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Çang· - Kay - Şek'i 
kaçıran tayyare 
Az kalsın .Japonların eııne 

düşüyordu 

8u dakikada, Japonlar Nankin 
~· kalesini dövüyorlar 
.. ır Çin kuvvet~ 

Nan kinde 
kalacak 
Vazifesı: 
ya ölüm,· 

Ya kurtulma 
ı.~kyo, 7 (A. A.) - Nankin vaı l'>Ş· 
~IJl.hl en muhim sevkUlceyş noktala:'1 •1eaı elmiı olan Japonlar, sabah· 
ter"rı tenir Ur.erinde umumi·bir taa.rruz 

llnıa başlamıılardır. 
~~· kesıf bir duman tabakası i

eciı:-. 

~aıılıuıı cephesinde, ıimal mmtaka-
~ birtakım ıiddetli muharebeler
...._ ~a. Japonlar, ' birincikiı.nun 
~ Kuyung'un bir k•smmı işgale 
~:Ufak olmutlardır. 5 birincikanun 
·~Japon kıtaatı Kuyunı tehrini ve 

me)·danmı tamamen iyal et
·----ir. 

.. ""' .. irlnclk:&nua tarihinde fecirdep 1'a1nrıre ~ hpln Çong - Kay • Şeı 
K.:,_ DeHmı ıı ıwcıe 

1 

DeJbos 
omanyada 

Q fırkası Delbos şerefine 
~leeek ziyafette bulunma- • 

aıaya karar verdi 
•ansa • Lehistan 

'L..c .. illetler araıında sulhu ...... 
-.•etıe,llrmeye çahpcaklar 

~heıe hareket etmig olan Delbos. 
~ ttrcaslanna baılayaeaktır . . 

1\ Yada hararetle karşılandı 
~il milletine l<,ransa milletinin 
~ iblağ ve blitilıi Fransııla: 
~k aziz olan bir memlekette bu
lr~ ktan duymaktn olduğu ha:rn 
~liniştir. demiştir. Ziyaretim 
1"'-lt ayın prensiplerden ve aynı 

' ~t gayelerden ilham almakta 
' t mmet ile uhuvvelkarar irti
,:,~12'. ctmı?k arzusundan m"iiL 

Tahripten koramak 
için 

Ve k6ylllytl sılnnbda 
bırakmamak tlzere 

'redblr alınıyor 
Orma:ılanmnın mahY:.ni önlemek 

kaatiyle çıkanlmıt olan yeni orman ka· 
nunu. tatl.ikatta bazı köylüleri mUpW 
vaziyete sckınuftu. Kanun mucibince 
kaçak odun ve kereste yakalandımı bun 
tarı taııy.an nakil vasıtaları ija beraber 
müsadçre olunuyordu. 

Köylünün kalkınması için uğrapn 

hlıkumct bu noktayı göz: önünde tuıa · 
rak bazı tedbirler alnuıtır. Bundan ba1 
ka Ziraat Vekaleti tie kanunun tatbi • 
kında zo.-luk çekilen bazı ınadd~lerini 
de l!iştirmck için tetkiklere baglamıgtır. 

Yeni ~tkilde göz önünde tutulacak 
mesele. nem ormanları tahripten kur· 
tarmak. h,m de, orman ıruntakalarında 

~Qo go~';;~··;e;;k~~u~:~·d;:~;;~ 
zerinde tetklkler yapan 
ovyet alimleri Groenland 

yakınlarına vardılar 
11&1nutıs• yel ve siklet k ~vvetl, havanın 
e ektrlk sahaları hakkında bir çok 

mUşabedeler teshil edildi 

~ r°'3i Papa ve tetkik 'h.e!tttfnl11 batt1rl.: tızetlnde'kı ~ırUırt 
' 8İr: Yatısı 12 incide 
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DbDis Garo'nlYln 
oynadoQo oyun 

Komisyonun yanlış yola 
gitmesine sebep' oldu 

11Hük'or'1etimii11 Hat-:.:: :!"u~a~:'C-:;~~~a':.~'u•u 
j Bir maden progra- adedi fazla gösterlldl 

mı hazırladı Delbosun Türkiyeyi ziyareti 
:.:~r~~.!::c~::,ı: Şubattan evvel olamıyacak 

itine hız verilecek 
HüL:Clmet milhim bir maden procra

mı haıırlamıtlır. Yakın bir zamanda 
tatbikine başlnnacak olan 3 senelik mo· ı 
dern maden işletme programı için icap 
edece!. panyı, Etib:ınk kendi kredisin
den istifade ımretile temin edecektir. 
Bu işe fevknliıde eht'mmi)·et nrildilln
ılen lcop ederse hükQmet de yardım 

: edecektir. 
·ı l\faden proçamının batında kömllr 

iti gelmektedir. Teııisat vesaire için al-
• tı milyon liraya yakın bir meblll bar
i canaeak ve kömür i s t i h s a J A t ı 
1 mıs bugünlcilniln tam iki misline çıka-1 rılacaktır. Maden arama bürosu tarafın· 

dan billfln keşifleri tamamlanmış olan 
Bulgırdalt, Keban. Divrik vesaire bir 
çok tnadenlerin işletilmesine ba,ıana

caktır. 
l\laden :ırama hilroıu yeniden hircok 

madeııler bulmak kin ara~tırmalıırnıa 
hı!..!.lmtlc flJ\lfCf.ktır~ 

,..,., .,, ..... ..Un", utf~ 
düa ~ .,.nlm•ıı fçfa arafbnula 

. ; ra h11 \'trfteeek, yapılan ıonda)larin 
yerleri ~tı1acaktır. 

Tahmin edfJdlltine 16re bu aayede 
memlekete 1' milyona yakın fazla d6 ....... ~ ..... -·--.. , __ .._. ____ ... 
LODOS 

Fırtınası dUo keslldl 
Seferler intizama girdi 

( Son· sayfamızdaki 
resimlere bakınız) 
Dört ıündenberi devam eden Jodoı 

!ırtınaaı dün öğleden sonra keıilmıttir. 
Kadıköy, Haydarpaıa, Ada aeferleri 
muntazaman yapılmiya baılanmııtrr. 
Ruzglr tamamen durmuı gibidir. Hava 
dün gece açmıştır. 

Fırtına kesildiği için limanda bulu 
nan bazı gemiler Marmara ve Adalar 
denizine hareket etmiılerdir. 

Edimeden .gelen haberlere göre, yük 
ıelen nehir sulan yavaı yavaı çeldlmiye 
baılamıı. hava açmıştır. Sular altında 
kalan Boına köyüne yardıma koıutmuı 
tur. 
Maraş7 - Maratın Elbüstan kazaam 

da yağan yağmurlar büyük seller ha
aıl olmuı. ıular Nil köyünU baamıt. 14 
ev yıkılmıttır. Zarar bet bin lirayrgeç
mektedir. 

Bir kadın 
"Kocam katlidir!,, diyerek 

Poll§e ihbarda 
bolundu 

Dün poliee müracaat eden bir ka.. 
dın kocaamm katil olduğunu iddia e
derek kendiaini yakalattmnıştır. 

. ,, W" Devamı 12 incide 

wıı ı- p-
_g ·- il --~ .._ 

Erkek - Kız 
Diyor ki ı 

Aile yuyaaından "8ni erkek elWae
li kaçmh. Upimmı atlabmk 
Maim için kolayclı. Atlattım w 
laıçtııa Size Mııüa llir ç.U. kö
yünde, ..._ itık olan ilk kala 
maceramı anlabyorum. 

<Yazısını 8 ~ncı sa) fada o~u~ unuı) 
.......__ • , ___] - ------- t - .......-...0... -

Şam 7 (Husuıl) - Halayda yapılacak yollara sevkedlllllJf oldalu bersOn lill! 
yeni intihabat itin nvelce Anlakyaya I pare• dıba ıaerclana çıblUtadır. 
ıelmit olan Mllleller Cemiyeti komisyona- Garo, JlllleUer CemlyeU muralıhularım 
nun delete Garo tarafından nasıl yanlıf .._- Devamı 1J lndde 

....,_ DMI 1lfJ;ılr ~et;ffertc,. 

Başvekil Celal Bayar 
Dün Belediyede 

Şehir planını tetkik etti 
Öğleden sonra tla l'&zetecllerle gUrOttl 

Batvekll buglln Ankaraya hareket edecektir 
Bayramdanberi §e}ırimir.dc bulunan ı Celil Bayar imar pli.nmda i>ilhalııı 

Bqvekil Celil Bayar, dUn öğle yeme- sa da.im.l aergi bmaaile meiıru1 olmua. 
ğlni Perapalaata Şükrü Kaya ile ye- tur. Taksim stadyomunun bulunduiu 
nft. öğleden sonra da kendiaini Milli yere kurulacak olan eergi binaamm 
Müdafaa. Vekili Ki.zmı Ömlp ile ML maketini uzun uzun tetkik et.mifıı 
liye Vekili Fuad Ağralı ziyaret etmiş- Kara.köy meydan11e Taksim meyd&-
lerdir. nmın tevsii işile alakadar olmqtur. 

BafVekiJ bundan IOM'a belediyeyi Ba§Yekil, belediyeden vali ile bera,. 

ziyaret etmiı ve validen tstanbulun her ayrılarak, Perapalaaa avdet et.. 
iman hakkmda izahat almış. miltehu mittir. ' 
sıa taralmdan hazırlanmakta olan Bu esnadc:1. Dahiliye Vekili tarafm. 
pli.nı tetkik etmiştir. _.. Devamı 12 incide 

IJJDOS FIRTINASI ı .,. fJ; 
Notf11' k4Rbi - VG8iYf'tntlmftüi ,..· Mbeb~ ~~ ,..,..,., ... 
- V.,,..,. K~ K'51riyıe -9f1Wf/e 1-vr. wnMt -.ı .. k 11 ,..... 
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1Jış 541asa 

Yugoslavyada bir 
bayram ve Romada 

bir ziyaret 
Yazan : Şekip Gündüz o ostumuz ve müttefikimiz Yugoslav 

yada, Sırpların Hırvatlar ve Slo
venlerle birleştikleri mesud günün on 
dokuzuncu yıl dönümü büy:ik bir milli 
bayram halinde tesid edilmiştir. 

li sıfatiyle başvekil doktor Stoyadinoviç 
yeni bir Roma seyahatine çıkm11 bulu 
nuyor. 

Gelen haberler Romanın bu seyaha 

Uzun asırlar biribirinden ayn kal
mış. muhtelif mahrumiyetler ·içinde ya
şamış, esirliklerin en acılarını ve yaban 
1.:1 entrikalarının en zehirlilerini tat
mış olan bu üç kardeş topluluk, Bal
kanların medeni dünya.da büyük bir 
sulh varlığı şeklini aldıkları bu günler 
de büyük Yugoslav devletini teşkil et 
miş bulunmaktadır. 

tı pek parlak tezahürat yapmak için bir 
vesile ittihaz ettiğini de bize öğretti. 

Dost ve müttefik dcv'et b-::şvekili s ı " f' 

yahatindeAlman nazırı Göringe tahsis e 
dilmiş olan mükellef bir köşkte ıka net e 

decektir. "Villa Madame" adı verilen 
bu binanın Mariyo dağı cı.vannda Re· 
naissance devrinin bir incisi gibi boy 
gösterdiği söyleniyor. Doktor Stoyadi 
noviçin şerefine yalnız İtalya hükumeti 

1 ilkkanun 1937 de hiir ve müsta
kil büyük Yugoslavyadan yakın ve u
zak mazilere bakan nesiller, geçen bu 
on dokuz yıldan ayn ayn gurur hisse 
si alabilirler. 

tarafından değil birçok asil İtalyan aile 
;.,... Devamı 4 Uncllde 

Şekip GUNDOZ 

1 ilkkanun 1918 e kadar Sırbistan 
Kara Jorjeviç hanedanına küçüçük bir 
krallığın reisliğini bahşedebiliyordu. 

Bu krallığın münevver vatandaşları i
çin, yanı başlarında, yabancı hududlar 
içinde sıkışıp kalmış olan kan kardeş· 
lerine ulaşmak mukades bir ideal ve u 1 

]aşamadan günler geçirmek milli bir 
azap ve işkence idi. 

ı ilkkanun 1918 ..• Büyük Sirbistan 
idealine gönül bağlamış olanların ilk 
defa rahat nefes aldıkları ve blitün iş
kencelerden, azaplardan kurtularak me
deni dünyaya mağrur bir alın göster
dikleri gündür. On dokuz yıl önce bu 
gtln, Yugoslav milli kahramanı kral 
Aleksandr, Bclgra..d sarayında, babası 

hasta kral Piyere vekaleten Yug~lav 
krallığı naibi sıfatiyle, Hırvatistandan 
gelen bir heyeti kabul etmişti. Bu he
yet Hırvat milıt meclisinin Avusturya 
Macaristan imparat-orluğundan aynlan 
' hrvat1ann kardeş Sıry milleti ile birleş 
tiğini bildiren bir karar suretini getir· 
mişti Bunun okunması akebinde Naip 

1 
Aleksandr, babası namına, Sırbistanın 
büyük Yugoslavyaya iltihak ettiğini ve 
eskiden Avusturya-Mat.:aristan idaresi 
altında bulunan Hırvat ve Sloven top· 
raklarında bundan böyle büyük Yugos 
lav bayrağının dalgalanacağını ilaoı et 
mişti. 

O gün bütı:ln Sırpları, bir kaçı müs 
tesna olmak tizere, bütün Hırvatları ı 
ve bütiin Slovenleri sevinçinden çılğı
na dön.düren bu netice bu Uç milli par- I 
çadan her birinin ayrı ayn göstermiş ol 
auklan büylilc fedakhlıklar]a elde edil 
mişti. Bu sevinçte Sırplar kadar Hır
atk rm da ve Hırvatlarla sırplar derece 
sinde Slovenlerin de hisseleri olduğu in 
kar edilemez. Bugün büyük ve dost Yu 
goslavyayı teşkil eden bu üç milli par 
~a. b:iyük ve hür bir millet halinde yaşa 
mak isteğinde ne derece haklı oldukta 
nnı ayn ayrı ispat etmişlerdir. Büyük 
Yugoslavya cephelerde ölıti.iş Sırp feda 
karlarının ve Avusturya-Maı.:ar cephe
leri gerilerinde yüzlercesi birden kt: r 
şuna dizilmiş Hirvat ve Sloven ihtilat 
cilcrinin eseridir. 

Tarihin uzun bir seyrini biribirinden 
ayrı yaşamıya zorlamış olan bu üç mil
li Slav parçasının birleşmesini çekemi· 
yenler çok olmuştur. 1 İlkkanun 1918 
den bugüne kadar Yugoslav birliğini 

parçalamak istiyenler az tahrikat yap· 
mamışlardır. Hırvatistanda uzun zaman 
milli bünyeyi yoran hadiseler cereyan 
etmiş ve suikastlerin eli nihayet bir 
gün Yugoslav milJetinin ~ok sevgilisi 
olan kral Aleksandra kadar uzanmıt· 
tır. Fakat bütün bu acı hadiselere bütün 

......,.__...,-ıı ................ ...--------; 

Doğru mu ---------Değ li mi? 
cm .............. .... 

l)Uşmemlş çocukla-
rı da kurtaralım! 
Dil§m~ çocukları kurtarmak için 

lstanbtd Belediyesinin 1ıimmetı7< 
1..-urulmuş bir mü
essesemiz var, fa
kat çocukları d~ 
meden evvel 1.."11.r
tarmak için uı. 
::ımgeldiği ehem
miyetle 9<Jlı§tklığı 
maalesef ileri sü
rülemez. Aşağıda 
anlatanağımız hd· 
dise bumın en 
f'cınlı misalidir. Jlayı·I 

Hayri isminde 11 yaşında bir ço· 
cuk anasmnı ve babasının ölümü il 
1.erine kim.c;esiz kalmıştır, bir mek
tebe girmek istemektedir. M"üracaat 
~diyor, başında kısmen saçları olmn· 
dığı için - gayet makul bir endiS<' 
ile - mektebe alınmasında tereddüt" 
""Österiliyor. Bunun üzerine çocu1' 
GUlhane hastanesine gidiyor; cilc' 
hastalıkları mütehassısı Dr. Talf ' 
rapor veriyor: "Hastalık sari değil 
dir,, ve ayrıca telefonla haber veri 
yor: 

"- Bu çocuk hastanemizde tedn. 
vi edilmiş ve iyilcşmiı:ıtir. 8iraye! 
+ehlikcsi yoktur.,, 

Fakat rapor ve teminat para et 
miyor. çocuğu gene mektebe almı 
yorlar. 

Zavallı. Beyoğlunda Rumeli çar 
7ısmda Hikmet isminde bir zatın h i 
mayesi sayesinde yaşamaktadır. gr 
ne o zatm verdiği parayla Ankaray~ 
kadar gidip Mnnrif Vekili Saffo' 
Arıkanı bularak derdini anlatıyor 
Vekil, yavnınun vaziyctile tabii yn 
kından alakadar oluyor; lakin An 
kara mekteplerinde yer olmadığı i 
çin eline bir paso verip ~ocuğu Edir 
neye sevkettiriyor. 

Artık iş olmuş bitmiş gayılmal 
değil mi? Vekil daha ne yapsın; <;o· 
ruğu elinden tutup Edirneye kadar 
bizzat götilrüp mektebe kendisi yer 
leştirecck değil ya? 

Ne yazık ki maarif teşkilatı. br 
vatan yavrusuna vekilin • gösterdi~ 
alakayı göstermiyorlar. Çocuğu E 
dirnede de mektebe kabul etmiyor 
tar. Çocuk şimdi İstanbuldadır VE' 

gene yukarda bahsettiğimiz zatın hi· 
tahriklere rağmen YugosHı.v birliği par 1 mayesine sığınmıştır. 
çalanamamıştır. Ve parçalanamiyacak- ı Bu. malı'lmatı matbaamı2'a gelir 
tır. Zira. bu birliğin devamı yirminı.:i a{ilıya ağlıya derdini anlatan çocıt-
asır Avrupasında artık tarihi bir zaru ?iıın 11crdiği izahat dairesinde yazı. 
rettir. 1 1/ortlZ. Çocuğun ankıttıkl.arının ba:::-

YugosUıvyada yeti§en yeni nesiller noktalarında yanl~lıklar olabilir,· fa. 
istikbale ayni zaviyeden bakmaktadır hat ortada hiç olmazsa bir htıkikaf 

ar. Yugoslavya.da artık ne Hırvat neSlo vardır ki, su götiirmez: Cocıık k.oc., 
ven, ne Sırp yetişiyor. 1 ilkkanun 1stanbıılda !Jik-Ustü kalmıştır. 
1918 tenberi yalnız Yugoslav olarak • 4 =E-

: ogmakta ve Yugoslav olarak bUyü- Bir adı da ~'içtimai Muaı•cnet'' c> 

nektedir. kın Sıhhat ı1ekıilctinin, Maarif Veki 
Yugoslav birliğinin düımanlanna li Sal/et An1oanın ve Çocıık Esirge 

bil ilk azap veren bu hal, bundan böyle mc Kımmwmın <likkatini çekeriz 
gefecek asrrların ebedi hakikatı olacak , bir vatan 1ırn-mışu mahpQ1ııuor. 

. ı• tırt.şte böyle tek bir milletin munıesaı 

t 

Yeni "Çalıkuşu,, 
tesinde 

Ç ALIKUŞU, Va1dt gaze edetı 
tefrika edileli on be@ .~ rs.İ" 

fazla oldu. Onun o zaman gördüğü nıu· 
bet bir daha hiç bir romana, ba.tt\ ol· 
harrirlnin yazdığı romanlar~ nası ık· 
m.adr. Ni~in? ondan üstün bır eseı: ç .. 8 • • i.ll • 
madı mı? Çalıl.:-ıt§U, Reşat Nurı n ıl • 
TUrk romancrlığmm a.şııma.nıı§, aŞ ate 

ması pek zor bir kitabı mıdrr? Bu~ 
ancak zaman cevap ve~~; . şeY 
şimdilik katiyetle bildiğillUZ .. b~k bir 
varsa o da Çalıkuşu'nun çok btiyii b&" 
rağbetle karşılandığı ve ynzıJslıda?l 
ri on beş seneden fazla bir zaına.n ~ 
miş olmasına rağmen hala da nıu eli 
betle, heyecanla okunduğudur. pe~eri 
ki Çalı'ku§'tt ile Türk roman knJ"l dil· 
arasında bir zevk birliği, bir his ve ya 
şUnce müşareketi varmış. T~. "~ 
cemiyetler ilmi lie uğra.,anıa.r ıçill ~ 
zcl bir tetkik meYzuu: "ÇaTık"tl§U aıY 
1920 ,9cne1crin<le Tiirk, bilhaSSCl /st 
bul ce.miyetinde bedii teMkJ..-isi.,, 

n.' t d•1d•V• - bazı ınuhst" ıvaye e ı ıgıne gore ıerin" 

rirler, rağbetle karşılanmış eser arına 
den ziyade pek sevilmemiş )dtaP1 . 

_ PolitikYldaıı .!a1mı 'bahsetmeyin. Au esnasında politika kontt,1m<ık tehlike· 
- Amerikan karikatüril -

ehemmiyet verirlermi5; batta i?1C:. 
de, çok alkJŞlanınış eserlerini }ııçtıeri· 
miyenler, onları - bedii fa.aliye Jçin• 
ne bir smır ~kil cdebilccekle:1 ine 
adeta korku ile ananlar, bahı5l~1, • 
t ahammill cdemiyenler varınış .. ~ de
ku/}U, muhıırriri için, herhflde öY e Jd
ğil: Reşat Nuri de belki en ~k 0 uııe 
t.a.bmı seviyor, karilerinin hilı: rıCS. 
iştirak ediyor. Öyle olmasaydı u ağa 
seneden sonra onu tekrar yazrrı ıraJclP 
kalkmazdı; onu olduğu gibi b znıa• 
ondan büsbütün başka eserler ya ırdl' 
ğa, belki de onu unutmağ~ ça.~ıtnış; 
ÇalıJ..,ı.c§u önce bir tiyatro pıyesı yine 
adı da l stanbul kızı imiş; so~i Ç6-
o adla bir roman olmu.j; deme~ u~uıı
Zılı."'l.'{tı, elimizdeki hali ile, eserın tJt' -
cü şeklidir; muharririn şimdi ~t:ıllı~ 
Jamakta olduğu ve yakında b - tdf• 

,iflir. 

• • 

Yazan: Kara Davud 
Dünyada şu Lo

i t Corc ( 1) kadar 
sinirime doku -
nan adanı yok • 
tur. Zira bu hed
haht kadar asrı
'rıı ııoıı yaşıyanla.
rı khr ve sersem 
sanan yoktur. 

BUyUk harp yıl
larında l ngiliz 
imparatorluğu -
nun mukaddera -
tını elinde tutan 
ve biiyUk harp so
nu muahedelerl
nl yapanların en 
sözil geçenlerin -
den olan bu sa
bık başvekil Lon 

Iı0yd Corc 

drada sulh cenıivetinln bir toplantı
sında hnlcınız ııe. demiş: 
"-Şimdiki 1nglliz hükiıınetl iktl· 

dnr ınnknmına fClelldenberi vazı. 
yet cidden vahlmleşmiştlr. !tirat e· ' 
derim ki umumt harptenberi bu de
rece ciddi vaziyet görmedim. Den 
ntedenberi Almanya ile yakınlığa 
taraftarım . Almanya mUstemleke 
talcblerlnde makul bir şekilde tat
min olunmalıdır. ,, 

Cihan Mdi~elorinln son yirmi YI· 
Jınr takip etmiş olanlar için bu he· 
yanntm her cümlesinde bir yalan 
bulmnk kadar kolay ne vardır? 

Haydi bulcluğıımuz yalanları ge
lişi güzel sıralıyahm: 

1 - Dünya vaziyetinin sadece Ron 
rlört yıldanberl lciitüleştiği yalandır. 
Dilnya. Yaziyctl umumi harp mütare
keslndenberl kötüdür. Umuml harp 
ltonundaki sulhlar imza edildiği gün
den sonra geçen her yirmi dört sa
ati dünya daima ciddi ve vahtm ihtl
IAI ve harp tehlikeleri ve kAbuslar 
!cinde yaşamıştır. 

2 - Bu adamın; "ben öteden beri 
Almanya ile yakınlık kurmağa tnrat 
tarım,, demesi de yalandır. Zira u
mumi harbin i<;hıtle yapılmış olan 
birçok sulh tavassutıarını 1nglltere
ye reddettiren ve harbin dört yıl 
devamına ve milvonlarca gencin ö
lilmUne sebeb oln;1 bizzat bu Loit 
Corc'<lur. 

3 - "Almanyanın müstemleke tn
leblerinde makul bir tarzda tatmin 
olunmasını isterim,, deyişi de ya. 
landır. Almanyayı mUstemlekeslz 
bırakmış olan iki adamdan biri na
sıl Clemcnceau ıse diğeri de nyıece 
hu Lolt Oorc değil midir? Eğer Lo
lt Corc Almanynnın makul blr tnrz
<ln muamele görmefllni istemiş olsny 
dı Versaydn Almanyaya imza etUri
len muahedenln de makul bir mua
hede olması lAzımgelmez miydi? 
Umumt harp sonunda Uç mağlUp im
paratorlukla bir mağlüp kralltğrn 
murahhaslarına bu Lolt. Corc ile o 

c ı cmcnceau tarafmtlaıı yapıııuış o- bet ıı.ı 
la n muanwle unutulmamıştır. Diln- bir mecmuada çıkacağını ha . ollY' 
yanıu Lıugi.ınkü karmakarışıklığı bu ğmıız metin ise dörtlüncil şeklı 
tkl knfatların dünya haritasmı iste- cak. 1-' 
diklnri gibi makaslayıp doğlşttrme· Daima yeni ibir eser vermek, ~..ı~ 
lerinc1en doğmuştur. 1 rka!lI"'" 

Uzağa gltnı eğo-1ıe hacet! Bizzat mevzular .. başka tarz ar a . en bit 
biz hn l!netli biiyük harp Azratllnln koşmak istemekte h~m& ~.d .1eıı 
karşısında blr istikla.I savaşı başar- hal vardır; fakat bir eseı: g~e
mağa mecbur olmuş değil miyiz? bu sadakat da hiç ~phesız kı.lı Jd ,... 
J,olt Corc slya~t hayatmı mahveden timize layık. İşte bır muhartıı't edeJl 
da rbeyi Türklerden yemiştir. k ruznıe 

Clemcnceau ile Lolt Corcun sulhu dmın tanınmasına en ço 
1
yar; 

bir Ultlmntom halinde Alman mu- eseri olduğu gibi bırakma~ ~: ıeJC
rnhhaslarına tebliğ ettikleri gün bu senelerden sonra onun ~ın lkl)'oı'ı 
murahhasların reisi olan kont Brnlc rar düşünüyor, onu tashihe kil uJJ d• 
ılorf Rançevden gördükleri muame· artık elde ettiği ustalrkta.n on ÇiS" 
Jn ele unutulmamıştır. Alman murah _,ı 

v ol' • ·r . . . t• or Bu aı~~, o• 
haslarının reisi Clemenceau'nun nut ıstı ade etmesını ıs ıy : . san'atin .. 
ırnna ce,·ap verirken iskemlesinden lıkuşu'nun Reşat Nuri ıçı~. 

1 
delili -

kalkmnğ:ı bile ıuzum görmemişti . bir sınır olmadığının en güZC. tifa e-
nız mUstemlekecili~in dlişmamyız. dir: onun gördüğü rağbetle ık. _ .. .,~t 
nu sntırlnr müstemleke arayan bir na. ~· 
Almanyayn hak vermek için yazılma dip daima onu tekrara, 0 

.. •le dut " 
mışlardır. Hayır. nız burada sadece §eyler yazrnağa çalışmak §O~ • tiYor' 
AJmanyanm her hareketile !ngllte· sun, bilakis onu da yenil~~i 1:ıe, el' 
r eye ve !nglllz htikfımetlne değil doğ Bilmem Çalıkuşu, bu yenı ~ J<~ 
rudnn do~ruya Lolt Corca cevap ,•er kiden g ördüguy" ragybcti yıne _..1;Jt• 
mcktc oltluğu.nu ve masum dUnya.· . . pek sev\J' 

nm hu yüzden rahatını kaybettiğini cılk mı? B ilmem karılert, ;ra.cıJ<lllf 
kaydetmek istiyoruz. Dünya Loit leri kitabı bozulmuş b\J]nl~ eoııf" 
Corc adlr bir Gal kômUr amelesinin mı? Bunları yeni eser çıktı söYJJye" 
lngiltercde ilctidar mevkline gelişi . diden ·•-
ile bozulan şirnzcsini bir turlU dilzel· anlıyacağız. Fakat şım t Y.:1JJ'1 
tcmemekten mnztariptlr. Ağız kala- bileceğimiz bir !WY var: ~eş~ t,eJı
balığınn Jüzum yok. nin karilerindcn sitem i~ı~ği p\1 f-

Şu canım Knndemlr saf delikanlı- likesini de göze alarak ~ırı1c oldUğıı " 
dır vesseH1m. İki gün evvelki "Cum- §İn fevkalade alakay:ı. Jayl yeni Ç<l
hurlyet,, te (Sııriyeıle Fransayı bir dur. Netice ne olursa olsu~l,etıc bC1'
tUr1ü bulamadım) başlıklı bir yazı- lılcıt.CMı' nu merak ve muhSM 
sınr şu cümle ile bitirmiş: Y ' 

"Asıl Jı,rnnsa ... Fakat hani çocuk- liyoruz. 
1 

h ft.Tft.Ç 
Nurul • luğuınuzdnnberi hattft asırlardan-

1 
beri medeniyet piştarı bilerek sevdi-

ğimiz hnkiki Fransa., o, nerede?,, ll'lasc:s 
o ~r~:::.s:Jı

1

e ':11

r ;.r::~~!~~ç ç~i~u:a?- ~i;·~ t 
man yoktu, olmadı ve olmıya<!ak. O .. W ~ ;iii' 
Fransa, bizim hayalimizde yarattı- 1 ~"" 
ğımız bir Fransa idl ki (ve maale· ... ..A..IML"'iilll 
sef bazılarımız için hA.IA. unutula- S 
ınıyan bir Fransadır kl) onu bizim ÇARSA?l.TfiA 

931 Doğ'azlçlll, Marmaralr, EgeJt kafa. J)tRtNctKANUN - l . 5 
Jnrımız sUsleylp işlemişlerdir. Bu Jlicrt: ltl:iG - Şe~;.!~to .,_cd' 
gözle görillmP.z elle tutulma~ bir &betln dofut• 15,41 ~ 
Fransadır. Rengl olmıyan kokusu 713 ı•',. 118 
Ôlmıyan, canı olmıyan, mevcut olmı- Vakit &hah ötte tldndl ""~·1 1g,19 ~ 
yan bir Fransadır. s,H 12,05 14,28 1G,4 ~tt. 

