıl
~ lladır bir nebat için limonluk ya
,~~· o nebatm yaşaması ve ye- Ve böylelikle şiir de ölür, mimari de, 
"-~ e~~ ıçin sun'i bir iklim yaratıyor- heykeltra~lık da, müzik de. 
~ tuzeı sanatlar muhitini de tıpkı İşte Mn'atkarlarının dolgun bir ye-
.~\'~ bmamiyle sun'i olarak yara- kun gösterdikleri bazı memleketlerde 
'fıı. Zira düne kadar az çok tut- bütün gayretlere rağmen güz.el sanat
~ "e kök salmış gibi gözüken bazı ların istenilen inkişafı gösterememe -
bıı il eana.llarm da kendilerini sanın sinin ilk sebebi. Böyle memleketler a
~ l' kayt ve sağır havayı J;tin geı;tik- rnsmdan kendimizi çıkarmamız li
~ d aaırgadıklan ve her gün bir par- zım. 
~aha kurudukları görülüyor. Büyük aktör mü yetiştirmek istiyo-

l~ ~.hal, memlekette güz.el sanatlar ruz? F;vvelıl şehirlerimizde büyük ve 
l'u11 klrkaç limonluk kurmayı artık za- debdebeli tiyatro sarayları kunrıayı 
~· Ilrnaktadrr. düşünelim. "İlkönce aktörü yetiştire-

~ ~r cemiyetin uzun asırlar boyun- 1im de binayı sonra yaparız .. dedik 
~l\d e"İrdi~i sayısız değişiklikler i- mi bcy,ııdc çabalan;~. Aktör yetişmez. 
h~ı. \ Yu.~ula yuğrula ve kimi meç- ~ira o iyatro ı:;aravı sahne sevgisınin 
bıııle irnı mali'ım binlerce. hatta on bir mihrakı olacaktır. Bu san'atın 
ttn-ıı rce: kurbanlar vere vere tee$sli-= genç gönüllüsünde ilk ihtirası o bina 
tııı i~ı hır an'anesi bir başka rem iye- yaratacaktır: bu binanın önünden 
~UP'ttl 11 ~e. dört günde, zoraki olarak geçtikçe o daima bir ilk muvaffakıyet 

~lbabı!ir mi? gecesinin alkışlarını duyar gibi ola-
lıAl'llrı ette kurulamaz. Fakat, bu an'a- caktır. Ve böylelikle bir gün. hiç um
~~ aıiaratıcı \'asfındaki meziyetler madrğımıt bir gencin şahsiyle sahne-

~tı a~ınabilir. ~·e yepyeni bir kahraman kauı.ndırdı-
~l '8. ~ezıyeUcrin en başta geleni. gü- ğını \'e b!,. di~er gcnctc piyes müe1lif
'ltJnd il at adamım devamlı bir dikkr t li~i istidadınaı belirdiğini görece; iz. 
~ bulundurmak onun ihtiras Ye Ve yapıldığı gi.in boş kalacağı sanıian 
~'lıtıa rıu kaybettirmiyecek (bil :kis binanın tıpkı bir Meryem rahmi gibi 
l)ıl~ \' ta\11nda tutacak) sebebler bul- kendi unsurlarını ve kendi publique'i
btıııu11 ~hazırlamakla hulasa edilir ki ni halkediverdiği görülecek. 
~lltırı Ik ve mühim şartı da san'at Yine bunun gibi bir iki akademi. üc 
~1\ 1>ır 11'1 Şahsını kayırmamak, ona a- beş edebi hevet, sekiz on sanat ve ede
'ada~ Yardım göstermemek ve ona biyat mükafatı, birkaç mi.ikcllef klüp 

~tııı ~k \'t-rrnemckdir. Güz.el sanat a-
11)ı avı·ılmak" la hastalanır var -

'aıt. gal"dU ~.. . ~ 
~ ~~a ~ anda cüzama tutulur \"e 
eıı İilll aldıgı saniyede knlp sektesin
b· r. 

1~eceı ... , 11 11.sınıı ki: 
'ı crn .. 1 • 1 k h ~" ~ıc san at ara ar-
tıf!tıı dearrı!ı bir dikkat arıyorsun. 
\o ~\'dl rnıııet yanmanın \'e bir mille
cl l\tıta81rcırek savdırmanm en kudretli 
~ l ~ı ... olan güZc>l sanat unsurlarmı 
~ ııe d tncrnizi doğru bulmuyorsun. 
l~ah ernekt ir? 
~ ~ :delim: 

ıt bır g"" 
~atl 1 h Uzel sanatın C'n mütevnzı 
~- ırı .., t" arnlevi göstc>rPbilmesi iı·in 
cı tı d ,.~n nz:ımi yardımına. her nevi
b 1 ~lltıı.ı n lı fecl'l.l<ilrlıklarına ihti)•acı 
~ le 1,. da ve hatta giizel sanatlnra 
~tı Vaın~ rn~ı bir vardrmda bulunr.,a
~F t d -;it' bı_r nezaket. bir li'ıtuf. bir 
fı',;~ı ()lct~ _'.llııkellef bir memleket va-
~ tat ~·a "7\lnu da kabul etmekteviz. 

11~atı,l'a tdırnrn anonim olarak güzel 
tli ~?tu Vanılrnasmı. güz.el sanat 

t'lb~ttı ~ ferdi ve şnhsi bir yardım 
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EDEBiVAT 

Muhsin ErtufnıJ 

Tiyatro 

1'°f!('fp Fazıl 
Kıl&ktlrek 

Bir adam 
yaratmak! •• 

Necib Fazıl Kı
~akürek bize bu 
yıl yine ESER 
venniş bulunu -
yor. 

"Bir adam ya -
ratmak,,. 

Bu eserin Şehir 
Tiyatromuzda al -
kışlanacağı ak -
şam göreceğimiz 
parçaları içinden 
müellifin bize na
sıl bir tip fırlata
cağını bilmiyoruz: 
fakat şair Necib 
Fazılın Ertuğrul 
Muhsinle anlaşı

şından ve el ele 
verişinden sahne
mizin mutlaka can 
lı bir unsur ka
zanmış olduğuna 

inanabiliyoruz. Bu 
unsur ne Kısai\ü
rek'tir, ne de Er
tuğruldur, belki i
kisi birdendir. 

Aktörilnü bula
mıyan piyes müel
lifi ile tempera
ment'f ne uygun 
bir müel1if butamr 
yan aktörün aza -
bı 'birdir. Ertuğ -
ru! MuhBinle Kı

!akürek'in anlaş • 
ma.smda. biz böy
le bir azaba niha
yet veren mes'ut 
bir mucize farket
mekteyiz. 

Şair Necib Fa
zıl ile piyes .müel
lifi Necib Fazıl a-

rasında bir mu
kayese yapmak la 
zım mı? Belki i
lerde yapılacak 

böyle bir mukaye
sede gelecek ede
biyat ve san'at ne
silleri bir mana 
bulabilirler. Biz 
burada piyes mü
ellifi Necib Fazıl
da insani hi~lere 

derinlik veren iti
hi buudun bir a
rayıcısını görmek· 
te olduğum u z u 
söylemekle iktifa 
edeceğiz. 

Acaba "Bir a
dam yaratmak .. i
le müellif bu te
mayülünün ve bu 
cehdinin ulaştığı 
hangi yeni mer
haleyi Muhsinin 
san'atma tevdi et
miş oluyor? 

Bu şimdi elimiı: 
deki minimini 
malumlarla halle -
dilemiyecek öyle 
bir muammadır 

ki en uf ak san'at 
saygısı bunu aa -
ran sırn kazıma
mayı emreder. 
Bekliyelim. Sanı -
yoruz ki bu yenl 
eserle sahneye çı
kı§lnda Ertuğrul 

Muhsin için bizi 
ve hatta müellifi 
hayran etmek zor 
bir i§ olmıyacak-
tır. N. N. 

kurulması da şiirin, nesrin, romanın, 
hikayenin, heykelin, resmin kadrini 
yükseltecektir. . .. . 

Garib bir balık olan artist. sathı ku
durgan bir ihtirasla dalgalanan ve 
derinliklerine indikçe gurur nisooti 
artan bir deniule yaşıyabilir. 

Bu balık belki al.maktır. Ama onu 
istiyorsak eseri için bu limonluğu ,.e 
kendisi için de bu denizi halketmek 
lazımdır. 

Nizamettin NAZtF 

1937 

.Japonyada edebiyat: 

Silahiyle emperyalist 
sanatiyle yarı 
müstemleke ... 

Yazan: Ensari Bülent 
Politika ve harb adamları, politika 

ve harb alanlarında Japon zeka ve e
nerjiaine ne derece ehemmiyet verir
lerse mütefekkirler ve münkkidler de 
Japonlar tarafından Avrupai gUzel 
san'at şubelerinde yaratılan eser;f:re 
o derece yan gözle bakarlar. Bunl&r 
Japonyada adına san'at adamı adı ve
rilen hüviyetin sadece zeki bir tak!ıt
çi olduğu kanaatindedirler. 

En modem güzel sana't olan sine
mada büyük muvaffakıyetler kazanan 
bir Japon artisti de, büyük bir Japon 
mimarı da, eserleri okkalarca altın 
pahasına alınıp satılan pek meşhur 

bir Japon ressamı da garblı münek
kidin gözünde sadece zekf, talili ve 
muvaffak bir taklitçiden başka bir 
§eY olamaz. 

Bunu neye atfetmeli? Avrupalı mü
tefekkirin ve tahlilcinin kıskançlığına 
mı? 

Belki... - ... -,~~ ...-ı~ 

Bununla beraber, kabul etmek li
zımdır ki, bir Japon artisti Avrupai 
güzel sanatta. Avrupa ölçüleriyle ori
jinal olamasa bile, mutlaka dünya 
mikyasınca "beğenilir,, olabilmekte -
dir. Japon münevveri durmadan çalışı
yor, cehlini azaltıyor öğreniyor, ve ya
ratmak sav&§ında mütemadiyen ileri
ye gitmek azmini gösteriyor. 

Tabii, Japon dilinde çıkmış tek eser 
okumadığımı söylemiye lüzwn yok. 
Çetrefil Japon yazılarının en büyilk 
cahillerinden biri de benim. Japon e
debiyatı etrafında birkaç satır yaz
mak kararını bana verdiren f!ı:CY· son 
günlerde môdern ede\',iyatin .Japonya. 
da.ki tarihi etrafında elfme geçen gn. 
zel bir tetkik eseri oldu. Bunda deni
liyor ki; 

"Japon edebiyatını gruplara ve melC 
teplere ayırmak ve bu edebiyatın u
mumi karakterini vazıh bir surette gö
ze Yurmak çok güçtür. Zira Japon 
müellifi her gün bir başka yabancı 
müellifin tesiri altına girer, Japonya
da edebiyat her memleketten çok mo
daya ta.bidir. Bununla beraber Japon 
edebiyatının ilk görüşte göze vuran 
orijinal ana çizgilerden tamamiyle 
mahrum biılunduğu da iddia edilemez. 
Japon edebiyatının tek merkezi vardır: 

Tokyo. 

Mecmualar orada çıkar, kitaplar o
rada basılır, muharrirler, romancı
lar, şairler, piyes müellifleri talileri
ni denemek ve sanat ihtiraslarını tat
min etmek için hep Tokyoya koşarll)l'. 
Bu hal Japon edebiyatmın, Japon mil
letini bütün çizgileriyle aksettiren bir 
edebiyat olamamasmın en mühim sebe 
bidir. A vrupanm ve Amerikanın gör
düğü ve tanıdığı ~u çalışkan, sinirli 
ve "fatih'' Japon milletini kendi san
atkirlarmm eserlerinde arayıp bul-

mak. anlamak, bu milletin arzularını, 
hicranlarmr, sevgisini, kin ve nefreti
ni kendi .sanatkarlarmın dilinde te
rennüm edilmiş görmek henüz dünya
ya müyesser olamamıştır. Bu memle-

kette vatandaşlarına bakan ve onlarm 
hırslarını, düşüncelerini aksettirmeye 
çalışan mevzula.rmr Japon milletin.den 
alan münevverler sadece siya.s! muhar 
rirler ve gazetecilerdir. Diğerleri hep 
mücerred ve indt eserler ya.zarlar. 

Müellifler de böyle. Onların da lıE'Jn 
sayısı çoktur, hem de taraftar olduk
ları edebi temayilller, mektepler bol
dur. Neoronuıntique'leri de, realiste o
lanlan da, symbolist olanları da, Epi
curc'cüleri ve Tol.stoi'cuları da, Da
cUlistc'lcri de. Hatta gizli kapaklı ko
münistlere ve proletaryacılara da ru
lanabilir. Fakat nasıl o mecmua yığı
nı içinde ancak beş tanesinin kıyme.ı 
ti varsa, ibu müellifler, şai:ıler ve mu
harrirler kalabalığının içinde de iki 
ad umumi dikkati çeker. Bunlardan 
ilki bir yaşlı eski edibdir: 

Şimazaki Toson. 
Bu, gençliğinde devrinin en beğeni

len şairi olmuş, ve otuzuncu yaşmaan 
sonra roman yazmıya ba.Şlamı§tır. Şi
mazaki Toson'un eserlerinde samimI 
bir naturalisme vardır ve muhakkalC 
ki üslubu, tahkiyesi ve sanat kJ)"lneti 
çok yilksektir. 
Şimazaki bugün 70 yaşındadır. Her

kesin saygısını kazanmı§tır, çekin
gen ve ihtirassız bir hayat sürer; Ja. 
pon P. E. N. klübUnün reisidir, geçen 
yıl bu sıfatla Buenos Ayreste topla
nan kongreye gitmiş ve 1940 da bu 
edebi kongrenin Tokyoda toplanması
nı kabul ettirmiştir. 

İkinci büyük edibin adı Kikuşi Kan .. 
dır. Bu da yaşlıdır. fakat diğeri ka.• 
dar değil. Kikuşi Kan'ın romanları 
Japonyada en çok satılan eserlerdir• 
Bu yüzden ona "Bundan 710 ogOt}O,. ya• 
ni "roman prensi'' unvanı verilmi§tir. 
O bazan guetecilik de yapar, piyesle
ri oynanınca tiyatrolar dolar, taşar~ 
Japonyada yaz?lan müessir addedilen 
beş büyük mecmuadan birini, Bungey 
Şunju'yu neşreder. Bu mecmua her yıl 
biiyük edebiyat mükif atlan dağıtır~ 
F.eerini ona beğendirmeye muvaffal: 
olan müellif mutlaka kısa bir zaman
da büyük şöhret kazanır. Gayet iyi 
kalplidir, artistlere yardım etmekten, 
istidatların inkişafına imkan vermeli .. 
ten zevkahr. 

Japon san'at i.leminin bu büyük .ı
masr, Japon edebiyatı hakkında en 
doğru ve bitaraf fikri ortaya atml§ 
bulunmaktadır. Geçen kış Yerdiği b)r 
konferarusta aynen şu sözleri eöyle
lO)~ir: 

"San'at hayatımızın hakiki manT.a· 
rası bütün zahiri parlaklığına rağmen 
pek acıdır. Edebiyatımız İngiliz. Rt.18, 
Alman. Fransız tesirleri altında boca• 
layıp durmaktadır. Japon san'at ale
mi her yabancı temaylilün gelip içi
ne düştüğü ibir çukur gibidir. BugUJı 
bize gurur ve itimat veren biricı1C 
nokta, birtakım genç kudretlerin ede
biyatımızı bu· °Çukurdan çıkamuya. sa.ı 
va.şınalarmdan ibarettir. Yeni aan'at 
nesli kokularr, renklel'i ve her §eyi ile 
Japon olan bir edebiyatın temelini at-
mıya savaşıyor.,. 1 

Görülüyor ki dünyaya kafa tutan, 
dört yüz milyonluk Çini zapta çıkan 
Japonya garb güzel sanatlarının he
nüz bir yarı müstemlekesi halindedir~ 

MevlAnadan --.... 
terctımeler 

-ı-
SevsWm bir k~n kendini ıö.tenaeı.; 

De 
Bu ıece atk "Ay,,ı nuriyle tamam oldu, 

tamam; 
Secde farzoldo onun luninl ıtıelr:rar 

edeJ'ek 
Bo ıece ''Blde,, slbl uyku hanım olclu, 

banu:n? .... 
-s-

Sapean oehreml gördU dedi, ld eaaanun 
\'allat tlmmldlnl biç beldeme benden 

zinhar; 
Ay'm :rUslerlnl 

18rm1191ln; 
alclm, bıen ı.e tue 

1-llar! 

eaıni d ~ 
ogru buluyoruz. Yani "- Eser miskal iledir edip ve şair. kantar knntar - 11 

Japon edebiyatında romancılık alıp 
yürümüştür. Son yıllarda her memle
kette olduğu gibi Japon kitapç:ları 
da üst üste roman basmaktadırlar. 
Her gazetede sekiz on roman tefrika 
edilmektedir. Bunlar arasında her ~ 
şitten bulunur. Zabıta rom.anlan da, 
bitmez tükenmez sergüzeşt romanları 
da, hissi aşk hikayeleri de tarihi kah
ramanlık romanlan da. Gündelik ga
ze\~ler, edebiyata mecmualardan çok 
yer ayırmaktadırlar. Japonyada çıkan 
mecmuaların sayısını Allah bilir. Bun
lann içinde itibarda olan, satrş yapan 
ve neşriyatı müessir addedilen ancak' 
bee tancdir4 



··< I '1 tLKKANUN - ·193; ~ 
Bulgaristan mektupları 

Siyasi partiler müca-
Sinema yıldızları arasında . deleye hazırlanıyor 

N 1 ·· ı ·· 1 bır anket intihabat, geÇen ay neşrolunan 
ası gu uyar ar ?· Rol yaparken veni kanuna göre vapı1aca1< 

haki k a tn a g"' h yar 1 ar m 1 ? hük~:~~:·d;:~~:~:~)cnber~ 9 ~1;;::1 1::~ ~:::ı~i~~~~~:~·lcbu ;:~~;1;:ı:işt~aı~~~ 
B 

1 S b k 1 nı'hayct ar ·ı • 'h · "d di Bun azala ,. ö ran O rnnyanm apı an :ı:I• 1 anı aye devam ô:Jıp gı emez '. . le -
-· r ( SU.~ 1 Q Z yaşlartndan nefret ediyor; hemen lacak Bütün Bulgar matbuatı vaziyet:n kral da arzu etrr: yordu. Kra~ı~ [ık~arşı 

hepsıde, studyoda gülmenin ağlamaktan daha artık noımal bir şekle gire :eğini yazı- ri.~iya~:~ıarmiıletin .k.endısıneirese-

1 d 
jl't • • k Q 1 ay yorlar, Ve memnuniyet göster:yorlar. gostcrdH(l cmnıyet ve ıtımadın b . •c-

0 U ~Unda b; r 1 e Ş 1 y Q r J ar Yeni intihabat hakkında burada bir riohın bu rejimi <levanı ett=rmek nı} 
çok rivayetler var: Gayri resmi siyasi tinde ol:nadığmı söylüyorlardı. . ve 

Jeaıı Servais 

Nasil gülüyorsunuz?... Güler
ken hakikaten ağlıyor muıunuz7 
Neı'e ''eya teeuürü sahnede nasıl 
bulabiliyorsunuz?. 

ı,te, sevdiğiniz, alkışladığwı: 
san'atkirlara bir gazetecinin sor
duğu ıualler. . Cevapları da sun . 
lar: -

Lucien Baroux 
Nasıl mı gülüyorum? G:ıyet t.1bii 

h ... ' 
atta farkına bile varmadan.. Rolümü 

oynarken, mümkün olduğu kadar tabi
ilikten aynlmamıya çalışırım. Sırası 

1 gelince gülerim. Ağlamaya, göz yaşlan 
dökmiye gelince bu hususta fikir beyar. 
edem:yeceğim. Çünkü şimdiye kadar 
yaptığım rollerde ağlamak mecburiye • 
t~nde hiç kalmadım. :B'At, dalına güle
rım ve gülmek isterim. ""' 

Vera Koren 
''Ağlamak, göz yaşlan dökmek için 

bir usul yoktur. Rolünü kavrayan bir 
artis~ sırası gelince heyecana düşmek. 
ten kendı.=sini alamaz, bu heyecanın ar· 
kaaı da göz yaılandır, 

Be~, phaen yapma göz yaşlarından, 
Amerıkan ve Fransız stüdyolannda kul
lan~ası mutad olan glisrinden nefret 
ıedcrım. 

Bununla beraber, timdiye kadar stüd
yola~da oy~adığım rollere rağmen, gül
meyı severım, ve gülmeyi, ağlamadan 
daha kolay bulurum ... ,, 

Jean Servais 
''Beni en ziya-:le heyecanlandıran 

~Uteessir eden film ilk oynadığnn f.;ıın.: 
tlır: Cani ... Bu rol, tamamiyle benim 
rolümdü. Bu bertaraf... Kati olarak 
tercih ettiğim bir rol yoktur. 

Stüdyoların muhiti heyecana müsa.=t 
• ) ~.1 • 

mı. ruıye soruyorsunuz.. Cevap vere-
yim: Stüdyolar biraz umumi çarşılara 
benzer, orada ehemmiyet verilen biricik 
§ey, gUlmiye veya ağlamıya hazır bu
lunmaktır. Heyecana hiçte hazır ve a· 
made bulunmadığınız gün felakettir ... 
Pasaportunuzu eı.:nize verirler. 

Dahast var: Ayni sahneyi bir çok ke
r~ tekrar etmek mecburiyeti.. Hangi 
fılmde en çok göz yaşları c!öktüğüme 
gelince: Ağladığım zaman hakiki göz 
yaıtan dökerim .. Glisrin veya başka 
maddeleri hiç lir vakit kabul etmedim. 
Şunu da ilave edeyimki arka~aşlanm 
arasında ounları kuJlanan yok denecek 
derecede azdır. HemC'n hepsi bundan 
nefret ederler .. ,. 

,Junie Astor 
"Acıklı ve heyecanlı bir filmde asla 

rol almadım.. Fakat, insan sinirlenince 
göz ya§ları kolayca gelir. GUlme? .. Ben, 
gülmeyi sever.=m. Bunu ağlamadan da
hA kolay bulurum. Ve her zaman, her 
rolüm:Ie gülmek isterim. Gülme, haya· 
tın acılarını unutturur . .,, 

Pierre Nav 
"Erkek bir aktörün hakiki göz yaşla

n dökmesi. dökmek istemesi biraz mü:r 
küldür .• Süphesiz hassasiyet meselesi. · 
Gözya~ı dl>kmek çok zahmetı.= bir iştir. 
Film yapılırken bazan a!"i. sahneyi d8rt 
heı kere tekrar etmek ihtıyacı hasıl o· 

Josette Day 

!ur. Birinci, ikinci defa ne ise, fakat 
S 'ın ra göz yaşları gelmez; gelse de b:· 
rincisi gibi tabii olmaz .. Bence gülmek 
daha çok kolaydır.,, 

Jean Gallan 
"Beni heyecana düşüren, müteesc;i: 

etlen filmler: "Dostlar,, "Aşk dellalı,, 
ve "Anafor,. filmleridir. 

''tık evvel s.:naryoyu okumalı, tem!ı=.ı 

cı:füecek §ahsın karakteri öğrenilmeli .. 
Sonrası kolaydır. Fakat, bazı maddi ~ı:
bepler heyecana: ' tecssüre mani olur. 
fşte bu fcnaaır. Bir hiç yüzünden in~n 
hissizliğe düıer. Bir daha söylüyorur.· , 
rolünü hakkiyle kavrayan bir art:st bu 
vaziyetten çabucak kendini kurtarabi· 
lir. 

Nita Raya 
"Ben, yaradılışta, neş'eli, keyifli ve 

güler yüzlüyüm .. İstediğim zaman ko -
layca gülerim .. Heyecanlı, tesir),~ sah
neler benim işim değildir. Şimdiye ka. 
ldar oynadığım filmlerde ağlamak, göz 
yaşlan clökmek mecburiyetinde kalma· 
drm. Güldüm, hep güldüm,. ,, 

Margucrite 3!orcM 

Florelle 

Jımic Asfor 

Raymond Rou1eau 
(Raymon Rulo) tereddütsüz söylü· 

yor: Kend.;_gini en ziyade heyecana di!
şüren, müteessir e!:ien, (Güzel günler) 
filmindeki (Boris) rolüdür. 

''Acıklı. teessürlü bir sahnede artiı;.t 
ağlamalıdır. Bu bir vicdan meeelesidir. 
Fakat, araya giren bir çok amiller ba
zan buna meydan bırakmazlar. Mesern: 
(Güzel giinler) de, ölüm sahnes.:Oi gez 
önüne getiriniz. Beş uattenberi yatak. 
ta yatıyordum. Filme başlandı, çevrili .. 
yor. Simon Simon ağhyor, ben ağlı· 

yorum .• Birdenbire hop! makine efordu • 
KirpiklC't1ndeki rimeller damla damla 
akıyor, .. gözlerimi bozuyordu. Yeniden 
başlamak isin tamam bir saat bekleme:C 
lazımgeldi. Sırasında kahkahayı sa!ı· 

vermekten, göz yaşları dökmek her hal
de daha güçtür. ,, 

Conslant Remy 
"Oynayacağım rolleri kendim sese

rim, hoşuma gidenleri oynarım. Sfoema 
da heyecan göstermek pek müşküldür. 
Çünkü derhal, anilde gösterivcrmek la
zımdır. Bununla beraber, evvelden hazır 
bulunmanın yardınu çoktur. Nasıl mı 

ağlıyorum, nasıl mı gülüyorum?. Oy -
narken, tamamiyle kendimi unuturum. 
Döktüğüm göz yaşları hakikidir. Gül -
mek çok kolaydır. Ağlamak hususunda 

·muhitin de çok tesiri vardır. Bu grht 
roller beni çok sıkıyor. Bir gün bunlara 
karşı grev ilan edeceğim. ,, 

Jean - Pierre Aumont 
"Beni en ziyade müteessir c.(len film: 

''Mürettebat,, tır. Onun acıklı sah.nel~
ridir. Fakat, pe,lcala bilirsiniz ki tecssil. 
.rü izhar için mutlaka göz yaşı .dökmek 
ıcap etmez. Bu, başka türlü de göstcı:i
lebilir. 

Acıklı bir rol aynadığım zaman cid
den müteessir olur, ağlarım. Size tuhıı.E 
h1r vak"a anlatayım: (Mürettebat) 
filminde bir ağlama sahnesi vardı. Bu 

çevrilmiyc başlar başlamaz, küçük 
(Serj) iki gözü, iki çeşme ağlamıya 
başladı. Nasıl ağladığını soı:1~iular: "Dün 

ölen küçük köpeğimi hatırladım ..... ce
vabını verd:. Glisrin kulJanmak, çirkin. 
leşmek ıstemeyen kadınlar için iyidir. 
Gülmiye gelince, bu gayet kolaydır., 

Marguerite Moreno 
"Büti.in rol aldığım filmleri severim. 

Sırası gelince tab;i bir gülüşle gülerim. 
Makiya1dan pek o kadar hoşlanmam. 

En ziyare sinirlerime dokunan şey bir 
sahneyi bir kaç kere tekrarlamaktır. 

Gerçi biraz canım sıkılır; fakat bur,ıa 
rağmen, gene ilk sahnedeki g:bi güler 
ve herkesi de güldürürüm .. 

Eskiden facia rolleri de oynardım. 
Gülerken nasıl tab!i bir surette gülü -
yorsam, ağ!ırken de öyle idim. 

Joselte Day 
''Ne gülmeyi, ne de ağlamayı bece

rebiliyorum. Bunu öğrencb•lmek için 

partilere mensup olanların intihabat RivavC'te b:ıkıhrsa kralın pans da 
harici bırakılacakları zannC>lunuyor. Londrıı<.la yaptığı son temasların la-

Yeni mebusların, partiler haric.:nde Sobranya intihabatına kendisini ::~r0 .. · dıY •· bulunması, yani müstakil olması isteni.. rmş olduğunu kabul etmek ıcaP e la _ 
yor. Fakat intihabat dışında bırakıla- İntihabat yeni kanuna göre ~aP1

937 
cak olan ve taraftarları pek çok olan caktır. Bu kanun, 22 rnkicinteşrın l U}-

partilerin bu yeniler üzerine nüfuz edip tarihinde resmi gazetede neşrol~;;; .,e-
etmiyecekleri kestirilemiyor. tur. Bu kanuna nazaran reyler gı tgat' 

intihabatın bir an evvel yapılması ırilir: 21 yaşını ikmal eden her 13~.den 
içn Sofyada hazırlıklara başlanmıştır. :rey vermek hakkını haizdir. :Es 

1 
_ 

k . ~n 
Bu hususta malUmat almak için endı· yalnız çocuğu olan kadınlar r~.Y.. l<a-
sine müracaat eden gazetecilere Başve- bilirdi. Yeni kanun bu hakkı butun 
kil ve D:lhiliye nazın Köse İvanof, dınlara teşm.:J etmiştir. ~ ibi 
intihabatın ancak önümüzdeki §Ubat Beled!ve intihabatında otdugu ger-
ayında yc.pılabileceğini söyledi ve feshe. meb'us i~tihabını3a da rey verıne~ r _ 
dilmiş oian siyasi partilerin intihaba kekler için mecburidir. Kadınlar ıste 
ta iştira!c edemiyeceklerini bir daha lerse iştirak ederler. 
bildirdi. Buna rağmen siyasi partiler Rey vcremiye-cekler şunlardır: pO' 

mücadelcve hazırlanmaktadırlar. Silah 2.ltında bulunan askerle\e1cçi-
Köse :İvanof ile arkadaşlarının inti· lislC'r, gümrük memurları, orman ıcteP 

habatta halktan ,:yi bir teveccüh kopa - Jeri, itfaiye memurları, orta nıe 
rabilecekleri sanılmaktadır. Zira, bu - taleb eleri.. lat'I 
günkü hükumet kısa bir müddet içinde Hukuku medeniyeden ınahru~.; 
pek biiyük hizmetlerde buluriduğu ka. eşhas ta tabii rey veremiyecekler 

1 
• 

naatindedir. Yeni şimendiferler. şöse - Meb'us~arın sayısı 160 olacak:r·bl.l-
ler, yollar yapılmaktadır. Eski buhran Mebus olabilmek için 30 yaşın ~rııalc 
devirlerfode uzun zaman işsiz duran lunmak, ~skeri hizmet.=ni yapmış .0·rrııit 
ve sayısı yüzü geçen fabrikalar yeni - ve en azı ilk mektep tahsilini bıtı 
den işlemiye başlamıştır. Hükumet olmak lazımdır. . ·nt'.haP 
bülteni memlekette işsizliğin azaldığlnı Vergilerini vermiyenlerın 1 

•1,, H ··k"' ı:net sı 
yazmaktfl büyük bir israr göstermekte - olunmak hakkı yoktur. u U Jce .. 
dir. sC'tinc aykırı fikirler besliyenlerde ' 

Ma!Umdur ki r lgar,:standa Sobran -
ya, 19 Mayıs 1934 haldiseleri üzerine 

1 dağıtılrnıştı. Ve o zamandanberi kapalı 
kaldı. Hükumet \lu suretle .partiler. ar~ 
sında1ci =nücadelelere bir nihayet ver. -
mek istem;şti. 