Diz bir medenly~te piştarhk eden 1 ~ ıı ıe0 
bazı kafaların Fransada dofmuş ol- ıtnde şııOlde Sil" 
malarını, Fransada mUcadele etmiş Jeklerinde, sUngil haehir b&ll~11f61J· olmalarını, Fransız dlU ile yazmış cin ciğerlerinde ve z da bı.ııııb ,,oı-; 
ve Fransız dtU ile konuşmuş olma- rlyenln her tarafın dur :aııe t~ 
larrnı Fransanrn bir medeniyete piş- Hakiki Fransa bu 'f;reıl ?ı~1erf' tarlık edişi surPtinde anlamış olma- zaman hayal kırık~.ığ:ı ıııı1;.,ıı.ııe" 
mn hatası fctndeyiz. kafalarımızdaki guz aar bt>P 

Yo'ksıı hRktk:ıtPn olan Fransa, diyarına bugüne ka n11ştıl"· .dr1" 
snğır, kör bir diyard ı r. Ef.er hu :ı.dı Yeriı;imizl(' haşla a DJ. VV" 
Fran~ayı aramış olsaydım onu kelep Kar 
çe halinde Başvekil Meri!nmm bi- ( ı) Tıloyd Gcorge 
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~===~========~== 1 Günün meselesi . 1 t1ence: 

~a"ıram 
YahVapur1ayım; en alt salonda .. Simsi-

• ense · k su· .. sıne adar kıvır kıvır sarlan 
rundü~.. :ı • 

Parı gu mah.=yeti meçhul yağlarla 
ik· ayan; köşeli omuzlariyle cüssesini 

1 tnısli a!tı ne çıkarmış kalın bir paltonun 
:la ~?a kuş beyinli, pis bıyıklı, son mo. 
f"ili ıt genç, küstah bir yaslanışla bu 
btı ~ Yasak olduğu duvarda çivili mat
tcn ~vhadan anlaşılan salonda, hiddet
tcıt ınsanın tüylerini dimdik eden ha • 

etlerle . . . 
ır cıgara ıçıyor •. 

sorı;~az sonra biletçi geldi. Cigarasını 
bu urınesfoi, veya ~ ukanda içmesini 

r1.1n gence ıhtar etti. Aldırmadığını gö· 
. te levhe>yı gösterdi. Rahatsız olan 
ır kat'" k"ı._ı· k 1 B"J . d . . . 

rırn b :ı " çı tı ar. ı etçı e ışını ya-
1>,.1 ırakJn k gitti. Dön üste berabu 
b~ en . -
" Polıo; memuru d:ı del:kanlıyı aldı. 
\}on 
sıın tnod1 genç, cigarası elinde, palto • 
IU:n un .~tekleri yerleri süpürerek, sük-

ı{ .. buk\:im, polisin peşinde, gittiler. 
İsk ~Prüyc geldik. Vapur yanaşıyor .. 
kcı e 7de levent endamlı bir poı.:s, hey • 
atla gtbi, duruyor. Vapur yanaştı; fakat 

ret ~an Yok. Usulsüzlüğe, yasağa ria-
sııli ~ 

~an ge cesaret eden yok. Yok, çünkü 
la.rı:rı bir kitabın savfalarındalci satır· 
§~klinaras•ndan çıkarak iriyarı bir insan 
t·h· de karşılannda .. Herkes kuzu 

ı çıkıyor l<: ••• 
lığ 0PtUde tuhaf bir vaka' o!du Kibar. 
on~ halin:den belli bir genç kadm 

l'tıde y" •. B " d .. tık . uruyor. ır a ım gerısınde 
RIYin • ı·v• · larh rnış, genç ıgının ve parasının 

len °§u fl·r erkek mütemadiyen söyle· 
Ctc)t t k' llıeıt-., <'- ıp ediyor. Genç kadının 
,., un olmadığı ne kadar belli.. .,. 

linc ı eeçit yerlerimizden birine ge· 
tıa ~· kadın orada duran kanun adamı. 
tik ır lta; kelime söyJed=. Polis, erke

~l~lundan tuttu. Sarih ve sert bir kaç 
tiıt·ı e .• Gürültüsilz, patırdısız, beraber 

1 er 
~ı.ın; 

tııı . arı gördükten sonra muhayyi -
l§lerrı· '•dd ıye başladı: BeyoğJunun ana 

\\ elerini sabahlan sekizde her türlü 

~~ "c P.:slikten temizlenmi' dilşUn. 
~tııı Saat yirmi dörtten sonra şehri 
'l' ası ı~ap eden sükOnu özledim. 

ltcc~:!adım ki ıehrin her sokağmıda 
~k 1 ı~ıklar yanar. Tasarladım ki 
tc L.• tnuayyen zamanlarda hükQmetc 
ı ueled· 
:Siıı ak ıyeye karşı borçlannı ödemek 
itti!\ tn akın veznelere, maliye ıube
~lt b~r 1ı:o~ar .. Tahsildar denen şey ar. 
~· ne,,j ankadır .. 
ır .. 

t~~l ~un neye olmasm?. Mademki 
~irrt ar tatlrk edilebiliyor ve mademki 
~I\ Ole fikri takip denen şey var. Ni. 

\' tnasın?. 
'b~ıo gün, zannedersem. medeni !s

un hakiki bayramı olacak ı .. 
~ Mahir BtlLENT 

~tı1ı noterlfğlodekl 
ll lfsllm al davası 

~ netleelendl 
Oter ve baş 
katibi ceza 

~ Qörecekler 
~ rt~rı.dan b' ··d l':ıı:"lll:ı ~ mu det evvel kullandı-
-~ 'i ga Pullarını sökerek tekrar ev-

~~ aıd:~ı§tıran ve evrak sahiplerin

~~ g ~ Paralan bu suretle zimme
\' atllı. (~erek hazineyi mra.ra. sokan 

e"", kinci noteri Şilkrü b kAt'b ~ı-q \>e d . .. , aş a ı 
"" -~ ~- aktııo Munevver aleyhine a-
'll' ı. '"G.\>a d" · '\end· un nihayete ermiş ve ka-
l{ 11etine blld" ilmi tir ltt arata .. ır § • 

~~itlen gore noter Şükıil ihmal ve 
t 
1 

l sah 1 ay hapse mahkfun olmuş, 
jı~. eqil .

1kas1 olmadığından karar te-
ıı:ı ltıı§t" 
~ a:t' 20 .1r. Başkft.tip Feyzi 6 sene 
lı~ "er gUn hapis yatacak, 311 lira 
~etıe~ek ve müebbeden amme 

>. ~lt sah nden kullanılmıyacaktır. 
"<(~ar tek· 
\oe ~ etti ... a.riıktan dolayı hazinenin 
~ ~'ıi gı .~058 lira 98 kuruş Şükrü 

·er bYe Odetilccektir. Daktilo Mü
eraet etmiştir. 

'' Konıünist düşmanı,, 
deQil, lngiltere d • • 

uşnıanı 
DtaD~a, A D maırııwa v e eJa p onya 

~usyaya kaırşo <dle~DDo Dngıo oteıreye 
lkaırşo IC>Dır D'lC'lCD'ffak yaıpm oş 

lQ) lYI O 1Y ~ iYi VO ırU aı ır 

Hitler emrediyor 
VE 

Musolini takip ediyor 
MeniaaUarı kesesıne ~o .dur.nalda olan HUlerdir; 

Musollnl sadece masratları te<tlye e?mektedlr 
ltonında, geçen iklncitcşrinin 6 

ıncı gilnil "komünist düşınaııı,, ruu
kntldcs ittl!nlun imzalandığı unutul
ınanııştır. O gündcnbcri bu ittifak 
hnkkındıı o kadar blrlblrine avkırı 
şeyler söylendiğini görüyoruz ki hu 
hal şu cnn sıkıcı kış günlerinde insa
nı bir hayli eğlendiriyor. E\'\'elft Al
ınanynyı Plc> alnlım: 

Alman gazetelerlııln. İtalya, Ja
ponya VP- Almanya arasında yapılan 
hu anlaşmayı hakiki kıymetinden 
küçiik ve ehemmiyetsiz gibi göster
mek için Alman propaganda nezare
tinden ciddi emirler aldıV,ı his~edili
yor. Zira Alman ınuhnrrlrler bu an
laşmayı hep siyasi ktihat tarafın
dan ele alıyorlar ,·e yalnız işin naza
riyat taramc uğraşıyorlar. l tnlynn
Jnr ise blHU:is anl:ışmanııı kıymeti
ni ballandırıyorlar, anlaşmayı im'za
Jamış olan devletlerin kaç yüz mil
yon nüfuslu bir yığın teşkil ettikle
rini ,.e deniz harp kuvvetlerinin kaç 
milyon ton tuttuğunu yazıp çiziyor
lar. Biz, "komünist düşmanı,, mu
kaddes ittifakın kıymetini İtalyan 
gazetelerinin ncşriyatllo ölçmek 
daha doğru olacağı kanaatindeyiz. 
Zira ittifakın mühim bir askerf ma
nası olmasaydı, eğer bu ittifak sa
dece tctfmaf akldelercle üç devletin 
bir.leşmc>sinl trade etmı~ olsaydı Mu
sollni bunu imzalarken Romadaki 
hHtnn ataşemlliterlerln hazır bulun
malarını ısrarla ister miydi? 

ttttfaknamenln birinci maddesin
de anlasmanm esnsı şöyle bildiril
mektedir: 

"KomUntst enternaı:;v-onalln faa
livf'tl etrnfmr1a blr!hfrlnl haberdar 
PtmPk, komiinhıt. entPrnıısvonale 

karşT mUşterek tedbirleri sıkı hir ı~ 
hlrlf~I ne tatbik etmek üzere Al~ 
manya "e Japonya ar:ısrnda yapıl

rmş olan anlaşmaya Italya iştirak 
eder . ., 
Eğer Romada Musolininin tta.lya 

namına imzaladığı vesikanın bütun 
manası bundan ibaret olsaydr bu an 
Jaşma kadar manasız ne olabilirdi? 
Komilnist enternasyonalin faaliyeti
ni takip etmek ve müşterek tedbir
ler almak fçln bu Uç devlet büyük 
erkdmharblyelerinin ikinci şubeleri 
(1) kUi gelmez miydi? 

.Muahedede şöyle bir kayda da 
rastlanıyor: 

"İmzalayan taraflar, komUnist 
enternasyonalin parcalayıcı faaliye
ti ile mUcadele etmek için müdafaa 

tedbirlerini müzakere ve kararlaştır
mak Uzere dafmf bfr komisyon teş
kfl edeceklerdir.,, 

Yukarıda bUyUk erk!mharbiye
lerde bu işlerle uğraşan bfr teşkilft.
tın mevcudiyetini blldirdiğimize gö
re yeni kurulacıık olan bu komisyo
nun araba hakikt vazıresl. ne ola
caktır.? 

Bu suale cevap vermek Te mua
hedenin zikrettiğimiz iki kaydını 
hnkikf manasile kavramak için bir 
kaç yıl geriye dönmek ve şimdi unu
tulmuş olan bnzı eski muahedelerin 
metinlerini l~arıştırmak lAzımdır. 

tzah edelim: 
BugUn bir çok İtalyan mahkeme

lerinde "faşist düşmanı., olanların 
muhnlcemclerlno hıışlnnınıs bulunu-

( 1 ) İstihbarat. ile mcşp;ul olan ıtiz 
· it komltccili~o , .o casusluğa karı;.ı 

rııhı;;an Ş111H'J • 

YAZAN 
JB()UtıS Hardoux 
f,c '.l'cnıps gıızctcı-i siyasi mu
hnrrlrl "ri nllPn: .......... .--. ........................ . 

yorsa da artık ltalyadıı ciddi Lıir ko
münist tehlikesi bulunduğu iddia 
cdıleıncz. BuııuııJa beraber ltalya
claıı geçeıı seyyahlar, llabeşbtnııda 
ve lsııaııynda cı:ıreyan eden hftdise-

ıeriıı İtalya ne Pahalıya mal olduğun
ılau gafil olduğu lıaJcle lıalkrn gene 
lıüyüi{ bir nıcıu11uniyeb;izlik içiıı•Je bu 
Junclıı ğıın ıı farketmektedirlcr. Bu 
hal Lugiıııkü İtalyan reJımının en 
biı)ült dUşıuanının ~ene bizzat l•en
ılisi olduğunu anlatmaktadır. ltal
yaıı rejimi memleket dııhilindekl 
fnaliynti ile kenlli çukurunu J .. ız
maktndır. Yoksa İtalya ile üçiincü 
enternasyonal nrasrndnki çelik b{i)
mc sapasağlam durmaktadır. Üçün
cU entornasyonalin ltalyada bugün
kü rPJlme düşmanlık edebildiği id
dia t•dilemez. Esasen Mu~olinl üçiin
<'Ü etıtPrnasyonalc hiç bir zaman 
rlddt bir cheınmi~·et vermem!ştlr. 
Zaten bunun için df"'ğiJ midir ki fn
gllterenin Ye Amerikanın 8ovn~tlnr
le rniinnsobet tesis etmeğe ·kork
tukları hir dcvlrıfo. o en ufak bir 
tereddlit göstC'rmcıden )loskovaya e
lini uzatmı~ \ 'O Uçünril enternasyo
nal tarafları ltalynn komilnistlerl
nln henll7. faaliyette devam ettlklerl 
bir ~nmnnda bile Sovyetlcri tanı
maktan çekinmemiştir. !şte yakın 
lıdclisclerln tarihi önümüzde: 

!!6 llkteşrin 922. :Musolini Roma 
ilzerine yürüyor. Dört giln sonra ya
ni ayın otuzunda kral Emanuel ken· 
dislni kabine teşkiline memur edi
yor. 26 iklnciteşrinde parlamento 
yeni başvekile fcvka!Ado saJAhfyet
ler veriyor. Ve bir yıl sonra, yanl 
30 ikinclteşrin 923 de Musolini par
lamento kürsilsünden şu sözleri söy
lüyor: 

"- Eğer Sovyetler ekonomik bir 
muahede imzalamak isterlerse Rus
yanın eski müttefikleri arasından 
ilk olaral\, ltalya, yeni rejimli Rus 
devletini 'fonımağa haıır bulundu
ğunu beyan eder.,. 

Aradan bir yıl da:.ıa geçiyor. 92• 
yılı ikinclkA.nun ayının onuncu gü
nü Sovyetlerle İtalya arasında mü
zakereler başlıyor ve imzalanacak 
muahede esasları o kadar üstün kö
.ril, o kadar münakaşasız, o kadar 
süratli olarak kabul ediliyor ki tngil
teredo iktidar mevklinde bulunan 
Amele partisi lideri Raınzey Mak
donald geç kalmaktan korkuyor; 
20 gün sonra yani 1 şubat 924 de 
1nı:;ilterenln yeni Rus devletini ta
nıdığnfı Moskovaya müstacel bir tel
grafla bildiriyor. 

G Şubat. 8ovyet - İtalyan muahe
desi H.omadn imzalanıyor. 

7 Şubat. Sovyet Rusya, ltalya 
tarafından hukuken tanınıyor ve 25 
şubatta So,·yct Rusya nezdinde ilk 
İtalyan sefiri sıratiyle Kont Manıo
nl Krcmlin'dc Hlmatnamesini tak
dim ediyor. 

Bu kadar çok işin bıı kadar kısa 

Toınıtoını 
amcaıroon 
cazı ıoesa 

Komünist dü.Jman cephenin ilk 7mrıılıı§ yıldönfünü 
Jaııon Büyilk JJlçilifjindc ~ere/ine verilen mıvarcdc 

Elçisilc 1.onuşurTmı 

münascbctilc Bcrlinde 
Bitler Japo1ı Bilyiil;; 

bir zamana nasıl srğdmlablldiğlne 
gelin de hayr~t etmeyin. 

Yapılan muahede pelc mühimdi. 
İtalya bunda yalnız komünist Rus
yanın elçilerine, memurlarına ve 
ticaret heyetlerine diplomatllc masu 
niyet tomln etmek ve komünist nus
yaya en fazla "mazharı rilçhan,. deY 
!et muamelesi yapmak tnabhüdilnde 
bulunmuyor, ayni zamanda iki tıırnf 
gemilerinin karşılıklı olarak Knra-
deQizdeki Rus Ye Akden!zdeki ıtaı . 
yan limanlarında serbest dolaşmak 
hakkını kabul ediyor ve Sovyet sey
yahlarile Sovyet Rusyadan gelen 
mallara büyük kolaylıklar vaadedl
yordu. Ve bu halden bugün komU-
nistlere karşı dünyayı azamt ihtiya
ta davet edon faşist ltalyada en u
fak bir kuşkulanma hissedilmiyor
du. 

Bu muahedenin 1tah·anı. mühim 
bir iktisadi faide temin. ~tmiş oldu· 
ğu da iddia edilemez. Amerikan Ye 
fngillz salnameleri "1924 _ 1!128 de 
!tnlyaya 25 milyon dolar satış yap
mış olan Sovyetlerin 1928-1932 dev
resinde bu miktarı 39 milyon dolara 
çıkarabildiklerini; buna mukabil 
1924-1928 de Rusyaya 73 mllyon 
dolar satış yapmış olan ttalyanlarm 
1928 -1932 de bu satışı ancak{) mil
yon arttrrnbilerek 78 milyona çrka
rabildiklerini,, kaydetmektedir. Hal
buki bu ltnlyan satışı ayni devreler
de Almanya, İngiltere ve .Amerika-
nın Rusyaya yaptıkları satışın ya-

nında pek zavallı kalmaktadır. Bu hnl 
ltalyada şüphesiz bir hayal kırıklığı 
uyandırmıştı. Fakat buna rağmen, 
hattll bir müddet sonra 1zvestiya ga
zetesinin sabık başm uhnrrirl Karı 
Radekin İtalyan faşizmi aleyhinde 
muhtelif vesllelerle yazmış oldu~u 

pek şiddetli makalelere rağmen !tal 
yan hükümeti komünist Rusya aley
hinde en u{ak bir teşebbüste bulun
mamış, hatta. 12-24 mayıs 1933 de 
komilnizmln kft.besi olan Moskova 
ile Roma arasındaki bağları kuvvet
lendirmek için hazırlanan bir proje
yi müsait karşılamıştı. Bu sırada 
Hitlerin temayüllerinden şüphelen
meğe başlayan Rusya, şarki ve mer
kezl Avrupa de,·letlerl ile mütemn-

1!..- Devamı 4 Uncllde 

. !lacift difl.OC fd: - -- - ---
ffe\sonaıını 'ffa0i1Dş~D®11 

Üçüncü Selim zamanında, yıllar
danberi süren savaş, Osmanlı ordusu 
için hiç bir muvaffakryet temin etme
mişti. Ordu, Rusların karşısmda pe~i
şan bir vaziyete düşmüştü. "sefer ahva
li'' fena gidiyor, ser.::ları ekremin bece
riksizliği, ataleti bu perişanlığı bir kat 
daha arttı!)'Or, orduda it&:.at ve inzibatr 
baltalıyordu. 

İstanbul ko:.ilhanbeyleri, serseri gü
rühu gemi azıya almışlardı. Bunların 
taşkmlıklarr, münasebetsizlikleri cekil
mez bir dereceyi bulmuştu. 'Birkaç; ka
deh rakr ile kafasını tütsüliyen, bir iki 
binlik şarap deviren kendisini ''Mcdinci 
!stanbulun s:ıhip kıran hakimi,, sanıyor
du. 

İstanbulun muhtelü köşelerinde du
yulan, hep külhanbeyi narası, iki tarafa 
sallana sallana yürüyen zorba sarhoş

ların bıçkınca laflarıydı. Halka göz da
ğı vermeğe çalışıyorlardı. 

Üçüncü Selim bu rezaleti günü gil· 
nüne haber alıyor. "Sefer ahvali kadar. 

payitahtın hali esefengizi., de onu ha
rap ve müteessir ediyordu. Onun iti-

kadınca savaş mağ!Ubiyetinin ve şehir
deki rezaletlerin, ahlaksızlıkların yega-

ne saiki, her g:in !stanbulun muhtelif 
semtlerinde içki sofralarının kurulma
sından ileri geliyor, halkın kaygısızlr-

ğı, dini mübalatsrzlığr bu kötü netice
yi doğuruyordu. 

İhtikar, zaruret son dereceyi bul
muştu. Esnaf savaşın uzamasından 

memnundu. Değerinden çok fazla fiyat 
larla satış yapıyorlardı. 

İçeriden esnaf, drşarıdan düşman! .. ~ 
Halk bunların arasında, zavallı ve peri-

şan inleyip <luruycrdu. Üçüncü Selim 
her akşam billur kadehler içinde içkisi-

ni içiyor, neylerin, tanburların nağmele 
ri arasında güzel sesli cariyelerin gazel 

ve şarkdarını dinliyor, göbek atışlarını 
seyrediyor, fakat memlekette içkinin ö
nüne geçmek, saz alemlerine nihayet 
vermek için de çareler dü~nüyoı·du. 

Bu düşün'.:esini hakikat yapmak için 
günlerce kafa yordu. Nihayet bir gün 
aklına esti, hemen şeyhülislamı çağırdı: 

- Bugün.den tezi yok. Camilerde 
zafer dualan okut 1 Var git lazım gelen 
tere talimat eriştir! emrini verdi. 

Üç gün sonra tellallar İstanbul so· 
W'" LOt!cn sayfayı c;evirlnlz 

H. Rii!tii TIRPAN 
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Komünist 
Baştara!ı 3 üncüde 

diyen dostluk muahedeleri imzalı
yor ve böylelikle Almanyayı blr si
yasi çenber içine almağa sa•aşıyor
du. Bununla' beraber Almanya aley
hindeki bu çalışmasmı gayet şeytan 
ca bir dikltatle gizliyor Ye sureti j 
haktan görünerek bir taraftan da 
müddetlerinin bitmesi yaklaşmış o- j 
lan Alman - Rus muuhedelerini ye- ı 
nileyordu. :Musolinl o zaman LitYi· 
nofun bu çalışmasında hiçbir aykı
rılık bulmuyordu. Nitekim 2 eylül 
1933 de Rusya ile bir "dostluk, ade
mi tecaYilz ve bitaraflık,. muabed€sl 
imzalamaktan da çekinmemişti. Hat 
tt Uç ay sonra Romayı ziyaret eden 
Litvlnofu debdebeli bir surette kar 
şılıyarak İtalya, Fransa, lngiltere 
Ye Rusya arasm<la bir büyük anlaş
ma yanmak kin bir takım ı>saı-lar 

R .. ;fill'HllltıuıllfdUIHi!ltuımıtı11111111l!tmııııııınıı:ıtıH11!11llR 
kaklannda "bülend avaz ile" bağırıyor 
lardı: 

- Ey müslüm:antar! Evlerinizde 
ibadetle meıgul olasız. Ordunun muzaf 
fer olması için Allaha yalvarmanızı pa
di§ah buyuruyor: 

Padişahın buyruğu da para etmedi. 
İatanbulun sefihleri eğlenmc~den, %evk 
ve sa.fadan geri kalmadı. Halk padişah 
buyruğuna ehemmiyet vermedi, şarap 
içti, zevk etti, kadın peşinde koıtu. 
Çayırlar, ıubaşlan, Boğaz kıyılan kah 

kahkahadan §arkı seslerinden inledi, dut 
du. 

Kim dinlerdi padiıah buyruğunu; 

Zevk, ıafa, aaz, tarkı, kahkaha, kadın 
ve gılman varken? Dua ile peynir ge
misi y3rür mü hiç 1 

Turhal ıeyhi Mustafa, kanşık işle
r.ini düzeltmek için lstanbula gelmişti. 
Fakat nereye baş vurduysa bir türlü -işi
ni bitiremiyordu. Mustafa düşün.dil, 
maksadına nail olmak için, ne yapmalı, 
nasıl bir bir hattı hareket takip etıne
liycli? .. , 

O, çok zeki bir yobazdı. Hem de 
şeytanı eşeğe ters bindiren yobazlar
'dan f ••• 

Zek!sı ona gideceği yolu göster
ai: !şJerini başarmak için paclişahm 
nazarı dikkatini celbetmekten başka ça
re yoktu. 

Bu çare ne olabilirdi? 
Gene düşündü. Murakabeye aaldr. 

Nihayet bir çare buldu. Şeyülislamm 
konağına gitti, karşısına çıktı ve şu uy· 
ourma :r:.iyayı anlattı : 

- Alemi manada cenabt peygambe
ri gördüm: "Git şeyhülislama §unları 
aöyle: Tez elden müskiratı menetıin, 
fuhşun önünü alacak ahsen tedbirler 
hazırlasın. Bunlar yapılırsa savaştan ü
mit bekliyebilirlert., dedi.. 

Şeyhlislam rüyaya inandı. Mustafa
nm sözlerini dinlerken ağzı bir kal'11 
açıldı, böyle bir rüyayx kendisi gör 
mediği için derhal şeyhi kıskandı. 

Hemen kalktı, saraya koştu. Musta
fanm rüyasını padişaha anlattı. Üçüncil 
Selim de rüyaya inandı, peygamberin 
ikaz ve ihtarından memnun oldu. İlk İ§ 
olmak üzere şeyh Mustafanın taltif o
lunmasınr, sonra da bir "hattı htima
yun" çıkarak İstanbulda ne kadar mey 
~e varsa kapannıasınr, fuhşun, zina
nın önüne geçmek için sıkı tedbirler a 
lmmasını emretti. 

Meyhaneler kapandr. Fakat bunun
la işretin önüne geçmek gene kabil ol· 
madr. ~u sefer, zorbalar, külhanbeyleri, 
ıersenler • kabadayılar evlerinde i ·mc-.. b :ı: 
g~ aşladıl:r. Eskiden evlerine ıarhoş 
gıdenler, ~ımdi evlerinden sarhoş cıkı
yorlar, gene sokaklarda nara at;rak 
şuna buna sarkıntılık, "hatunlara har
fendazlık,, ediyorlardı. 

Ya fuhuş! , 
Gene alabildiğine devam ediyordu. 

Kapatılan; basılan gizli fuhuş ocakları 
yerine başkaları açılıyor, açılanlar:n sa
yısr, kapatılanların sayı,,mı birkaç misli 
geçiyordu. 

Meyhaneler kapandı. Fahişelerle 
mücadele bir savaş halini aldr. Fakat 
sonunda ordu gene muzaffer olma.dr. 
Bozgundan bozguna uğradr. Bu kötU 
vaziyet karşısında şaşrran üçüncü Selim 
son kararını verdi: ordunun muzaffer 
olması için fuhşu ortadan kaldırmak, fa
hişelere gözdağı vermek lazımdı. 

Esasen, peygamber de rüyasında 

şeyh M ustafaya bunu söylememiş miy· 

di? ..• * 'fo :(. 

HABER - Ak~am pos~ 

düşmanı 
tesbit etmegi olle makul bulmu.;tu. 

Göriılüyor ki 1924 den 1933 e ka
dar içtimai ictihat zıdhkları hiç l.:ıir 
surette siyasi temaslara engel ola
mamıştır. Komünizm tehlikesi bun
dan birkaç ay eYrnline gelinceye ka
dar İtalyada faşizmin iktidar mev
kiinde bulunmasını haklı göstermek 
için halka karşı kullanılan bir for
müldü. Komünizmi bir dış siyasa 
mevzuu halinde ele almak İtalyanın 
"ademi tecavüz, dostluk >e bitaraf
lık., muahedesini imzaladığı gün, 
l\1usolinl, bu vesile ile şu beyanatta 

DIŞ SlYASA 

Vugoslavyada bir 
b'ilyram ve Romada 

bir ziyaret 
(B~tarafı ! incide) ı 

teri tarafxndan da ziyafetler ve balolar 
veriliyor. 

, Bundan sonra Stoyadinoviç ş:ma:t 
!talyadaki bazı sanayi merkezlerini ge
zecektir. 

bulunmuştu: 

Roma doktor Stoyadinoviçe göster 
diği bu debdebeli misafirpı•rverliği 

şöyle izah etmektedir: 
" On üç yıldanberi ilke defa ı;, arak 

bir Yugoslavya başvekili tarafınd~n "- Bu muahede bir dostluk poli
tikasının mantık! inkişafında bir 
merhaledir. Daha faydalı neticeler 
temin edecek bir esas vazifesini 
görecektir.,. 

resmen ziyaret ediliyoruz.Bunun içb kom 
şu devlete karşı olan yüksek dostulug-u 
muzu ihsas etmemiz pek tabii telakki 

Eğer İtalyan diplomasisi Musso
llni tarafından verilmiş olan bu im· 
ı.alar ve sözlerle artık kendisini mu 
kayyed addetmiyorsa, eğer İtalya 
Rusya ile yapmış olduğu muahede
lerin Japonya aleyhindeki gizli 
maddelerine artık riayet etmfyecek
se böyle mühim bir değişiklik için 
komünizm tehlikesi gibi boş bir for 
mili ve mevcut olmıyan bir tela.ket
ten daha başka. ~e kun-etli sebeb. 
ler bulunması icab eder. 

Hitler için de vaziyet böyledir. 
Bitler dil alı~kanlığı ile '\"e propa
ganda zaruretleri yüzünden ikide 
bir üçüncü enternasyonalin aleyhin 
de ağzına geleni söylemektedir. Bu. 
nunla beraber komünizmin Alman
ya için de bir tehlike olmadığı her
kesin malfımudur. Hitler hükümetl 
bunu bildiği kadar komünizmin ar. 
tık Çlnde taraftar toplryamadığını 
da bilmektedir. Çin - Japon harbinln 
başlamruırndan evvel bu harbin baş
lamaması içln yapılan bütün elyast 
teşebbüsler hep SoYyet nüfuzunu • baltalamak pahasına yürümüşler. 
dir. 
Çinde Alman askert heyeti 

Çin ordusunu ıslah için Almanya 
Çin hUkfimetinin emrine mühim bir 
askert heyet göndermiştir. Bu he
yette altı general ve altmış beş bü
yük rUtbeli erkA.nıharp vardır. Çin 
Almanyanm mUttefiki olan .Japonya 
ile harbe glrlştlğl halde bu a~-kert 
heyet, büyilk Alman erk!nıharblye. 
si taı·afından geriye çağrılmamrştrr 
ve Çln bü: "k erkA.nıharbiyestnln 
emri altında. çaltşmıya devam et
mektedir. Hitlerln nazariyeleri tle 
'~:ıntzm aı ·ında. şekil ve derece 
farkı va.rdır, yoksa usullerde ve tat
bikatta bir benzerlik görülilr;~ 
tarafın--k~·maı nizamlnrm~"1·f ",arli
lar, düne kadar, Hitlerle Stalin1a #;. 
konomik sahada bir sürU vesika.tar 
imzalamalarına ma.nı olamamıştır. 

Adolf HiU-rln iktidar mevkllne 
gelir gelmez ilk iş olarak, 1 Şubat 
1933 te Sovyet - Alman gizli muahe
<lc. ~ beş yıl müddetle uzatmış ol
d~nıı nasıl unutabiliriz? 1926 da 
~~ıı~ış olan bu muahedeuin m\ld
detı 1931 de bitmişti. Hitler, iki yıl 
lılt ölümden sonra bu muahedeyi 
tekrar dlriltm • .;tir ki önilmUzdekl 
1938 yılı Mayısmın beşine kadar 
mer'i olmakta devam etmesi icab 
eder. 

Almanya. namına. sabık ölU baş
vekil Strezman ile Sovyetıer namına 
Krestlnski tarafından nazırlanmIŞ 
olan bu muahedenin sadece "iki ta
rafa fyl münasebetler tesis etmek· 
le iktifa,. etmemekte olduğu m.a
lQmdur. Bu gizli muahedenln lktncl 
ve Uçilncü maddeleri çok Uertye 
gitmekte ve bir taraf "bir UçUncU 
devlet tarafından vey:ı. birçok dev· 
letler tarafından,, tecavüze uğr1ya.
cak olursa diğer tarafr tam ve kat'l 
bir bitaraflık muhafaza. etmiyc moc 
bur bulundurmaktadır. Yine eğer 
bir tarafa "malt ve lktısadt bir boY· 
kot,. ilA.n edllirse diğer tarafın bu 
boykota iştirak etmemesi bu mua
hedeyle kabul edllmiş bulunmakta
dır. 

edilmelidir." 
Hakikaten Roma, on ·üç yıl • önce 

Yugosl.ivya başvekilı meşhur ihtiyar 
Pasiç tarafından ziyaret edildikten ıon 
ra bir başka Yugoslavya başvekili ta
.ufından ziyaret edilmemiştir. 

Bununla beraber bu debdebeli kabul 
de Belgrad anlaımasmm, ve Berlin-Ro 
ma mihveri devletlerinin Tuna havzası 
na yakın devletlere verdikleri ehemmi 
yetin de tesirini bulmak pek tabiidir. 

Yalnız şurasrnı kaydetmeği unutma 
malıyız. Bedinin debdebe ile kabul et 
tiği Macar başvekili Daranyiden dinle 
diği nutka bemer bir nutuku her hal
de Roma muhterem Stoyadinoviçten 
beklememektedir. Şekip GONDOZ 

Alı'.ŞıW NEŞRiYATI: 
18,30 plakla dans musikisi, 19 bayan 

tnci tarafından ~an; piyano ve keman re· 
fakatile, 19,30 radyo fonik komedi, Fatma 
kadın mahkemede, 19,55 Borsa haberleri, 
20 :Mustafa ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, 20,30 bava ra
poru, 20,33 Omer Rıza t:ırafınean arapça 
söylev, 20,45 Nezihe ve arkadaşları tara
(ından Türk musikisi ve halk şarkıları, 
(Saat ayarı), 21,15 Bedriye Tü:ı:in tarafın
dan şan: orkeı;tra ref::ı.katile, 21,45 orkes
ra, 22,15 ajans haberleri, 22,30 plakla so· 
lolıır, opera ve operet parçaları, 22,50 son 
haberler, ve ertesi gilnün programı. 23 
son. 
BlJKREŞ: 

18 Rumen bavaları, 20,30 Viyans:dan 
senfonik konser nakli, 23,30 Viyana mnzı. 
ıu. 
VARŞOVA: 

18,15 konser, 20 müzik, 22 Şopen reslfa 
li, 23 cazband. 
BUDAPEŞTE: 

Sigan orkesstrası, 20,30 Budapeşte kon 
ser orkestrası, 23 cazband, 24,10 slgan 
orkestrası, ========:::::::::: ıer Almanyasının gözünde üçllncil 
onterna.syonalln Avrupa medeniye. 
tinl tchdld eden bir tehlike gibi g6-
ztıkmediğiue, belki Alman kalkm. 
ması lçin vücudu I!zım bir mantvel~ 
addedildiğine dela.Iet eder. 

Binaenaleyh Berlinln faşist dev
letler arasındaki tesanUdU uzak şar
ka kadar yaymayı }tabul etmesinde, 
Roma gibi daha başka. ve çok ctddt 
siyası sebeblcr ve hakikatler ara
mRk doğru olur. 

Bu siyası hakikatler şunlardır: 
1 - Bu anlaşma tngiltereye karşı 

yapılmıştır. 

2 - Musollnl fslA.m Aleminde yap. 
tığı ta.hrlkM Te Akdenlzdekf donan
masının artışı yüzünden bir harb Çt• 
kncak olursa beraberinde buluna.. 
ca.k yardımcı bulmuştur. 

3 - Hitıer bu anlaşmayı Çekoslo
vakyaya saldırabilmek için de~ll, 
Londra. kabinesini tazyik ederek da· 
ha müsait şartlarla konuşabilmek 
ve pazarlıklara gtrişebUmek için 
imzalamıştır. • 

Hiç şüphesiz Berltn - Roma mth. 
veri ayakta durmaktadır. Fakat bu 
mihver yalmz Berlin için faydaltdır. 
Hitler emretmekte ve Musollnl ta
kip etmektedir. Menfaatleri kesesi
ne doMurmakta. olan Hitlerdlr. Mu. 
solini sadece masrafları tediye et. 
mektedir. 

Bir askert ittifakın iki tane Na
polyonu olamaz. - Jacqnes Bardoux 
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K \6JJ <ÇOK D=«A~~~iL.,.E~ 
!CERDE: l • f nşaat Ye tesisatı bilen Gemlik ipek 

fabrikası yakında aı:ılacak, işlcmeğe baş
layacaktır. 

• Hükumetimiz ile Polonya arasında 
yeni bir ticaret anlaşması için yapılan 
müzakereler bilmiştir. 

• Tunceli isyanının ele başılarınuan 
Ifoydaran a~ircti reisi Kamerle 15 arka
daşı, mahktimiyet cezalarını doldurmak 
üzere, lımir, Balıkesir, Burdur, Bolu Ye 
Bursa hapishanelerine taksim edilmişler
dir. 

• Vali Ye Ilelerli:re Reisi Muhiddin Üs
tündağ şehre ait bazı işler hakkında temas 
Jar yapmak üzere pazar günü Ankara:ra 
gidecektir. 

• Bursada tifo Yakalarının günden ~üne 
arttığı görülmü~. bunun için laıımgelen 
tedbirler alınmıtır. İlk okul talebelerine 
aşı yapılml\ya başlanmıştır. 

• Küllür bakanlığı, lise ve orta okullar
da okutulan fidk ve kimya dersleri icin 
en son sistem aletler getirtmiştir. Bunlar 
pe;yderpey okullara gönderilecektir. 

DIŞARDA: . o~ 
• ft3ly:ı hariciye nazırı koııl cı:ı.n ,c 

. - d l sume 1-ransa ınaslahatguzarı Blon e denınc· 
Tunus hakkındaki şimdiye kadar u ıı::ık· 

· · t .. .• ·1 · · l·ı· ı· d:ısronu mış tıcare ı>rcuı crın ın ı' 

kında bir anl:ışma iınz:ılamışhınlır._ 
1 

ara• 
• H:ıriciye nezareti, iki mcııılc~e 

510
c!e 

net LCC 
srnd:ı. yapılan miiz:ıkcrclcr k. ]luıiııt 
Panama ile KoJombia ar::ısınıln 1 ,·c lJtl 

ihtili\fmın b:ıHedilmiş bulıındıı~n~~cl:ı ışe 
hudut tahdidi komis:rnnıınun ynı.ıı 
bnşlıyabileceğin.i bildirmiştir. 

1 
r ııtr· 

b-l- ~ovvel e 1 • 5 Kanunueveldc u uıı .~ · ~ ,., • . . kııbtıltl 
li~inde Slıılin kanunuesa~ın~n k ııı.ıınn· 
dönümü, millt bayram şekJınrl~ . ıı ıer ,·e 
mıslır. Bütün ınemleke!te, mıtırıı:ı 
haİk şenJ\kleri ·yapılmıştır. H ~)1 'rıl 

• Amerika h:ıriciye müsteşarı ~1 ın )'C· 

ı"<onun i~tifa etliği zannedilen pod rı:ıecc~I 
rine Almanya serirli~nc tnyın c 
ııii:vlenmektedir. J!C11era1 

• Hiller hu sabah has1a bulunan 
1 

:ıt ıc· 
Lüdrndorfu ziyaret elmi~. 'e ıııh 1 

ınenn i etmiştir. knr:ır 
• Memleket dışına çıkarılmasına n,•rıl· 

1. den "' verilen muhabir Herman Rer ın 
• Adliye Yekalcti, hakim maaşlarının bi

rer derece arttırılması hakkında hazırladı
Aı yeni bir kanun 13.yihasını Başvekdlete 
vermiştir. 

ınıştır. ~ 
======:::::=======~ dize edtl• 

• Buğday ve baklanın standıır . ııu hU' 

mesine karar Yeren lklisat vckaletı 
sustaki incelemelerine baş1ııınışt;~~·:ıltnrıll • ~latbual genel direktörü N:ıci, Sinoplan 

lstanbula gelmiştir. 
• Arazi tahrir kanununa vöre alınacak, 

para cezalarının devlete ait olduğu beledi
ye.Ye bildirilmiştir. 

• Gümrükler umum müdilril Mahmut Ne 
dim Ankaraya gitmiştir. 

• Falih ve Kadıköy kazalarında Kadas-
tro işine başlanmıştır. 

• KlZllayın Bcyoölu şubesi tarafından 
Tokatliyan salonlarında vereceği senelik 
balo için hazırlıklara başlanmıştır. Mevsi· 
min en güzel balosu olmasına azamı şekllf 
de dikkat edilmekle ve bu işle bir komite 
meşsul olmal•tadır. 

• Notaların gümrüksüz ithali içln, De
nizli mebusu NeC'ip Ali tarafır. dan Millet 
Meclisine kanun layihası nrilmiştlr. 

• Deniz ticaret müdürlüğünün ısmarla
dığı üç motörlü sandalın inşaatı bitmiştir. 
Sandallar, rıhtım ve şamandıralara ba~la
nacak halat ve palama işlerinde kullanı
lacalc, bu ameliye kürekli sandallarla ya
pılmıyacaktır. 

• Kanser enstitüsü komitesi diin Üniver ı 
sitede toplanarak eVYelce verilen bazı ka
rarlar ve direktifler etrafında incelemeler 
)•apmıştır. 

• Koradeııiz ])oAazınm otuz mil açılın· 
da görülen mayin hruA bulunamamıştır. 
Mayini a..ramaya memur edilen müfreze 
nraştırmıılarına denm etmektedir. 

• İnhisarlar idaresinin yeni barm~ o
larak hazırladığı Tiryaki sigarası sene ba· 
şında piyasaya çıkarılacaktır. İdare bun
dan b:ı,ka üç ç~it si1tara tipi daha hazır
lamıştır. Bunların adları şunl:lrdır:Marma 
ra, Florya ve Moda- Fiyatla .. ı da 15. 12,5 
ve on kuruştur. 

• Cerrahpaşa hastanesi başhekimliitine, 
lJa~eki hastanesi bakteriyolo!l. ve entaniye 
mütehassısı doktol" Esat Durusoy tayin e-
dilmiştir. 

• 'Birkaç zamandanberi altın - k "e 
da görülen gayri tabitlikleri önleı:tıj~iode: 
bundan sonra aJtını norma] şarı~a~ıı.ıı ı.ıı· 
teshil etmek iı;in Maliye yek;ilel~ jçinde: 
rarlar almıştır. Karar, birkaç gun 
aIAkadarlara bildirilecektir. paroı 

• Tütün inhisarının haııriadığl 
yılbaşında satışa çıkarılacaktır. EJ'tliıılt1 

• Konya Ercğlisinde tenekeci . ıiftiudO 
4 yaşındaki ı;oc~u. 9 metre de~0,.runuı:ı 
bir kuyuya düşerek ölmü.ştür. :urdeba? 
lı:ı.şı patlamış, elleri ayakları 
olmuştur. y ııııP{j 

• İhtilas suçundan 4 sene on 3 ı~terl 
cezasına mabkiim olan nıırsa 5~aktcııı• 
roiıdürlü~ü muhasebecisi füıydıır si bOı-' 
daki bu kararı Temyiz mahke~e JJeraıf 
mu,, yeniden yapılan duruşma a 
etmiştir. ttnekfd 
• Bursada lodos şiddetle de\'aıtl ıı:uŞ. ~ 

dir. Birçok telefon hatları boııt ıarı 10" 
şil n Ulu Camilerin kubbe kurşun . 
dostan sökülmüştür. . ı.aç ııats~ 

• Trakyada bu )'tl mühim bır Jferışıl 
lık kurutulmuş, bu yerler rlr:ı.ate e 
bir hale gefirilmi,-tir. dil ıoetlıl' 

• iş kanununun tatbiki etrafı~unlŞ oJ9111 
meler yapmak üzere Bursaya gı 

1 
Jt•l~ 

tş ıfairesi üçüncü mıntakrı ümir 
şehrimize dönmüştür. ____./' 

Tahsin özer 
Trabzona döndil uııı1!'. 

Gire:run 7 (A.A.) - üçiinCÜ ~ 
ml mtlfettlş Tahsin özer refakg; dtP 
""--'bzon vali belediye reisl ve _.,,tj 
ı.nı. , lbU g"· ... 
birçok zevat olduğu halde ~ 

ım· bU ~ tJ vapurJ:ı. şehrimize ge ış, elet e 
diğer bir vapurla. Trabzona. av 

mişti. ~ 

Senede yalnız bir tek film çeviren ilahi yıldız 

PAULA WESSEL Y'nin 
Rn sene gUrecejlmlz yegAne fiJınl 
Büyük Çılgınlıklar 1 

Şaheseri UntlmUzdekl perşembe akş9tJJ 
Gala olarak SARAY Sineoıasıııds 

gUsterllecektir 
.......... lllllliıi ........ lllllllllllllllllll~~:±f?' 
•••••••ı Bugün matinelerden itibaren 

5 AKA R YA sinemasında 
Enda.mI1, sevimli ve ha..nıketli kil!}ük ytldı71 ~ 

SHiRLEY T EMP L. c;. 
Genç mesleğinin en gllzel ve fransızca. sözlü 1) 

Ç 1 N • Ç 1 N (Şanghay'ın yeti~ fUJJl-
BnyUk ve küçükleri ınemnun edecek ve hayrette btra.kacak .:a"• 

uavaten : Paramount Jurnal va Mlkl .,.. 
. Çocuklara tenzilltlt fiatlar: 25 kuruş - srurıey'ın 

hediyeleri dağıtılacaktır. ~ 

Rusya son yıllarda Almanya.nm 
sinirine dokunacak bazı hareketler. 
de bulundu. Faraza Fransa. ile itti
fak etti ve Çekoslovakya ile anlaş
tı; Cenevredeki faaliyeti He de Al
manyanın hoşuna. gideblldiği söyle
nemez. Duna ra~men Hitlerln bir 
gizli muahede ile yüklendiği vazlfe. 
leri nasıl başa.rdığınr ispat eden blr G ftjd 
hAdlseyle karşılaştık. Bu yıl ktııl- ·l-•&11 BOtUn ençllk ve GUreş meraklılarına .m e.;. 
ordu erkA.nıharbiye reisl mareşal fan 
Tuhaçcvakl ile aralarında Sovyetle- Losanceles sladıntla 100,000 kişinin huzurunda yapı 
rin Londra ataşomlllterl Putnayr da 
görduğumuz altı general Rusyayı ce- üç beynelmilel Pankras güreşi 
lik adamdan (Stalin) kurtarmaf is- Dünya a.am - 1 ~u ı..-ın ÜÇ karczııacma ·ıtalı 
tedikleri zaman kurdukları plft.nt bU -r pıyon U~ ~ .,,., .,,.. . . ~ınerı 
vük Alman erld\nıharbiyesine de aç- 1 - ÇtM LONDOS ile Amerikalı DEAN. Z - ALİ BABA nam.mı tapyan me§hur Ermenı ile • 
~ak hatasına dUştülor. Mareşal DtC DAW iSCURT. 3 - İstanbullu ZAHAR!AS ile İtalyan JOE SAVALDL ınUthıP 
Blomberg ile gizli bir muhaberede AYRICA: Heyecanh filmlerinin en güzeli, maceralar filınlcrinin en i.yiıi, Gangster filmlerinin en 
bulundular. Mareşal derhal Alman 

B!r sabah evlerinden çıkanlar, muh
telif köşe ı;aşlannda kurulan dar:ığaç
Jarrnda bir takım heyulalann sallandı
"' <Sr&:.tler. Bunlar fuhşu menetmek 
gı:nı g . .. . " 1 
. . d'~ l r'ıne "biribrctı muessıre o 
ıçın ı6er e . . 

d
. lan bir kaç zavallı fahışeydı. 

g-izli nolfs şefi Himmler·i haberdar Posta Soyguncuları etti. Vo bu zat Alman hükQmeU tara-
fından meseleyi <Stalin) e blldlrme-
yo ve mnrP.şall~ e:Pnerallert tuttur- ~ 

nun-ıı memur edildi. Baş rollerde : Rikar do Cortez - Bella Lugosl f ~ 
Kızılonlu"lun başsız bırak1lma!5t- 1 O 

nm Stnlin diktatörlUMnün devril. Bugün ALKAZAR sı·nemasında başııU sun ıye ası . R .. tü .. TIRPAN 
•· e ın u~ mcsindcn mtihim addedilmesi Hft-
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O Yazan: Nlzamettın Nazif 
zeytin yağını sürünemedim, 

Tumya... içtim ve bitlendim ı 
.... lia"·r ded. · · ·· ı ııı~ . .J • ••• - ı - ne mnru soy e· 
~ tı:Yetindeyim, ne de fal açaca-
' lıaYir Tulliya._ lhtiyar büyük 
tıaoıı:: Benden istediği şey, bir parça 

.... s· bakmandır. Çox ka.şmıyoruın. 
~in 1~ &eçen gün kral bir deeti 
~ıııı •• ~'llgı hediye. etmişti. Onu neye 
~adınız? 

~ııı acı acı güldil: · 

ıer' A.!;tun da ondan ... Nerede o gü.n-
8il~liya. Benim şimdi zeytinyağı 'bQ e.ye takatim mi var? O, koc.a
b~ Tarkin :zamanında yapa
~İQ, bir 1ribarlıktı. BilyWt Tar
'htıürn kocam, sizin büyük baba
~ dtbdebeu Roma kralı, ah o ne eli 
ç~ ~ ! Bana hem IRlrUn.mek i

g~ltı-~ yemek için aytinyağı 
~~~ Kral Serviyüa TUlliyüa 
~ _dUtnnnnume yaptığı büyük 

~~~ kapatmak için ta.sa.rn.ıfa 
~ ~iği gü.ndenberi hiaaeme dil
' ~ekle karnımı doyunmıyo
tı~\bı için, o seytinyağmı sU.rü-
1~, . içtim Tulliya.. .. İçtim ve bit-

~ Roına kraliçesinin halinde 
t 8e •trıet bekliyen bir dilend aefale-
~a(a~inde hüzünlü bir ahenk vardı. 
bq. bu halde bulunan yaşlı kadm 

~ ~l_rk başını tevirip de Tulliya
~ d.i~i tahta kurulmuş bulundu
~orUnce hüznünden sıyrıldı, 

at et dilenen hali kalmadı; o an
' eş kesiliverdi: 

l<alk oradan küstah! - diye hay
~ 'I'arkinlerin tahtında ancak 
~ dar olan oturabilir. 

r'": )>a .. "fa Yına gasılmı§ gibi yerinden 
~ ;:k kızı omu.zlarmdan kavradı, 
, httan ayırdı: 

fa oıubikkat t Tulliya, bu ikinci de
~l\ bt_or. Scn"iyils Tülliyüs krzlarm

, el1rinin tahtta gözü o duğundan 
'k~nirse bu kızı kartallara yem 

küfürler savura ~avura taş binadan 
çıktı. Tekrar oraya, Komelyanm az 
eV\·el kendisini bulup kaldırdığı kızıl
cık ağacının bulunduğu yere gitti .. 
Serçeler ve çıttıh kuşları Romada bir 
taht olduğundan ,.e bu tahta olur- 1 
mak dikkatsizliğini gösterdiği için 
bir kraliçenin bir p~~si tehdit et
tiğinden ve ~ovduğundan bihal:x:r ö
Uişüp daldan dala sıçrıyorlardı. 

Tulliya sırtını kızılcık ağacına da
yıyarak bir an bu ötUşlere kulak ver
di .. Gö:&lerini yine o incir ağacına 
dikmişti. Kaşları çatılmış, yumrukla
n sıkılmıştı. Burnundan soluyarak, 
dişlerini g1cırdat.arak homurdandı: 

- Btı..vük Tarkin!... Tanakil ana
mız onun vasiyetlerine bizden saygı 
istiyor. Onun kim olduğunu Roma
nm bütün yaşlıları bilmiyorlar mı? 
Anamızın ba.buı olan haşmetlu Tar
kin'in Korent'ten buraya nasıl geldi
ğini bize öğreten yine sen değil mi
sin Tanakil ana? Haydi onu bir kena· 
ra bırakalım. Adını şimdi mabut Jil
piterle bir ayarda tutmak istediğin 

bUyUk babamııın tahtına oturan Ser
vlyils Tülliyüs hangi uil kandan ge
liyor? Onda r.asıl bir meziyet bulabi-
Jiyorsun kraliçe Tanakil? Babamız 

Scn·iyüs Tülliyüs'ün Kampanyada ya-

pılan bir harpte, Roma uğrunda çarpı
şarak ölen bir prensin oğlu olduğunu 
rh"Ryet eden sen bugüne kadar bu 

prensin adını bir tUrlü bize söyleme
jin! Acaba babamızın babası - geçen-

lerde senatoya giılel'kcn Serviyüs Tül
liyUs'e hakaret eden ve bu yü7den 
Tarpin kayalıklarına atılıp k ~~ '· ka
davrası kartallara yem olruı ~ht 

ihtiyar Etı:ııryahnın söyledıl"\ ~ıbi 

- hrrsnhk ettıği için iki kolu kesi
len bir Yunanlı olmıunn? Bu akla ya
kın geliyor. Zira babamız kral asil bir 

soydan gelmiş olsaydı, Roma için yir
mi defa harbe girmiş bir Etrliryalr 
askerin üç yüz keçisini elinden zorla 

t. e tereddüd etmez. 
'°il leh almaz ve böylelikle onu kendisine ha-
4ıı~ ~~t Tulliyayı yıldmmla vu- karete kışkırtmar.dı. 
~ 'al>I! dondürdü. Güzel kadının yU-

IU~ı:~ kesildi; boğuk bir sesle \"e 

J'~· 
i~ ~ise Tanakil... - diyebildi -

'~ r Uzerine nnd içerim ki tahta 
llıı lt;k oturmadım. Mabudlar baba
~. ~anın üstünden eksik etmesin-

'liıı ı:a tabu onundur ve biz bu 
~o!'tı l'lece <!evam etmesini isteriz. 

~lely:ı, bu sahneyi sessiz sessiz 
~lln ~rdu. Yaşlı kaclın, güzel to-

~ ~u kasemi üzerine blr parça 
' ı. 

~~ \ı~ın kabul olunmasını iste
t.':,~~· li'akat bundan !onra böyle 
~ıı.ı ın tekrarlanmamasını da is-

ı;:c~ ~illada fildişi tahta kraldan 
ııı.lı "' 8e oturamaz Tulliya ! Kar
~· ~Yı 'kraldan başkası eline ala.
~~ t?:-a. lacı Serviyüs Tülliyils'Un 
~~ l'ltıtc~~ Yapılmı§tır. onu ve Ergu-

Ul'\ 1 ı kaftanı ba§kaaı giyemez 
~· 
~~ Çırılçıplak olduğunu, bitli ol· 
~I' <li~ıaç _olduğunu unutmuş gibi 

~':r1• göğsu gerildi. Tavrına 
~t ~h • endamına bir heybet ver
·nıı ıı ... _!lt&.tak sol kolunu kapıya 

"' ~;: lı: ~ t ~'Idık dan çıkınız 'I'Ulliya. Ben 
~ bn~~ ça :aıatinUste Roma tahtı
t tııud: edılmesini istiyece.ğim. !ki 
~'ıı~~~ı ette bu odaya girmekten si 
\;ıtı 'IJ~t0tıım. Kocam bUyük Tar-
~ @t'e "'" Yetlerine aykın hareket e-

~~ 'l{;:ı!· 
'. f~la 1Ya bunun Uı.erine odada 
~ ''lctt d~ıınadı. Geri geri ~ile
'~ ~~~~rini, sihirli bir mık
~ L._n "t k ıhyormuş gibi fildişi 
~ ~l'>~ ll'talh uadan ayırannya-
~ l~ Ul~tı. Sonra birdenbire 
\..._:"'it. hu tna ve kardeşine arkumı 
"~a. k!'?tundan homurdana ho -
l -,, 1 e~di kendine mırıldana ı 

ç 11deıı en ağza alınmaz 

Bu sırada ak bir atla Palatinus'a 
dolu dizgin çıkan bir süvari, incir a
ğacının bulunduğu yere gelince. bir 

sincap çevikliğiyle yere atlamış ve 
hayvanı yed!yerek konıya doğru yü

rümeye başlamıştı. Tulliy~nın gözle
rini incir ağncmdan ayırmamasın ... 

sebeb herhalde bu süvari olac.aktı ki, 
onu görünce homurdanmadan va~e~
ti ve arkasından koştu: 

- Lüçiyus ! Lüçiyus ! 

Süvari dalgın dalgın yürüdü. Çağ"r
rıldığmı işitince durdu: 

- Oh! Sen misin Tulliya? 
- Yine çok yorulmuşa benziyorsun 

Litçiyua! 
- Her zamanki gibi taze ve güzel

sin Tulliya ... 
Sözlerinin duyulmasından çekinen 

kalın bir erkek sesinin en pes perde
den fısıldadığı bu cevab, genç kadını 
ga.şyeder gibi oldu. Sağ elini onun sol 
om\mllla atarak kapkara göuerin! de
likanlınm çiy mavi gözlerine daldırdı: 

- Kassiyüs nerede? 
- Kralla beraber Tiber kenıırma 

gittiler. Surun nehirle birleşen kıs
mındaki temelleri tetI-ik ediyorlar. 

- Çok kalırlar mı? 

- Belli olmaz. Ama .kral bu sıcak
ta yola çıkmak istemiyeceği içiıı sa-

nırım ki hava serinlemeden dö11ırez .. 
ler. 

- Öyleyse tatlı Luçiyüs. sana !-löy
liyeceklerim var. Oturalım şuraya ... 