O zamandanberi hükumetin devam· 
lı ve sıkı ar kontrolü altında çıkma~a 
olan Sof ya gazeteleri hep; rahat yaşa
mak ve çalışmaktan başka bir arzusu 

olmıyan Bulgar milletinin hükumetin bu 
kararını tasvip etmekte bulunduğunu 

yazıp duruyorlardı. 

Arasıra gösterilen protesto teşebbüs
lerini halk kat'iyyen iştirak etmemiş ve 
bllnlar hep tahdk edenlerin muvaffa. 

çok çalışmtya mecburum. 
Beni gülümserken belki görmuşsu

nüzdür. Fakat kahkaha atarken asla .. 
Sesim buna müsait değil, düzeltmiye 

çok çalıştım, kabil değil.. Ağlama}'?. 
gelince: Sinemada bunu lüzumsuz gö • 
rtirüm. Çünkü perdede, hakiki göz 

yaşların akışı pek o kadar bcU~ olmaz . 
Glisrin kullanmayı da hiç sevmem.. Yal· 
nız bir kere (Gelinin matem zamanı) 
filminde ağladım, ve bir türlü göz yaş

larımı dindiremedim. Ancak bu göz yaş
ları asabiyetten ,:leri gelmişti. Çok yor. 
gundum, sonra fazla müteessir olmu~
tum. Şunu iyi biliniz, hakiki hayatta 
kahkaha ile gülünm ediği gibi yerlere 
yatıp gözyaşları dökülmez. s.=nema d:ı 
bir bayat sahnes3tlir. ,, 

Madeleine Renaud 
"Gözyaşlarımı, daima hakiki olarak 

dökerim. Bunun için bir usul bilmem 
ve öğrenmek de istemem. Gülmek ga • 
yet kolaydır. gayet sadedir. ,. 

Florelle 
Göz yaşları döküp ağlamaktan ziy~

de gülmekten hoşlanırım. Ağlamak be. 
n.:m için çok müşküldür. Hatırıma şah
si bir çok acı şeyleri getiririm. Stüdyo • 

da ağlamak çok zıddıma gllen bir şey
dir. Bir ses, bir dekor yanlış oldu mu, 

haydi bakalım yeniden ağlayınız.. tn. 
san t:foirleni r; sinirlenince de göz yaş
lan kurur, akmaz olur. Bence göz yaş

ları döküp dökmemenin o kadar ehemmi 
yeti yoktur. Zira, seyirciler yalnız göz. 
lcre değil bütün çehreye bakarlar. 

Gülmek.. Bu bence ldaha kolaydır ... 
Herhangi bir insan istediğ.:. zaman, .is-
tediği kadar gülcıbilir. ,, · 

za bu hak-:an mahrumdur. bile'• 
Bulgar tabiiyetine gfren ecne ,,,.,.. 

'i\ncak vinrıi sene geçtikten ıs .ı ,. 
. rd' IJ "" mebuş.:,f]) 2hijece-kle ır. ~ . .,o 
v ·ıı tını llu kanunun, Bulgar mı e t;.=rc:t' 

resmen fesbeldildikleri halde hala art' 

gizli teşkilat halinde faaliyete. ar rıe 
ettikleri r.öylenen siyası partil~e·;a·r. 
derece memnun edeceği beıt:. d~ 
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1 Bir işçi gibi fabrikada çalıştım; hizmetçilik yaptım ı (15) 1 
Hastahanedeki 

mahbus 

Sabah saatıarı pek zevklldlr: 

Genç İŞÇİ kızlar, ·bir gecenin 
maceralarını birbirlerine anlahr bo Yazao: Mustafa Niyazi 

B~kO klSMJN HOLASASI: mı? .. Adam sen de aradan epey geçti, 
: ~tancdeyim, orada hastalar- Bir akşam vakti alaca karanlıkta 
k tı Sadullalı adlı bh köylü her- borandan dönerken, Güdükoğlunun sa
;:,ae Y<ırdım ediyor, yatak arl.."G- yalannı gcser geçmet, beni pısuya kiü-

Fabrikanın kapıları, işçi yüzüne, saat yedi 
açılmaz! fkıruıa elinden gelen iyiliği yap- şürdüler. Ben onlar, onlar hen başla • 

~ıya çalı§ıyor. Fakat bir gün dık atcJ etmeğe. Yalla '.>ilr.miyccem 

. buçuğa kadar duvardır ; 
- iyı amma bunun acelesi ne?. Fab- ···-·······-···••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Yalnız burada, /benim yanımda top. 

!anan ka.dınlanndeğil, belki fabrikac!:ı 

çalışnalram en ihtiyarı, 70-7 5 yaı -
lannda ;:örünen 'bir nine, uçkurluklu 
çarşafının pelerinine sarılarak hiddetle 
homurdandı: 

d~·ta.ncdc bir jandtırmanın bekle· emcm, cenk epey aürdü. Karşı taraf-
iaYhıt farkediyor uc Sadulkıha bu tan· silah sesi tek gelmcğe bulaştı. Ara
tıt lldal'ma1mı kimi beklediğini so- dan çok geçmedi. "Aman gözünü seve· 
t. ~orum. O, jandanna11111 bizi yim ate'l etme Sadu11ah,, diye bir ses 

rikaya daha yeni geldim. Benim kim ol- ! Röportafı yapan : J 
duğumu. ne olduğumu bilmeden bir :i lverinı an ... i 
insana böyle bir şey teklif edilir mi? 

- Acelesi şundan: Eğer acele etme- ························································ 
ue~·led' ~ s 
r ' ıguıi söyliiyor, konuşuyo- duydum. Am<:.n deyenc ateş etmek 

se sana başkaları el koyabilirler. 
- Güzel doğrusu. 

Makine gürültüleri alır yürür. Ya -
vaştan konuımalar, şarkılar başlar. 

Genç kızlar, bir gecenin maceralarını, 
hadiselerini, işlerine abaklık vermeden 
anlatırlar. 

Ut: 
kahpelik olma mı ya?. Ateşi kcstim,,a- Bunu kızmış bir tavırla söyledim .. 

Böğrülce bundan alındı: Sad • • • yağa kalkam, "aman,, diyene gidem de· 
d,: llllah, ayni cid;:li tonh tekrarla • dini. Sen misin gelen?.. Bir silah pat-

- Ben de altı kunış atıyorum.. Kr
z1m .. Hem bu fabrikanın 8 senelik i~çi· 
siy.:m .. 

'13' . 
ş'flc lıı bekliyorlar i'te beyimH 

qt, 
0 

'nlıktan apta1a dönmüştüm. Fa-
nu .. 

~duı nıçın bekliyeceklerdi ?. 
tc\rap lah düşünüdüklerimi anJamıJ, 

'ieriyo ·'L" ·ı:ı:: • • ........ l) r gıuı ı dVe ve ızah ettı: 
~. "it arndan (hapisanedcn) geldik 
\'lıt(iaçrnasm,, diye bizi bcklyorlar. 

1trıt rnc bakm~ktan sıkılan hareket· 
ita ;,:;ıınz bafka taraflara çeviriyor, 
'tıaitlilt?tnzyordu. Aramızda soğuk bir 

() dalt·baılamııtı. 
0uıllııd 1ka nası) bir pisikoJoji içinde 
tııll\. Ulumu §mdi pek hatırlayamıyo-

liiıa : 
dııııah baıını iki tarafa döndüren Sa -il. . 
'o liaPac . . . d' ) d' ~ , '"iv • nıçın gır ın. ıye sordum. 
t jtat cıa cevap vermekten korkan 
~'on Yaptı, blr tereddüt hali geçir -

' a~. kısaca: 
ı.. lrini öld" d'' d d eli • 'IQ~lbı ur um e, e . 
~, buraya gelip dayanmasına il-
~' ltkıJan bir hali vardı. Fakat ha. 
~~atnadığım bir sebeple, anlat · 
tt hı oe!a vaz geçemiyor gibiydi. Niha· 
~§ak bir sesle devam etti : 

~U C~kçegüvem) deni~ bey .• 
'et~ v~ı b i 1 d i n m ı? Hani 
~ Old\ı • koyürnüzün olduğu yer, dağ -
~~ fundan ötürü, çoğumuz çoban

~t ~2• Ekip biçmeğe yarayacak ta
,""~ hara gün doğuya düter. Eh, her
' ine, vaktine göre Uç, bef evlek 

.a \ta~ır h • ı.., 'lt;ı anı ... 
"it ~ta tta • bunlan anlatmaktan sonsuz 
tlııı ~Ot duyuyormuı gibi baıını yor -
~r1 t ~Un duvara dayıyor, yaıadığı 
~ııı~ t trar hatırlamak, kendisini he. 
' lt~dırıyordu: 
~ d .>'de bir kaç yüz baş davan, dö 
' lnu (' lı t rn tarlası olan ağalar 

l'ııı .u r ne yalan söyliyeyim. 
,. ı.. ~:!'ntın çoğu böyle mal kav -

l: l:lc 
1 

:ı a:ı:ar. Ne olur, bf~ımıza be· 
aı1 lll<'lımızı, mülkümüzü, elimiz· 

· ~a.~I.! ~r da kayguıuz olsak .• 
~t b /

1
"

1 kendiliğinden, aİaylı, fakat 
~~ti losyalist mantığiyle malı, 
~ lttıeı~r kaynağı,, olarak', uzun u. 
~ 'le Yor ve çok heyecanlı ins:ın -

lııl\tt ~ arakteristik hareketlerle elini. 
~ ~İr~ 111Yordu. 
ı ~ ı._ clurdu. k .. 1 . d v 

ıt' ~t t 1_ • uza gun ere aıt ag -q a~ . 
~u. trJ, tını toparlamak ıateyen 
.,· ., el' . 
li1t~u. ·nı alnından geçire geçil'e ' . ~t~ ~~ttt;ı 

tıt dtfcı· ~ bı•lacıktan sözüm ona bir 
>~r, hiçe ıa~ne .. Eh, ölmiyecek kadar 

bdtıı11/dık .. Nidelim, nafakamız bu, 
qlld '. ~ lı. tdı. "a. !İit .'l'am harmana kavgah ol -
"l~ l •abah .. d -

'ııı, ~lk:t ~ gun ogarken tarlaya 
~· ~İt 1~.•rnızda ne görsek beğe:ıir. 
'a.ll ''le •uru tarlaya girmcm:ş mi?. 

ı.ı.ı ~l>en k · () u}'u e " ıne sarınmış, horul 
~ '•le Yor .. 
• "•kt· "ı~litU h 1 ~e~miş, ekinler küHaç ol-

lııı ~h ~Psını silip süpürmüş. 
ı. 1 ı 8'nı · 
~t 'il 11.ltt ınanı:Iırsın, ağlayayazdım. 

1 iltılın . 
~ ''>"ıtd ış, ınan olsun (altıpat-
~ llt., ığıın gibi b!llah vermitim 

~ ıı~ 
laı~ 't•ine 

t ~ tda.11 k Çoban uyandı, komıu 
b. t lccsp 1~ŞU§tular. Bir kaç koyun, 
""'lı C e,.. "l .. 
~ . Öduıt ~ durmüşüm.. Sürünün 

\ ı.~~l\i rur Oglu bir kaç koyuniy1e 
lt)~. ~c duğumdan ötürü bana ikin s· ( ... ) rapa~ zarara girmcyivi -
~ '-~uıı hn •Urüsü .. Eş, dost ''A. 
~lıl\ıa Güdüi<.Jğlu puıu kura -

\ a:"' l>ttı denk ~ .. dediler.. ..Gil -
tilt tilı~ kuracakmış., diye kapat. 

ı, kapı dııarı çıkmayacaz 

ladı, bir, bir daha .. Sol kolumun omuz 
batı yanar gibi old~. Deliye dönmü
şüm. Nasıl herifin üstüne abandım bi· 
lemiyecem. "Altı patlar,. daki bütün 
fitekleri herifin göbeğine boşaltıver • 
dim. 

- Kızmaman l~zım kardeşim, dedi, 
Bu ayıp bir şey de~il ki .. ister konuşur, 

işc;iler, fabrikaya en küçük bir zarar 
vermeır,:ye çalışırlar. Ziyan o1an şeyle. 
re kendi mallarıymış gibi acırlar. 

45 ya~lanridaki bir başkası atıldı: 

- Ben on iki senedir çalı§ryorum ya 1 
Grubumuzda iki genç kadın <iai:a 

vardı. Onlar bir şey .söylemiyorlar. Y:ıl· 
nız dinliyorlardr. 

ister konuşmazsın. 

O bunları söylerken sarışın deli.kan. 
lının de mütemadiyen bana baktığını 

Daha i~ başı ~pmadan, yanrma Ha -
cer geldi. 

hissediyordum. Hacer, bu on sekiz yaıların.da kadar 
görünen işçi kızı benim samimi dostla
rrmdandır. Benim bulunduğum yerde 
çalışmıyor. Bölümü ayn .. Bana: 

Yemekten sonra, kazadan çandarır-a, 
kaymakam, doktor geldi. Beni Güdük 
oğlunun ölüsü yanına götürdüler. 

Ben önüme baktım, işimle me§gul ol· 
mıya başladım.. O da bu hareketlmi, 
teklifini rcd telakki ederek uzaklaştı. 

ikisi cvl:. imişler. !ikisinin de mı.ıh • 
telif yaşlarda çocukları varmıJ.. Birinin 

kocası kereste fabrikasında çalışıyor -
mu!. ötekininki de askermiş, kaynana -

Herifin ölüsünü görünce, beni kan 
tuttu. Güdükoğlunun yüzü sapsarıydı, 

gözleri cam gibi ışıl ı§ıldı. Ağzı güler 
gibi açılmı§. altın diıleri görilnüyoröu. 

Bugün cumartesi .. Öğleyin çıkacağız. - Bugün cumartesi, dec.:.. Erken 
çıkacağız .. Bize gelir misin? Evimizin 
önü kalabalık olacak. Çıkar, azıcık do· 
la!mz. Tab.:i işin yoksa .. 

Bu sabah, cumartesinin zevkiyle oli\cak, 
fabrikaya her günkünden erken gelıriş· 
tim. Kap: önü kalaba!ıktı. t :erkes bek· 

siyle oturuyormuş. 
Biz, dereden tepclden, fabrikadan, 

ücretlerden bahsederken vak.:t gelmiş, 
kapılar ardına kadar, kendilerine has 
garip gıcırtılariyle, açılmıtştı. Herkes 
içeriye hücum etti. Soyundular. Man -
tolarını çıkardılar. 1~ gömlekleriy1e, ma 
kinelerinin başlarına geçtrler. Ben de 
ayni şekilde hareket ettim. Makinenin 
başına geçtim. Gene hergünkü işimi 

yapmıya koyuldum .. 

leşi yordu. 
Sadullah suıtu . 

1 Meı•ut, fer'ah insanların sakin güler 
yüzlülüğü ile bir bana, biraz ilerimiz -
de öbek öbek topalnmht§ yarenlik eden 
köylülere bakıyordu. 
Yalnız dudaklannda bir nikoton acı

lığı halinlde tükürme~ istediği h.:lde tü
kilremediği bir JeY var gibiydi. Sati'.llla_ 
hın iki üç p0zu vardır ki unutmadım. 