Delikanlının yüzilndc yarı endişeli, 
yarı alaylı bir tebcs.süm dolaştı: 

- Ne söyliyeocğini biliyorum Tul
liya. Her zaman söylediğin şeyleri bir ı 
daha tekrarlamada ne fayda var. 
Bunlar benim ba.şaramıyac.ağım işler. 
Hem Kornelya bir taraftan çıkar ge
lirse başrnnv ağırtır. 

- Korkak! 
Devamı Yar 

HABER - ~lttam posran 

K.ongada eski 
eserler 
Muhafaza ve tamir için yeni 

tedbirler ahm yor 
Konya (llususi) - Şehrimizde bil 

bassa Selcukilere ait olan ve bu me
deniyetin asırlardanbcrl ayakta ka
lan şaheserlerini muha!aza etmek 
icin yeni yeni tedbirler alınmakta
dır. 

Selçuk saltanatına mesken olan 
Konya; yalnız Selçuk ve sonraları 
SeJcul' - Osmanlı mimari tarzını en 
güzel yaşatan 'llftyetımtzdir. Bun
lar arasında bllhaıssa Karatın·. ln
<.;e mtnnrc. Horozı u han, Su ltanhan, 
iplikçi camii, Tlbrlzli Şemseddin, 
J<onyalı Sadrettin mollanın türbC'si 
gi hl bu eski eserlerden sanat vo ta
rih ıleğcri çok ytiksck olanlar var
rlır. Ylııhırce senedir, znmanın bUtUn 
tahriplerine rağmen varlığını muha 
faza eden bu eserım·in tam himaye 
nltınn alınması için hükümetin de
vamlı takibini, valimiz ehemmiyetle 
rlfkkate alıııış Ye bunlardan bir ço
ğunuıı etrafını demir parmaklıklar
la çoYlrtmiştir. 

ÜzC'fl clddr>n acınarak bir h~~ac'iüf 
eseri f\lnrak hlr nldrrımla vıkılan 
inco mlnnronln de muhafar.~sr için 
t~tkik1cr yapılmaktadır. 

Duyarlarmıln. bütUn tabiat '\"arlık
larını. enuıal~lz. bir ahenk zeYkl için
de birleştiren ,.e 12()1 rle yapılan bu 
<'Ser l~nnyaya bircok turlstln gel
mesinde hir llmfl f11tnnı,tııdır. 

Bir inek 
satılırken 

A hcı öldUrUldU, 
satıcı ağır yaralı 
Menemen (Hususi) - Duga kö

yünde bir cinayet olmuştur. Ziraat 
lıankasına borcu olan ve ineğinin 

haczine karar verllon Duga. köyün
den Ali oğlu Murat Gilngörün ineği-
nin haczine teşebbUs edilmiştir. Ay
ni köyden Mehmet oğlu kahYeci İb
rahim A tcş, Muradın tne#inl almak 
istemiş, l\lurnt Güngör vermemiştir. 
Bu yüzden çıkan kavgada Murat ta-
bancasmı. lbrahlm de c;lfte tuteğinl 
ateş ederek b!riblrinl yaralamışlar 
dır. l brahlm, sol omzundan aldığı 

derin yaranın tcslrile ikl saat sonra 
ölmüştür. 1\luradm yarası da tehlike 
lidir. kendisi lımir memleket hasta
nesine yatırılmı~lrr. llldise esnrunn
da. kullanılan sll~hlar zabıtaca altn
mış, ndlly~y.f) "crllmiştJr. nır inek 
Yilzünden hir kişi ölrnUş, bir kişi de 
ağır surette yarl\lanmıştır. 

Yurddan 
KUçUk Haberler 1 

Mersin lsmetpaşa okulu himaye 
heyeti bu b~yram 41 fakir çocuğu 
giydirmiştir. 

İzmir belediyesi şehrin müstak
bel plAnınrn hazırlanması için bu 
yıl bütçesine 40 bin lira tahsisat ko
yacaktır. 

Mersinde portakal "e mandalin 
mahsulü bu yıl boldur. Portaka.lla
rımııa talipler fazladır. Müracaatla
rın hP.psi karşılanabilecektir. 

lğdırda pamuk satış kooperatifi 
tarafından bir pamuk çırçır fabrika.
fil kurulmuş vo törenle ac;;tlmıştır. 

tzmirde. dUkktmlarına. 18 ya
şından aşağr çocukları kabul ve o
yun oynamalarına müsaade edonJe-
rln cezalandırılacakları kahvehane 
sahiplerine tebliğ edflmlştlr. 

Konyaya kar yağmıştır. 
ÖnUmilzdekl mart ayında Kon. 

yada TUrkku~u şubeBi açılacaktır. 
Dunun için şimdiden faal aza kaydı 
na başlanmıştır. 

Ordu şehrinde telefon şebekesi 
tesisi etrafında tetkiklere başlan
mıştır. 75 abone bulunursa derhal 
tesisata. haşlanacaktır. 

Tarsıısta. yeni bir ilkmektep bl 
nasr yapılmasına lrnrar verilmiştir .. 

Yeni E&erler : 

Rabalar ve ı;ocoklar 
''Rıılnılar; ~·ocuklıır,. romanı, Turg<'nler 

in en cntcrc!lan bir eseridir. Yetmiş beş 
sene evci ynzılmı~ olına~ına ra§men elra
rı nıi:ıkl nıünnkn~n hAll devam etmektedir. 
llastın Ati Edip • Ynsıf On:ıt tarafından 
rıısça nslııırlan cillimİ7.C c;r.,·rilıni-ıtir. ç ,. 
])arnn Hemz.I J\itapce\'idir. iki dit lıir ora
dadır. 

Mersin mektubu 

•• 

Uç yllhk ithalahmız 
Refah seviyemizin gittikçe 
yükseldf ğini gösteriyor 

Mersin, (Hususi muhabirimizdcn)
Miktar itı.bariyle azalmsarna rapnen 
kıymet cıhctiyle yül-:sclen limanımız 

ihracatına karşı ithalat hususunda 34, 

35, 35 s:neleri içinde bir çok değişik -
likler var. 

Buranın başlıca ithalatı ham derr, 
petrol, pamuklu mensucat, kahve, çay. 
çuvallık kznaviçe, demir eşya, makine -
ter, otomobil, kağıd ve mamulatı gibi 
şeylerdir. 

Ham deri sanayii bir taraftan mem.. 
leketimide çok ink.:§af ettiği gibi bir 
kaç sene evveline kadar Çinden, Bre -

zilyadan eetirmekte olduğumuz mallar, 
- mukabilinde mal ihraç edilmek §ar
tından dolayı • şimdilik durmuş gib:dir. 

Bunun üzerine Mısırdan getirtiliyorsa 
da maliyet fiyatı iki misline yalan bir 

fazlalık göıtermekted:r ve bu sebeple 
cltri ithali çok eksilmiş bulunuyor. 

Bir petrol şirketi bir zamanlar 
Mersini merkez yapmak istemiş ve be
lediye ile uzun boylu müzakerelere g.'.-
rişmişti; iki taraf arasındaki büyük 
farklar üztrine firket depoyu Mersinde 
kurmaktan vazgeçerek, İskenderun li-

manını tc;cih etmiı, memleket bu yüz -
den hayli mutazarrır olmuıtur. Eğer 

bu depolar burada kunılmuı olsaydı 
ayn.=. zam.1nda bir çok ameleye de iı 
çıkmış olacaktı. Netice itibariyle be -

tediyenin biraz daha müsait davranma
ması yüzünden bu iş te elden kaçmlmış 
bulunuyor. 

Şirket son zamanlarda Payaa lima
nının faaliyete baılaması üzerine, ~rk 
viUiyetle:imize yakınlığı cihetiyle maa· 
rafı asgari derecey~ indı:ğinden, Payası 

tercih etmiş ve Mersinden sevkiyatta 
rekabet 1~ütün bütün imkansız bir bale 
girmiş ve bu işte Mersin için tamamen 
elden ka;ınlmıştır • 

Evvel:i. m.:ııı mensucatımızın parlak 
varlığı, sonra da takas muamelesi do-

layısiylc pamuklu mensucat pek az it
hal edi1ehiEyor. Buna mukabil kahve 

ithalatı günden güne artmakta; çünkü 
her gün ı:zayan demiryollarımız sarf 
mahallerini arttırıyor. 

Tiiccarlar arasındak.: rivayete bakı

kılırsa ihtiyaçtan fazla sipariş verilme· 
si de bu artmada imil oluyormuı. 

Antep fıstığı, uhlep, kitre gibi mad
delerin bu hinterlandda fazla yetiıtiril· 

mesi, bu gibi malların hem doğrudan 
doğruya hem de Suriye ve Mısır yolla
riyle Hindistana gönden1ebilmcs do -
fayısiyle çay ithali kolay olduğundan 

fazla miktarda celb~ilerck Karadeniz 
sahilleri ihtiyacının mühim b=.r kıı.mı 

bile buraca temin edilebiliyor: Hatta 
İstanbulumuz bile buradan çay alıyor. 
Bu sebeple bu malın ithali günden gü
ne fazlalaşıyor. 

Çuval kanaviçası de Hindistanda ye
tişmekte olduğundan ayni sebepler do -
layısiyle kolay getirtilebiliyorsa da 34 
senesine nazaran 35 de ithal!tın azal -
ması 7 5 bin tona mukabil yalnız 50 

bin ton bl!bubat ihras ed.:lcbilmesi, pa· 
muk ihracının da 97 den 87 bin tona 
düımeıi Lu malın da ithalini hayli ek -
siltmiıtir. 

Demiryolu, köprü malzemclen:. ithali 
de, büyük inşaatimiz dolaYJ1!iyle artmıı 
bulunuyor. Bakıra gelince o da kablo 
ve levhalardan ibaret; bunun da sebebi 
memleketin her tarafını elektrik ziya-

sına kavuşturmamı.ıdır. Sanayimizin 
yükselmesi makine ithalini de tabiatiyle 
artıntU§; memleketin iktısadl sahada 

ve binaenaleyh refahta yükselmesi oto
moh:ı ve kamyon ile aksamının fazla 

ithal edilmesinde yeglne im.ildir. 
Mersinin 35 senesindeki 1,700 mil • 

yon küsur liralık fazla ithalatı ge-

niş m"Jcyastaki sanayi ve şimendifer si· 

yaıctimizi?l tabii bir neticesidir; aksi 

takdrde 35 senesinde düıüklük gö!!ter • 

mcsi icap ederd:. 36 senesinde başta çay 
ve kahve He otomı;>~il ve aksanunm f.az· 

labğı istisna edilirse ~iiğer maddeler • 
de bilyUk bir teneuUl görülilr.. Çünkü 

o sene evvelkine nazaran bu gibi eşya· 

da 1.200 küsur liralık b!r yükselme gö· 
ze çarpmaktadır. 

Bu üç senelik ihracat ve ithalat ye. 
kfınları ~u rakamlardan ibaret &örülü
yor: 

Kilo Lira Sene 
Milyon 
25.300 
45.900 

~ilyon 

3.500 934 
5.300 935 

32.300 5.400 936 
Bu küçük cetvel tic3n va.ıiyetin foki· 

şaf derecesini vazih surette göstcriı 

zannederim. 
R.H. 

Camdan bir fabrika 

rirkaç yıl evvel (Falkone) adlı, İs
viçreli bir mimar, camdan bir ev mo
deli yapmı11tı. Binanın iskeleti demir

den duvarları, bölmeleri, kaplamaları 
kaim camdandı. Döşemeleri, tavnnı 

da öyle .•• 

Bunu işiten bir Amerikalı kalkmış, 
ta lsviçre:'e kadar gitmi§; mimarı 
bulmuş, projesini alını§, memleketine 
dönUncc hemen bir çikolata fabrikası 
kurmuş ..• 

Kocaman bir cam sandığa. benzlyen 
bu binanın içine girince insan hayret
ten kendini alamıyor. Sevimli bir me 
mur, karşınıza. ç1k1yor, tatlı bir gü
lüşle sizi selamlıyor ve gezdiriyor. 

U.mbalar tatlı bir ziya saçıyor. Bi\ro
larda, atölyelerde derin bir sllkflt. tş. 

çiler sessizce çalqıyorlar. Her yer 

temiz. Pencere yok ki toz girsin!.,. 
Vantilitörler mütemadiyen işliyor, 

havayı deği§tiriyor. Kı§Ilı kalorifer • 
ler yanıyor, ameleler için dinlenme, ye 

mek salonları, duş yerleri var. Hula
sa, her türlü konforu haiz modern bir 

fabrika. Hususi bir doktor, her gün 
ameleleri işe başlamadan, ,.e işten 

çıktıktan sonra muayene ediyor. İsti

rahate muhtaç olanlara gündelikleri 

verilmek oartiyle ial.n, :lıutalara ilaç 
veriliyor .. , 



• 

Cevaplan veren : PROFESOR SANERK 

Grafoloji ve Grafometri miltehaBBıs 

B üTON t&t.ııllltile kar&kterlı:ıl%1: meztyet ve ku.surlamuzı; ırt.ıf hayrete dll§Urecek 
kadar vazlh ve ll&l'ih olarak hustınyetterlni.ıt: tuttuğunuz veya dU,ündUğünU.Z s,te 
muvallak olup oımıyacaıuuzı: nihayet beı farkla yqmızı alze aöyllyeblllrlm. Ba.na 
bfr gazeteden, bir Kitaptan veya aklmısdan yazacafmız dört eatırlık yuıyı; .won 
aylardaki lmzalarmızdaD lkialnl '6ndert.nız. 

TeUdklerlıı eok eaulI yapılmumı ı.tedJtinlz takdirde aaı ellnlzle yazdıfum 
dört Atm, aynı yumm aoı eUnizle ;ya rlmıımı; bq ve ıahadet parmaklarmızm bir 
klğıt Uzerindekl lzlerlnl; a&I' elln1zi klltt Uzerine koyarak bir kurfUD kalemle ellnl
zfn klflda çıkaracağınız reamfııJ; muhtelif tarihlerdeki tmuıamıw, ya.zı:mz aat 
el ile kaç dakikada, 801 ne kaç dakikada yazdığınızı; dlraeklerfıılzden bileklerinize 
kadar kaç Alltim oldutwıu D&ve edlnl.z. 
Kızm.ızı vereceğtnjs dellkıntmm, tamdıklarmızm, dosUarmu:m, nlpnlnızn, fJ 
ortağmızm da aecJyeainf, hU8UalyeUerl nl, bize' lmzalarmı ve herhangi bir yazıamdan 
dört satır yazıyı g6nderlraeıı.lz llze ~yUyeblllrtm. 
Kendilerfııe cevap verdiklerim, Cff&plar hakkmdald mUtale&larmı tcabmda 
nc§redilmek üzere - aarlh &drealerlle yuabllJrler. Gelen mektuplarda, bir klltda 
muhtelit kimselerin yazı yazıp lmza attıklarmı görüyorum. Herkea ayn ayn klltt. 
lara yazmalıdır. 

-6.ı-

Aksarau N. Ertem: 1 
28-32 l aşlarında bir zatsınız. llerhalde 

uzun bo3 lu olduğunuzu iddia edebilirim. 
\'ucuı~a ~ize zayıf demek lazımdır. Has
ımssınız, hassasiyetiniz asabiyet derecesi
ni bulmaktadır. Yazısından parçalar göo
dcrcıığiniz bayan, sizden daha gençtir ve 
lniyük bir ihtimal ile 20·22 yaşlarındadır. 
Orta boyludur. lyi yapılıdır. Sıhhatça şi
kıiyclı .}oktur. Jyi kalplfdir. Yalnız pek 
çok kıskançtır ve hodbindir. Kıskanç ol
duğıı için mi hodbindir, hodbin olduğu 
içi~ mi kıskançtır, burasını aiz daha Jyl 
ın_yın c~~l.ıi.lirsiniz. Ni~anlınu oldulunu 
lııldlrdıAınız bu bayan, biltün etrafının 
k<'ndisile meşgul olmasını n her iyinin 
lıer yeninin kendisine hasrolunmasını 'Ve 
kendisi ' 'arken herhangi ·bir başkasına 
(lınllii bir hayvan veya çfçe#e hile) dikkat 
olunmamasını fstlyen bir karakterdedir. 
Bu huyundan vazgeçmedikçe 'Veya bu hu
) undaki şiddet ve kuvveti ualmadıkça, 
istenilen saadetin vücut bulması hayli gOç 
ol~a gerektir. 

Size gc1ince: Siz de pek sabırlı ve mO· 
ıclınmmil görünmüyorsunuz. Şimdilik mil 
t ck:ıbil ,.e şiddetli, sevgi, biriblrinize ta
h:ınımülilnüzü kolaylaştırmakta ise de, 
dediğim gibi, huylarınızda icap eden fark 
l:ır temin edilmedikçe ilerisinin her iki ta 
r:ıfı dn pek memnun etmiye<'e#inl ıanne
ılerim. Bu tahlil nelfcelerl hakkındaki 

diişiincelerinh:i öğrenmejti çok isterdim. 
Cevabınızı bekliyorum. 

-65-

c. A. 997013!: 
Samimi bir ruhunuz, saf bir kaıoıniz 

ıardır. Miltnlen)'a ehemmiyet vermeniz 
şayanı tavsiyedir. Dört satır yazı gönder
meniz icap eltilti halde bir tek satır gön
dermişsiniz, hnllıukl en az dört satır şart
tır. Samlmt ve hassas ruhunuzu tatmin e
der cevaplar aJ:ıbilmeniz için yeniden 
rliirl snlır yımrı ~önrlerinfz. 

-66-
.1 nknra M. ,<;, : 
Sorıftı/tnnz suale revnp: Karakh~riniz 

a6yledilini& vasıfta bir bayanla mesut bir 
bdhaç yapmanıza pek müsait değildir. 

Fakat size ayni zamanda iffet ve kadınlı
jı fazla bir bayan da kat'iyyen elzemdir. 
Tanıdı~ınızın kültür ve iclinıal terbiyesi
ni - bunu züppe yapmıyacak ,.e ona ev 
kadınlı!ıını unutturmayacak derece ve şe
kilde - tamamlayınız. Siz, hakim ruhlu 
ve arnılarınınzın itaatle yerine getirilme
sini istiyen bir zat oldu~unuza göre buna 
uyamıyacak bir bayanla evlenmeniz her 
ikinizi de mesut etmiyebilir. Menuubahıı 
bayanın parmak izini gönderirseniz tek
rar sizinle konuşurum. 

-61-
Kadıköy 18·11·937 : 
Yaşlıca (40-45), orta boylu, hayattan 

fazla yorulmuş bir zat. Şimdiy~ kadar uğ
radı~ınız inkisarlar, iradenizi sarsmış ve 
slzi yeni işlere teşebbüslere atılmaktan 
alıkoymuştur. Parmak izleriniz iyi çıkma
mı!)hr. Tekrar sönderiniz fazla a~abiyet
ten de vazgeçiniz ve daha iyisi sinirlerini· 
zl tedavi ettiriniz. 

-68-
E ı ki 1 t hir 937-938 : 
20-25 yaşlarında hıa boylu bir zat ... 

sençli~inlıe ralımen tcnbelliğe mütemayil 
sinb. Zevk ve rahat en fazla aradığınız 

ıeydir. AIJenizln maddi vaziyetinin iyi ol· 
dulunu ve biraz serbest büyütüldüAünüzü 
ve bu itfbıırla işe pek alışm:ıdığınızı talı· 
mfn ediyorum. ÇaJı~maAa alışmanızı, ha· 
yatta kendi kazanclle yaşamıının en bU· 
yük zevk olduğuna inanmanızı taTSiye e
derim. 

-69-
Rryojjlu K. T. n. 5 : 
30 ya~ındasınız. Yazınız mnddf bir sı

kıntı içinde olduğunu7.tl ve bu ,·nziyeıten 
kurtulmak için yeni bir teşchbüc;c atıldı· 
i;ınızı ,·eya ııtılmak üzere hulundıığunuzu 
gösteriyor. Teşehhüslerinlzrle acul ve te
laşçı~ınız. Bundıın ' '!IZ!fcçiniz. So~uk kıın
lılıitınızı muhnraza ş:ırlile h:ıyatı:ı c!ııha 

fazla mU\·arrak olncağınıza eminim. Ya· 
zınızdan kııvelli bir aşk da seziliyor. Bs 
tahlil tecrübeleri hakkınrlııki rcvnbını7.ı 
bekliyonım. 

S~yet R~ "_ükıl"!eti heaabına Am mi1Mda yapılan bu tayyare, 38 bin 
kı'lo aık'letindedw. Bır UÇUftıJ Nevyor ktruı lngiltereye gidebilecek kuvvet
tedir. Sürati saatte 320 1cilometredir. 46 yolcu fGflyabilecektir. 

•ım-1 HAKIKT KAŞE 

ALGOPAN 

i!'. .. .... :::: .... .... .... .... 

i:!: Madeni kutularda olduğundan terkibi ,.e tesiri katlyen değişmez. !IH 
im Nezleye, ı:ıoğuk algınlığına, Nevralji '"' baş, diş ağrılarına se- i)Ü 
:::: ne le rdcnberJ tecrübe edilmiş en teslrll nı cmsnlslz llAçtır. IH :::: : 1 .... . . 
mi ALGOPAN her eczahanede bulunur. lı İ 
ifü ismine ve SAKALLI markasma dikkat • ~il .... 

frABER- :ll.Xpm r>osfa~ 6 tLXKANUN- 1931 ~ 
====================-:~~~==~==============ı:= 

Yazan: Kena.n Çinili - Melekmd Çinili 
[(ER.KEK- KIZ) No:S 

Kayseri yolunda 

Komparhmanda genç bir erkek 
ve ben... Başka kimse yok ! 

Pencereden dışarsını seyrediyor ve dUşUnUyordum; Kim bilir 
başıma .neler gelecekti? Btrd enhtre, yabancı dellkanlıoın 

"Uğurlu yolcuklar beğl m ! ,, dediğini duydum 

Çıkan kısımların hfilAsası 
Bayan Melekzad 1327 yılın· 

da Çamlıcada dogmuıtur. Ço
cukluiu hep erkek elbisesi için 
de ıeçmit. daima erkek çocuk· 
)arla dütüp kalkmıı, onlarla bir 
likte Oyn&nufbr. 

Erenköy lisesinde okurken 
de kesik aaçlanna ve külotuna 
bakarak onu erkeğe ben7.ctİr• 
ler ve "Melekzad ağabey" der
lerdi, Mektebi bitirip de annesi 
artık erkek elbisesinin çıkarıl· 
maaı lbım geldiğini ihtar edin 
ce aileaiyle arası açılıyor ve 
kendi bqına yapmak için l s
tanbuldan uzaklaımiya karar 
veriyor. 

Bir ıahah cebine yüz lirayı 
ve bir ufak tabancayı yerleıti· 
rerek evinden ayrılıyor. O ge· 
ceyi Kayteıi trenini kaçırdığı 
için, Kadıköyiinde bir otelde 
aeçiriyor. Erteıi ıün bilet alır· 
km annesi yakalıyor. Melekzad 
ondan kurtulmak için bir ya· 
lan uyduruyor: "yüz lirayı bir 

-'-&-" d' arkadaııma bıraauu.a. ıyor. 

Parayı almak üzere Melekzad, 
annesi ve utaldan Hasan yola 

düıiiyodar. 

Çaresizdi, yürüyecektim. Sahile gel 
dile. Oradan bir kayığa atlıyarak Kadı 
köyüne geçtik. Annem iskelede bizi 
bekliyecek, biz de Hasanla giderek ar 
kadaııma bıraktığımı söylediğim para
yı alıp getirecektik. 

Hasanla ylirüdük, arkadaşımın evi 
ne geldik. Kafamda şimşek gibi bir sor 
ğu belirdi: Parayı arkadaşıma bırakmış 
değildim. İçeriye girip çıktıktan sonra 
Uzerimdeki parayı iade etmek mecburi 
yetinde kalct:aktım. Bu takdirde ne ya 
pardım? Kayseriye gitmek imkanım 
kaybedecek eve dönmek mecburiyetin
de kalacaktım. Bunu yapabilecek miy
dim? Hayır ... 

Uşağımı:n nasıl atlattım 
O halde? O haldesi, muhaldesi Ha 

sanın elinden kurtulmak icap ediyordu. 
Benim için bundan kolay ne olabilirdi, 
Hasana: 

- Beni burada bekle, parayı alıp 
geleyim. dedim. 

:Cvln bahçe k:.:-ısı,dan ıgiriliy • 
sonra ::ııl c : k::nııyle karşılaşılıyorc!u 
bahçe kapısından girdim. Meydanda 
kimseler yoktu. Koşarak bahçenin arka 
duvarından bostana atladım. Bostandan 
mümkün olabildiği kadar hızlı adımlar 
la geçtim, Mısı:rlıoğluna çıktım, oradan 
da bir arabayla Kızıl Toprağa geldim. 
Biraz bekledim. gelen trene atlıyarak 
Pendikte indim. 

Bunlar o kadar ani olmuş ki, tren
den indiğim zaman her tarafım titriyor 
du. Ben bile ne yaptığımın, neticesinin 
nereye varat.:ağırun farkında değildim. 
Bildiğb bir şey vardı: kararımın k t' 

oluşu ... Her şeyi göze almıştım, ölecek 
tim, fakat geri dönmiyecektim. 

Biraz kendime gelip te, Kayseri 
trenini sorduğum zaman ald,ğım ce -
vap beni sarstı. Tren gitmişti. O günü 
de mi İstanbul havası içinde geçire
cektim? Buradan bir an evvel uzaklaş. 
manın çarelerini aramalıy<!ım. Gişeye 
yaklaştım: 

- Kay~eri treni gitmiş. Alışama kal
kacak başka bir tren var mı? 

- Evet .. Konya treni v.ı ... 

1 r.üııl· 
Pcnccrcrlmı dışarsmı seyrediyor ve d i(~ünflyordımı: i§tc ·nihayet stcı · 
da>ı ayrıhyornm; ldmbilir ba§ına nc1 er gelecekti !... r 

ııaıı • 
bilirdim. Eskişehirde iner, ertesi günü 
de Kays:riye yollanırdım. 

O gün 2kşama ka!dar Pendik içlerin • 
de dolaştım. Akşam oldu, tıen geldi. 
JXletimi alarak atladım. 

Yol arkadaşım 
Bulunduğum kompartimanda benim 

gibi giyinmiş, fakat her halde benim va
ziyetimde olmıyan bir yolc:.ı daha var. 
Bu genç bir erkek. Aramzdar.i farklar 
şunlar: Onun yolculuğunu kaçak yap • 
madığı belli ve hakiki lir erkek; yolcu
luğuna Hayl.:iarpaşadan ba~ · aınış. Ben 
kaçak, erkek elbisesi içind~ saklı bir 
kız, yolculuğuna Pend:kten 1.ıaşlamış .• 

Ben kapıdan görününce, y:ı:u ba§ın -
da duran büyük paketi kaldır<ırak yere, 
ayağa d'!ğmiyecek bir yere koydu. 

Sonra doğruldu: 
- Buyurun, dedi. 

Ben sc> çıkarmadım. Onun tam kar. 
şısına, pe:ıcere yanına oturd•.ı:n. Genç 
belliydi ki, belk.' yanına otuu::uık arzu -
sunu göıteririm diye paketi yere indir
mişti. Benim iltifatına karşılık vermeyi. 
şim ve kuşısına oturuşumu garip cul· 
muştu. Fakat büyük bir tevekkülle bu
nu belli etmemeye çalı§tı. 

Biraz sonra tren hareket ettL Sey • 
rek evler arasındaki mesafeler azalmıya, 
tren gittikçe sür'atini arttırmaya baş
ladı. Pencereden dışarısını seyrediyor-

dum. İşte nihayet istanbuldan aynlı • 
yordum. Kimbil:r başıma neler gele -

cekti. Böyle delice bir harekete ge~miş 
olmamdaı1 dolayı sonunda pişman ola
cağım muhakkaktı. 

Fakat bir defa ok yaydan fırlamış 
ve Eski~:hre doğru yol almaya başla
mıştım. Dalmıştım. Karşımdaki yolcu-
nun: 

- Uğurlu yolculuklar beyim.. De
diğini i~.=ttim. 

Temiz bir köylü olduğu her halin. 
den belli olan bu gence cevap verme -
mem kabalık olacaktı: 

- Teşekkür ederim .. Size de .• • 

- Eksik olmayın.. Allah kısmet e-
derse nereye gidiyorsunuz?. 

- Eskişehre •. 

- Ya! Çok ,:yi .. Ben de oraya gidi. 
yorum. Yolda konuşuruz.. Uzun yol 
başka türlü bitmez ki .. Bu ''bitmez ki,,

yi benden müsbet bir cevap almak ar • 
zusunu taşıyan bir ifadeyle aöylemit
ti: 

- Evet bitmez .. Uzun yolculuk ar-
kadaşsız bitip tükenmez bir ~§kencedir. 