Bu her sabah böyledir. Fabrikanın 
kapıları işçi yüzüne, saat 7 ,30 a kadar 
ıduvardır. Açılmaz. Ancak bu saatte ga. 
rip bir gıcırtı ile açılan kapılara, dışa
rıda bekleşenler hücum eder. Yanm 

- 1ıim yok:, gözüm .. Gelirim .. 
- Peki öyle ise .. Ben borudan son!'a 

gelir bulurum .. Sakın ben gelıneden gi. 
deyim deme. . ' 

- Hayır, gitmem .. Seni bekliyeceğim. 
- Haya,: şim:lilik Allaha ısmarla-

saat sonra da işe ba~lanır. dık .. 
Evden çıkmadan temizce yıkanan el· 

ter, gene hemen o dak.'.kadan itibaren 
Davetini kabul etmemden doğan bil· 

yük bir memnuniyet ve gülümsenıe 

içinde koşarak bir başka grupa karıştı. 
Ya ldikkatsizJ.:.kten, ya acemilikten o

lacak ilk sardığım bobinler fena sarılcı. Bu halde işte onlardan biridir. kararmıya başlar. 
• • • ıc= 

Daha aradan iki v"n geçmeden, Sa
dullahi taburcu çıka • .!ar. Bir iki günü
mü bir hastadene bir hastaneye nakledi· 
len köylü dostumdan ayrı geçirdi~. Fa. 
kat bir gece yansı tekrar döndü. Çok 
ağır hastaydı. 

Hiçkonuşamıyordu. Geç vakte kadar 
baıında bekledim, göbeğine buz torbası 
koydum. Bana borçlu bir gülümseyi§le 
dertli dertli bakıyordu. Gece yansından 
çok sonra yatmam için gözleri, halsiz 
hareketleriyle o kadar yalvardı ki, biraz 
uzanmağa mecbur oldum. 

Yattığım gibi uyuyuvermişim. Sabah 
erkenden uyandığım zaman koğuşu a
yakta buldum. 

Sa:lu11ah ölmil§tü. Sebebini sonradan 
öğrendik: Apandisiti patlamış .. 

Karmakanıık bir halde, saatin yedi 
buçuk olmasını, kapıların açılmasını 

bekliyoruz. 
Ha~er, uzaklaşırken yanımdaki kır.

lardan bir,: arkadaşına şunlan an1ah· 
yordu: 

- Bu bayram bir manto, b:r ba.§ 
örtüsü alacağım. Param biraz daha 
toplansa hemen düği.inü de yapacağız. 
O zaman fabrikadan da çıkacağım. Ar· 
tık Hasan (niıanlısı olacak), çalışma. 
nu istermyor. Daha şimdiden gürültü 
edip duruyor. Amma ne yaparsın para 
Jazımr.. 

Bunu, yanında duran muhtelif ya~
lardaki kadınlara eöylüyodu. Onlar 
da can kulağiyle din~,:yorlardı. Bunl?r 
baska yerlerde çalışıyorlar. Gün ~eç -
tikçe şu kapı önünde ibekliyenlerin hep 
siyle ahbap olacağım muhakkak. işte 

içlerinden biri bana döndü: 

- Yeni mi geldin? ded:. 
- Evet, bir kaç gün oluyor .. 

Bunu yanında çalışanlardan biri gördü. 
Fabrikanm malınr kendi mahymiş gibi 

benimsiyen bu kız: 

- Dikkat et karde~fm, 'dedi. Va7.1k, 
günah değil mi? Bak bozuk yapıyor • 

sun! .. 

Doğrutu onun b\l ihtanndan utın -

dniı. Daha dikkatli olmıya gayret et • 

tim. Fakat bobinlerin fena sanlışm·fak.: 
kabahat, benden ziyare makinenind\.. İp· 

tik sarılacak olan demirlerin sıkı§tırıl .. 

dığı köşeler tutmuyordu. Nitekim öte

kilerin de ayn.: ıekilde, ara sua bozuk 

S<\rdıkları oluyotldu. 

Bu 'küçük bozukluklar, hem işsiı:ıin 

boş zaman geçirmesine, hem üzülmeı:i

ne hem de ipJ.iğin ziyan olmasına se'Jep 
oluyordu. 

O gün on ikiye kadar, hergünk'..i can 
sıkıntısı ve yorgunluğu duymıyarak 

geçti. Saat 12 olmadan makineler dur • 

Koğuştakiler, gece Sadullahın hiç 
bir (ıhı) nı duymadıklarını, sabahleyin 
ölü bulduklarını söylüyorlardı. Fakat, 
ihtimal bir ses çıkarmam.lk için kendi
ni zorladığı yüzünden belliydi. 

Çenesi çekilmeHiği için aynk kalan 
ağzı ve yuvalarından uğramıı gözleri, 
yilzilne güler gibi bir hal veriyordu. 

Genç k:z - Beııimle evlenirseniz iç
ki ve cıgara içmiyccekshıi:;; beıı iste
mem. 

- Yal.. Nertlde çaJ§ıyorsun?. 
- (B.) u&tanın bölümünde-
- Aman o (B.) ! .. Bari ne alıyor· 

du. İ§ler bırakıldı. Ben, iş bitti diye ha· 
zırlanıyordum. Ellerim yağlanmıştı. 

Bunları temizlemenin bir yolunu arı. 

yordum. sun saatine?. 
Muıtafa NtY AZt 

Şair - Ôyle ama bol bol karnımı d-0 
yurabileceğim. - 6 kuruş .. Siz ne alıyorsunuz? _...Devamı var 
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Yazan: Ali Rıza Seyfi. 

yen haydutıar tarafından muhafaza ediliyor \'C 

güya "Cenubi Amerika devletlerinden hirlnin 
hesabına!,. 1nşa edilmiş bulunuyordu! Önümdeki 
Psrar gittikçe derinleşiyordu: Acaba bu adam 
kimdi? l'\e için bir İtalyan ote1inde gece yarısın
dan sonra kUme küme elmasları, yakutları ka
rıştırarak oturuyor, ne için sabahlara kadar gök 
gUrUltllsü Con ~ibi bir korkunç haydutla konn!'ıu
vordu? Bu eşi görülmemiş mücevher yığını on.un 
kendisinin miydi? Yoksa çalınmış mallar mıydı 
lar? BUtUn sorgunlar küme küme beynimin UstU
ne yığılıyordu. DUşUndükçe, işin sonu nereye Ya
rırsa varsın bu esrarı anınmağa karar vermiş
tim. Artık Adet ve usullerimin hududu <lrşınn 

kadar çıkmak, kara saka.Hı adamla elmasları 
hakkında ma1ümat alabilmek için hiçbir şeyden 
)'~lmamak bUyük parolam olmuştu. Dizlerim kı
rı1a~ak gibi ağrıdığı halde bulunduğum gözetle 
me vaziyetini brrakmryarak kara sakallı adamın 
u)•anmasını Teya yerinden kalkmasını bek1e
rlm .. Hemen ı:ıabl\ha doğruydu ki: O adam kımıl 
rtımdı ,.e sonrn birdenbire sandaly~sinln Uzerln
de doğru1du. Gl>rebildlğime göre bu adamın bU 
tUn vücudundan sfnlrH bir irkilme de geçmişti. 
Masanm ÜZP-rlndckl elmas, yakut, znmrUt yığını
nı yerden aldığı hUyUk bir meşin torbaya doldur
rtııktnn ~onra torhar1 da demir kasaya koydu: 
lrn.s~n ın :ı.nnlıtnrrnı '1rı )'asttğmın altına yerleştir 
eli. F.~n-plnrmr ~ırtmdnn nr~lc ilf' attr. masanın 

üzerindeki lft.nıbayı öylece yanık bırakarak kar
yolaya uzandı. 

Bana gelince, artık pllnımı kurmuştum. Bu 
odaya girecek ve öğrenebidtğtmi öğrenecektim. 
llu çok tehllkeli bir işti; bundan başka Adeta bir 
hırsız vaziyetine de dUşmekteydlm; lA.kin uzun 
yıllar polis hafiyeliği ve casusluk mesleğinde 
çalıştığım için odaya girmek bana öyle pek güç 
bir ŞP.Y görünmüyordu. Bundan başka, önUmde 
açılan esrar perdesi bana daha korkulu ve tehli
keli işler yaptırabiJirdf. Meçhül adamm artık u
~·uduğuna iyice kanaat getirdikten sonra hemen 
J<apıcla açtııım delikten çıkardığım tahta parça
sını çantamdaki soğuk tutkal ile gene oraya yer 
JPştirdlru. Kapının kilidini aletıerlmle söktum, 
ayağıma yumuşak terliklerimi giydim; rovelve
riml heUındekl kemerime sokmuştum: çUnkU iki 
elımde yumuşak bir kumaş ile odadaki adamı 
h:ıyııtacak o1duğum klorform şişesi vardı. Oda
~·a girince hemen karyolanın ~·anma giderek klor 
form şişeRinl bir mUddet meçhfıl adamın burnu
na tuttum. 

Dört beş dakika geçlnC'o; uykusunun çok dt'l 
rinleştlği.adeta bir baygınlık ha11ne geldiği şUp
hesizdl. \Artık onun uyanacağından korkmu
yordum: başınm altından anahtarı alıp kasayı 
ye mf'şin torbayı açtım. Bunun içinde insanı hc
,·ecana dUşlirecek, şaşırtacak nıf\cevherat Tardı. 
Rrezi1ya elm11.slarr. sanmtrak • mit burnu taşla 
rr. çok değerli Hindistan yakutıarı, penbe inci-· 
ter. kara inciler, firuzeler. zUmrUtler btrlblrlne 
karı~mış bulunuyordu. L!kln "unu st\ylemellylm 
ld: Birdenbire benim bu taşlara karşı duydu~um 
ıı.1Alm a7.ahvf'rmtştl: CnnkQ torbannı ~inden CT· 

kard,~ım ~ok sanatkArAne !Alenmf"· şark \\=\11U 
vnnılmr~ ~lmıı.s ve ya.kut karrştk bir gcrdnnlrk 
hUtUn dikkatimi üzerine çckml~tt: Jn.mbanın nn
~ına tutup 'dıı baknrkEın, bu ·gerdanlrğt bir 'daha 

görmüş oldu~umu hatırlıyordum; buna hiç ştip
hem kalmamıştı. LA.kin isimleri, yerleri, vakit
leri hatırlamakta bUyUk bir kudretim olduğu hal 
de zihnimde bu gerdanlık için hiçbir bilgi bula
mamaktaydım. Bununla beraber elbet bir ipucu 
yakalıyacaktım. Mücevheratı tekrar kasaya, a
nahtarı gene yastığın altına koyarak geldiğim 

gibi, yavaşça odadan çıktım ve kapıyı kapadım. 

LA.kin yatakta uyuyan adamı tetkik etmeği unut 
muş olduğumu sanmayınız. Onun çehresinin en 
ince çizgileri bile beynimin defterine iyice çizil
miş yazılınıştı. Başının biçimini, omuzların, elle
rin, vücut şeklinin bUtün hususiyetlerini bir daha 
ıınutmamak üzere biliyordum. Artık bu adamı 
yüz bin kişinin içinden tanıyıp ayırmak benim i-
çin en kolay bir işti. ı 

Odamda yatağıma uzandığım vakit, bütün 
dimağ kuvvetimle gerdanlığı dUşUnmeğe başla
dım: Ben bunu nerede görmüştüm? Hangi şerait 
içinde ve ne sebeble görmUştUm? Bir saat kadar 
bu iki sorguya. cevap bulmak iç-in uğraştıktan, 
:yorulduktan sonra uykuya dalmışım .. La.kin bu 
u~·ku, bana uyanıklığın yapamadığı büyük hizmP. 
ti yapmıştı: Vücudum baygın düştükten sonra <la 
<lima~ım faall;\·ette devam etmiş olmalı ki: Rü
ya gibi bir halde, bu ı:erdanlıl':ı nerede srördüCii
mU hatırlayıverdim: Liverpool limanında yolcu 
salonuna memur hafiyeler arasında bulunuyor
dum.; Star atlanUk vapur kumpanyasının ~en 
Petersburg vapuru Nevyorka gitmek üzere ka1~ 
lrnrken, o vaktin mes:;hur elmas hırsızı Carl Rayş 
manı yakalam1şttk . tste bu g('rdanlık onun ttzc
rlnden çıkmt~ ve sa.hlbinP Yerllmişti. Pek l)·i. sa
hibi kimdi? .. Kimdi? .. Kimdi?.. 

Bir se,·inç havkırıı;ile n~·:ındım. 1!C'n1 :ınlığ'ın 
sahlbintn ad1 ve Rdresi dudnı{ıarmıa $?Clmisti: 

..,- Devamı var 



oyadinoviç - Musolini 
Görüşme 45 dakika sürdü 

Belgra.d, 6 (A. A.) - Stoyadinoviç
in Romayı nezaketen ziyret etmesi -
nin 25-6-1936 da imza edilen ltalyan
Yugosla v itilafları saye.sinde siyasi 
ve entellektUel sahada elde edilen 

mü.sbet neticeleri tetkik etmeğe bir ve 
sile teşkil ettiğini yan resmi Movoste 
gazetesi yazmaktadır. 

Bu gazete şöyle demektedir: 
"Başvekilin İtalyayı ziyareti ara -

CJç nehir 
aştı 

Edlrnede bazı evleri 
su bastı 

Havalar, bayramın ilk günü güzel 
geçtikten sonra bozdu, bugün gene 
yağmur yağmaktadır. Bir hafta de -
vam eden lodos evvelki gece ve dün 
gece ile bu sabah . f ırtma halini al
mıştı. Akay vapurları seferlerini müş 
külatla yapabilmekte; vapurların Ka
dıköy iskelesine yanaşmaları oldukça 
güg olmaktaydı. 

Trakyada taşan nehirler 
Edirne civarma son günlerde fazla

ca yağa.n yağmur ytizilnden Arda, Me 
riç ve Tunca nehirleri taşmıştır. Bu 
yüzden Ka.ranğa~ - Edirne arasındaki 
şimendif r mUnakalUı durmuştur. 

Sular Edirnenin bazı evlerinin alt kat 
lannı kaplamıgtır. Her türlü tehlike 
ihtimaline karşı icab eden tedbirler 
alınmıştır. 

Mamuredeki tren kaıası 

daki dostluğun tezahürü roktasmda.n 
da mühimdir.,, 

MUIQkatlar başladı 
Roma, 6 (A. A.) - Stoyadinoviç 

öğleye doğru ilk siyasi mülakatlarına 
başln.mıştır. Saat 19,30 da 20 dakika. 
kadar kont Çiano ile görüşmüştür. 

Saat 11 de Musolini taraf mdan ka
bul edilmiş ve kendisile üç çeyrek sa 
at görü§mliştü.r. 

Lindberg 
Amerikaya 

döndü 
Haydut korkusile 

iki çocuğunu 
Ingllterede bıraktı 

Nevyork, 6 (A. A.) - Tayyareci 
Lindberg ile zevcesi 1935 de 1ngiltere
ye gittikleri zamandanberi ilk defa. o
larak A vrupadan buraya dönmüşler -
dir. Miralayın iki çocuğu lngilterede 
kalmıştır. 

Mr. ve Mrs. Gregory namı müstea
riyle seyahat etmektedirler. Miralay 
duman camlı bir gözlük takmıı;tı. Yil
ztinü elleriyle saklamaktaydı. Kap
tandan gemide olduğunu bilirmemesi
ni istemi§ti. 

Bu seyahat o kadar gizli tutulmu1j
tu ki, Nevyork polisi bile geldiklerin
den haberdar değildi. Tayyareci ile 
zevcesi karaya ~ıktıkları zaman hiç 
bir polis memuru rıhtıma gelmemişti. 

Miralay ile kansı Noelden sonra A
merika.dan ayrılaca.klardn-. 

Maraş. 5 (A. A.) - Mamure civa
rındaki bir köprllnün bozulması ve 
şiddetli yağmurlar neticesinde ray al-

tındaki ana toprakların akyınası dola 
yısiyle vukua gelen kaza yüzünden 

:Maraş postası da gelmemiştir. Kaza

dan kurtulanlardan bir kısmı aktar -
ma suretile bu akııam Maraşa gelebil
ml§lerdir. Bunların anlattıklarına na-

Tramvay kazası 
Mini mini bir çocuk 

yaralandı 

zaran kaza çok ani olmuş, lokomoti

fin su içcrsine ginnesi üzerine beş on 
metre Uerdeki rayların topraktan yu
karıya çıkması bir olmuştur. 