- Eski~ehirli misini?. 

kası kesilmiyeceği belliydi. Bun~ in elİ" 
d b·ıınel< ıç 

tık olmak ve cesaret e e ı uni Ç"° 

ni cebine götürdü. Cigara paıte 
kararak uzattı: 

- Buyurun.. 
- Teşekkür ederim, içme~·· den dl" 
- Buyurun canım, iyi cin!•'" 

ğil amma ldert öldürür.. • e(11İr 
O zamana kadar hiç dgarı:1 ıÇ~ıdJıı" 

tim. tsrarına daraııarn.:d::zı. tçtl'e' 
Tam bir acemi haliyle ya~t~•rrı fC 

ye başladım.. f .::m? 
- Adınızı öğr~nıoıınez m )· 

- Kenan.. • d J?~c"ı~ 
- Kenan Bey ha! 'P.eı:r~· e ur;\l 

. de otur 
- Eskişchrin nereS'.n 

? 
,, 

nuz . . p.ıcpıl' 
- Ben mi? tçind~n değıl.. t w~r-

..r. saa • 
kövündcn .. Eskişehirden u,. b .• bili'"• 

. .. d'' Ta n 
tektir .. C·üzel bir koy ur. 

niz .• , ft 
- Havır bilmem. b' 1·11< dt · ki e ıre 
- Hayır tnmem. Es ş 

gezmeğe &idiyorum. .. de b\1. 
. · koyt 

- Ya.. öyleyse bızun - t 
• f" • • olursunU -yurun .• M ,•sa ınmız 

- İn§nallah.. kak geiiJl·' 
- tnşa!!llah değil ınuhak 

Bakın ne güzel lir köydür. ıtalıaı! 
S.. ·· k ol arıcıada!lrrı i. ·cebir' ozun ısası, Y ~5,.ı:ı 

ile böyl::e konuşa konuşa·deeek ııı\1 : 
bul:iuk. Yolda kendisine gı rf p.rıa 

d w ııtJ sı ti 
ayyen bir yer.:.m olma ıg • : seyal111 

.. 1< 1çın 01 " 
doluyu yakından gorıne i.ıtı bU 9 

w •• 1 . tı·- sen l"d'• çıktıgımt t:oy em:ş .... b6t,.. 
. d israra _lı iÇ'" 

lerim üze:-ine davetın e "bctıP""" • 
ben de izimi tamaıniyle l<ka.ka~ etftl'df1' 

b·tere t]a 1 

bu daveti bir fırsat .1 baYa ' bit 
tim Esk:c:.ehirden bır ara 'b6ret 

• ':r e"den ı 
ve ancak ı 00 - ı so ~rdıtc. • 
çerkes köyü olan Akpınara ) itı e~ 

d n <··· 1<11~ Beti. köy eşrafın .~ yol ar deıı 
misafir ettiler. Bir rnttddldetlc pere vı-ı• 

ka 1 • ·ı:ı ,.. 
§ım Rahmi ile yalnız ıcöyteritı1 ~ed 
tepeden konu§tuk. Bana .. etti1'ter 

. • güZ 
tarından, hepsı.nın u.. 
bahsetti. Bir ara da: 1 et, eıı g 

1 kaıbU _Burada kalmaY d' r-• r de ı. 1'ir e 
zellyle seni evere un, • taıtl 11 • 

• • bel11 (1!11, 
Bundan, Rahmının. . i çıtcJ 

kek telakki ettiği netıcesd' . _.kt' ,tt 

tım.. ıa ~ 
- Demek beni ~~ ıc.. ~ti"' 

küçük bir tereddiidunüZ "!" 1'8"' d' 
N. . 1 l{ele siS ~..Jı' ,,. 

- ıçın o sun. w eec, .. -u,ıst•1• 
kolay .• Kızlanmızı be~.n ıı:8t'ıö~'' 
hiç ~üphem yok .. ~e~ııot ge 
vardır. Zaten !iındı saz 
gelecekler, görürsünilZ· .... 1 :::: ••• ı·· ····ııı·· ... • •••••••••••• ····. ······ ... ·················ı···· .. ·.·· ........... :::::::::ı ••• ~- .•.•.:::· .. il .:: ·=--····-······ ... .. ....... ····· ... .. --············ •••••••••••• .::::= ....... K ........................ :::ı:: ..... - .. :a ...... : .. : .. f:..EBF-•-•u•......... j •::::::::::....................................... . 

Bu trenle hiç olmazsa E'>kişehire ka
dar gı=debilirdim. Ona binmemin bir 
faydası de.ha vardı: izimi kaybettire. 

Güldüm: . deddl'· #(/il-
- Hele göreliJJ1.. ,,,.1" - Hayır .. İstanbullu .. 

Dfr müddet sustu. Suallerin ardı ar-



Çah.ş.an li adınlarla konuşuyorum 

Erkek, t~i'ı:;f nf~kribaşı-
1 na geçindiremiyor 
~ı.~ ev kadınhğım telif etmek 
o,~.rnkündür. Fakat bir şartla ... 

ıtoıy, •. cızlann gülüşerek çalıştıkları !} ~==-·====-=nnswww:c.:an 
~·aııri run k~pısını örten terzi Bayan y Anketi yapan : ı 

Ye Özıı· ff 
td::_ Onıann' gürUltüsü bizi rahatsız q S U AT .1 

-~ır d' •• d 
S ' ıyor.. :: :: 0

"ra·· ·· DERV·ş ·· .... }(.z' ave cd.:yor: u 1 u 
Ç~L .• ları da pek azar la yamıyorum. 8 ü 

11:ij Jıtt •••-••H••• .... •ı•••ı••••••••••••••••••••••••H ••••••· 1 'rdcı:ıbi:r en harap bir haldedirler. Kış ··----· .............. - ... - .......... - •• 
•'1ctl . re bastı. Herkes Jonbahar tu- şartla: Gezmek meselelerinden fedakar_ 
~ Crtıf d h 1 •lCtjl'ttı 1 Yapamadan kışlık paltolarrm lık edere1< .. Eğer bir ka ın em eğ en-
ta t.'ı,,. :ğc ınecbur kaldı. Adeta bir pal. cesine düşkün olur, hem çalışmak ve 

""rı~· , ff tı Yağmuruna tutulduk. hem de evine bakmak isterse, olamaz. 
tctctr ayır}ı bir yağmur, diyorum, be· - Demı:k kadının çalışmasında aile 

ır.. saadetini bozacak biı şey yoktur. 

~ ~ nerckcttir, elbette" diyor .. Yok • - Evet... Bence çalrşan kadın 
~llla:ıda yalnız erkeğimizin eline aile haya~ına matldı yardımda bu-

~ tıııeğ ' Çok mütevazi bir hayat ge • lunmuş oiuyor . Bugün hayat güç. 
~ldc t mecbur l:alınz. Mademki eli· tür. Bir erkek. bir aileyi geçin • 
tij .... ;~ Ccliyor, niçin çahşmıyahm, de- ıdiremiyor. Halbuki çalışan kadın 
'Siı torı,,~ Sok ııenelerdenbcri mi çalışı • 

""l\lı? 

'\' 
llıijİlt oJr canım pek !rok değil.. Maa • 
>~,il~~ da sayılmaz .. Çocuğum yedi 
tı~ >'dı, kocama: ''Yurda gidece • 
~ 'dcdj.ı;· 
"itte. 6 11ll zaman. O da itiraz etme.. 

'1rdıır '!hayatına atıldım. Kocam me· 'ij b l,taaşı yüksek değildir. Hal
~C?i~ hayata atılışım, bizim aile 
-~~ 1Sın faydalı oldu. Bugün oğ
t rd\İr hiç zahmetsizce yüksel: tahsil 
' ~ cccbilcccğiz .. Belk.: daha ileride 
ll:ıı aı~llpaya bile yollayacak itki:farr-

-... ~lc 
'1 .. 

l t' hayatına n tılışınız, si Ti evinizi 
littıecbur etmedi mi? 

ı \~Yır .. Ben evimde yalnızım. Ev 
• ın bir yardımcım yoktur. Buna 
c, bir gün kocamı ütiisUz mendil· 

~'Si 'iocuğumu kirli bir gömlekle 
1 ~tı ı:ıe göndermedim. Evim de. pis 

ı.t ~tz değildir. Çocuğuma da, 
t !tı~a bakarım. tşle ev :·adınlrğını 

it tnk mümkündür. Yalnız b:r 

~ 
'~ Mextup·arı tll ·· 

1 111.1 Usabakası 
~~a.u<lıı kısa bır ınuddl'l ~\\el, 
tıın,aa buyuk bir ··Aş!{ ı..uektupla

~\ 'halt bakası tertip edilmiştir. Bu 
~ tlltlı adan maksat, yl rmlncl asır
't ba1a~lttuplar yazmak sanatı
~ ll. aybolmadığını is bat et
'/ n, .. b 
~"~"lll~ka, :;;aynnı hn~ ret netlce-
1:11ı-1 etır. 
~ ~ llc11 
~~ b>'ıu 1lt tnUkt\fatıııı, PrcYanslı 
~ >'aıd kız kazanmıştrr. Bu genç 
• raıc 1tı aşk mektubu o kadar 

~~ sıı-111 llt buua rağmen o kadar 
~ >aı11clk.ı, bumin, kendisi tarafın
ll~ hatta •tın~ bir tUrlli lnanılma-

1', il )a~dtneşhur romancı Jan Gl-
1" t~ından şUphe eailmlş-

~11l~~at te 
b,t btı6 ne köyIU kızı, romancının 
lı.. 'tttıı duymadığını kolaylıkla 
'~ilet tllr. 
' Clt ttı~Uka.ratı Parisll bir gene 

J, 't~ hır ttı lfatı ise •· Pyer,, imzasını 
~ııı qr,t 6Chuı kazanmıştır. 
~ı.bll >'•ttı !ı" kazanan bütün mektup
."'tt ~ OtfJtıı ransız gazetesinde neşri 

ıq., '1lıı6d 11.l lll\lsabakanın sona er
b b ln11 ~hnış, fakat bir kaç güJtıt 
~q ~l'\e61 eyeune gelen blr mek
~ ~ ll:ıelct FSaşırtmıştır. 

t~ll 4 itta.n:ll, lllüsabakada üçüncü
~ll~ ltl\1> n ''Pyer,, lnızalı mektu

tıı >~"~1).tlarıOltlği 1van adında bir 
l~~·le te gelınektoydi. Genç kız, 

/'~ ~eıı r~asının temin edllmesi
t ~tııı i'ettd~a ediyordu. Jüri heyeti 
t ıı lş "e lten sonra ''Prer.,t da
\ tıı 1 it llg.re btt genç. tvanm sağ ol
~ll:lıl'. nın<'e hayretler içinde 
~tıı dal\ b 
~btl'~lar1 lt:ı1 rkaç ı;tin e>Vel, aşk 
~1~ ~"lrıı bUsabakası sayesinde 
\~lllt lval\ı Ulınağa muvaffak olan 
"llL • n e\'Jendlk1erl duyul-
"'\b 
'\ı ''itayı 
il lltın terttp Pdenler. haki-

~ı~1t1atııı.' "~ hUyilk muharrfr-
'"ın1 guze1 aşk mektupları 

lsbat etmek tı~temfşler 

kocasının ustünden hayat yükünün bir 

kısmını n!tyor. Bu yardım ailenin saa
detini eksiltmez. bilakrs bu saadeti te
mih eder. Hayat arkadaşı demek, bir 
can demektir. Onlar arasında ayrı, gay· 
ri yoktur. Her iki taraf ta aile yuvasına 
ellerinden gelen yardımı yapmalıdırlar. 
Kadın her şeyin' erkeğinden beklerse, 
erkek ancak bu isteklerin binde birini 
yapacak bir vazivette olursa, tabii ge
çimsizlik olur. 

Bfr an susuyor, ve: 
- Yalnız şunu söyliyeyim, diye ila

ve ediyor, bence kadının çalışması doğ
rudur. Fakat her işte çalışması doğru 
değildir. Kadına yakışan sanatlar var -
dır, yakışmayan sanatlar vardır .• Me· 
seli kadm müşfiktir, hasta ile uğraşa· 

bilir. tvi tir .doktor olıtbilir. iyi bir haS
tabakıcr, ıyi bir eczıtcı. daktilo. memur 

olabilir. Bu meslekler on~ yakışır. Fa· 
kat ben:e avukat. hakim. emniyet me

muru ve ilah gibi .:şlerde kullamlmar 
doğru değildir. 

Suat DERViŞ 

Mihracenin 
11(.Urnazuğı 

Lugılizlcr, u ııı unıiyet ili barile, ga 
yet liyakatli ·ış adamı,, olnrak şöh
ret bulmuşlardır; ıuaanıaflh, Hintli
ler de, onlardan hiç geri kalmamak
ta ve şayanı hayret bir nezaket per
desi altında en bUyUk kurnazlıltları 
yapmaktadırlar. 

Bundan bir müddet evvel, Londra
lı bir antlkacıı_ bir mlhraceye, Tüdor 
zamanından kalma mobiJyeler sat· 
mıştı. Bunların fiyatı 6000 tnglllz 
1irası olarak tesblt edilmişti. Mihra
ce memleketine döndü Ye ayni gemi
ye mobllyeler de yüklendi. Bombaye 
geldikleri zaman, T .. ondradakt antl
karının bu şehirde bulunan mümes
sili. faturayı alttkadarlara göst~rdl 
ve 5.500 tngl1iz liralık bir çek aldı. 
Ru bir yanlış1rk mıydı? Antikacı bir 
kaç hafta bekledi fakat eksik kalan 
500 tnglllz lirası bir türlü gelmedi. 

TabU, "borl'un var!,, diye bir mfh 
race kızmıştır. Mobllye1eri almadan 
onun işlerile alA.kadar olan zata baş 
vuruldu. Kendisinden alınan cevap 
şudur: 

"Meselede kat'iyyen bir yanlışlık 
mevcut değildir, fakat, sadece, mih
race kızmıştır. Hobilyelert almadan 
evvel, kim olduğunu söylemeden 
ma~azayı ziyaret eden mihrace mev 
zuubahs mobl1yelerln 5.500 lnglllz 
lirasına satıldığını görmüştür. Lon
<lra1ı antlkacr, tkt gUn sonra. yani, 
mü~terislnin kim olduğ'unu öğrenin
ce fiyatları arttırmıştır. Mihrace ne
zaketinden dolayı buna itiraz etme
miş, fakat, aptal muamelesi görmek 
ele gücüne glçrniştlr. lşte bunun için 
dlr ki, mihrace. ancak 6.500 ltrayr 
göndermiş, 500 lirayı da Bombayda 
ki bir bankava yatırmıştır. Bu anti
kacıya olan bor~. bu paranın getire
ce~i falzh~rlc ödenecektir ... 

GördUnUz mü fş adamını!. 

ve bunda mu,·arfak olmuşlardır. 
F:ıkat bu beklenflmt"cllk hı\dlse. en 
gil7.cl romanların da hayat tarafın· 

dan yazr1dtğını gl.Sstermiştlr. 

Kıraoıaır, cdJDktatöırıe1r9 meşDıılYlır dnpıomatnar 

Hangi filmlerden ve 
artistlerden hoşlanıyorlar ? 

Belçika Kralı Vilyam Povel'i çok sever; Dük dö Vındsor 
Greta Garboyu; Stalin, Şarloyu beğeniyor; Fransız 

Hariciye Nazırı, Şirley Tample bayılıyor 
Onlar da sinemayı seviyorlar. On 

lnr, yani hergtiıı gazetelerin birinci 
sayfalarında reslııılcrini gördüğü
nüz. sözlcriııi okuduğunuz, bir dü
züne ka<lar büyük adam .. 

Onlar; bugünün siyası yıldızları
dır. Büyült sarayların loş salonların
da, Alemden uzak, saklı gibi yaşa
malcla beraber hazan sinema perde
sinde. pek kısa bir zaman için gö
ı-Unilrler. Dlr seldmları, bir sözleri 
seyirci lerl yerlerinden fırlatıp lml
dırnıak, lrncnmnn salonu alkışa lıoğ
mnk için k!\ffcllr. 

Dilnyn politikasını MnrP. Nlrn 
krallıır. prensler, generaller, d\kta 
törler de. boş zamanlarında sinema 
seyretmekten hoşlnnırlar, ze>k alır
lar. JIPmC'n hepsi sinı>manın müda
,·imldlrler. 

Dlik dö Vindsor sinemayı 
pek se ,·er 

Sinemayı en çok seV"en \'e sineına
c11ara en çok çnltşma fm~atı veren 
hiç şUphe yok ki DUk dö Yindsor
dilr. 

Dilk ve Düşes dö Vindsor siııem11yı <}Ok seviyorlar 
DUk; sinemayı çok sever. Bal ayı 

nm bir kısmım gcçtrdtğl (Vaserlen
burg) şatosunda hnsusf bir sinema 1 
salonu vardT. Hu Ralondn ı;amtmt meşhur Hint \'atnnseveri (Ganc.li) 
dostlarl1e en son ve Pn gUzel filmle- ile görüşmeye muvaffak olmuş ve 

mi, yoksa bir Gangster mistnhı?., 
Saflık ve saffet azizlerin hassa• 

değil midir? .. rl sevredlyordu. BnnJar arasında 
btıh~ssa <ı=l~ . .pıilcnde1esi), (Cesur 
yU7.başı) fil"'.l\"•r\ en çok hoc:una git
ti. 

Dilk ve l)c<- ., Vlndsorun Garboyu, 
Tayloru, Beti Ve'V"ltyt ve Fredrlk 
Bartelemesi sevdikleri gibi Dük dö 
Kent ve eşi, bütün filmlerin içinde 
en ztvadc Dük ve Düşes dö Vlndsore 
alt oİanları seyretmekten zevk alır
lar. 

Hakikaten (Kande) de iken yal
nız gazete muhabirlerinin fotoğraf 
ve sinema makineleri önünde poz 
almakla kalmamışlal", hususi hayat
larına alt husust bir film çektirmiş
ler ve bizzat develope ettikten sonra 
şatonun bUyUk ımlonımcla ıscyretmlş
I~rdl. 

Bu tılmlerln birer kopyest1nunta· 
zamen Diik 'V"e DUşes Kente gönderi
liyor, onlar da, Dük dö Ylndsorun 
samimi dostlarını davet ediyorlar, 
filmi gösteriyorlar. 

Kralın tac giyme merasiminden 
birkaç gün en·el, İngiliz asilzadeleri 
arasında. o zamana kadar görülme
miş bir faaliyet. canlanma vardı. 
Merasimin yaklaşmasından doğan 
bir heyecandan ileri gelmiş olmalı 
mı diyorsunuz? Hayır ... Buna sebep 
Dük ve Düı:ıcs Kentin, husust dostla
rını (cilretkAr möı:ıyB Petrot) flJml
nl seyre davet etmeleriydi. 

KUçUk prensesler, Ellzabet '\"e Mar 
garet Ruz. sarayda gösterilen film
lerin hepsinde hazır bulunmazlar. 
Hususi dairelerinde. (sansilrden geç 
mlş) filmleri seyrederler. En ziyade 
sevdikleri Mlkey'ln filmleridir. 

Aitlerin hoşlandığı filmler 
Bir şefin mevkii, ,·azlfesl ilk sırn

dadır. Askerlerini yerinde tutabil
mek :için kendini en sert darbelere 
maruz bulundurmaktır. Hitıer, Ar
yen olmıyan mm Jere karşı büyUk bir 
mücadele açmıştır. Fakat, propagan 
da nazırı Görlng1e beraber son ya
bancı filmleri seyretme~I de kaçır· 
maz. 

Hltlerln diğerlerine tercih ettiği, 
diğerlerinden daha cok sevdiği sa
natkdrlarrn Maks biraderler olduğu 
söyleniyor. 

Stalin ve sinema 
Sinema perdelerinde sık sık gör

düğümüz Stalln acaba sinemayı se-
, vlyor mu? Gazete muhabirlerinin 
ınaklnelerl önünde poz alarak pos 
bıyıklarım bükmesine, hafifçe gU
lUmeemeslne bakılırsa evet .. 

Bununla beraber, Rusyaya, ancak 
bazı Amerikan tnmlerinln girmesi
ne mlisaade veriyor. Bunların ekseri 
si de l~tlmat hayatın acılrklarını 
gösteren filmlerdir: "Asrt zaman
lar., gibi.. Şarlonun bu son filml Rus 
yada büyük bir rağbet kazanmış ve 
gece gündüz, fasıla vermeden ta
mam on gUn gösterllmiştir. 

Japon imparatoru sinemadan 
hoşlanmıyor 

Japon imparatoru; Vasner Oland' 
ın filmlerinin gösterilmesine müsa
ade etmiş ve bunlardan birinde ba
zır bulunmuştur. Fakat, tilmin yarı 
sında salondan çıkıp gitmiştir. İhti
mal bu filmdeki cinayetler, polis 
hafiyeleri hoşuna gitmedi. 

Gandi ne diyor ? 
Amerika sincmarılarından biri, 

kendisine bazı sualler sormuştur. 
Büyilk vatansever cevap vermemiş. 
Bir müddet dalgın durduktan sonra 
birdenbire başını kaldırarak: 

- Siz Amerikalısınız, değil mi, 
demiş .• Memleketinizde hangi sını
fn mensup olduğunuzu anlayabilir 
miytm? •. 

- LA.kin ... 
- Evet, Kov Boy mu, cP.ntilmeıı 

İngiltere harbiye nezareti, ordunun 
yül..sc!, ;-umanda heyetini gençleştir • 
meğe karnr vererek yüksek askeri er

kanı dcği:ştirmi~tir. Resmini gördüğü • 

nüz general Gort erkanı harbiye reisli -
ğine getirilmiştir, 

Kendisı 51 yaşındadır. Onunla ayni 

yaşta alın Lehistan erkanıharbiye reisi 

mareşal Sm!gli ile birlikte en genç er
kinrharbiye relsi bu zattır. 

Fransız erk!iruharbiye reisi genernl 
Gamölen 65, Alman erkanıharbiye reisi 

general fen Friç 57, Sovyet harbiye 

komiseri mareşal Voroşilof 56 yaşla • 
nndadır. 

Musolini ve sinema 
(Musoıtni)uin İtalyan sinemacı

lığının terakkisine, ltalyan filmleri
nin dünya a yayılmasına pek çok e-
hemmlyet verdiği malUmdur. Sine
ma Amillerini dalma tahrik ve te,.. 
ik eder, mnddt yardımlarda bulu· 

nur. Du sebeble ltalyan sinema kum 
panyaları son zamanlarda takdire 
değer filmler yapmaya muvaffak oı .. 
muşlardır; (Beyaz filo) filmi en gU .. 
ı.ellerindendlr. (::'\Iusolinl), Amerı .. 
lrnn sinemacılığının fennt sırlarını 
yerinde tetkik için oğlunu Hollvu .. 
<la göndermiştir. Husust bir salond~ 
son Amerikan ve ~ovyet filmlerin' 

seyrr.Sier. '"'" 
Fransız Cumhur Reisi 

Fransada, filmler sansüre tabi de
ğildir. Her nedense hükftmet buna 
ıuzum görmemiştir. 

Cumhurreisl; fırsat ve vak.it bul .. 
duk~a umuma mahsus sinemalara. 
gider. Fakat, Elfze sarayından sık 
sık ayrılmadığı için her cuma akşam 
ıarı, hususi bir salonda, en yeni film 
lerl seyreder. 

Hariciye nazırı Delbosun en hoş .. 
lanôığı ve sevdiği artist kimdir, bllt .. 
yor musunuz? .. Şirley Templ ... 0-
unn filmlerine bayılıyor .. 

Heryo; Şarll Çapllnin meftunudur~ 
JIAlft., onn Şnrlo demekten vazgeo
memi~tlr. 
~lnC'mnnm kuvvetini, ehemmiye

tini takdir etmiyen, bilmiyen bir p°" 
l!tika ndnmı yoktur. Bunun terakki
ı;lne, memlekette se\'llmesine c;alı-
ırken bizzat lcendileri de bu sevgi .. 
·" tutulmuşlardır. Fnkat, sinemanın. 

frn. ldkt saltanatı buralarda de~ldtr., 
Danlmarkadan bir çizgi çekiniz, 

hu çizgiyi Alman, Jlus hudutların
dnn gı>çlrintz. Şimalde. stncmnnııı 
,·atan ı, hm~ sahralarım ~örür.sünüz. 

J>rcnsler de Gnrboya hilrmet ve 
l'layet eıllyOJ",(Gary Koper)i seviyor. 

· ncıı::tlrn 'krntr, (Vilyam Po>el)t 
<;ok Pıwl'r. Danlmaı·ka kralı (Deed' 
in cılgmhkla~O filminden çok hoş• 
lamr. 

ts,·oc krıılı, her harta mutlaka bir 
film ı;eyı·f'<1C'r. Norrnç kralı Jiakun, 
her,gün bir mm seyretmekle rekor 
kaıanmıstır. 

Finvnli1cre g-ellnl'e: Günlerinin 
llZtın c;nn.t1erinl sinemada ~eçlrmek• 
te "'e bn sııretle kutup gecelerinin 
ülctüriıcU an 1ııkrntılarından kurtul
mayn ralıı;:m:ılctadırlar .. 

•• .... "' 4 • 
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Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
ve bütün ağnlannızı derhal keser. 

rcabında gUnde 3 ka,a ahnabHlr 
f sim ve markaya dikkat. Taklltlarlnden sakınınaz. 

1 ı ' 



Uünya futbolunun akademlsi sayılan 

Arsenal takımının yıldızı 
sönüyor mu? 

~! l!!BiH!,l"e ,!!,u ~~ t~ş i2ind;; M,!şhl!!, b~ m~ek!,it jiy~ k!; - Ben cena1e 
merasimlerinden h:ç hoşlanmam, bunun için Arsenal adı veril en büyük mareşahn matem 
töreninde hazır bulunmak istemiyorum ••• -Bazı gazeteler de "Arsenalın 

kayıp mı oldular,, 
iyi bir fudboldan bahsedilince, mu

hakkak ingiliz fudbolu, ingiliz fudbo
lu mevzuu bahis olunca da, muhakkak 
Anenıl takımı akla gelir. 

meşhur şiltçüleri 
diye uazıgoı /ar. 

sisin içinde .A ramıal O'l.J mıculan. 

l 

Filhakika Arsenal, dünyada en ci1 
zel oyniyan fudbol takımı olarak ıöhret 
bulmuıtur. , 

Fudbol aleminin, bilhassa ingiliz ga 
:ı:etelerinin nazannda Anenal ''fudbol 
akademisi" dir. 

Sırf bu yüzdendir ki, İngiliz gazete
leri diğer fudbol takımlannm mağh1bi 
yetlerini ve fena oyunlarını mlisamaha 
ile karııtamalarına ve tabu görmelerine ' 
rağmen, Arsenaltn bir hezimeti, bozuk 
bir oyunu karpaında derhal en §iddetli 
tenkidlerde bulunurlar. 

Meseli, Arsenalın, son defa, Bnım
viç takimiyle berabere kalması üzerine, 
bUtün İngiliz matbuatı '-:oı.muı ve bu 
maç hakkındaki yazılarla, tenk:idler, ga
zetelerin ilk sahifelerini .dolduran baı
lt.:a mevırn haline gelmiştir. 

İ~te gazetelerde okuyuculann dik
at ncmırlarzna çarpan, büyük puntolu 
aerlavhalardan bir kaç misal: "Arsenal 
me,um bir uçurumun kenanna gelmi' t 
Kendisini toplamiya niyeti yok mu?"; 
''Meıhur ıUtçUler sis içinde kayip mı 
. Uular?": "Arsenala bir baş tszıml"; 
' Anenal a8n0yor, ingiliz efkıin umu· 
..,\.veel bunun önUne geçilmesini isti
yor I" 

1nıilterenin en bUyUk fudbol mll
ıelddd& .Trevor Vinyal Daily Expres 
gazetealnde töyle diyor: "Ben, cenaze 
meraalmlerinden hi~ hotlanmam, bu
nun l~ Anenal adı verilen büyük 
mareplm, matem töreninde hazır bulun 
malı: istemiyorum!" 

Ye nihayet Evening News gazetesin 
(!e, meflıur karikatürcü Harold Gittins 
yaptığı ciıdden şayanı hayret bir karika 
tOrde, Arsenal muhacimlerinin, rakip 
kUlbe gol atmamak için ne mll.;izeler 
yarattıklarını ve ne cambazlıklar yap
tıklarını göstermiye çalışıyordu. 

İngiliz m a t b u a t ı n m Ar-
ıcnahn rakibiyle berabere kaldr~ı i 
çin- kopardığı bu gürültıJ, İngiliz efklrı 
umumiyesinin, Arsenala ne büyilk bir 
kiymet verdiğini göstermektedir. 

Kendisine bu kadar kiymet verilen 
ve dünya fudbolünün ''akademisi" ad
dedilen Arıenalın nasıl bir ldllp olduğu 
futbol takımının nasıl çalııtığr, !Up· 
hesiz merak edilecek bir cihettir. 

Evvel! §Unu aöyliyetim ki, Arıena
lın b:.idçesi, bir çok mali müesseseleri
mizin bUdçesinden daha büyiiktUr. Bu 
~erait içinde, klUbün en mUkemmel bir 
lronfora malik olacağı muhakkaktır. 

Arsenalın iki stadı bir çok da ant
renman sahası vardır. 

Klübün en btiyilk stadı Londranın 
merkezindedir. Burada 85000 kiti iıti 
ap edebilecek tribünler, stadm yanında 
da vestiyerler, kapalı sahalar, t..:imnas
tikhaneler, atölyeler ve hatta bir kaç 
ıpor mağazası vardır. 

Her zaman derecci harareti 40 da 
bulunduran dar bir salon var
dır ki, burada, mayolar, çorap ve panta 
!onlar daima sıcak olarak bulundurulur 
Buna sebeb oyuncuların oyuna çıkacak 
lan zaman üıümemelerini temin etmek 
t ir. 

Bu şüphesiz bir teferrüattır, fakat 
kliip doktorunun ve mend.:erlerinın bil 
y:ik bir ehemmiyet atfettikleri bir te

frrr "at ... 
Bu dar salonun yanındaki büyük bir 

ıalonda da, oyuncular'! masaj ve diğer 
iht imamlar yapılmaktadır. 