Posta bugün de geg kalmıştır. 

Adapazarında bir aile faciası 

Karısını zina 
halinde 

yakalayınca .. 
Bir köyJU, liadı:ıı v~ 

Aşıkını öldürdü 
Adapazarında, Hendekte Güldibi 

köyünde feci bir cinayet olmu5tur. Ci
nayetin kahra:nnnı K:ıdrinin Yusuf a
dındaki bctbaht bir babadır. Facia 
şöyle olmuştur: 

Yusuf kaza merkezine giderken, yol 
da şiddetli bir yağmura tutulmuş, bu-
nun üzerine evine dönmeğe mecbur ol
mu!}tur. Eve geldiği zaman, evin ka
pısını kiliUi bulduğu için kardeşinin · 
bitişik evinin ara. kapısından kendi 
mutfağına geçmiştir. 

Oturma odasına girdiği zaman, 
dört çocuğundan üçUnlin oturdukları
m ve birisinin be§ikte ağladığını gör
müşt\ir. Bu sırada, yatak odasından 

sesler, mırıldanmalar i§iiliği için, 
merakla. oraya koşmuş ve kapıyı aç-

tığı zaman komşusu Vehbiyi dekolte 
bir halde yalakta yatan karısının ya
nında görmUştUr. Yusuf hemen ta
bancaMnı çekmiş, ilk evvel karısı Ni
mete boşa1tmı!}, sol budundan yarala
mıştır. Vehbi, ayni akıbete uğrama

m:ık iqin bıçakla hücum etmek ister-

••"n, Yusuf onu da bir kureunla baca
ğından yaralamıştır. OçüncU bir kur-

şun daha sıkmak istemiş, fakat ta
b ncası ateş almamıetır. Bunun tize· 
rıne Vehbi Yusufun üzerine atılmış 

elinden, yüzünden ve daha birkaç ye
rindPn yaralamıştır. Bu aralık Yusuf 
dışarıya fırlamış, sofada duran balta
sını alarak oclaya dönmüş, Vehbinin 
neresine nı.,c;gelirse vurmu~. indirmiş, 
Vehbi a.ldt~ yaraların tesiriyle ölmUş
tür. Yusuf yakalanmı§tır. 

Dün sabah Şi§lide feci ve çok garib 
bir kaza olmugtur. 

Saat 10,30 raddelerinde Şişliden 

575 numaralı vatman Ahmedin idare
sinde kalkan 165 numaralı Tünel ara
bası henüz 10-15 metre kadar ilerle
mişken birdenbire imdad zilinin çalm
dığmı ve etraftan çığlıklar kopartldı-
· ğmı duyan vatman hemen arabasını 
durdurmuştw-. 

Araba durunca görülen manzara 
şudur... Arkadaki römorkun yanında 
2-3 yaşlarında minimini bir yavru bir
c_ıok yerlerinden yaralı ve yarı baygın 
bir halele yatmaktadır. Yanında telaş 
içinde bir erkekle ne yapacağını şa.:ıır
mış bir halde ~ırpınan bir kadın var
dır. Jfazanın mahiyeti iJk anda anla
şilrımamış, fakat sonradan yapılan 
ta!1kikat işi meydana çıkarmıştır. Ka 
dm çocuğun annesidir ve erkek de ev
de çalışan bir adamdır. Çocuğu kuca
ğında tnşıyan adam müthiş bir dal
gınlıkla tramvayı görmemiş ve gidip 
kucağındaki yavru ile beraber römor
ka çarpmıştır. Bu çarpma neticesinde 
minimini yere düşmü§ ve yaralanmı§· 
tır. Derhal civardaki Şişli çocuk has-
ta.nesine kaldırılan <;:-0cuğun tedavi ve 
muayenesi yapılmış, hayatının tehli -
kcdc olmadığı anl~ılmı§tır. 

Alman ~ençllk 
teşkUAtı reisi 

Yanında. on iki kişi bulunduğu hal
de Tahrandan Ankaraya hususi tay
yaresile gelen Alman gençlik te§kila
tı reisi Baldur Schiracb, perşembe gU
nü saat onda Yc§ilköy hava istasyo
nuna. gelmiş bulunacaktır. Bu zat şeh
:rlınizde bir gün kaldıktan sonra cu
ma günU Almanynyn haı-cket edecek
tir. 

Izmlrde üç dUkkAn 
yandı 

İz.mirde Arnsta çarşısında. çıkan bir 
yangın neticesinde Uç dUkkfın yan -
mıştır. Yangın, tornacı Alinin dükka-

nında tutkal kaynatmak için ya.kılan 
ateşten çıkmıştır. Zarar ve ziyanın 
miktan on beş bin lira tahmin edii
mektcdir. Yangının dikkatsizlikten 
çıktığı anlru ılmış ve Rohıno ile torna
cı Ali bu işte suçlu görüldüğünden 
adliyeye verilmi.slerdir. 

Fransız edebi
yatının iki 
matemi 

M. Raoul Ponchon (solda) ve 
M. Doumic 

Fransız Akademisinin daimi Sekre
teri ve Türk mUnevverleıi arasında da 
sayısız okuyucuları olan Revue des 
dewc Mondes'un Müdiri tanınmış 
Fransız edib ve münekkidi Rene Dou
mic ölmilştiir. 

Rene Doumic yetmiş yedi yaşınday
dı. Pariste doğmuş ve tahsilini bitir
dilcten sonra edebiyat hayatına. atıl
mıştır. 

1916 senesinde Revue des deux 
Mondes'un mUdiri olmuştur ve bilhas
sa lbu tarihten itibaren Fransız ede
biyatına gerek eserleri, gerek kritik
leri ve gerek bu mecmuanın edebi i
darcsiylo nafiz olmuetur. 

Rene Doumic 1909 senesindcnbcri 
Fransız Akademisi azasıydı. 

Ölümü Fransız fikir aleminin bü
yük bir matemi sayılmaktadır. 

Çin-Japon 
Bqtara.tı 1 lncJde 

yU.k elçisi Trautmann arasındaki mü
zakereler bugün bitmiştir. 

Alman malumata. göre, mareşal 

Şang Kay Şek Japonlar silahla taz
yikte bulundukları müddetçe hiçbir 
sulh müzakeresine imkan olmadığını 
bildirmiş ve evvela Japon kuvvetle
rinin ge.ri çekilmesi lüzumunda ısrar 
eylemiştir. 

Nankine yaklaşıyorlar 
Şnnghay, 6 (A. A.) - Japonya na

mına. söz söylemeğe salahiyettar bir 
zat Nankinin 35 kilometre cmubu 
§arkisindc kain Kuyungun zaptcdil -
diğini söylemiş ve hükumet merkezi
nin de yakında di~eceğini bildirmi§ -
tir. 

Şaııghay, 6 (A. A.) - Bir Japon 
menbamdan öğrenildiğine göre Japon 
kıt'alan Nankinin 3 mil uzağında bir 
noktaya kadar gelerek şehri bombar
dıman etmeye başlamışlardır. 
imtiyazlı mmtnkada bir hadise 

Şanghay, 6 (A. A.) - Röyter ajan
sının muhabiri bildiriyor: 

Tüfenk ve revolver ta§ıyan iki Ja
pon polisi beynelmilel mratakanm po 
lisine haber vermeden Nanking - Ro
ad'da İngiliz tabiiyetinde bulunan ba 
zı kimselere ait olan Greateastern o
teline gelerek hepsi de Çinli olmak ü-

• * • .. ........................................ ~!~ Fransız edebiyatının çok tanılml§, ••••• 
çok sevilmiş 6Biri Raoul Ponchon da ş İ r k et İ 
birkaç gün evvel 89 ya.,mda olarak öl-
müştür. Sayın Yolcularmuzm Nazan Dikkatine: 
Hayatınca aşkın, şarabın şairi diye 1 - 11 llkkaııun 937 tarihinde meriyete geçeuk Wr irj 

anılan kabarelerin derbeder şairi ölü- fevkalade tenzilatlı abonemar. kartla nnm gel~ek ayın 'Bo~ 
miyle hemen, hemen bütün Fransızla- itibaren idarei merkeziye kontrol müdüriyetile Köprü 
n mateme sokmuş bulunuyor. §esinde sah~ma ba§lanacaktır4 ..... 

Bu kuvvefil §air Viktor Hügodan Birinci ve ~-inci kinun1arla şubat ve mart lat aylan İIİll ~ 
20,000 mısra fazla yazmış olduğu hal- bahçe, Beykoz, Yeniköy, Tarabya, Kireçbumu, Büyükderet 
de ancak 1920 senesinde bir tek kitap yer, Yenimahalle ve Kavaklara kadar tenzilat nisbeti ,ilde 
neşretmiştir. den 40 a çıkanlmıfbr. 4 

Ve bu kitap onun yüksek kabiliyet 2 - l llkkinun 937 sa.balimdan itibaren Harem Saladai 
\'e sanatının kıymetini göstermeye ka Üsküdardan Beıiktat . ve Kabataıa, Beıiktaş ve Kaba~tall Mllllll"'!'..t 

fi sayılıyor. Salacak ve Üsküdara tek bilet fiyat lan 2 §er kuru§ tenzil ..... ~ 
Kendisi Goncour akademisi a.zasm-

dandı. 
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fi ,~ b ııbız,, !ı ftz ~ ·sı ders vcrr..-l:: mı-
felc:.,. ~y nı t!ıllimf A1tı1; benim vc.;i-

1 1'üf)(ln,a.z n1du. 

BakıırD<öyde 
EaııırkBy haatancsi sakinlerinden bL 

ti bir arkada§iylc dola;ırken arkada§ı -
na teklif etti: 

- Yahu bana öyle geliyor ki ikimiz 
d~ artık iyileştik. GJ,dip Mazhar Osmanı 
görsek te iyileştiğimizi iabat etsek .. Bi
li taburcu ederdi . 

- Aman ne iyi fikir!. 
- Haydi gidcHm.. 
Mazhar Osmanın odasına yakhıtıkla 

rı zaman teklif sahibi: 
_..; Dur, dedi, iyileıtiğimizi iabat için 

bir tecrilbe yapalım.. Kapa gözlerini.. 
Ark&:iaıı gözlerini kapayınca yere c· 

ğilcrek bir çakıltl§I aldı ve: 
- Aç gözlerini, Cledi, avucumun için 

de ne vıır?. 
Öteki tereddüt etrpıcden cevap ver 

di: 

DoAru söze ne 
denir? 

Fransa, Fasta hakimiyet tesis et
miy~ çalı§tığI sıralarda bir Fransız 

diplomatı Fas sultanmı, Fransa hbıa
yesini lta.bul etmesi için iknaa gayı-et 
ediyordu: 

- Fransa, dünyanın en gür.el mc.m
leketidir, diyordu. Toprağı çok mün~ 
bittir, her 3eY yeti§ir. Memleket gayet 
iyi idare edilir, hasılı memleketimiz 
yeryilzUnUn cennetidir. 

Fas sultanı ceva.b verdi: 
- Madem ki ÖY.ledir, bizim zavallı 

Fastan ne istiyorsunuz? 

Anahtar 

- Son "bttlunduyunw; yerden 1ıiçin 
~·ıkftnız 1 

- Evin beyi beni aldatıyordu! 

- Bir trnmvay !. 
Arl:adaşı hiddetlendl: 
- Mızık5ılık ediyorsun, gözlerini ka.. 

pamaytp beni gözetlemi~!:İn !.. 

- Affcc.crsiniz, bayan Neclcinın evi 
burMl mır 

Bay Necdet, gece yansından sonra, 
bir arkadaşının yardımiyle evini bula • 
bildi. Ceplerinde uzun uzadıya anahtar 
aradıktan sonra bulduğu tefi anahtar 
deliğine ıokmağa uğraştı. Arkadaşı yar. 
cim etmeık üzere yaklaşınca gördü ki 
Necdetin elindeki anahtar değil, birci· 
garaıdır. Kahkaha nöbeti ıesince N«: • 
de ti ikaz etti: 

..... 8 • 
9cııe ~§a geç M yol ver kocacığını, 
l.at ,, aurat delisinin biri bi.:i geçmek 

ııOr, 

Beyhude teD&ş 
llkmektebe, elinde bir çekiç bulu· 

nan bir kadın tcıa., ve heyecanla gel-
• 

di: 
- Bayan Calıidenin sınıfı hangisi· 

dir? 
Kadının halini görünce endi~ye 

dU§tUler. MUdür: 
- Benim odama ıelin de konuşa· 

lrm bayan. Ortada izam edilecek bir 
mesele olmua gerek. Hele böyle çe· 
kiçle gelip hiddetlenmeniz için sebeb 
yok. Çekici bırakınız da konuşalım. 

- Mesele olmaz olur mu? Zavallı 
çocuğumun pantalonu tamamiyle yır· 
tılmıı. Çekici ben kullanmak için ge· 
tirdim. 

· - Ayol o anahtar değil, cigara~ 
ftin farkına varınca Necdeti bir dü. 

~üntedir aldı: 

- Eyvah! Evin ınahtannı cigara 
diye içmitim, demek! •• 

Kabahat kimde? 

Küçük Necil yemek pişirmesini 
öğrenmek için pek heves etmektedir. 
Annesi ona. geçen gün alakok yumur
ta pi§irmeyi havale etti. Kız.4.:ağrz epey 
uğraştıktan sonra. lop olmUI yumurta
larla çıkageldi. 

- Jnşa'l14k akluı bafına geUr dAJ 
bir daha dikkat ederain! 

~· ; ~ 
Lı;~1c - Aman dikkat edin, arkıad4 

""Uon deliği var/ .r-· -

- Evet ama, çocuğunuzun pantalo· 
nunun yırtılmasında bayan Calıidenin 
ne auçu var'! 

- Ben de onun suçu ·ar demiyorum 
ki... Çekiçle ııra.daki çiviyi mılilıyaca-

frm. ı 

Sarho§ - Karımın verdiği. mektubu 

postcı 7."lıtıısıma atnuığı az ka~~ unu

~'"!!Prclum. ,,. 

-Kabahat sende anne, diyordu. A
lakok yapmak için !bir yumurtayı kay. 
nar suda iki dakika tutmak liznngel· 
diğfni söylemi§tin. Bet tane yumurta. 
olduğu için on dakika. kaynattmı, lop 
oldu. 

- BC1Jgiri cmnbazhaneden aldım, 

ba§ka. twlü ~ıfmıyprl. · 
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--------------------------l> • Diye bağınyorlardı. Nihayet Sen 
h tiyalc da biraz kendisini topli)·arak 
aylcırdı: 

- İleri! ... 
b' Ve biribirlerine karıpn ve bl)ğuk 

1 •r. Ölüm sesi şeklinde yükıelen bu ses 
tra, birdenbire, bir cök gürültüıünü 
İllldıran korkun~ bir seı bastırdı. Bu 
8tsle bağıran sokaktı. Parisin sokağı 
~t iaileri alkııhyan bu ıesi föyle bağı 

Yordu: 

- l{ahrolsun muhafızlur! ... 
O zaınan, ağır sUkfınun içinde bir 

;tllık bir şaşkınlık husule geldi Muha· 
'ltlılar, aralarına girmek iatiyen elli 
!:ı:ı.adar gencin ağır ağır, fakat kat'i bir 

aksatla kendilerine dojru geldikle • 

~ dehşet içinde gördill~ı. Sonra, bir 
a~nblı·c, bir gürültü, sUr.ıtJe ağıman 
!> gıZa. geçerek sokağın bir ucundan di· 
tie?in 
~ e atladı. tayan bOyilyordu. Fa-
lta t birdenbire, ince, kcs~in ve tehdit-

r bir 8e8 yükseldi: 

- İşte LU\T'un tsvi~rP.l:jeri geliyor! 
1) (? de\1rdc. Fransız oı dusunda. pa
~a tutulan birçok tsviçreli asker 

ı.) 

l'i ~'-as. savurdu~ bu \.•alanm tesi
l'a~ &.nlamak i,..in, ayak ucuna basa
ltiı..· ~kseldi. Korinyan, amansız ra
~l ının rr.ı:ikemmel bir çare bulduğunu 
lıı ildı, S~n Priyak da bu dahivane b·· 
tc!\ltıdan dolayı Raskasa gUlümsiye
ltı~ bu yaygarayı tekrarladı. Korinyan 
~h a.nçJ·~ından kuduruyordu ve artık 

a.rnrnu1 edemiyerek bağırdı: 
1 ..,.- 'Yatan! Bu herif b:r yalancıdır. 

crcuı~r ... 

~il l?akat, Korinyan sBzünil bitirmedi. 
tlııı ~da, birisinin latasını çekerek e>'ct; :-ıtıa tırmanmağa çalııtıgını his
"ltt ~ l3u Raskastı. Ci.:'.:e, muhafızla
tc, lt~e~~dcn hiç bir şey görUnmeyin· 
lı1t1, \J~ .:<:ıJk vücud ü ı ün verd · ği çevik
"- tı bır anda rakıbiniıı geniş omuzlan-

rll'ıanrnış ve tekrar bağırmıştı. 
~°k-1sviçreliler ı ftıte İsviçreliler koıa 

&eliyorlar ı... 
4 

- -- ..... ,,. ___________ _ 
Raıkas sevinçle çırpınıyor. Korin· 

yan kuduruyor, bağırarak, amuzlarına 
tırmanmıı olan cüceyi düşürmeğe çalı· 
şıyordu. Sen Priyak hala bağm}'\)rdu: 

- lşte takviye geldi! 

Bu aeıler, Trankavelle iki dostu
nun yanında yer almıı olan gönüllüler 
arasında bir panik uyandırdı. Bir lah· 
zada, pencereler, kapılar, kapandı. Mu· 
hafızlar köıede duran üç arkadapn Ü· 

:z:rine $aldırdı. 
Monterial ve oMnbuy sola, Sen Mar 

ten aokaiına doğru çekildiler. Trankavcl 
de sağ ı.;ihete, Katr - il sokağına atıldı. 

Sen • Bris, Tereadüt göıtermiyor
du. Trankavelin m:!.t.:adele için kılıç
tan başka bir silahı yoktu. Moluy kor
kunç sırrı b:liyordu. Herhalde kendiıi 
ni öldi:rm: k Jazım<lı! .. Baron, muhacim 

l'!rin çoğunu aola çekti. Dört muhafız 
la bir çavuı Trankavelin peşine dütmliş 

l~rdi. Bu grupla beraber yürüyen Ko· 
rinyan ve Raskaı tarasaut yerinden in-

mişti. Casusların ikisi de Trankavdi 
yakalamak ve Kardinale: "Onu yakala
ra:ı b-:nim .. ,. demek istiyordu. 

Ustad, kılıç elinde, seri adımlarla 
Katr fi sokağında ilerledi, Gizlerin ko
nnğının bahçeı:ni döndü. ve Viyey 
Hampl sokağına doğruldu. Bu sıra<la, 

Bnrbet sokağından bir müfreze görün
dü. Raakas ve Korinyan sevinçle mırıl· 
dar.:lılar. Artık herhalde muvaffak o· 

tacaklardı, zafer kendilerinde kalacak

tı. Trankavel iki sıra arasında kalmış
tı. Herhalde yakayı ele verecekti 

Trankevcl, müfrezenin kendisine 
doğru geldi~ıni gördü. Bunlar m"L:ha
fızlardı .. 1hf mal vakayı duymuşlu ve 
ko~up gelmiılerdi. 

Dinamaleyh, önünde se~iz muhafız, 
arkasında da Korinyan ve Raskasla be
raber gelen diğer muhafızlar var.dı. Sa
ğında Gizlerin bahçe duvarı, ve yuka· 
nda söyled:ğimiz iki küçUk kapı bulu
nuyordu. 

Trankavel, sıçradı, ve kapıya omuz:· 

-- - - . . 
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-------------------------------------------------~ beuümle, Raıkaaa, karııaına oturma
grru ipret etti. Raakas, ıaıkınlıkla, 
fakat rakibini görmekten mütevellit 
!hiddet içinde, ne yaptığının pek te 

· farkında olmadan, sadece, leziz yemek 
lcrin cazibeıine kapılarak ona itaat ett. 

Rahip te, içinde istihra okunan 
S.:iddi bir tavırla ona şöyle dedi: 

- Her ıeyi duydum./Biz Tranka
veli ıözetliyeceğiı:. Sen-Priyak ta, tık 
viye kuvveti alıp gelecek. Şim<lilik, 

rahat rahat yiyebiliriz. 
Önlerindeki hafif yemekleri biran 

içinde yuttuktan sonra, omlet geldi ve 
bu nefiı omlet, iki rakibi biran i~ın ba
rıştırdı. Rahip: 

- Buc\in para yiyorum, dedi. Ya
.zık ki, bütün kızlu ınutbakta meıgul.. 
Bu !ekilde vazife görmek te hoı bir 
§ey ... Eeeyy, Lüben 1 Nerede kcbaI> 1 

Lüben muzaffer bir tavırla bağırdı: 
- Geliyor! İfte ! .. 

Raskas sarararak kızdı. Korinyan 
SözUnU kırparak sandalyesin:> iyice 
:raslandr. 

- Nefis bir kebap, küçük Raska
sım, tavsiye ederim 1 

Lüben, kokusu nefis olan ve tadı
nın da kokuaundan geri kalmadıft 

anlaşrlan kebabı iki casusun önüne koy 
dıı. Sonra, Raakası görebil,.cek 
bir §Ckilde muanın önünde 
durdu. Korinya kahlcahaamı zor 
tutarak, misafirinin tabağına koca
man bir parça koydu, bir tanesini de 
kendisi aldı. Sonra, bunu yemeğe bıı
lıyarak:, hayranlıkla bağırdı: 

- Ne nefiı ! Ne leziz bir lcebab l 
Canım yesenize kü9:.ik Raakas~ıfım, 
yiyin de sonra ne yediğinizi bana söy
leyin ... 

Lüben kahkahalarını güç zabtedi
yor, rahip de ona göz kırpıyordu. 

Raskas, tabağını burnuna dayiya
rak: 

- Bu kebabın ne olduğunu söyle
memi istiyonunuz, öyle mi? Çok fena 
bir şey, ben bunu yiyemem, 

Lüben hayretle bağırdı: 

- Fena mı? 
Rahip de ayni tavurla tekrarladı: 
- Fena mı? 
- Evet! Çok fena t Berba.d bir ıey 

kokusundan ne oldufunu anliyorum. · 
- Şu halde, söyle bakayım, nedir? 
- Korinyandan bir parça!.. 
Ve rahip, hayret, hiddet Ye deh

ıet içinde, kendisini bastıran rakibine 
bakarken, ci:ı.:c de kahkahadan kınlı· 
yordu. 

Korinyan ıarap şişesini kavriyarak 
onun başına indireceği sırada, salonun 
ı.ihayctindeki kapı açıldı ve Mo1üs, 
Trankavcl, Montaryol salonuda görün 
diller. 

Raskas: 
- Dikkati 

Diye bağırarak masanın altına gir
di, rahip de bqlığını baıına geçirdi. 

Trankavelle kalfası ve Molüı, iki 
casusu görmemiş görlindıJlcr ve salonu 
geçerek sokağa çıktılar. 

Rahiple cüce de ayni zamanda hay· 
di bakalım dediler. 

Bunun üzerine derhal 90kaia fır· 

ladılar ve üç arkadqın Sen-Avuay so
koğına girdiklerini gördüler, ayni za. 

manda, Verröri sokağından yirmi mu• 
hafızın başında ilerliyen Sen-Priyak'ı 

far kettiler. 

İki casusun işareti üzerine Sent· 
Priyak Jı:oımağa baş~adı ve uzaktan, 
düşmanlannı görli~.:e, sevinçle bağır
dı: 

- Nihayet onlan ele geçirdim! 
Yürü}•:in bakalım! r 

Bu emir üzerine bütün kafile ileri· 
ye dogru atıldı. 

Trankavcl, Montaryol ve Mı..lüs, 

başlannı bile çevirmeden yollarına de· 
vam ediyorlardı. Adımlannı ııklaştı
nyor, fakat koşmiyorlardı. Ara sırı, 

Montaryol hafifçe başını çeviriyor ve 
göz ucu ile, kendilerini kovaliyanlara 
bakarak arkadaşlarını haberdar ediy2:·. 
du: 
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- Beş yüz adım mesafedeler ... Uç 
yüz adım ... İki yüz adım ... 

Molüs yapılacak işi şöyle izah edi
yordu: 

- Bu Sen-Priyak, hakikaten ber
bad bir mahlkmuş. Adımlanmzr bi
raz sıklaştırın, Montaryol. Yalnız sizi 
ele geçirmek istedikleri muhakkaktır. 
Trankavel, şimdi dinleyin: Katr-Pis 
sokağının hizasına gelince sağa döner 
s:niz ve bir kaç adımda evime gireni
n· z. Mösyö Montaryolla ben elbette 
l:ardinalın haydudlarını bir iki dakika 
eğlendirir, vakit geçiririz. 

Trankavel: 
- Azizim kont ... 
Diye itiraz etmiye kalktise de. Mo

)Js sert ve ciddi bir tavurla sözünü 
kesti: 

- Trankavel, eğer itaat etmezse
niz, derhal dönüp bu heriflere hücum 
eder, kendimi boğazlatmm. 

Montaryol da bağırdı: 
- Ben de öyle 1 

Trankavel, son derece mütehassis 
olmuş bir tavurla: 

- Pek ala, dedi, itaat edc•.:eğ'm. 
Fakat, size yemin ediyorum ki. benim 
firarımı temin ederken öldurülürseniz 
derhal Rişliyönün huzuruna çıkıp şöy
le diyeceğim: 

- Madcmic' onlar öldü, işte benim 
kafam ... 

Biribirlerine baktılar... Gözlet iyle 
kuca';: 1a'itılar. Bunl:ır hakiki üç arka
daştılar. 

Burada mecburi bir i•ahta ~~lun 
mak ıa rmdır Giz'n ıl:2metgahı ·ki o 
zaman bo tu· kocaman bir yeri i~gal 

ediyor.du. Her cep!:esi b'r .. ckaiYa nazıı 
dı. S'matde E:atr-Fis sokagı • .:cnupta 
Barb:t sokagı. Şar':ta Vyey rlii Tampl 

sokağı. garp!e de ŞQm sokağı vardı. 
Binanın .:ephesi bu son sakağa :ıazır· 

d Arazinin diğer kısımlarını 1' iyük r. • 
bahç:ler işoal ediyordu; i.."r.anın ~ı~a 
lindc Katr-fis sokağına çıkan kuçuk 

ve alçak bir kapısı vardı. Diğer bir ka 
pr da Vyey dü Tampl sokağına çıkı
yordu. 

Katr-Fis sokağının devami Vycy 
Hodriyet sokağiydi. 

Bu sokak da, bu sırada üç arkada
§ın bulundukları Sent-Avuay :;okağı· 
na çıkıyordu. 

Katr-Fis sokağında, Gizin bahçe
leri karşısında, hemen hemen mevzuu 
bahsettiğ:miz küçük kapının önünde, 
bir katlı bir bina yükseliyordu. Bu 
kont dö Molüsün ikametgahiydi. 

Asil senyör, m:.inzevi hayatım, İş· 
te bu binada yaşiyordu. evin işler;yle 
ıneşgul olan Verdür adındaki sadık u
şık, Bu işlere bol bol kafi geliyordu. 
Kont bu evde yalnız yaşıyordu, dün
yada hiç bir akrabası yoktu ve Tranka 
velden başka dost tanımıyordu. Vakıa 
Raskasın dediği gibi Trankavel on ki
şiye bedeldi. 

Üç arkadaş, Vyey Hodriyet soka
ğına yirmi a.dım kadar yaklapnışlar
dı. Arkalarından Sen-Priyakla adam
ları koşa koşa yaklaşıyorlardı. Sent 
Priyak: 

- Durun! Durun 1 
Diye bağırdı: 
Üç arkadaş dönmediler, sokağın 

köo:esine gelm.şlerdi. 

Molüs bir tek kelime söylem{'dcn 
kılıncını çek~i ve Sen-Priyak'a dogru 
dönerek, ayni zamanda Trankavele: 

- Soklğa girin, Trankavel, kaçın. 

Trankavel kurnaz fakat tatlı bir 
tebess:imlc gülümsiyerek cevap verdi: 

- Ne münaı:ebet, azizim kont, vc'c 
:ı d::m:nki şakan•zı ciddiye mi aldım 
z:ınnediyorsunuz? 

ılo'ltaryol da heyecan içinde ve is 
tırap içinde bağırdı: 

- Kaçın üstad, kaçın Tanrı a§kı
a 1.. 

Trankavcl ona da ayni tavurla ce
vap verdi: 

- Kalfa, silah altında yemin ver-

'j 
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diğiniz için sizi, iki gün i.t.:rayi faaliyet 
ten menediyorum !.. 

Bu sırada, takipçiler Üzerlerine gel 
miş'erdi. Sokağı derin bir sessizlik 
kapladı. B:.itün pencereler.den şaşkın 

çehreler çıkmağa başladı. Kılıçlarını 
;ekmiş olan üç dostun vaziyeti, Scn-Pri 
yak'ın çehresindeki müthiş 'h!ddet, mu 
hafızların adedi, bütün bunlar zihinle 
ri !taşlıyor, kalpleri ürpertiyor v: ya
knlanacak olan üç bedbahtın üzerine di 
kilen binlerce gözde merhamet ve bel 
ki de hayranlıkla kıvılcımlar parlatı

yordu. 
Sen-Priyak mu zam bir sıraya di 

zilmiş olan adamlarına du·mak 
emrini vererek lı:ığrrdı = 

- Kral n:.mına krlınçlilrmızı tes
lir.ı "1in. 

Molüs her zamanki ciddi tavriyle: 
- Mösyö dö Scn-Priya!<, dedi. Şeh 

ri 'eğiştirmekle, ne diye mesleğinizi 
de <leğ:ştirdiniz? Anjuda dağ yolların
dr ol keserdiniz: Bu size çok daha faz 
la akışırdı 1 Şimdi küg'..ik sokaklarda 
da 'll ayni mesleği rı..:ra ediyorsunuz? 

Sen-Priyak dişlerini cıcırdatarak 
at":;:":" larına: 

- Yakalayın şunları! 
Diye emir verdi Montaryol Uı gü. 

lerek bağırdı: 

- Söylemesi kolay ama yapması 
güç! .. 

Üç arkadaş manevra yapmak için 
arala:ında kafi bir mesafe bırakarak va 
ziyet al:lılar. Çığlıklar ve fery~dlar 
yükse}cl:, kadınlar kaçtı. Muhafızlar i
, -·--~iler. Mont"ryol kılınçiyle havada 
:Korkunç bir kasrrga çizmeğe başladı. 