Bu salonda yataklar ve yatakl~nn 
üzerine çok ırcak §Ualar aksettıren 
projektör ,eklinde büyük alet!er vJrdtr. 
Bu ziya oyunculann adelelerı v~ ~m~
miyet itlbariyl~ bütıln vt•.:udlen üıenn 

lar oyuncuları haftada üç gün muayene 
etmekle milkelleftirler. Fakat antre
ni>r Vittaker, ekseriya, oyuncuların sıh 
hat ve tedavileriyle bizzat meıgul olur. 

Arsenal oyunculan, muntazaman 
her sabah saat onda, antrenmana huır 
bir vaziyette küçük idman sahasında 
toplanırlar. 

İki kısma ayrılan oyuncuların önU 
ne kale boyunda boJyük birer kafesli 
lavha konur, oyuncular. buraya her va 
ziyette §Üt atmağa ba§larlar. Top her 
deksında falsolu L:r ıekilde geri gelir 
ve diğer bir oyu11.:u tarafından tekrar 
ayni yere 1üt çekilir. 

Bundan sonra küçük kafa oyunlan 
ve daha ziyade adalelerin gerginligini 
giıderecek hafif antrenmanlar yapılır. 

Eski halter şampiyonu Fransız 

güreşçisi 

Rigolo 
Don Kolof'a mey

dan okuyor 
Paristen verilen bir habere göre, 

Fransız pehlivanı Rigulo, Avnıpa 
serbest güree gampiyonluğunu kazan. 
mı§ olan meşhur Bulgar Dan Kolof'a 
meydan okum\11 ve Avrupa. şampiyon
luğu unvanı için kendisiyle k&r§Ilaş • 
masmı teklif etmıtttr. 

Dan Kolof, muvafakat cevabı ver
diğinden, bu çok mUhim maç önlimUz
deki pazartesi gUnU yapılacaktır. 

Geçenlerde de dediğimiz gibi, Rigu
lo Halerde tam 11 dUnya rekoru kır
mıştır ve bu rekorlar hill kendisine 
aittir. Sırf bunun içindir ki kendisine 
"dünyanın en kuvvetli adamı,, lakabı 
takılmıştır. Filhakika., Rigulo şayanı 
hayret bir kuvvete maliktir. 1'"'a.kat 
güreşe ancak iki sene evvel başlamış
tır. Binaenaleyh henUz tecrübesi ve 
güreşte çok lUzuınlu olan tekniği yok
tur. Bunun için Bulgar pchlivanma ye 
nilM bile şerefine hiçbir halel gele • 
meı;,, 

Kombinezonların temini için de, per 
§embe günleri sahada, cuma günleri de, 
salonda ıiyah tahtaya çizilen muhte
lif şekiller üzerinde çalışılır. 

Oyuncular, maç yapmadıkları gün
ler, öğleden sonra serbesttirler. Bir 
coklan golf oynarlar. ÇünktJ bu oyun 
;inirleri son derece teskin ettiği gibi, 
kabiliyetleri de arttırmakta~hr. 

Oyuncuların hepsi disipline katiyet 
le riayet edereler ve gayet şen gençler 
dir. Klüplcrine karşı taahhütlerine halel 
getirmiyd.:ek bir §ekilde eğlenirler. Bas 
tin gayet iyi piyano çalar, Craystonun 
ıesi mükemmeldir, Drake de gayet gü
zel ve gülilnç İskoç hikayeleri anlatır. 

Arsenalrn en ki.demli oyuncusu. Bob 
Joncstir ve kendisiyle görüşen bir gazc 
teciye şöyle diyor: 

~ . 
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Tc1mi7' bir uz11ıı aflall'§ .,,.,ı olıır1 Hcı· atletin•• bilha&sa her atlayıcımn·bilmc.ti !cab Men 1m 'fa14rt#J 1' ~ 
rc8inılcrl.e bir defa daJı.a tekrar edelim.: . . V»f,;~ 
Atlet, hız .almak ~n ~ld a:ıa~ kırk. metro için~ı bi~. ~ yqpar (birinci re.ttnıOO görirldüğiı gibf~ ~ 
tasımı gelınce aldıgı vazıyet (ikitıoi rcsımde 90k gu:;cl gorulnwktedir.) Atlayıcı, atloyı§ı yaparken ... ~ , 
tti ı·e lxıcaklannı ileriye doğru ttzatır (resim 3); yere fem48 eder'lren de bacaklarını mümT.."iin oldu~ ot~~ 
mtya çalı§'?T ki, bu suretle~ hiç olmazsa - birkaç santim daha kaz.anmt§ o1ur. (resim 4) Bu bir teknik. ~ 
A vııstralyadaki ~;dan biı:! olan Poli11e.:yada bir ~~~1ıin uzun atlayışı ise medeni bir mcmw~ff'. ~ (1 
dan pek farklı dcgildır. O, mu8a-Oakaya ba§lar7ccn kcııdısun mkma.z, vücudu ntt gcv:ıck tutar ve (bit'~ it ,. .J4' 
gibi) ilk kısımda go.~ct rahat ilerkr, a.dctd yüriir. Fakat ikinci kısma gelin ce birdenbire at1"ma ~İ' ~· 
h.ali aynen medeni ?ır _sPQ~cu pozudur (resim 2). Tabii beyaz sporcuda oldıığ ıı gibi 0 da, iizcrindc ~id ,-
nı atlama so~unda ~crı do~ fırlatır (resim 3) vo ... yere dü§tüğü anda yine • medeni atlayıcı!!' t . JI~ 
ayaklan 1oa?»Z ?ldugıı ~r Ueriye uzatarrık mesafe 1oa.zanmıya bakar. (resim u. . 1~ 
Yu.kardaki resımlerlc ızah1arından pak iyi anl~ıldığı gibi medeni ve bedevi uzmı <ıtlayıcı arvısın~ ~ 
pek a:: olmakla beraber, netice bir hayli nriihir.idir. ~ 
Medeni sporcu yn:paooğı ~i bwıla.dıik eıı.edi ile tamamlar, AVU8tral11alı i8e öııco kendini aıkmO.Z. '~ 
tün gayretini .ar/eder. 



Post resta;;ERt~ğişesi genç 
kızların işin~ yaramıyor ' • 

tuı:~luıek çatm süslU camlarla ör
ıner ş, Uç tarafı gişelerle çevrilmiş, 
bur iller düşeli geniş bir meydan. 
catrı llladan açrlıp kapanan liç büyük 
ı~şl lı kapıdan, yrğın yığın insan, te 
Uil! 1 hareketlerle giriyor, çıkıyor .. 

!ik k~·lcrın önlerinde beşer onar kişi
daıı unıeclkler .. Kapınrn tam karşısın 
rrıı ntey~anm ortasrna doğru uzan
du ş, llzerı açık bir barakacık ki üç 
t tarr ela her birf ayrı bir numara 
ı:~?an kilitli küçük küçük kapak
tar a kaplanm1ı;; .. Meydanrn iki ta
höıınaa çevreleri dilfnı dilfm müsavi 
RUn~eıc:1e a~·r1lm1ş iki yazı kürı:;ü
lns un gözlerine abanan çeşit ~0şit 
trı ~nlar, önlerindeki kA~rtlara ha-
~ arıı htr şeyler yazıyorlar .. 

kar uış hak1ş1 görünUştle burası bir 
Jrerrn_ca J'UYaı::rna ne kadar benziyor. 
cek kannca eline geçirdiği bir yiye. 
''tı;ı. l>arçasınr nasıl koşa koşa yuva. 
Ban taşıyorsa , oluk oluk akan fn. 
tarı Yı~ıntarı da buraya mektup 

·•1Yorıar. 

t J(. * J(. 

bu ~anbuı merkez postahanesinin 
heııı Ummalı faaliyet 01anzarasrnı 
bt iliz görmüşsünüzdür: fakat 700 

1 

bi;iJnurıısun biltun dUnya He vı~ bir. 
"azı e ~uhaberesiııe geniş bir kanal 
l~ıeleRı gören postalınnP.mjzio nasıl 1 

U lğ-Ini hiç merak ettiniz mi? 
~ret ıerıne altı kuruşluk bir pul ya
tbekrıp .Posta kutusuna attığımız bir 
•tr tup kaç elde n geçiyor \ ' e hiç şa
\'a,;ı1adan yolla dı ;;ım rz adrese nasıl ı• 

1Yor? 

b\ı?Uny~mu <l iJrt tarafından t~tan
lltn." S'elen \' e huradan yine dünya
lıta dört tarafına gönderilenlerle 
l~r llbuırıan geçmesi icap eden bln
bl~e, on binlerce mektup, gazete. 
ıı,111~t ,.e saireyi, bu sibirJi makine. 

l hodetıerlne u laşttrıyor? 
bıı ~te. ben, kntamm içinde kıvrılan 
11tu€! stıffıl\minrr silebilmek için bu 
l\rd_sseseyı yakından tetkik etmeğı 
':\~ ablt buldum ve postahaoede kU
tt lr gezinti yaptım. Çok munta. 
'11:• A~eta bir makine gibi çalışma
>~t ö~uneblleceğimiz bu cumhuri
bh lfiUessescstnde gördilklerimi ve 

l!'lldiklerimi size de anlatayım. 

ı J(. * ~ 
btt-

8~fllbul posta h a nesi başlı başına 
\ttrıd em<ltr. Güniin yirmi dört sa
lıı8a e Çahşan ve birçok feragatk~r 
'tııı0 'l'llaı-r içinde toplayan bu miles. 
U~er' Posta, telgraf ve havale olmak 

l'ı e başlıca üç kısma aynlmıştır. 
~(lıı~~~a krsmr iki şubeden mürek

ı ..._ r· 
" ,elen dairesi. 
;,~- Giden dairesi. 

~all ~Yanın dört tarafındırn yolla- ı 
~ı .. tıe ekt~plar. evvela. "g"lPn rlaire. 
t1,ıli, 1. "erılir. Bu daire, bütün mek- ı 
te11ş ·:rtpostal, gı:ı.ıete ve paketlere 
''IJrur arihini ~östflren bir damga : 
d~ır~~- sonra bütün bunları "giden 
lıııı rı ı., ne verir. "Gelen dairesi .. 
hırıtlu~ ı:enfş bir faaliyet içinde bu
tl~ g1> 4~nu_ a~lamak i~in _ her gün el. 
taıat · .lrdı~ı m<·ktup. kür;-lik paket, 
"'tıı b~İ kartpostal Yesairenin mlkta. 

Va lllek k~fldir. 
bıı d~;tan \'aı:;at.i bir hesaba göre. 
~l!li\'orreye gUnde l 6 bin mektup 

1 Uzu~ • Buna gazete, matbua "'e 
bPt.r t<'ı D:ıketıer dahli değildir. Bun. 
,, 1 rı elan de bu rakama en azdan 16 
ı.feıte11 ~:ı lla.ve ederseniz her gün 
tı ~Q11 aıresi., nde damgalanan ve 