Molüs her zamanki gibi sakin ve hare
ketsizdi. Trankavel de şöyle diyordu: 

- Sakin ol kalfa, ciddi vaziyet al 1 
Dürün ki burada akadcm:yi t emsil edi 
:Yoruzl 

Molüs, Trankavele döndü ve hep 
ayni sakin tavru ile: 

- Azizim, dedi, egcr öldilr:ilür- l 

sem ve siz kurtulmiya muvaffak olur
sanız, evime gidin, yatak odamdaki d~ 
tabın son çekmecesini açın,orada ıne 
tubu bulacaksınız .. 

Trankavel hayretle: 
- Mektub mu? 
Diye sordu. Fakat Motüs ccvaıı 

vermiye vakit bulamadı: muhafızlar, 
bir an tereddütten sonra, taarruza ge! 
miılerdi. Çelik sesleri ve bunlar~ ~~ 
şan küfür, dehşet ve hiddet nıda 
yükseldi. 

• Trankavel ktlıncını kendisine enk 
"rnere 

yakın olan muhafızın karnına go 

- Varan bir! • dar 
Diye bağırdı ve üstadının bu ılk 

besiyle '.:oşan Montaryol: • ere 
- Üııtad şerefine 1 Akadcını f 

!ine 1 Kalfa şerefine 1 
Diye kükredi. . • harn 
Bu üç nara ile beraber serı bır e.cıen 

le yapmıştı ve her naraya rcfak_a~ yere 
bu üç hamle nihayetinde üç kı§ı 
yıkılmr§tr. • fa· 

Molüs hiç bir şey söylcı:ne~ı. ını.ıı 
kat onun kılıncı da derhal kıp ır 
olmuştu. b çığ 

Bu hareketler, bu darbel~r.. u niye 
lık, inilti bu feryad ve kan ıkı .. sa dost 
lik bir zaman içine sığmıştı. Ve u.JyeY 
ayni zamanda, ayni hareketle. dar ge 
Hodriyet sokağının kö_şesine ka tç· 
. . · aldılar. 

rıle.dıler ve tekrar vazıyet tı )f ıJ 
terinden hiç birisi yaralanmaını.ş ... · ııar 
hafızlar bu açıkça isyanın ve_rdı!~rcliği 
ret, görülmemiş mukavemetı~. halde 
dehşet içinde karma karışık .11"beınbe 
• d 1 ·1 ··ı Yüzlerı · e L:ır u ar ve gerı ec.ı er. . •. ıeriJ1 
yaz kesilmio:ı. bir vazivette bınbır •,csil ,. • or • 
baktılar. Heyecanından mo.s ın kUfiif"' 
miş olan Sen-Priyak tepinl}'or,b rnıı-
1 d Ve u 
er, lanetler savuruyor u. •)(i ıe• 
hafızlar gurubunun gerisin.den ı 
duyuldu: 

Raskas: l 
- Kral ve Kardinal narnına 

Korinyan da: 
- Hücum! 



~ iLKKANUN-1937 

~tanbul T .. evazım <'iınirliği 
atınatrna komisyonundan 

ç/i:U-~ Akademisi için 4000 kilo sa
nt ~a;;ı 15-12-937 Çarşamba günü sa-
· ,,}4 de Tophanede İstanbul Levazım 
"•ltJiğ• 

~es it 1 ~atınalma komisyonunda açık 
Iı 

36 
ille ıle almaca ktır. Tahmin bede

ş:ı.11 OO lira, ilk teminatı 270 liradır. 
t 'tı·~a~esi komisyonda görülebilir. fs 
~ kı erın kanuni bel~elerile belli s:ıat-

onı· ısyona gelmeleri. 
(292) (7995) 

ııe ~dar -leri İstanbul levazım amirliği
'hitag1ı tnJessese hayvanları için müte
r11 narn ve hesaoına ııt>8150 kilo ku
l Ot 7-12.937 sah günü saat 15 de 

0Pha Pilz nede satrn alma komisyonunda 

140arukıa alınaı.:aktır. Tahm'n bedeli 

Ura 
44 

lira 50 kuruş ilk teminatı l 053 

tör .~4 kuruştur. Şartname komisyonı:la 
ti~lu cbil'.r· İsteklilerin kanuni bel~ele -

c heUı saatte komisyona gelmeleri. 
(298) (8092) 

li 
llatıa~ akademisi SV. grupıı hay\a-
fıat ıç.ın 300 ton yulafa teklif edilen 
'Yüksek görtildüği.inden 10-12-037 

'1'01>~ günü eaat 15,30 da pazarlıkla 
ltıa ane;fo levazım amirliği satınal -

llııtı ~Inisyonunda yapılacaktır. T:ıh
llat deli on beş bin lira, ilk temi-

~1;1;125 liradır. Şartname ve nümu
~I' komisyonda görülebilir. l~tekH-
lı ~ kanuni belgeleriyle birlikte bel
l'i lln Ve saattı~ Komisyona gelmelc-

(301) (80951 

~ 1~reıeri lstanbul Levazım amirliği
hıutu~lı ınüessesat için 55000 kilo 
lıi.:ıo t 9-12-937 Perşembe günü saat 

le da Tophanede Satınalma Ko-

)\~~tıunda kapalı uı.rfla eksiltmesi 
1\ it <:aktır. Tahmin bedeli 6600 li

ıı terninatı 495 liradır. Şartname 

'~~~esi komisyonda görülebilir. 
~ tlerın kanuni belgeleriyle teklif 

llplarını ihale saatinden bir saat 
ne kadnr komisyona vermeleri. 

(285) (7910) 

I)~ 
l~Ullar için 68000 metre tela 15-
\h 37 Çarıamba günü saat l S de 
~,~tlede İstanbul levazım amirliği 
a~a komisyonunda kapalı zarfla 

'illa trr. Tahmin bedeli 17000 lira ilk 
~tıitı 1275 liradır. Şartname ve nü -

~il• ltorniıyonda görülebilir. istekli.. 
~ . anuni belgeleriyle teklif mektup-

ı~ar ~ale saatinden bir saat evveline 
0tnisyona vermeleri. 

~ (291) (7957) 

~ ~ttıa ı:in liudut taburu için kapalı 
tliııu O,ooo kilo Un alınacaktır. tha

j1 lo dt ıo. 12. 937 Pazartesi gün!i sa
~'tt~liıc .dır. İlk teminatı 17 55 liradır. 
t tt~li;•n kanuni belgeleriyle teminat 
r •qt fll~ktuplarım ihale saatinden 
~t1ııa1 t\rveJine kadar Mardinde As. 

rtıaıc . 1 . 
omısyonuna verme :rı. 

(626) (8077) 

1. ~it 
,.ıı tarıe 
~. 9s,000 '

1ne biçilen ederi 7 5 kuı L•ş 0 

lıt ~Pa1ı ~adet çıplak alem:nyom mat
' tııa1c . arna eksiltmeye konu!; .. uş-
0 t 11 d•ı 20. 12. 937 Pazartesi günü 

~lttı.ı!tt dir. tık teminatı 4812 lira 
Şilrt lir. 

ııd ilam ti t h e bedeli 357 kurus ::ıu.ıka-
tc • '"'ltına1 ~. 

3 't<lcrin rnadan alınır. Eksıltmeye 
\tltı. li ltıadd 249.0 sayılı kanunun 2 ve 
~1~t .., elcrınde gösterilen vesaikle 
~re 'aat~ teklif mektuplariyle birlikte 

ilrı. ınd 
~ ..,. >.t en en az bir saat evvel An-
il tcı~ ~· V. Satınalma Komisyo-

t erj, (627) (8078) 

HABER - J\Kf8111 postan 
=--=--=-=-====================~ 

inkıbaz, Hazımsızlığı 
• 

M 1 DE 
Ekşilik ve yanmalarını 

•1tıttwtıttıı1111ııı11111111ııtııııttnıu11111ıııııııı11ıııııııııııııı1111111111ııııınııı11ııııııı~ıı ""'"""""'" """'""""""''--....- f 

HABER'in bir senelik 
müsabakası 

Ve Okuguc1:1-larına kolaylıkları: 
HABER önümüzdeki ilk kanunun 11 inci gününde 6 yaşını doldurmuş, yedi

:oine basmış olacaktır. Gazetemiz ~imdiye kadar sırf okuyuı.:ularmdan görJüğ:.i 
alaka ve sevgiye mukabelede bulunabilmek endişesiyle zaman zaman zengin he
iiyeli ve kıymetleri 1500 lirayı aştcrn müsabakalar tertip. etti, deniz eğlenceleri 
vaptı. okuyucularına kolaylıklar göı-terdi. 

HABER, 7inci yılına basarken neşriyatında yepyeni ve daha mütekamil bir 
program takip etmeğe karar vermekle beraber gayri muayyen zamanlarda yap· 
~ığı müsabakalannı da bir esasa bağlamak kararındadır. Şimdiye kadar terti:> etti
ğimiz müsabakalardan edindiğimiz kRnaat şudur: 

N e~redilen kuponları toplayan her kes müsabakaya kolaylıkla iştirak eılebili 
yor ve bundan Haberin esaslı okuyucuları için istenmiyen b:r netice doğuyordu. 
HAEBR':n yedinci yılında tertip erit";eğ: miz müsabakalara yalnız esaslı okuyucu
:arımız girebilc.•;eklerdir. 

MlYısa~a~amo~on pırc<gııramo 
Gazetemiz. 7 inci yılı içinde her ay bir müsabaka yapacaktır. Her ayın 11 inci 

g'..inü Gazetemizin bir kö~esinde va bir sual, ya bir resim ve yahut bilmece mahi 
yet:ni ha:z heı hangi biı şey buknacak ve bunun hal müddeti her ay için 15 gün 
olacaktır. 

OkuyU';ularımrz aylık mi.:saba!{alan mıza 11 ilkkanundan itibaren her gün 
neşredilecek kuponlardan 30 tanesini top Jamak suretiyle iştirak edebilecek!erdir. 
Gazetemizin her gün neşredeceği bu kuponları toplıyanlar, müsabakaya :ştiraic 
:ttikleri, etmiycnler de istedikleri ?ama nlarda daimi birer kuponla değ:~tirte· 

cekler ve idarehanem:zde mevcut (daimi okuyucular defteri) ne adlarını !•::ıydet
tirc;eklerdir. 

Aylık müsabakalardan ba§ka srnelil:t müsabakalarımızdan ve kendilerine aşa
ğıda göstereceğimiz kolaylıklardan istifa de etmek istiyen okuyucularımızın bu 
defterde ls'mlerinin mevcut buluı·masışarttır. 

Müsabakalarınıız 
1 - Her ay yapılacak m\.isaba ı;aları mızın hediyesi yüzer liradır. Bu müsaba

kaya ister bir ayda ister üç veya dört ay <la 30 kupon toplamış okuyucularımız 
iştirak edebilirler ve kentlilerine bu kupcı nlara mukabil b!r daimi kart verilir. 

100 lira her ay birinciye 15, ikin•.:iye 10, üçüncüye 6 lira ve geri kalan 69 lira 
da birer buçuk lira hesabiyle 46 okuyucu muza nakden ödenecektir. 

11 ay bu şekilde devam edecek aylık müsabakalarımızdan sonra senede bir de 
>iiyük bir müsabaka tertip edilec"':.ttir. Fakat bu m:isabakaya iştirak edebilmek 
için geçen l 1 ay içinde asgari 7 aylık kupon toplamış olmak ve bunları e"'veJt;e 
idarehanemize müracaat ederek dairni kıı ponla değiştirmiş bulunmak lazımdır. 

Kuponlarımızın daimi okuyucu-
larımıza temin edeceği faydalar 

Her gün neıredece~imiz kuponların claimi okuyucularımıza temin edeceğı fay· 
da yalnız müsabakamıza iştirak ha':krnı verdikten başka ayrıca şu hakları da 
temin eder: 

60 ~lYl~@lfil topOayaınDaır 
1 - Satmak veya satın almlk i~tedlk leri şeylerin, ki.ı_:aya verecekleri vt: kira 

ile tutmak için aradıkları ev ilanlarını ,:elhasıl küçük iHin adı a;tında to,lanan 
her çeşit ve 4 satırı geçmiyt•.:ek ve tican mahiyette bulunmıyacak ilanlarım 
HABER.de parasız olarak iki defa nes rettirebilirler. 

2 - İcra ve mahkeme ilanları üzeri nder. yüzde ı O tenzilat görürler. 

90 kupon '\tcpDayaınDaıır 
3 - Küçük ilanları 5 defa parasız neşredilir. 

4 - İcra ve mahkeme ilanlarının tutarı Uzerinden yüzde 20 tenzilat yapılır. 
5 - H ABER neşriyatından olan ki ta ,:>lan veya formaları, fiyatları üzerinden 

yüzde 10 tenzilatla elde edebilirler. 

1J 20 lku~eo>ırD topBayanOar 
1 - Küçük ilanları 1 O defa parasız neşredilir. 

2 - Mahkeme ve icra ilanları yüzd.:: 30 tenzilata tabi tutulur. 
3 - HABER neşriyatından ohn kite\ :>lan veya formaları. fiyatları üzerinden 

vütde 20 tenzilatla elde ederler. 

210 kupoını tcopDavanar 
1 - Kiıçük ilanları 15 defa p<ıı asız neşredilir. 

2 - Mahkeme ve icra ilanları da yüz de 50 tenzilatla neşredilir. 
3 - HABER neşriyatından olan kita plan veya formaları y:izde 50 ekcıiğine 

alırlar. 

4 - Senelik büyük müsabakalara g!r me, ve HABER'in tertip edeceği c-ğlen
;elere parasız iştirak etme hakkım kazanırlar. Bunlardan başka bilahare temin 
edilmesi düşünülen faydalarda'n ıstifade etme hakkını kazanmış bulunurlar. 
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lslanbul Sıhhi l'lüe ssesele r Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Eksiltmeye Konulan tıı: Bakırköy tmrazı Akliye ve Asabiye Hastane3indc 
l. yaptırılacak Paviyon. 
'Sı, .. 
lııı1

1tıci ).{ Keşif bedeli .....••... : 43289 lira •14 kuru~. 
~ 

1 
• Olan lıhaberc alayında birikti- Muvakkat garanti .... • . : 3'.!16 lira 71 kuruı;. 

~'""~~ile 2~·300 araba gübre açık ' Bakı:·köy Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesinde ynptırılac:ık olan pa,·i-
~' • 

1~alesi 15 1 Kanun 937 yon kapalı uı.rfla eksiltmeye konulmu~tur. 
lü.~ \turnu saat 15,30 da yapıla- ı - Eksiltme ıo. 12. 937 gUnü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve lctima-
~ 'eti ~en tutarı 180 liradır. i muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. . 
~~ ~ tö :; ~~ öğleden. ev;e.l ko- . 2-: Muk~vele, Bayındırlı~ iş~~ri genel hu~si ve fenni şartları .. ~roje ve ~e
~, lturu ~le~ılır. 1stekhlerının 13 şıf hulasası ılc buna nıütcferrı dıge-;- evrak 21 ı kuruş bedel muka.bılmde komıs-

\t "1e1ttu:l u~ ılk teminat makbuz yondan alınabilir. . . 
~l l'lıu arıyle beraber ihale gü- 3 - İstekliler cari seneye aıt Tıcaret dası vcsiknsiyle hu ic:e benzer 60,000 
~ 11t ~t~Yyeninde Fındıklıda ko- liralık iş yaptığına dair n~fia vekaletinden nlmı~ olduğu müteahhitlik Yesika-

. naırna 1-rımisyonuna gel- . siyle muvaldrnt garanti m:ı!cbuz ,·eya bank:ı. mektubu ile birlikte ihale saatin-
(7U7i) 1 den bir saat evvel tC'kliflı•rini ha,·i mc~;:tuplarını koın•syona vermeleri. (7833) 

15 

MAZON 
Meyva Tozu g iderir 
MiDE ve baraaJdan alıtbrmaz. lçi.lır:eıi latif, teairi kolay, ve mülayimdir. Yeri~ 
hiç bir müma,il müıtahzar tutamaz. MAZON iıim, HOR07 markasına dil:'ot. 
Depoıu: MAZO N ve BOTO N ecza depoıu. latanbul yeni Poıtahane arkaaıa 

da No: 47. 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Trahom mücadele :reisliği için satınalınncak olan 52 kalem cerrahi alat açıJC 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 8-12-937 günü saat 15 ,30 da Cağaloğlunda Sıhhat ve lgtimai 
m\lavenet müdürlüğü binasınd:ı kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: 1369 lira 40 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 102 lira 75 kuruştur. 
4 - lstckliler şartname Ye listeyi her gün komisyonda görebilirler: 
5 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasiylc 2490 ı:::ıyıh kanunda. 

yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu 
ile birlik.le belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (7890) 

Belediye Sular idaresinden: 
Kış mevsiminde su saatlerinin dondan kırılma tehlikesi vardır. Bunun önüne 

gesmek ve yok yere tamir parası vermemek için tedbir alınması hususuna Sayın A· 
bonelerin dikkati celbolunur. (8162) 

lstauhul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eks iltme Komisyonun dan : 
Eksiltmeye konulan iş: Heybeliada San atoryom birinci paviyonunda yapılacalt 
tamirat i§i. 
Keşif bedeli: H93 lira 97 kuruş. 
Muvakkat garanti: 113 liradır. 