1'l "<>g~Çen mektup vesaire miktarı 
~~~ htn oldnğu meydana çıkar. 

lh et .· . . 
l ll.' te ' ~ ırmı dört saatte 32 bın. 
tı 1 1> .. '13~ ~;~3 Ye dakikada 22 mek- 1 

~il ''teı~ lece lstanbul pastahanesi
~ ll~tuo e.n da_ıresi.. ayda 960 bin 
~ .ılltı er \e saıreyi elden geçiriyor. 
~eaarı a ilhe edeyim ki bu v!lsati 
ı-; Ve ~~~. günler içindl_r. Bayramlar 
r
1 
~:=tttı ~,er nıilli gilnlercl e günd!'lik 
l'Jııı-. ~ ı.ız binler hanesine kadar 

~1 "Gicln 
>,~ta. dl n ~aires i .. postahı:ı.nenin 
)il 1>eı,.g111ıag-Hhr. Nl şnnlıdnn niş::ı.ııh
ıı~ı baba ve h~~·ccan. evlAttan ana 
ı-~ ~tit g~~- snrgı. ahbaptan ahbaba 
t~ Ca~1 ın hı.ren ve h ulılsa herbiri vn
ı,~· 'kcıc} ıtbfte. sevinr,, saadet. tees
~ı "e t:t ve elem ~ibi muhtelif acı. 
lıı.ı:ı ~·ı~, ... hlrk 1 ar a~ıl ava('a lr olan -.c·1. l' ~ ,, . • ~ 

lı>ı-·\·~ tı mektuplar burada ayrılır
rJi,.'tıı bPlo ~ü,·ercinler gibi. kendi-

Ql'l ~ı- ~kliyenlerin bulnnduklar1 
t~l''i>rcıu~· <lrı~rıı u.curıılnrlar. 
Qll,.a.~ h,~u b~rilk ı~i gö7. önünde tu. 
~V;. telli d~llt('nfn kim bilir ne ka- , 
~ııt>ltıt P.aş te~kilutr ve taksimatı ola. 1 

•~ıı tııtı'k~~rrsanrz yanılrrsrnız. Ayarı , 
'~~·el\ b, met bir ı:;:ı:ıt intizamile 

~11 dlj; Tlıl?;Jcani zm:ı ırnk bas1ttir 
lltac:ı l .kısınııl:ın mürekkeptir: 

enız ciheti, Akdeniz ciheti, 

işte siz de görüyoysunuz ki, postrestıınt ~İşı>nin önünde blr tek g~nç kız yok ... 

Yedi yiiz bin insanı birbirile 
ve dünya ile konuşturan yer 
şehir ciheti ve harici memleketler 
cihet i. 

Ilu dört cihete ayn ayrı köşeler 
tahsis edilmiştir. Dört cihetin her
birinde, ihtiva ettiği mmtaka iç;in. 
de bulunan ve postabanesi olan bü. 
tün şehir kaza. ve nahiyeler için ay. 
rı ayrı gözler yapılmışttr. MeselG. 
•·ı{iı.radeniz ciheti., kısmında, bütün 
Karadeni1. haYalisinde bulunan şe. 
hir. kasaba ve nahiyelerin adlarrnı 
taşr~·an ayrr ayrı gözler vardrr. "Gi
den dairesi,. ne verilen yığınlarla 
mektup, küçlik paket vesaire evvela. 
bu dört cihete göre ayrıltr ve o kı
snn lara gönderilir. 

~rlajı yapan 

1 ~ddin Oryan 1 

Den bu adamın arkasından bakar
ken kızılsaçlı, küçük yeşil gözlü,başı 

nçık zayıf bir deHkanlı, bu kutular
d~n birini açmıştı. Bir tomar mek-
t ; l il çıkardı ve bunlardan hiçbirinin 
yü;~L.ine bile bakmadan, kapağı ka
payıp gitti. Belll ki bu bir müessese-
nJn müstahdemi veya bir komisyon
Clt yamağıdır. Zira, aldığı mektup. 
lar çalıştığı müesseseye değil de 
şahsen kendisine ait olsaydı onların 
kimlerden ve nerelerden geldiğini 
merak eder, hiç değilse gönderenle-
rin adreslerine bir göz atardı. Nite
kim onun biraz ilerisindeki gözden 

Bu dört kısımda çalışan memur
lar işlerinde o kadar mütehassıs ol. 
muşlardır ki zarfm Uzerlne bir ba.. 
kışla onun ait olduğu gözll bulup 
yerleştirmeleri bir olur. Sonra, her 
kısımda, bütün bu mektuplar ayrı 
ayrı, gidecek 1 eri yerlerin adlarını 

taşıyan çan tal ara konur ve sevk edi .. 
leceği yere göre vapurda veya tren
de bulunan seyyar memurlara tes
lim edilir. Seyyar memurlar da, bu 

üç mektup çıkaran styah sivri sa
' ka1Tı bir adam, hlc de aceleye lüzum 

çantaları ait oldukları vapur iskele. 
!erinde \'Cya tren istasyonlarında 
l•endilerini bekllyen memurlara tes 
lim ederler. 

Şehir içine gidecek mektuplar, 
günclo Uç parti, ait oldukları posta. 
~ ubeleriııe Rc,·kcdillr. Şube lerdt! •. Lk goHru"nü ... iyte, Lu•·yl"·'- t 

il ·ı l · .. 1 d" f r• .şm.ı ııı ,. o ,. pos ane m \'ezzı er nı gunc e ort de a t L . ı . 
~iata çıl\ ?. rarak nıektupları adr.eslc- ı bır karınca yuvasına pek b:?nzer 
rlne nlcı.şttrrı•lar. Yalnız İstanbul 
posta ve telgrar nıiıdürlilğüne bağlı artar. Her ayın birinden dokuzuna 
olan pos ta şubelerinin acledi yüzden kadar, havale tediye ve tevziat gt. 
faılaclır. şelerl günUn her saatinde çok kala-

Telgraf krsınına gelince: Alıcı ve balrktrr. Anadolunun her hangi bir 
\'erici bülilmler bir arada çalışmak- yerindeki oğlundan gelen parayı 
tavcı iki büyük salon işgal etmekte. almak için bekliyen ihtiyar analar. 
dir. Bu kısımda me murlar nöbetle la. kim bilir hangi yurd köşesindeki 
ı:alrşmakta ve muhabere kesilnıek-

:ınasma, kardeşine, nişanlısına para 
sizin devam etmektedir. Eski ststem göndermek istlyen maaş sahibi genç ı 
;\fors muhabere makineleri pek az kız veya delikanlı bu dokuz gün gi-
kalmrştTJ'. Bunların yerlerine son ~e önünde görülen büyük kalabalı. 
ı:;istem süratli Hük ve Siges makine- ğrn içinde ekseriyeti teşkil ederler. 
leri konulmuştur. Şurası şayanı dik Geri kalan krsım dn. mal karşılığt 
kattir ld. "::rrldrrım telgrafı,, usuJü. para alan veya gönderenlerdir. Ha. 
nün ilıdasmdaıı sonra tstanbulda 
telgraf muhaQerat.t cskislle nrnka- vale gişesi, böylece, küçük bir ban. 
yese kabul etmbre('ek kadar artmış. l\a ı;ibi, bir taraftan tediye yapar. 

· · b' ken diğer taraftan yurdun dört ta-tır. Bu rağbeti temin eden sebe ın 
"yrld1rım .. usulündeki sürat oldu. rafmdan ödenmek üzere tevdiat ka-
ğıında hiç ştiphe yoktur. "Yrldmm,, bul eder. 
telgra fi arı bilhassa ticaretle uğ·ra

şa nlar için çok faydalr olmaktadır. 
nununla beraber. her gün bir yeni 
şehri diğerine bağlayan telefon 
~ebckesi yıldrrım telgrafının yerini I 
almağa namzettir. Böylece yakın 1 
bir gcl!'!cekte, yıldrrını telg;aEr .. an- ı 
cak tnlefonla muhabere edılemı:ren 
ı:;ehir Ye kasabalar arasında işe ra
rayabilccektir. 

Pn<:ıtu.hn nem izde bir de Fon o lns
nı ı oldnğunn belki birçolclarıımz bil 
111<>7. . Hu dairenin i~i. tilccarlarm ve 
hir krsrııı · vapur l{umpanyalarmm 
mlihtm ''e müstacel tclgraflarıpı, 
teYziat losmrnn verilmeden eYvel, 
telefonla sahibine okumnlrdır. Tel
~rafname. telefonla. okunduktan 
sonra. tevziata "'erilir ve yine sahi
hine ~·onanır. Ancak müessese sahi
hi vcva tadr kencliı;ine r,ekilen tel
~raft~ neler yazrldıi{ını böylece bir 1 
il\i saat e\•vel öi!.renml~ olur. TfC'n. 1 
rı:tlfı iso hu kadar zamanın k1ymeti 
')ir hayli fınln<lrr. 

Postahancmizin hayale krsmı da, 
io;i fc>Ykalı1<1e faıla olan bir şubedir. 
Bllhaıı;sa ıııy b:ışlanncla maaş tevzi- [ 
;ıtında.n sonra bu kısmın işleri çok 

Postahane?i gezerken. geniş mey. 
damn ortasrn<la üç larafı kilçük kil-
çük ve numaralr posta kutularile 
<:"evrelenmiş kulübeciğin Yanında bir 
kaç dakika durmaktan kendimi ala
madım. Çünkü muhtelit sanat ve 
m esleklere mensup çeşit çeşit insan
lar burada adeta resmi ge!:lt yapı. 
~-or. Bu kulüb c ciğin üç dm·arma ay. 
m zama.nda on anahtarın birden 
ı:: aplandığ'mr ve hemen on kapağrn 
biden açılıp lçlerine birer elin dal
drrıldığmı sC'yretmck hiç de can sı
kı~t bir ŞPY de~H. 

f ste katmer katmer gerdanı ve 
hür~etlke g-öbeği ile nefes nefese 
kapıdan içeri dalan bir zat, doğru
ra bu numaralt kapaklardan birine 
yakla::ıtı. Daha kapıdan girmeden 
Plinde. haıtrladığr anahtarı kilide 
ı:;olrnp kapai!r arkasma kadar açtı. 
Elint içerl daldırdı, araştırdı, araş.. 
ttrdı, bir şey bulamadı. Esefle ba
ı:;mr 1ki tarafa sallayarak kapağı • 
tekrar ldlitlecli Ye artık aceleye m. 'ı 
zum ~örmeden, düşilnccli düşilncelt 
çıkıp gitti. 

görmeden, zarfların önünü ve arka
sını dikkatle gözden geçirdi. Sonra. 
tahmininde aldanmadığını gören 
insanların duyduğu derin memnuni
yet içinde gUlümstyerek kutuyu kl
lltledl ve gitti. 

Merak edip bu kutuları saydım. 
Kulübenin 3 tarafında tam 750 tane 
numaralı kutu vardr. Bunları kira
layanların günde bir defa yoklama-
ğa geldiklerini farzedersek her gün 
yglmz 750 kişinin bu iş için ı>ostaha. 
neye girip çıktığına hükmedebili
riz. 

Bu manzarayı soyrederken biraz 
il e rideki postrestant gişesi gözü
me ilişti. Bir defa. da orayı gözden 
geçirmek arzusııe gişeye yaklaştım 
bir kenarda durdum. 

!şlerinin bir ha.yli fazla olacağını 
talımln ettiğim bu gişenin önünde 
kimseler yoktu. Genç bir memur 
oturmuş, bir takım mektupları ayı. 
rıyor, sonra bunları yanındaki muh. 
telif gözlere yerleştiriyordu. öteden 

beri daha ziyade genç seYgililerin mu 
haberelorine kaunl olduğunu bildi
ğim postrestant gişesi acaba ne
den böyle tenha idi? Acaba glılice 
sevişip mektuplaşan gençler mi azal 
mış. yoksa tramvayda başlayıp sine
mada biten a şinalıklar mr almış yU. 
rUmilştti? 

!{adın kafes arkasından kurtulup 
erkcldo omu7> omu'za hayata atıldık. 
tan sonra, haftada bir defa evinden 
gizlice pastahaneye kadar kaçamak 
yaparak binbir heyecan içinde sev
gilisinden mektup soran genç kız 
tipi de tarihe karrştr. Fakat artık, 
aşk ıstıraplarını bir Mecnun eda.si
le Leylı1sma anlatan göz yaşlarile 
ıslanmış mektuplara rastlamasak 
bile, sinemaya çağıran. randevu ve
ron ve içlerinclo bol bol buseler gö
türüp getiren küçük fantezi zarflar, 
birçokları için büsbütün modası geç
miş vasıtalardan değildir. 

O halde neden bu gişenin önünde 
kimseler yok? Nankör değilim: Bu
rada tamn tam yerinde bir yardımı
na. uğradığınu inkA.r etmtyeceğim. 
Bakın nasıl: 

· Gür saclarının her kınımı, kımıl 
dandıkça, açık ve koyu altın renk
forle pırıldayan genç bir kız, kala
baltk arasından süzülüp yavaşça gi
şeye yaklaştı. Başını önüne eğmJ~. 
işlle meşgul olan memuru glırilnce, 
onu rahatsız etmek istemiyormuş 

gibi, durdu, bekledi. Memur başını 
kaldrrıp ona ne istediğini soran na.
zarlarla baktı. Kızın rengi hafifçe 
pembeleşti, dudaklarında. bir tered
dtit titredi. Memur da bunun farkı
na Yarmrş olacak ki ona daha tlik
katla haktr. fakat sual sormadı, sa.
dece: 

Buıra<dla mu
Dılabe ıre nçn ını e>ıri) 
sekiz yaşona ~nı::I 
tDrrmnş ~Dmak Oc!\ 0 

zom •• P@st ıres .... 
ta ırırtc m e rnliHY ır u 
geınıç kuznaır©Ialfll 
n <YıflYIS clYız<dJan o 
S©>lrlYIVOtr 

- Adresi söyleyiniz, dedi. 
}iemurun bu iki kelimesi kı ;;ı 

adeta bUyük bir sıkıntıdan kurtardı 
hemen cevap verdi: 

- Bayan Yıldıı ..• dedi. • LUtfen 
bakar mısınız? 

Memur, yanındaki gözlerden biri
ne elini attı, birkaç mektup çıkardı 
ve sonra bunların zarflarına birer 
birer göz gczdirmeğe başladı. Genç 
kız, bu fırsatı kaçırmadı, etrafına. 
bfr göz attr, sonra yan gözle beni 
t::ilzdU. Sözlerini işitecek kadar ya
krnda olduğumu görünce olduğu 

yerde bir yarım sola dönerek bana 
arkasını çevirmeğe çaltştı. 1 

Memur, zarflara birer birer bak .. 
trktan sonra cevap verdi: 

- Yıldız adtna mektup yok bu
yan. 

Gene kız, biran durakladı ve ayn c 
zamanda bir haye.l kırıklığına. uğra
dığını bel11 edecek şekilde kaşları 
hafitçe yukarı doğru krpırdadı. Tam 
dönüp gitmek üzere iken memur 
sordu: 

- Nüfus cüzdanınız yanınızda 
mı? 

Kız hayret ve şaşkınlıkla ceva~ 
verdi: 

- Hayır. llzım mı idi! ı 
- Evet .• B1r daha geUneniz bera-

ber getfrlnlı. 
- Peki ama .. NUtus cUzdanımt ne 

yapacaksınız! 

- On seklz yaşını bitirip bitirme
dlğtniz1 anlamak için doğum tarihi
nize bakacağım. 

Kız, yine durakladı. Fakat mevzu 
onu çok alft.kalandırmıştı. Dayana
madr, sordu: 

- Bitirmem!şeem ne olacak? 
- O zaman size mektup vereme-

yiz, emir böyledir. 
- ?! .. 
- Evet .. Hem de gelen mektubun 

Uzerlndekl adrn sizin hakikt soyadr
mz olması lAzım. Nüfus cUzdanmrza 
bakılarak bu da kontrol edilecek. 

İşittiği sözler, genç kızı büyük bir 
hayret ve şaşkınlığa düşürmüştü, 

Hiç de memnun olmadrğı belliydi •. 
rengi hafifçe kızarmış, incecik kaı}o 
larmm ucları çatılmıştı. Biraz du
raladı ve sonra, küskün bir çocuk 
edasile, birden dönerek, adeta ka
~ar gibi, hızlı ve telAşlı adımlarla 

oradan uzaklaştı. Yalnız bu gidişi 
görmek, onun bir daha bu gişeye 
uğramayacağına inanmağa kA.ti ge
lebilirdi. Fakat üstelik onun on se
kizini değil, on altısını bile bitir· 
memiş olduğunu bir bakışta anla
mak hiç de güç değildi. 

tşte böylece, postrestant gişe-
sindeki tenhalığın sebebini öğren

miş oldum. Öyle ya: 18 yaşını bitir
memiş olan sevgililer bu kanaldan 
istifade edemedikleri gibi bu yaşta 
veya daha yukarı olanların bUyUk 
bir kısmı da her istediği zaman nu .. 
fus hüviyet cüzdanlarını evlerinden: 
alamayacakları için mektuplaşamaz 
ıardr. Halbuki eskiden 14. yaşında 
bir çocuk bile zarf üzerindeki rümuz 
ile numarayı söyler söylemez kcn"" 
disine gelen mektubu postahanedc:ıi 
alab!.Urdi. 

Yilksek bir ahlA.ki kıymet taşıyan 
bu kararla, postrestant muamele .. 
el yalnız hüviyet cüzdanlarını heran 
gösterebilecek vaziyette yani eski 
tabiri ile "fsbatı rüşt,, etmiş olanla .. 
ra tahsis edtlmiş bulunuyor. . 

Varidatını artırmak gayretile da .. 
ha. on dördunn bltlrmemiş bir takım 
toy ve zavallı kızların zehtrıt mek< 
tuplarla çeşitli felA.ketlere uğratııa .. 
blleceğlni dahl dUşllnmfyen "Devletr 
aliye! Osmaniye postalan., mn cum
huriyete miras bıraktığı bu kötü 
usul de artık tarihe karışmıştır. 

-Wureddin Oryan 
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Günün h&dlseoeırn kar
ş ısında Beırnaır <şa" 

Yirmi milyon Ingili~ 
lirası verseler k ral 

olmak istemem ! 
Silviya Sidney Holivudun 

• 

Meşhur lngi l iz ed ibi n e göre, Dük dÖ 
Vındsor çok iy i hareket etmiştır 

e n cesur artistidir Bir Fransız gazetecisi, me.şhur 
lngl'lz edibi Bernar Şa,·la bir mU 
lAkat yapmış .• Fakat, buna "nıü
IAkat., adını vermek de doğnı de
ğil •• Vstad, genç gazeted)i öyle 
bir atlatmış ki! •• Kendisini dlnll
yellm: 

Haki ki ve d olu tabancalar la, mitralyözlerle yapılan 
çarp ışmalar halk ü z erinde daha büyük b i r tesir 

h usulegetiriyor muş - Bcrnar iavı ziyaret edecek mi
siniz? 

Katerfn ncpbtırn "Artfstler panslyomı,, ismindeki son filmincle 

Küçük SUıFn<ema n=na 1'Q)eırneırD 

saçla rı Şirleyin 
Şirley son çevirdiği filmde !ideta 

g ·nç bir kız halini almıştır. 
Bu filmin en güzel sahnesi şüphesiz 

gülme sahnesidir. Bu sahnede, artistle 
ri kahkaha ite güld:.irmiye sebeb küçük 
bir maymundur. Öyle oyunlar, öyle tu 
hafhklar yapıyor ki, gülmemek kabil 
'eğil.. 

Şirley bu filmde de, diğerlerinde ol 
duğu gibi yine güzel, yine sevimli .. 

Saçının tarama şekli deği§mekte be 
raber, gülerken çenesinde husule gelen 
küçük çukur MI.la yerinde. Bu çukurun 
sevimli sanatkara senede en az 5 mil
yon lira temin ettiğini söylersek ıaıt-

mayınız ... 

M ik i M a v s 
Mickey Mouse ve Silly Synp!ıonie 

!erin mucidi Disney; Parisin en meş· 
hur kumaş evlerinden biriyle bir muka 
vele yapmış ve "yedi cüce!·-" adlı yeni 

mm:ndeki eşhasın resimlerini kumaş
lar üzerın~ ~ymak hakkını b'\mllesse
seye vermıştır. 

Fabrika şimdiden faaliyete geçmiş
tir. Gelecek senenin yeni kumaşlan üze 
rinde kim bilir ne acaip şekiller g5re4.:e 
ğlz ... 

L iyon postası 
Pariste Grevin müzesinde bal mu

mundan yapılmış iki adam heykeli var
dır. Biribirlerine o kadar benzerler ki, 

bir adam zannolunur. Halbuki bunlar, 
bir katil meselesinden idam olunan iki 
adamın heykelidir. 

Bu yUz yıllık vaka elan her kesin 
hatıralarında yaşamaktadır. 1796 sene 

sinde Liyon-Paris postası MeKin C'ıva
nnda taarruza uğramış, soyulmuş ve 

postacılardan birisi öldürülmüştil. 
Bfr çok kimseler yakalandı. Bu ara 

• T ._,,_,A_,_ .. rıır hirisi. müsabehet vü-

zUnclen idam sehpasına çıktı, kellesi ke
sildi. 

Bilahara yirmiden fazla şahid bu a 
damın o sırada vaka mahallin.de olmadı 
fını, başka bir yerde bulunduğunu is 
pat ettiler. Masumiyeti anlaşıldı. Fa
kat tabii kellenin yerine konulması 

imkanı olmadı. 

Tarihe geçen bu vaka filme alınmış 
tır. Pariste gösterilmektedir. Yakında 

ı, .. .,iz lstanbula da gelecekt:r. 

Hakkı d a var al.. 
Sinema fileminde çok tanılmış iki 

sahne vazii, Parisin en lüks barlarından 
birine giderler. Masalardan birine otu
rurlar, bir şişe şampanya ısmarl.ular, 

içerler. Etraflannda dolaşan bar kızla
rını tetkik ederler. Önlerinden geçen kız 
lerın hiç birini beğenmezler: 

- Baı.:aklar çok ince,., 

- Bunun da çehresi çok yuvarlak! 
- uŞ geniş göğ\.islü ... 
- Beriki çok semiz t 
- Kalçalan pek dolğun .• 
- Omuzlan düşük 1 .. 

Yanlarındaki masada oturan ve her 
ge5en kıza bir kusur bulan bu adamla 
rın sözlerini işiten Parisli şeytan bir kız 
dayanamaz, yerinden kalkar, yanlarına 
gider, tatlı bir gülüşle: 

- Müsaade ediniz, der. Ben de si
ıin hakkınızdaki düşüncemi söyliyeyim. 
Dogrusu ikiniz de ho!:a • :decek ... ~am de 
ğilsiniz; bumun uz uzun, çeneniz sivri, 
dişleriniz st.yrek, sonra bakııtannız ö
küz bakışına, elleriniz de maymun r-lle
~i:-e b:n?iyor ... 

Ve bir reverans yaptı!.ttan sonra ilci 
ve eder: 

- Tabir gördüklerimden bahsedi
yorum. Görmediklerimi öğrenmek arzu 
sunda hiç değilim ... 

İki sinemacı heman bardan çıkar-

Artık Holivudda, müsademe aahne 
lerinde artistlere boıt tabat1.:a veya tü
fek vermiyorlar. 

Hakiki tabancalarla, mitralyözlerle 
yapılan çarpışmalar halk üzerinde daha 
büyük bir tesir husule getiriyormuıt. 
Sonra kurşunu biten artist daha ziyade 
heyecan gösteriyor, sahneyi canlandı 
riyormuş. 

Camlar kırılıyor, öteye beriye fırlı· 
yor, duvarlar deliniyor, sıvalar dökıJ

lüyor, kapılar kalbura dönüyormuş. 

Bütün bunlar olurken halk kendini bir 
muharebe meydanında sanıyor, heyc.4.:a 
nından yerinde duramıyormuş. Alkış· 
larrn sonu gelmiyormuş ... 

Bunu gören sinema müdürleri, bun 
dan sonra, tabancalara koydukları man 
tarlar yerine hakiki kurşun komıya ka
rar vermişler. 

Holivudun en nrpncı artisti Jorj 
Debi idi. O kadar ki karşısında duran 
pıyordu. Tıpkı cambazhanelerde bı

çakla yaptıklangibi. 
Fak:ıt Georje Debinin karşısına ge 

çecek artisti bulmak o kadar kolay ol 
mamıştır. Bütün artistler bu tehlikeli 
vaziyete girmeği kabul etmemişlerdir. 
Hakları da vardı. insan ne kadar nişan 
cı olsa yine bir dakikası olur ki ufak bir 
hn e-:an etini titretir. titretince d~ kur 
tun artistin ya beynine, yahut da kal 
bine girer, ve kuyruğu titretir. 

G~orje Debinin karpsında durmiya 
yalnız bir yıldız razi olmuştu: Sil viya 
Sidney. 

Seyircilerin cidden sevdikleri bir ar 
tist, perdede çok mahçup, çok saf gö.rJ 
'lÜr. Penbe ve dolğun yanaklan. korkak 
bakışları, mütereddid yürüyüşleri, ço
.:ukça tavurlariyle kendini sevdirmiş, 
büyük bir muvaffakiyet kazanmıştır. 

Halhuki çok şeytan, çok cesur bir 
kızdır. Hiç bir şeyden korkmaz. İşte 
korkmadığı içindir ki, bu tehlikeli sah 
neyi kabul etmiştir. 

Son gelen telgraflar, Georj Debi
nin bir kaza neticesinde öldüğünii ha
ber veriyor. Stüdyoda, harpten di:inllş. 
film için bir dekor hazırlamyormuş. 
Debi bu filme bir fransız askeri rolünü 
yapıyor, elindeki mavzerle Alman aEker 

kerini temsil eden figür:ınlara kurşun a 
tıvormuş.Arka tarafında, fazla güI"ültü 
çıkaran bir ilet varmış nasılsa birden 
bire şiddetle patlamış, etrafı duman bü 
rümüş. Sahne vazii, artistler, fig:iran 

lar, ameleler gülmiye başlamışlar, fa
kat biraz sonra, duman çekilince Debi 
nin kanlar içinde yerde yattığım gör
müşler. 

Heman hastahaneye kaldırılmış. 
f~.kat bir söz söylemeden yolda ölmüş 
tur. 

Şirley saçlannın taranma şeklini de 
ğiştirmiı. Bu haber, Holivud studyola 
nnda bir bomba gibi patlamış .. Her kes 

hayrette. Artık, bir cok filmlerde bizi 
tes.hir eden o canım Msırma gibi bukle
lerı göremiyc•.:eğiz ... 

Bana bu suali soran zat, Bernar 
Şavın eserlerini basan (Konsttxbl) 
in pek nazik mildilrtl (Kylman) dı. 

- Çok arzu ediyorum. Fakat, 
henüz mektubuma cevap vermedi. 

- Herhalde verir. Gönderilen 
mektupları cevabsız bırakmak Adeti 
cleğlldlr. 

(Kylman) 'm hakkı varmış. Üç 
giln sonra şu mektubu aldım: 

"Ill'1·· • Şav; ne~rolnnma:~ üze• 
re mUlAkat fstiyen muhabire, kcn 
dl!i>lnin de bir gazeteci oldnğtınn 
hntırlntır, ve dünya ne, matbuat 
va.,.ıtasile floı::,rrndan doğruya m~ 
na.:;cbctto bohınmayı tercih eder. 

Mckt.nbla sondan suallere, hıı
glinU alılkadar edecok mahiyette 
olursa , ·nl ·ı buhınnrsa, mem
nnniyetfo ~evap verir. JJAkırdrları 
mn ıtazete sUtunlanna g~mlyc
c~lne knr:· 'lmadıkca h•ısuc;i zı,·a 
retler kabnl etmez. "Size bir mU
lil knt günü tayin etmezden evvel 
lütfen şn satll'lan Mr daha dik· 
katle okuyunuz .. ,. 

• BernarŞav 

Cevap verdim. Yeniden sük\ıt .. 
Günler geçti, h!UA ce,·ap alama

mıştım. nernar Şavın - bütUn İn
gilizler gibi - Yeek endi geçirmek 
için Londrada olmadrğma hUkmet
ınf!:;ttın. 

TesadUf yardım etti. Kylmanı _gör 
dilm. 

- Şavrl:ı.n haber ,·ar mı? 
- Hayır .. 
Kylnıan telefonu açtı: 

- Allo, Şav? .. 
Konuştular, Şav, evvelce, ne tste

dlğlml, maksadımın ne olduğunu 
öğrenmek istemiş .. Çok meşgul ol
duğunu, vakti bulunmadığım söyli
yerek itizar beyan etmiş .. Fakat, ni
hayet. razı olmuş: 

- Yarın öğleden evvel gelsin, 
beklerim! demiş. 

* •• 
Kapısınm <~nünde otomobilden 

incrkım (Senpol) kilisesinin saati 
on biri çatıyordu. Esmer bir hizmet
çi kadın kapıyı açtr, yolu gösterdi 
ve çekildi. 

tşte. tifıtıd bana doğru geliyor. 
Yazı odasındayız. Duvarlar, kitap 

]ardan görünmüyor. Seksen yaşın-
da mı? Bu, doğru olmasa gerek •. 
Altmışında ancak görünüyor. GUzel 
bir yüzil, pek tatlı bakıçlı gözleri 
var. 

~imdi, (Bikmalyon) ve (Jan 
Da~k) gibi bütUn llsanlara c;evril-
mlş, bUyUk bir rağbet kazanmış ro
manların, sonra bir çok piyeslerin 
müelllfl karşısında bulunuyordum. 

Hafifçe gUlilmsedt ve elini uzattı: 
- J ... ütf"n oturunuz .• 
Beni aUzUyordu. Hayatın birçok 

zevklerini, elemlerini gören. acılık
tarını bütUn çıplaklığfle tasvir eden 
bu halk çocuğunun ne parlak, ne na 
fiz nazarları vardı! Hayat ve aşk 
saçan bu mavi gözlerin karşısında 
mukavemet mümkUn değildi. 

Klodet Kolber 
Pari s e geliyor 

tar ve bir daha oraya uğramazlar.. Sanatkarın geçen nistanda bir oto-

( Marlen 1 ın kız ı mobil kazası geçirdiğini betki bilirsiniz. 

Gaz t 1 Klodet kendi kullandığı hususi otomo-
e e er son zamanlarda Marlen 

Ditrihin bir çok resimlerini neşrettiler biliyle süratle giderken tekerlekl~r kı· 
Bu resimlerin çoğunda, sevimli sanatkS zak yapmış ve bir ağaça çarpmıştı. 

nn yanında genç bir kız bulunuyordu; Bu kaza neticesinde yayağının biri 
her kes de bunu kendi kızı sanıyordu. kırılan sanatkar, hemen hastahaneye 

Meğer bu kız Marlenin dostların- naklolunmuı. ameliyat yapılmıştt. 
dan birinin kızı imiş. Bu yanılmayı işi 
ten sanatkar: Klodet bir ay ıonra iyileşti. Barb 

Blönün sekizinci kansı filmini tamam
- Asıl kızım, Lozanda Fransızca 

tahsil ediyor. la.dr. Şimdi biraz istirahat etmek, Noel 

Demiş. Fena fikir değil.. İhtimal ve sene başı yortulannı geçirmek için 
Marlen biraz sonra kızını, İngilizce ve memleketine, Fransaya geliyor. Bu a
Almanca öğrenmek için Paris mektep- yın 15 inde Pariste bulunacak. Berabe 
lerine önderc•.:ek ... ___ ~ ___ ___:._ı;,wı;ıLc..J"-OC:a..r-uA..l:Mt Mü 

ı el-
neyaz saçlı başına, fildişi gib d•' 

!erine bakıyordum. Sel{sen yaşı:rot• 
Fakat hiç de o kadar görUDtJl ıs.Ol· 
Sıhhati yerinde, Tilcudu sat eri 
Şimdi, bu adamın uğurunda be~şU
feda etmek fstlyen kadınlar( oıaı 
nilyordum. Ondan bir çocuk yaP ) 
hevesine düşen (lzadora nunk"~ 
ın hnynll gözümün önüne geldi· u~ 
na: "DüşilnünUz bir kere, bu çoCds.t 
benim kadar güzel, ve sizin kS. 
zeki olacakl •. ., ~et 

Diye yazmış, ŞaT dn şu cevab~teO 
mlşti: "Madam, çocuğun güzelli 1,. 
yana bana benzemesi ve zekftda~ (1 
na da size benzemesi fhtımatl~ 1yt
bundnn husule gelecek teJtl.ket 
ce düşündünüz mu?.... 801• 

- Söyleyiniz, bakalım. Bana 
mak istediğiniz Uç sual nedir?·· d" 

- Dugnnun gençleri hakkın 
ne düşünüyorsunuz? Jte" 

Sükflt. gülllmsUyor, bir kAğ;t or: 
secekle oynuyor. Ve cevap ver Y 

- Devam ediniz.. 8rsıf 
- Bu~ünkil cemiyet, bu ka~11ıe-

gldlşlo bir uçuruma düşmek te 
sine maruz dei;ril mi?·· 11 gn· 

Ayni sUk\ıt. Ayni muamma 
lUş. hararet 

- Eserlerinizde bUrrlyetl puıttl 
lo müdafaa eden siz, VindSO~ 
hakkında ne düşünilyorsunuz ·~e1' 

Biran düşUndü, sonra söyle 
haşladı: geııçsl• 

- Siz genç, hem de pek tıı."81• 
niz. Miisaade ediniz, sıze bi:Ua''I 111 
yede bulunayım. Sual sor sus.l• 

•'bftJldir. ,,, 
öğrenmeli. Bu çok mu ce~a 
r.evaptan daha' mühimdir. il btleee1' 
hemen, dUşUnmeden veri 

0

10iı ee' 
sualler sormalısınız .. !sted !ıarın o; 
''apları yerc:ıllmek için bU rtııe c 
zerinde hergün düşünmek şa 
ay çn1ışmam H\zım. oıı s.f 

- tistad! dedim. Şu hnldC 
sonra bugün, bu saatte.. 80ııt•: 

dl Neden ço1' Bir cevap verme · ıınce: ı 
- DUk dö Vindsora ge buere 

iyi hnreket etti. Yaptığın:ver· ss.11" 
yaptı. Kendisini herkes 8 .,..61et 

J ~61" ...rııı 
yirmi milyon fngiliz ııras ııerı.- _ 
gene kral olmak isteınetJl· arııl 9l)ıl 
ayni şeyi yapmnk, hergUn artı 
lf:ırl işitmek, ayni adam1ar:a1'· JıElr
sözlerl tekrar ettiğini dUY çeıdllt 
gün ayni çehreleri görıne~ rJe fe11~ 
mi hiç! Ne fena şey bU··j.ceJldl11

10
11 şey .. ! Madam Slmpson.. ıııc defr· 

tanırım. çok iyi bir kadınİ 1<0 posl• o 
~ördüğüm zaman bizim P :ınıştııtl· 
d:ı.n birisinin karısı sa bir J>all 
kadar sade, o kadar tabff a:ı:ı:ı:lJJh 
var. tşte hu kadar. şırodl da Jtllıa" 
Konuştuklarımız hep b_ur~1 1 .. 
cnk. lvice nnlndınız. degll 

• • • • 06•"' 
yazı c:oO 

Kalktr, elimden tuttu, ··rdU· .. <Y 
ı::ınm önündeki balkona. göt~uyU1' 9 r
ra evini gezdirdi. şuradntU dll1~ ı 
fada (Roden)nin bir bliS j0ııd"'rı.• 
larda çin porsllenıerl, s:101ar "11ır 
Uncu yüzyıla ait değerli ta rdell .n1)" 
smda kendisinin mernıe cfıı.Il"(,J .. 
bUstU. CnmekAnın birinde tıı.1'ıtt 11,.. 
lar. ncrnaY Şn"' bunı.~rınıcıttler·1r.·" duğunu söyllyerek: Tıı. 11fd jlll' 
zan bakilerlnden daha. rtresl 
dedi. (A:rinştayn)ın bir po 

- Zly~ret sona erdi! 
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Palyaço 
Oda 

bir s ;ın orta yerine cvvelA. yamalı 
lltıld~ ra. bezi yayıldı. Bir elek ko
tı dök Daha sonra, cskillkten kala
ta11 g Ulerek yerycr kırmızılığı sırı
krrıaı eniş, bakır yemek sinisi. Ve, 
sıska' saçlarını ufacık bir hotozla. 
buruŞ daı:narh ensesinde toplayan 
soıuıc Uk Yilzlti bir ihtiyar kadın, 
llrıdek~ası:na entarisinin eteğini be
tırarak ınavı kuşağın arasına sıkış
~trıı Ce • sininin kenarına çöktü. Di
lle d ı~u. Okkalık bir ekmeği göğsü 
bıca~YıYarak, tahta saplı bir kör 

tı a dl llmJedl. 
l'ı b:ı~Cııktu yemenisi altında saçla
baıtır ne l•ndnr inen bir genç kadın, 
d11rıe ~hıinln etrafına ince yor min-

b rı sıraladı. 
'I. Ört k 
'leıııı oşc, tuhtadaıı bir ufak is-
l~lııcı enın üzerinde kahve tepsisi 
llerd El clurau gaz ırmıbası yakıldı. 
l1 ec:!e~ indirildi. \'e, döşemeyle bl-
11.l~aıa ıııış gibi, sanki biraz daha 
tarar 1 kara tavan.. hayasızlıktan 
sarıkıarı sıvaları çılontılı duvarlar 
lıı.etııa lıirlbirJerlno ulraz daha :rak-

r .. 

d '" 1llıdi a clö • bakır yemek sinisi etrafın-
Ua:t insan vardı: · 

>'ar llltna entarlll, mavi kuşaklı ihti
ba, ıu ne, boynuna bUyilk bir yemok 
~ııı, ;u bağlanan beş yaşında sarı-

llo l!\isi bir çocuk. 
b~lin~CUklu yemenisi altında saçları 

1'a1< kndnr inen genç bir kadın, 
gı~. P aları kırmızı "su taş.,lı leke
\ara ~llska geceliğinin içinde kap-
l!aa1k Uran orta yaşlı bir erkek .. 
ba~ır tavanlı odanın ortasmda, bir 
llıı.ıı b Yeınek sinisi etrafında topla
~a~ .. u Ufak nflenln başı işte bu a-

'lfr. 
".\eıı "'ııe Şapırtıları .. Ak saçlı kınalı 
\ b'ırl>arınaklarile yiyor, çatal, on-

ll doınuz tırnağıdır! 