Heybelinda sanatoryomu birinci pav iyon unda yaptırılacak olan tamirat işi 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

l - f;ksiltme 8-12-937 günü saat 14, 30 da Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimaı 
muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Mukavele. eksiltme Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartname
leri proje ve keşif hulasasiyle buna müt eferri diğer evrak komisyondan görüle.o 
bilir. 

3 - İstekliler cari seneye ait Tıcar et odası vesikasiyle 2490 sayılı ka'lunda 
ya.zıh belgeler ve bu işe benwr 1000 lir alık iş yaptığına dair nafia müdürlü
ğUndcn almış oldukları müteahhitlik ve sikasiyle muvakkat garanti makbuz ve 
ya banka mektuplariyle birlikte belli gUn ve saatte komisyona gelmeleri. 

(7892) 

lstanhul o~ıterdarhğından: 
Lira Kut~LI~ 

Eyüp ch·arınıl~. "l\ıpçul:ır mo.hallesaıde Rami kışlası cadc'!t·sinöe 
51 sayılı saman m~ğ:ız.ısınm tamamı. (ikinci tertip ml:badil tasfi
ye vcsikasiyle). 
BoyacıköyUndc. Eski ve yeni Mektep so kağ!nda eski 2 yeni 4 sayılx 

720 00 

evin 6·1 hissecl:- :;n h=ssesi. 190 00 
Beyoğlunda: Feriköy mhallesinin Rum kilisesi ön sokağ:n1a eski 
83 yeni 63 say: t c\·in 2 3 payı. 320 Qıl 

ÜskUdarda: &iami ali mahallesind~ es ki Andonaki yeni Trablüs 
sokağında eski 21 yeni 31 sayılı evin tamamı. 140 00 

Yukarıda yazılı mallar 10. 12. 937 Cuma günü saat 14 de satılacaktır. Sa
tış bedeline isti razı dahili ve % 5 faizli hazine tahvilleride kabul olunur. T~lip
lerin Muayyen ''akitten ev,·el '7c 7.5 pey akÇE:lerini yatırarak Mezkur gün ve sa,. 

ntde Milli Eml:ik ~füdüriyctinde müteşekkil satış l\:omisyonunn. müracaatları. 
(M) 7893 

rst enhul Sıhhi Mü essesel er Arttırma ve 
Ek siltme Komisyonundan: 
Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesine lazım olan 2000 adet ya ... 

tak çarşafı ile J250 adet nc\-resim açık eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme Cağnloğlunda Sıhhnt ve İçtimai muavenet Müdürlüğü binasın-

da kurulu komisyonda S-12-937 gilnü saat 15 de yapılacaktır. 
2 - :Muhammen Fiat: Ne\Tesim 212 Çarşaf 113 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 368 lira 25 kuruştur. 

4 - İstekliler ı:;arnamc ve nümuneyi her gün Komisyondan görebilirler. 
5 - İstekliler cari seneye aid Ti car et oda~ı vesikasiyle 2 !90 sayılı kanunda 

yazılı belgeler Ye bu ise yeter mu,·akks.: gaı·anti makbuz veya Banka mektubu 
ile birlikte belli gün ve saatte Komi~o na gelmeleri. (7 91) 

Zonguldak Valiliğinden: 
Zonguldak vilayeti içinde aşağıda isimleri ve keşif bedelleri ve muvakkat 

teminat miktarları yazılı. 

Yolun ismi Ket;if bedeli Eksiltmeye konulan Teminat 

1 - Bartın - Safranbolu 
2 - Zonguldak - Devrek 

3 - Ereğli - Devre~ 

4 - Eeycuma - Çaycuma 
5 - Safranbolu - Araç 

kısmın tutarı 

Liı a Kr. Lira Kr. 

6Sl:J0.24 27000 00 
2536}.68 10000 00 
;)2269.60 13000 00 

57$34.92 22500 00 
25014.89 10000 00 

82500 00 

miktarı 

Lira. Kr 

2025.00 Şose esaslı 

750.00: tamirleri 

1075.00: 

ı.6 S.00: Yeni ı:ıose 

750.00: inşaatı 

Yollarmpa şose esaslı tamirlerl ile yeni şose inşaatı işlerinin 9:17 mali yr

h sonuna kadar yapılacak olan cem'an 82500 liralık birer kısımlarının inşası 

işleri kapalı zaTf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 13-12-9:J,7 Pa

zartesi günü saat 15 de Zonguldak vilayeti daimi encUmeninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna mü tef erri diğer e\Tak Zonguldak Nafıa Müdür· 

lüğündc görülebilir. / 

Muvakkat teminat yukarda yollar hizalarında yazılıdır. İstekliler bu işlerin 

ya hepsine yahut içlerinden herhangi bir veya birkaçına talip olabilirler. Ek

siltmeye girmek iatiyenlerin talimatnamesine tevfikan Nafıa vekaletinden H37 

yılında alınını§ müteahhitlik ehliyet vesikasiyle Ticaret odasından 937 yılında 

alınmış vesika ve muvakkat teminatları ile birlikte teklif mektuplarını yukar
da yazılı günde ihale saatinden bir saat ev·veline kadar vilayet daimi encümeni 
reisliğine \'ermeleri ilin olunur. (7778) . ~ 



-
-~=fi=t>==-=~~= -=======~==~~ HABER - ~ ı>oa&m -., tL:ıotANUN - 1937-----=-- , - - ~~~~~~~~==~~~~~========~====,.,,_~~~~ ............... _.,,,~~-~~~~:="'=~~~==~======~===-.l ............................ r:······ .. ···········15 ==.. 1 .............................................. , ................... ........ ..................... Jt?iii-- -====--·=ı:.:-==·--···· • • 

:::::::;~:a::ı::::: ::::::;. :1::11e::::.=:::::~ ...... 11 =--====-"~u1111:::5:::5a:::...:.-=::ı .. .. 
i~ IHJ ~ K n K ô lK Aş [E ........... mf 'ı .. ~ 

l 

HU nelerden beri tecrübe edilmiş en tesirli ve emsalsiz il!i~trr. 1: 
f:jf Madenf kutularda olduğundan terkibi ve tesiri katiyen değişmez. 5lP. 
HiPJezleye, soğuk algınlığına. Nenalji \P baş. diş ağrılarına se- n~: 

ii:: i!.! :::: 1 . :ft: 1 ifü ~LGOPAN her eczahanede bulunur. iri 
ifü ısmlne ve SAKALLI rnarkasma dikkat • iihl 
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r . aı·o n - yı • , 

1 Mevsimin en iyi ikramı yalnız SALON ÇAYI c' r. Zevkinizi anca: 1 
SALON ÇAYI'nda bulabilirsiniz. SALON ÇAYINI her yerde ısrarla 
arayınız SATIŞ MERKEZİ: İSTANBUL ASMAALTl Tahmil sokak AZERBAYCAl'" 

ticaret hanesi No. 8 Tel. 21771 

• • 

1 

OL 
ŞiRKET 

Bayra;n mUnasebellle 
Çıkardığı son Plakla~ı takdim eder 

17408 EHLi DtLLER BPy Y csari Asım, Bayan Semiha 
SAYFlYED~ HAYAT Bay Necmettin Riza. 

174-05 HüNKAR SULAR B~yan Hamiyet 
ÇARE SAZJM Bayan Hamiyet 

17415 TAVLA ş,,MP,YONU Bayan Mahmure, Beşiktaılı Kemal 
NE OLUR KUSURA BAKMA Bayan Mahmure, Betiktaılı 
Kemal 

17409 AYRILSAMDA O YARDAN Bayan Süzan 
BlR YAŞ GlBt Bayan Süzan 

17403 BiLMEM AŞKJMIN EN SON DEMt KiM Bayan Nedime 
HiCAZ GAZEL ARTIK O GOZEL GöZLERtNtN 
İsmail Hakkt 

17402 ÇORl.U KARŞILAMASI Bayan Hayriye Devir it 
ÇIBILDAK EMtNE Bayan Hayriye Devir lt I 

Nefis ve leziz makarna yemek iıterıeniz? 

Her Yerde .. , ,.. . . . .. 

t tal yan uıulü aafi innildan yapıln 

1 
~ MARKA GLUTEN MAKARNASINI tSTEYtNtZ. 

· 
1 Ba~lıca bakkaliye mağazalarında satılır. 

Fabrikası: Galatada Necatibey caddesi No. 167 
- MAKARNACILIK TORK LTD. ŞiRKETi Telefon: 43481. -

r----------------------------~ Tıp Fakültesi s<:'.:ıık nisaiye muavini birinci sınıf m:.itehassısı operatör. 1 
Kadrkö~M~ ~dr:n!i rt;;1 ! ~an!n~ h~ gr: t:ta1annı 1 

kabul eder. 

-1-
Erkek kafasın-
daki ideal kadın 

1 

1 

di şler.ni sabah 
akşam 

• 
1 

ile fırçahyan 
kadındır 

Dh:leri en fazla b~y.nlatan, mikrop
) 

!ara kaqı e.ı m:.iessir, ı crkip itibariyle 

en mükemmel di~ macunu 1-

. 
Birinci sınıf Operatör ~ 

l>r.CAFER TAV\' ~RI 
Umwni cerrahi Vt! sinir, dimağ 

Estetik cerrahisi mütehassısı 
Paris T rp Fakültesi S. AsistanJ 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
esteti.k - "Yüz., meme, karın bu
ruşukluk1arı,, Nisaiye ve doğum 

mütehassısı 

Muayene: Sabahlan M e c !I c n e n 
5 ten 8 e kadar U 

öğleden sonra Ucretlidir 

Beyoğlu, Parmakkapı, Rumell Han 
No. 1 Telef'orı.: 44086 -

SAÇ BAKiMi 
Güzelliğin en birinci ~artıdır. 

~f 
{lff-/ 

Petrol 
nizam 

Kepekleri ve saç köklerini tedavi eden 

~siri mücerrep hir ili'tbr• 

r~ ·ve Eyta a s 
MERKEZi: ANKARA 

Şubeleri - Istanbul, lzmir, Bursa 
- . 

Yapılacak ve yapısına başlanmış meskenler 
için vatandaşlara mümkün olan 

kolayhkla yardım eder 

Mevcut gayrinıenkuller karşı
lığında ikrazat yapar 

Fa z s e e 0 I o 9. 1/2 d r • 
Ayrıca 

Ekspertiz 
istekler 

komisyon almaz 
iicreti ( 1.000. ) liraya kadar 
ıçın 1, fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul İpoteği ve Esham 
ve tahvilat rehni karşılıqında 

Banka muameleleri qapar 
Vadeli ve vadesiz mevduat ahr. 

·--------------., .. 
ı o ·pj 

( 8081) 
;'r. . .... , . ' .,.. ı l' .. 

~----- 20335 
GAZETEMiZE VERECEClNlZ iLANLAR VE lLAN JŞLERINIZ 

tÇlN BU NUMARAYA TELEFON EDiNiZ: 

ı• 

Vücudunuzda ağrı, sa.n.cı, sızı, kır- ı Adres: lstaubul AnkaraCaddeıi 

gınlık, ürperme hisseder etmez !li•••••V•AKIT Yurdu albİdİam•.INmoıl:Iİınoms••••••··--~~ 
hemen bir ka~e ' r elefon: 20335 • _____./ 

GRiPiN 1 
almız, rahatsızlığınız hemen geçer 

GRiPiN 

Deniz · Levazı_m satınaırrıa 
Komisyonu ilanları , 

dıtl'I. 
Ussu Bahri Sallnalma Komisyonun Marmara 

Cinsi 
Yulaf 

Kilo 
100,000 

Tahmini Fi. 
KRŞ. SA. 
4 25 

İlk Teminatı 
Lira. KRŞ. 

365 63 

Sııati .. .,e 
Eksi1tme gun 

1 
t 

1 937 
ıs. Kanunuevv~ · 

Saman 50,000 1 25 ·r.i" 
. acı ıl 

. . . atın ihtl~ 5atıl1 
Komutanlık kuruluşundaki kara bırlıklerınde mevcut hayvan f usulıl.: jtıe 

yukarıda cins v~ mıktarı yazılı iki k<'lcm 1 em maddeleri. ~~~~lı ~r 1l de !t~15il 
alınacaktır. Eksıltmesi 18. Kanunuevvel. l 937 Cumartesı gunu sa arne bed ·t<ll' 

. . . B . "t şartıı ~ ·esı Tersane kapısındakı Komısyon bınasında yapıJaı.;aktır. u ışe aı. kaourıı \:" ,e 
olarak Komisyondan "llmabilir. İstekl ilerin ilk teminat1arile bir_tıkde ayyerı g~~ 
}arım havi teklif mektuplarını ayrı ayn fiat teklif etmek şartıle ınu (SlZ 

saaten bir saat evveline !<a<lar Komisyona vermeleri. 

·e.rll 
4 tte ) t 

000 file. iİ ~s• 
ı - Beher metresine tahmin edilen bedeli 98 kuruş olan 15 t si gilfl 

Pamuk kumaş ı;3 - Birincikanun - 937 tarihine rastlayan pazar e Jlds.JJ 
1. ımuştur. ·ı11.·o 14 de kapalı zarf usu ıyle alınmak üzere münakasaya konu . l{oflll·• 

2 _ Muvakkat teminatı 1102 lira 50 kuruş olup, şartnarnesı \i:ıcrl 
hergün parasız alınabilir. 'J'J'l ede~1as:' 

· 3 _ !steklilerin 2490 sayılı kanun :m tarifatı dahilinde Ta~""enrıe eıeı1' 
kapalı teklif mektuplarmı en geç belli gün ve saatten bir sa~~ı~ııde vefll1 
Kasrmpaşada bulunan Komisyon Başkanlığına makbuz muka 

(Ot08) 

. ~ıcJ" 
13iJ'IJl Jli11 

~ı s. wııı 
ı - Tahmin edilen bedeli 30100 lira olan 35000 kilo Sade ya~; zarf , , 

nunun. 937 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14 de kapa Jtlııı:ıı. 
alınmak Uzere müna~asaya konulmuştur. i 

1
51 ]ctıl'11ş · 

2 - Muvakkat tcmınatı .~257 lira 50 kuruş olup, şartnarnes e,eeıcl~ 
bilinde Komisyondan hergun alınabilir. ~J'J'l eÖ 1'~ 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan e~eJiJ'~el 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir sa~~tiıtde '1~116'· Kasımpaşa da bulunan Komisyon Başkanlığına makbuz muka .C 