~ il d(i t 1 'lıı1 r nsanın dördü de susuyor. 
~'~:·· Mini mini çatallle yemeğini 
e ~o 0 Çalışan .Maviş, hazan ninesi
' nuşuyordu: 
, ~aınınne! 
' ~ tJyıe, çocuğum .. 

~ab ~ o;raya. baş açık oturmak gü
' ı. 0unab 'N ya •• 
, eden? 

1 r ,.:r~ açık oturulursa melAlke
' llraınaz .. 

•ı baş1 a~a.ı:nın bunun için mi şapka
' b nca duruyor? 

"'.,.et 
~ ..... ıs • 
"terıren bunun için mi baş örtünü 
' ın? 
~ lı,ı;ı 
~ J\ .•• 

~I baı;.~ıne Yemenisini bunun için 
-... h 1Yor? 
... ~Ve. 
~A . 
'ıs:1a, benim başım açık ya! 
' 11 n kUçUkslln, çocuğum .• 

~ aıtıi anıınne, ben büyüdüm artık .. 
1~tl Ştı,tıln bir kenarında bağdaş ku
~/ı ad~~kük omuzlu, yorgun kı
ta. en bı' tn, garip bir ejderha gös
~ lı~cıu r Ufak kumpanyanın palya-
0.~btr 0 j İş!• uydurma mahhikun 
~ · Sh·rı ~n uğu yere halkı çekmek
~ "daıı lr kUH\hı ''ardı. Dallı bas
b0"aıı 11~1bidf bfr elbise ~iyerdf. Bir 
ı-ı;llrcı1 PUrgesf alırdı eline .. Yii:ı:ünü 
la 1:ı 1ııti Gözlerini karartırdı. Blrlbl 
~.:'llr .. 1?tlrlr ve knlınlaştırırdı kaş
>ıı ita ll\' orgunJuğun, acının süzdüğü 
~a;ıı.rı:ı.~rtıarına kıpkırmızı birer 

lıtdı !:lzerdi. Dudaklarını kı-l! . 
~\ı erltesı k 
>ıtıı llbanı apıya çekmek fçln ne 
'o\ ardıı. ıl{Jnr ne maskaralıklar 
bı> ar:tk. · :ilerini koltuk altlarına 

il.tak' 0llarım hafifçe açıp ka
llıı 1 1:ıre ~lknrdığı garip ve gülilnç 
dal' llol·aıatıiırcasma gülenler olur
ct(l~ arıta 1 ağzını son haddine ka
l l';dırere~nk, uzun dilini çenesine 
>ı "'ili bur Yuttuğu iri boncuk tane
~tııa~lttır:undan çıkarışı, çok kişi
~rıı.111'1aıı k 1• Sonra, kapının önünde 
, tıcı tutt 1.la.baltk 'sıklaşınca, bir 

~ .... 1 bu11 ururdu: 
>r.ıl' <!"" •• Jnnın en garip mahlfiku t
~ıt~ ltoııuşa<lın başlı ejderha .. GUIU
\ı { ~Ilı u;_or. "Bolsovar, Boncur., 
1\ !'J\llrı 0 1\kn eUt lçlror günde .. 
t.ır. l"'erre~Yor, lrJds etti kumpan-

~ıı11,?el"re~ 'Veren giriyor, seyredl
~ \-(l ~eıtıy olınıyan dışardan bur-

~ . bu or. 

1 ~~i~r litlr:~ahlardan akşamlara 
•ı '1. {) ~""' 1 bByie .. Bu iş onun işi 

!)r.tı rı.,~lld~l<'e bir palyaço. btr şak 
rı. il llu n ~· lR ~üç ırnhlhl hir efen
ll\t1~k 'll<',e"n n~ır geliyordu ona .. 

· rıvordu. Ama. katlana 

Basma entarlll, mavi kuşaklı ih
tiyar ninenin .. boncuklu yemenisi 
altında saçları beline kadar inen 
genç kadının .. sarışın çocuğun, etra-
fını çevirdiği bakır yemek sinisi, 
günde bir kere de olsa kurulmak lft.
zımaı. O, tasa, eziyet içinde geçmiş 
saatlerin acısını basık tavanlı bu o
dada unutuyor, tesellisini bu fakir 
sofranın kenarında buluyordu. 

Bir gün, zavallı palyaçonun pek 
gücüne giden blr şey oldu: Oturduk
ları mahallenin civarında bulunan 
bir meydanda, ufak bir baraka tutul 
muştu. Ejderha burada gösterile
cekti. Palyaço, her zamanki gibi siv
ri külahını başına, dallı basmadan 
elbisesini sırtına ı;eçirmiştl. Yüzünü 
gözUuil boyamıştı. Ellerini koltuk 
altlarına sokarak, kollarını açıp ka
pıyarak, garip ve gülünç sesler çıka-
rıyordu. lri boncuk taneleri yutuyor 
du. Cam ytyordu. Suratını şişliyor
du. 

Barakanın önil hıncahınçtı. Ka-
dınlar, genç kızlar, mahalle delikan 
lılarr, mektepliler, yaşlılar. Ye, ço
luk çocuk .. 

Birden, kalabalık arasında, pal
yaço kendi ı;ocuğıı n u görmüştü. On 
Uç, on dört yaşında bir komşu kı-

zfyle beraber gelmişti. Korkuyla 
bUyümüştU küçüğiln gözleri .. Komşu 
kızının elini cıkı sıloyn tutuyordu: 

- Gidelim! 
Dirortlu. Kız onu kan<lırmnğa ça-

Iışmrştı bir ara Irk: 
-'Korkuyor musun? 
-Hm .. 
- Kimden lrnrkuyorsıın? 
- Bundan .. 
--Bu senin baban ayol! .. 
Ma"fş çor.tık, sarı başınr silkele

mişti: 

- Nafile kandıramazsın, abla .. 
irı<1 nmam .. Bu, pas'rnl! demişti. 

Palyaçonun gözlerinden akan bir 
kaç damla yaş. boyalı yüzünde yu
varlanmıştı. 
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Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
Hasan R a s im us 
8a11tdıfı 11er ( 'V Al'1T J lllatbaaSI 

Bir işçi gibi fabrikada çalıştım; hizmetçilik yaptım! (16) 1 
FabırDkada ~aırn~ lb>Dır ~dle'lt 

Yüz numaraya girip çıkan 
işçiler kontrol ediliyor! 

"Tavalet,, e gid e nle r , orada kolsuz bir adamla karşılaşırlıır. 
Vazifesi, geleni geçeni gözetlenıek, bir kişiyi 

i ki defa bırakmamaktır 
Benım hazırlanmak üzere bulunı:lu

ğumu hisseıjen arkadaşlardan b:ri: 
- H<'yyy !, dedi. Dur bakalmı. Daha 

makineleri temizleyeceğiz. 

Gerçi bugün çok yorulmamıştım Cim· 
ma arkam ağrıyordu. Kolumu gü~lükle 
kımrldatı::. .. l. !yordum. 

Maki'leleri temizledik, yağlad1k. S.' -
yahlanan ellerim büsbütün yağ içinde 
kaldı. 

- Sabun yok mudur acaba?. 

dedim. Yanım:iakiler güldüler: 

- Kızım burayı evin mi sandın. Ne 
gezer! .. 

- Fakat bu yağlar nasıl temiz:len."r? 
Doğrusu acemiydim. Yağların sa.. 

bunsuz nasıl temizleneceğini bilmiyor
dum. Eksik olmasın, iş arkadaşım b;rna 
bunu tarif etti: 

- işte dedi, böyle!.. 

Eline bir parça makine yağı döktü. 
iyice oğuşturclu. Sonra da, yerden al-

dığr ip parçalan ve yumak krnntıladle 
silc1.:. Siy:ıhlık gerçi çıkmıştı amma, yağ 
duruyordu. 

Fabrikanın hic olmazsa haftada bir 
gün. makineler temizlendikten sonra 
işçinin ellerini yıkayabilme!.: için sabun 
temin etmesi çok yerinde olacaktır. ~a
bahleyin temiz elle iş başına gelen bir 
.:şçiyi a~şamlan evine temi7. göndermek 
daha çok fabrikanın şerefi &ayılamaz 

mı?. 

Ellerimizi miimkün olduğu kadar te
mizledik, mantolarrmm giydik. Faka~ 

boru ötmediği için ycr,;mizden krpırda
yamadık. 

Bu arada. kızlar. r.ene kırık tarakJa
riyle saçlarına çeki ıdüzen veriyor, kü • 

çük yuvarlak aynalarına bakarak yilz -
terini derleyip topluyor. erkek iş.çilerle 
şakalaşıp konuşuyorlardı. 

On yedi on seliz yaşlarında görünen 
bir erkek işçi : 

- Artık evleneceğim, dedi. Bir k:\ -
dınm beni biraz derleyip toplama•mıa 
ihtiyacım var. 

Buna: 
- Daha askerliğ.:Oi yapmadın, ev. 

lenmeği difşünüyorsun, cevabım ver • 
diler. 

O, ehemmiyetsiz bir işten bahseuer 
gibi: 

- Askere giderken anamın, babamın 
yanına bırakmm. o da mı tasa f dedi. 

Boru öttü. Herkes dağılmrya başladı. 
Ben de kapıya doğru yürüdüm. Fakat 
daha iki aclım atmadan aklıma Hacere 
verdiğim ::öz geldi. Durdum ve onu bek.. 
ledim. 

........................................................ . 
=:i Röportajı yapan : ·=~ 

Neriman . . . . ························································ 
Fabrikada adettir. tşbaşlanndan pay 

doslara kadar iş, ancak iki defa terke -
dilebilir. Bir.: öğlcı.:len evvel, biri de 
sonra .. Bu 11a "tuvalet,, e gidebilmek 
için .•. 

Oraya giderseniz, köşe başında kol
suz bir acamla karşılaşırsınız. Bunun 
vazifesi geleni, geçeni gözetlemek, bir 
kişiyi iki defa bırakmamaktır. 

Fabrikada evvelce ne böyle bir vaz.:
fe. ne de böyle bir vazife gören varmış. 
Söylendi~ine göre, böyle bir işin ica
dına gen~ işçiler sebebiyet vermişler . 
Kendiler:ne verilen serbestiyi suiistimal 
etmişler. Herkes, azıcık işten yoruldu 
mu lıunu bahane ederek ayrılır ve iş
lerin verimli yürümesine engel olur
muş. 

1şte nıhayet hiç yoktan ortaya böyle 
bir iş çık:mş. Bir rivayete göre de, bu 
i :n vücu'rluna sebebiyet veren burada

kolsuz adamdır. Fabrikanın vaktiyle 
iyi işçilerinden biriymiş. Bir kaza 

z a v a 1 : ı n ı n kolunu abp götür
müş. Bu vazife de sırf bu adama fş tc
m:n etmek için icat edilmiş. 

İşimin baıından, sırf burasını göre
bilmek için ayrılmıya şimdi fırsat bul
dum. 

(55) mmaranın içi, kapısından adım 

atılam.ıyacak kadar pistL Havası, insa
nın gözlerini yakryorl:iu. 

Bu pis yerin yanında, el yıkama. ay
ni zamanda susayan işçilerin susuzlu .. 
ğunu giclnmeye yarayan terkoo mus.. 
luklan vardı. Burada bir dakika durmak 
insanın İ!flne bunaltı veriyordu. Kir ko
kan yapağılar da buranın hemen yanı
na yığılmıştı. Bir yandan (55) numa. 
ranm, bir yandan da bu yapağı1ann ko
kusu doğrusu dayanabilecek gibi de
ğildi • 

Susuzluğumu gidennek için musluğa 
ağzımı dayamak istiyorum. Hatta bir 
yudum da alıyorum. Fakat lbu bir yu .. 
dum su mideme bir gülle gibi inryor, 
Suların aktığı yalak tahmin edilemiyc • 

cek 'kadar pis •. Güzel bir fabrika için
de bana böyle bir köşe bulunduğunu 
ve buraıun böyle iht;yaçlar 1-çin kulla .. 

nrldığını buraya bir işçi srlatiyle gr.r .. 
mezden evvel söyleselerldi inanmazdım. 

Acaba umumi helaları asidfinikle
mek, bu yalakları temzilemck imkan 
dahilinde değ:l miydi?. 

İşin garibi işçinin bu vaziyetinden şi. 
kayetçi bi1e olmayışıdır. ı im;n başma 
dcnüp geldiğim zaman kar~ıma çıka

na: 

- Aman ne kadar da pis yer! de .. 
idim. 

O hiç te böyle ~ulmadığıru söyledi. 
Demek ki her şey, alışmak ve gönnek 
meselesiydi. 

Onlar buralarını böyle l:.ulmuşlar, 

böyle kaoul etmişlerdi. Buradan, gün. 
del:klerinden başka bir şey iı.temiyor

lardı. 

5,30 dan sonra işlerin pek c.ansız ol
duğunu !!Öylemlştim. Usta ortalıkta 

~kluk gö:ilnmUyordu. Yalnız. ara sıra 
kızlara bir şeyler söylüyor .. 

Gözcülerin bu saatten sonra dürtük. 
lemcleri artıyor. 

Burada babalar var; ldul !<a~:ınlar var 
ve varacağı kocadan güler yüz görmesi 

için çeyizlik düzmeye gelenlerle yir
m:nci asrın mo:iasma mümkün olduğu 

kadar ay.ık uydurmaya çalışan kızlar ve 
delikanlılar var. Anasına, babasına ve 
evine yardım için çalışan çocuklar var • 

Zorla mı çalıştmlryoruz? Hayır., 

Kendimiz istiyonız. Eımğfmizin muka. 

bilini az veya çok ödeyorlar. Doğrusu 

gözcüleri.n bize karşı gösterdikleri ha-

MAA AİLE KIR GEZ1NT1S1 reketleri yersiz bulmuyorum. Herkes 
- 861 tane mit Haremimden biri veıidlği ücretin mukabilini almak ister. 

yanlt-§lıkla sizin tarafa geçmi§ olma-1 Çalışmamakta israr ederse onu niçin 
aın! be-slemek mecburiyetini duysunlar?. 

- Fransız karikatürü - 09""' Devamı ''lU' 
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Yazan: Ali Rıza Seyfi. 

Lady Hardon, 
202 A, Berkeley Sguare 

London 
Denim gibi ınçrayıp yatağının içinde otura

rak, acaba rUya. mı hakikat mi, yoksa hakikat 
sandığım şu halim bir rüya mı? diye keneli ken
dine Rormnk oldukça gUIUnç bir vaziyettir. Yüre
ğim o kadar büyük bir sevinç lle dolmuştu ki, ya-
taktan yere atlay1p giyinirken, ellmi yüzümü yı
karken, kunduralarımı giyerken dudaklarım 
hep yukarlkt ar!resi tekrar ediyordu. Aynanın 
önUnde boyunbağımı bağlarken yanımdaki oda
da uyuyan adam aklıma geldi. Acaba o ne ol
muştu? IIAl~ orada. mıydı? Dikkatle dinlemeğe 
başladım. içeride c;ıt yoktu .. Derin uykuya dal
mış bir adamm soluk almasına benzlyen hir şey 
de fşftllmiyordu. Demek o gitmişti ve Leydi Har
donun mlic-evher gerdanlığını da beraber gfüilr
mUştu .. Fakat bu Leydi Hardon. Leydi Hnrdon?. 
Oh, şimdi Riz, zihnimin Leydi Hardonun uğradı
~ı ftktheU hatırlndrğı anda duyduğ-nın korkunç 
he:·ecanı lrnt'lyyen t nsa.vvur edemivereksinlz .. 

Leydi Hnrrlon, benim !=;nnzin liın:rnın<l., al
tın gı:ımfyf kec;f<!tnrnmiten hlr sene iinr" ( Bls
key) klfrfeıinrl<> bntın1ş olan hii,·iik A lckı.;antlrin 
Ynpurunrl:ı boıtulmnştu. O vakit hUtun gazctcl'1-
rln yazıp herkese bildirdiği gibi ben de pek iyi 

llardonun üzerinde bulunduğundan kendisile be 
raber batıp gitı:niştl ! 

Aleksandria vapuru için batmıştı dedim; 
!flkin bu, Loyd sigorta şirketi tarafından verllen 
malümattı. Loydln kaydına göre, bu büyük gemi, 
acıklı son dakikaları anlatabilecek tek adam 
kurtulmaksızın batmıştı. O halde, deniz kıyıla
rındaki, rıhtım ve dok köşelerindeki kanlı katil 
heriflerle görüşen, bayağı bir adam gibi görUndil 
ğU halde yanında bir milyon lira değerinde mti
cP.vherat taşı~·an bu adam, bUtun dilnyanın deni
zin dibinde bildiği bu meşhur gerdanlığı nasıl 
elde etmişti? Otelde bir çay bile içmeden sokağa 
fırladım, doğruca rasathanem olan mahut tepe
ye çıktım: Ldkin kocaman altın gemi gitmiş, 
havuz boş kalmıştı! 

Bu hal beni kederlendirmcdl, çürıkU işin 
böyle olacağını zaten kestirmiştim. Ben eğer ge
miyi daha havuzda duruyor görürsem taaccüp 
fldecektim. Altın geminin ~ecenin karanlığı için
cte, kimse tarafından görülemeden çıkıp gitmesi 
de pPk tabltydl. Bundan sonra otelime döndüm, 
oda komşumun da gemi lle gidip gitmediğini l)ğ 
renmek istiyordum. Salona. girince onu knh>al
tısını yaparken görünce duraladım. Demek o bU
yük harp gemisile gitmemişti ve işte burada. na
zarlyelerlmln zinciri bir yerinden çat! diye kop
muş oluyordu .. Mademki: Bu adam o gemi ile 
gitmedi. gemidekiler ile doğrudan doğruya mü
nasebeti yoktu. O halde kimdi? neydi? ne olur
sa ol~un bunu Uk fırsatta öğrenmeğe azmetmiş
tim. 

Mister Şahin! Sa.na. işi buraya kadar adım 

adım anlattım ki ilk teferrilatı benim kadar sen 
do öğrenesin ve hAdiseleri, emareleri sen de -
benim gibi - yanyana koyarak kendi kendine 
bir netice çıkarmağa çalışasın. Bundan sonraki 
hAdiseleri ise daha çabuk ve daha sathi anlata
cağım: TeferrUatını anlattığım geceden tam bir 
yıl sonra Londranın bir otelinde tekrar o adamla 
Qda komşusu bulunuyordum. Bu bir sene içinde 
ise şu işler olmuştu: 

1 - Adının Bilak olduğunu öğrendiğim o 
adam !talyndan Pnrlse, bir gün sonrada Fransa
nın (Petesburg) limanına gitmiş, buradan bir l{Ü 

çük yata binerek hareket etmiş olduğundan kcn 
disini İngiltere kanalında kaybettim. 

2 - Bunun Uzerlnc hemen gene 1talyaya 
~eldim, Nevyork, Londra, Sanfransisko daha baş 
ka llmnnlardnkl tanıdığım hafiyelere ve casus
lara mektup yazarak şu mnHımatr sordum: C A) 
~C!çenle'rde Spezia llmnnındn cenubi Amerika. 
devletlerinden biri hesabına yapılıp hitirilmiş o
lan bir harp gemisi hakkında malümat. (B) tı:•ı::

rinie\'\'clfn 30 uncu günü (Şerburg) limanındnn 
CLtlfrans) adlı bir yatla denize çıkan Mister Bi
l!k hakkında malümat. 

3 - Tam on iki ay bu bu malQmntı bckled!
i;'im halde dostlarımdan Ye meslek arkadaşlarım 
dan kimse bana bir şey öğretemedi. Bildiğim bir 
şey >arsa o da isimsiz altın geminin dünya üze
rinde hiç görilnmemiş olmasıydı. Kendi }{endimc 
hergün soruyordum: Altın parlaklığı ile pırılda
yan, o kadn r fevka.Hl.dc görlinPn höylc bir harp 
gemisi nasıl oluyor dn. J:nzetelcrdc yazılmıyor. 
htç bir limana ~irmh·or. h!çhfr <knizde ve hiç 
kimse tarafından görülmüyor? 

..,.. Devamı var 



Du'nun ve bu- g -___ { _ u n u n h (_ ı t> er v c- h ad ı s e ~ e r ı "f 

Çin - Japon harbi Atatürkün 
teşekkürü 

w- &qtaraıı ı melde 
blru eVYel Japon klıvYetlerJ, Naatln 
iberine dofru ileri hareketlerine bq
lamıılar ve saat 10 da Nankinill 30 
kilometre şarkında klin bir mevtil 
geçmişlerdir. 

kuaıımak için muhasara toplan 7ft'letlir
mekte •e Nanklde reJbala ~ ... 
rtn t311bız ve şartla elal'8' teslim edlle
relinl llmil etmektedirler. 

Kat91e bleum IMltladı 
Saalhay, 8 (A,A,) - Japon lunefterl 

bu 111bah Nankln kalesine ka111 umumi lılr 
ı..rrua ıeçmltleı-dir. Olle zamut muha
rebe büttln ,ıddetlie devam etmelcte fdl. 

Siyasal BlllfJcr Oluıluııun 81 inci Jı1 
d6nünıa münaaebeW.. okul mezunlan 
naaıuıa Bıa~ Wld1l Kaya tar.tından çe
kilea IUllD ....,_, Btly(lk Şef Ata· 
lllrk, şu surette mukabele edilmesine 
Umumi KAtlp vekiJlerial memur etmiş
'terdtr: 

Cenub mıntakaaında Lisbufyi iegal 
etmiı olan Japon kolu, 8 birinclkbmı
da fecir vakti ileri hareketine 1-tla
mııtır. Sabahın 9 unda bu kol, Nan
klnin 35 kilometre cenubunda ki.in bir Stoyadinoviç 

Ba11 ŞliJuıt .... 

l Delıtfl111 V t1d1l Pt Parti Genel ıekrtlerl 
Okullarının et inci )'l1d6nllmtl mtl· 

naaebetile siyasal blltiler okulunan 
'l'QennJannın 7Cksek d117ıalannı bildi· 
ren felsnfmmlan Atattht pek JD1He-

noktaya ftl'UUlbr. 
Kienplngden Vuhuya doğru ilerle-

11'.ekte alan cUPr bir Japon kolu, 4 
blrlndklınm geceli. Vuhunmı 40 kilo
metre prlunda klin Luiyang'ı itgal 
etmfttjr. Bu kol. 5 birinciUnun geco
li Vabu Userine )'lrilmekteydi. 

NaakJn clvarmd& kamp kunnut o
lan Çin arduJan. ricate hqlamqkr • 
dır. Kltaatm bir kıam, VuhUJ& dot}ru 
litmekte ve djpr bir U.. da Ya.ng
ble'Jl geçerek garb istikametinde ric. 
at etıımtedir. 

Japaa t&nareJeri ric'at halinde bu
lmwı Cin ardulanm takib Te JdlUe 
halinde ve mWrerrer bombardmıaıılar
la f&'aç etmektedir. 

Rlr fedai kıta11 
Hankfa: 7 (A. A.) -Akfam üzeri 

burada l~cQine ıcsre. Nankiıade 
bl\1lk bir Çin kıtalı bırakılacaktır. Bu 
lata telUm olmak nya 81Ume kadar mu 
bnmet etmek pklarmdan birini tercih 
etmektean.t bırakdacütır. 

Batkumaadan Nanldndea 
•J'nlmlf 

Baııkov, 1 CA. A.) - Maıeta1 3u1 
Kay Şek'bı Nanldnl terlretmlı oldulu 
teyld edllmektecllr. Kenctiafntn Klang. 
linin payitahtı olan Nanclwıg•a git
mekte olduiu tahmin edilmektedir. 

Marepbn blndlA'f tanare 
yakalanmaktan gllç kurtuldu 

NanJdn:7 (A. 
0

A.) - Japon tayya 
releri Nanldnl terketmekte olan ŞID 
KayŞekDe~wA~ 
m ı vlr:ıd tlpyaa Bs motlrltl bit tay 
yareyt 'konlawtln6r. 

Kovalanan tayyare Ue kovahyan.., 
y3·eler ıUratlerini DlmkGn oldulu b
da. arttınmıJardır.Çla tayyareai bir a 
nl le yahJamü Glen Uma mnıfe • 
zanmıya wwwwffak cıllmlf n Japall tq 
,.n1eri Aftacl.,...... ambsl ola 
A•kinc lndne pJhact Çin taJUe9lnl 
kovalamôtlm ftl aesmillerdir. 

Almanlar .Japon zaferini 
muhakkak sayıyorlar 

Berlin 8 (A.A,) - Alman matbuatı 
Japm aferini muhakkak adde~ek. 
tedlrler. Gazeteler merkezi Çin hüka
mettabl aklbetl hakkında uzun tPl
paflar neeretmektedirler. 

N•kla teıllm o!acak mı ? 
_'.tbe. 1, (A.A,> "R )fer nan ının 

-Mil b1141rt,_ .... 
ı..,.. JnınMleri malda nünde ....... 

ti& .a-ktedlr Bu luanatler ıablren vaklt 

....... , .... 
Kldmm lılDOMI Mtrtna llak~ 

4a1rl tt1lam -"8': 
ZtbtiJ'& .ata MU kadar enel f. 

mirde 80 Urumı caı- '* idamı &· 
4lrmll. aınca Bunacla kavp. ettlll 
bir ...... da s&llnl Çlkanmabr. 

Dtln adliyeye aevkedllen r.br1,Ja 
biriDcl mlla - aa» ....... euaJa. 
rı 95JlemjfUr: 

- Ben at cuıbuıymı. Bundan aeJdz 
llDe enet tlDllrde 30 Ura peruıl ça
llnmJlb. Bu ftk'adaa IODn. Yupl&T• 
J&.J& stttlm. anda l'aaa Ut evten41k 
Bunadül vak'a ~ bir 
..,.ı1r. ar iRi ne •• etmiltim. 
p.u. vurdum. fakat cdWmmdma. 
Bu tı lçba b•kknad& da ~takibat 
yapılmadı. Kum param oldulum t. 
çln benden ayn]mak lat!JOI'. Ben bu· 
na razı olmadıjmı için aleyhim4e ba 
iftirayı uydurdu. 

JWdmin ıualine FAma 1U cevabi 
verrnı,tir: 

- KO\!&JD adam öldürdüğtlnil bara 
man IÖJlmli. Biı.e kamu. "Ben .. 
dam öldür~ 1111 de &Jdürllrl1m .. dl· 
,. tehdid ederdi 

Hikim Reşid, bunun üzerine Zekeri· 
yayı fkaınete rapten serbest birakmıl 
ve evrakı müddeiumum.WP iade et· 

mlitirı 

KAnunosanl &fında 
Almanya11 da ıtyrret e"eeek 

Musolini 
Yugoalav!arla dost.utamuz 

kfmaeyl endlteJe dllflrme
melldlr, diyor 

lııwlı ol ................ lerOe ...... 
rlnln lleUlm811•l emlr Rımma...,_ 
dır. Derin aanılanmll anederlm. 

Umum11Cltıı> ,-eldll 
SfJRl!YYA ANnrrJt.t ' 

Londra Roma; 7 - Muaollnl. YucOllav bq 
vekili Stoyadincwiç terefinı V mecllk aa 
rayında bilyllk bir dyafet nrmittir. 

Ziyafet toııunda Muaolini bir nutuk 
söyllyerek demlfth ki: 

Soldı ay enet BeJıradda "imaala 
nan pakt De YuıoaJavya-ttalya arumda 
ki m3naaebetler ıltikçe dostane bir it 
blrliifne doıra sitmektedir. Bu dostluk 
kimle}'f mdifeYe cl6filrmemeli4lr. Açık 
ıurette tayJiyebiHrlm kf. ttaJya-Y.,_ 
lavya paktı sulhtln tanini yolunda )'lı
pdan anlatmaların m ~ 
dır. 

Sa lamankaoın 
ablokasını tanımı1or 

Fnnkoyu Venemella da 
tan ıyacakmıı 

Stoyadino'riç, Muaoliniye ı.:evap nr 
mit. iki memleket -..ndakl domattan 
bahtetmlftlı'. Ziyafeti bir rami •bul 

takip etmtptr. =1 
llrhtcl defa da ......... 
Roma; 1 (A. A.) -

ftn aat ıı de I>açe ile Udncl bir mtUl 
kat ,aımııtır. 

Oileden dra Y.,.,..,. bqftld 
B il_.,.. h1U111'11Dda Wr bç bin pnç 
f8tllt...,.... japdım jiulatik ban 
ketlerinl aeyretmiftir. 
~ ,..... ... Jradar • 

PapaU.~ 
Almanyap aldeeek 

Beılln:. (A. A.) - Sto)'adino"91a 
V. ....._ psen sonklnun ayWI 
Be1pw1a ,..,... oldulu ziyareti lat it 
IDl1ı: .......... ki toııklnun .,_ 
ildDCl Oll bet ıthıl sarfmc1a Berllne p 
lewktlı .. 

iblis Garo 
.... Battaralı 1 iacide 

vutfehrtnl lfadu ab1Qak tekilde ha
reket etmltUr· ......, 2-11-137 tarlblacle 
murabhaslarlD Tlrk k611erine ıitmeltrlu 
naaol olna°'lU1'. Reyet azası Türk k6Jlerl• 
ne ıitm•k btedlll ıanıao Garo daha &nce 
küflere ılttniş Ye temu edilmesi icap e
Jen adamları cebrl bir sureue la~ in ... 
mt• lıtenalttir. Bilba1M luıllun •çtill ıer
eilm11nlan kabul ..... mlt.Fn•~•• lslihba· 
ral t..-ctlmanı ADtuvanı ... 11111 lercomaa 
olarak tt7SD elmitlir. 

1-U.fJ7 tuildnde llıa) et Hi!cdar .. nt•• 
ka!lına ılderken refabtlne Ahmet lle,tt 
1 mlndo bir muallim halk tarafındao ter
cll an olarek tıyl" •dilmlftl. Pakıt tiaro 
nrtc muaUlmhtl" lerclmubltnt muftfık 
........... .,. wtlte MlaaiJeD Tlr9' 
....... , bir adamı tercQnwa olarak tQla ........ •* lerWaü . ..... .,.. pıt"" 
~ 8'hçc11Rde Guöau tıl'matlJf 
lalnlrM eden blrbo 1itl tıe tArGtiNk 
ı.lkla llmu ettlrllmeınlftlr. 

Garo baadao baP.a dolru o1ll'ak verl· 
lea mal6maılan da ttrcllmana tahrif et· 
tJnrek ..ı.ttmlaqbr. ~ d .... l'a 
em1rı.rn. banbt .... Kdıbıkll ....... 
llaladı birin llıJttlll nltnlar ~
deta tala hatulııuıftl*. 

Bandlo bafb. Jae,.a y 7 ~""' 
bJt edft'Pn, 1'lrk 'lllJtsl J»UlltlialD "ta
chnlmmaqtır. 
~ _,...._ tlcle ldtlml, t~ 

nlfullar bit altı ~ fı111a 19tterllmtlte 
'" 'ba ..m nrnca~ ntfal 1rttelınfa• 
~lrllmektedir. 
KıMhMın 11 laaMU Sıan HJlnde 

•· 11 banell ~ ka,Gnde ile 
1M 11111 nllfm eldQlll iMia ........ 
nllu kllllOne ........... ,. 
Arap elrıerlyetl yaratm•k "Jln 

Rerbanf)'e 7 CB...ı> - ......... me
mutan. Bata:rda Mr....., .....,... llitl 
ebaek laJl'eUl• el...._ :re1ı1ıac1 ~ 
llllrtmellte n Rala7 nııu.nı b7tfet· 
tlrmektedlrter. 

Ne ,apaeHianm bllmiJOrlar 

Loo:ira, 7 (Radyo) - .uııiltcn hU· 
kameti Frankonun, tıpanyol brıkOmet 

uhillcı:.mn abloka edilerek sahillerin 
açılına tr,rpD konmuı hakkındaki pro
jesini tey:t eden SaJımanbrun n'>tall· 
na cevaonu vermittir. 

Bu cevapta, Prankoya müarip bak -
lan ftfilmemil oldatundaa Lonctranm 
S.Jnn•nbmn abloka yapmak JWdmu 
_.drtı blldtlilmektedlr. Bana ıan. 
ı.,.a,.,ı lltlkbwt limanlamıa P'en 
fnıilb ticaret ıemilcri tnpus bllbri • 
,_mm hlma,.11.- lıatifate etm9J• 
..... ddec*tir. 

Diler arattaa ba IÜÜ topJanm taır 
ac1al _..,,.. komiteel. ~ 
a&ılllllleriıa prl ~ .... mabulp 
Jaaldannm tan.,... bı+\ıa yaplm 
te1dlllere Ban1oD ft 8111D1A•** hlkt· 
metleriDhı verdikleri cevaplan tetldk 

···-· Verilt11 ~ pnmip itlbuyile 

...... ohlıala ~- A1mm 
•e ttalyaıı murahhulanndan maada di
ler munhh1t11r, her ild taraftan da 
3000 ı&ıWlll ıtri aJmdlktan 80Df& iDii 
1wip haklanmll tanmmnma dair Sa
Jamenb Jatddlmetince :yapalan tekHfla 
bbu1 dıflmiyeceiüd bikUnzlitlerdlr. 

Scwyet murahhuı, Maliki komite 
topmtnmda .as aJmıı, iki cevap ara· 
mnda bayll farklar bulundutunu. JPnn 
Jııo tarafmdln nrUen cn.mn ld mi· 
ntlı olclulunu 18yJemittlr. 

lıblMI. tapaya hUkOmetl tarafmdan 
•~ cnabı IDllDAun':Jete PJlft bal· 
auıanu da Dbe etmlfdr. 

Venemella Frankoya 
tampeakmıf 

Kadrit Ceplıeai, 8 (A.A.) - Frualüt 
llr ............... teWllü deal· 
U,aclıl: 

................. tam Wrellltn 
lllı::.,:-ıkWir. Vııa.,.ua ,.-... 

MasGmıtW ...,.._. 
v. ..................... ..,. 

rdauftır. " 
·~·--ıı......-.... edlhll 
lkddt. • <A.A.> - Ola akfam lıladrlt 

.......... bcımbudlman .,, , ...... 

~" tanareslll1D .. 
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il ltobcrlırlaün ""'*'""°" 11• 2'lrt • 
Fl'lllUU dollJlılau. tllW*1d 10A =kı
maılıkların ıebeblnl arGflınınık dlllOI' ld: 

"Orlada aıek1, akıllı. manbklı Fn"lldıa 
.bqta Jkiad bir Frula var. Bu ~ 
ıpktan hotltamııor. Acak ~daa • 
ıllnmOyor ve hareket etm170r. Aaue W.. 
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Sovyet Alimleril 
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mis bili almak here ıeJditlert ama Jaa. 
ftlanmak için blm diba beklemelerhd 
ke11dllerlnden rfca edecelfz. Vakla lıaleıa 
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J'OnıL Zira, ba aaıutab, tlmd!Je bdar 
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ne bllytlk ıorlukllr içinde JÇılmüta ol· 
dalunu alllatmakta ve llllerlne 1&718 de
ftlll etmektedir: 

'Olll'lllde balılnct.iamm INa ~ 
btettıll bGtilD )'Ola lesblt ltla ,..... 
full utronemlk teUdt ve beap ıaPll
mıttır. Jeoflılt ilmine Dlvetn mlbatbla 
:ret bılbliade 35. tUdel bneU ........... 
ıa yeni lrlk1k u. blivama eleklrlk lallaJarl 
llükulda bir Ml'l ............ lltll'i70" 
ru. Her Od IMlte bJr llaftlWl Mtln de
lltlkllkW:lal tablt edi10r ve ber defum• 
da tilul leol'lal telkWeD 19drl)01 dlO 

Telala .....,_....._ çcıt IJl lflemtk .. 
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aı,.calıl. dra çok mlblm ,.. lııl)tk ilmi 
titklklel' l1i ~ Kutaptaa ltlherea 
flmdl,. bdar 1200 kilometre ,oı aldıt. 
TettltJen deTarD lçla ha bdar daha ,ol 
ılın• ~ ~ ftfanunddn Qrl 
Mr "Vllfrette '-•l•m- 11 .... 1709 ..... 
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~ı? Ne diye üzerinde kra; ~::"·-•"'-"·:·-~turu yordu. Birdenbire ayağa kalk 

•Çcye hitap ediliyor?.. tı ve meşaleyi yaktı. Sonra dinledi. Da 
ltı" Molüs tekrar mektubu çıkar:lı ve ha sonra Verdürün işgal ettiği odaya 

Uhi.ire dikkatli baktı. do~ru yürüdü ve uşağın, üzerinde bot 
- Rişliyönün damğası 1 bir şarab §İşesi bulunan bir masanın ö 
biye mırıldandr. nünde oturarak, parşömenler ilzerine 

ti Zaı:nan geçiyordu ve başlıca m~ziye garip işaretler yaptığını gördü. 
iç· tıaınu'.! vekarı olan bu a~il adamın Hiç acele etmeden geriye döndü, 
~~nııc n;.:ithiş bir mücadele vuku bulu çekmeceyi tekrar açtı ve mektubu tek-

rdu. rar çıkardı. Artık mühürü koparat..:ak-
~i Molüs kendi nazarında düşmek iste tr. Tam bu sırada, koşan bir adamın a 
b/~:.d~. Şimdi şunu söyliyelim ki, yak seıolerini duydu. Kapı açıldı ve Mon 
llıı b~Yuk kalbli insan kinin ne olduğu taryol sevinçle içeriye atılarak ba~ır-
ltıer 1~rrıcmekle beraber, dostluğun kiy dı: 
<l1.1 ını her kesten fazla takdir ediyor- - Trankavcl öldürülmedi! 
İ~j~ 0 .nun bir dostu vardı ve bu dost Kont sakin bir tavurla: 
~o hır çok defalar hayatını tehlikeye - Oh, oh! .. 
1'1.1~tnu~tu. Simdi y·ne bu dost içirı ru Dedi ve mektubu çekmeceye koydu. 
lik Un hııyatr olan kendi vekarrr.ı teh. Montaryol devam etti: 

eye d.. b 0l ~ .. uşürmek lıizımdı. - Hatta yakalanmadı ı e. 
de h 0 1us, akşamın yan karan· :ı için- Molüs ayni tavurla: 
{}1, areketsiz durarak şöyle mırıldan- - Mükemmel! 

kıır; nen bu mektubu çal.dTm. Bunu 
~trıdınaı dö Ri~liyöye götürmem la

~~ li~t?.uki alakoydum. 
rdurun sesi duyuıdu. 

- Işık istiyor muıunuı 1 
>ıı ;- 1-Iayır, ı~ğa ihtiyacım olursa, 

"e~aleyi yakarım. 
~ vero·· 
.ıl: .ır odadan çıkarken şöyle de-

~aca-; Mektubu görüyorsunuz, fakat a
sınız 

~ . 
'!inllı?rıt tl'vap vermedi ve tekrar dü 

'Ye ba§ladı : c 
- l'vt • ~C~tub es.ele ş:.ındadır, çaldığtm bu 

~atı11 un ıçindeki sır, bir insanın ha
biı h~ ~edeJ mid:r? Bu mektuba muka 
l "' 1§lıy .. 
llt 1111 , o Trankavelin hayatını •,ağış 
l)klıllıı; bunu anlamak icin bu meı.tubu 
\:~ler;n~' \'ani, bir ba~kasının düşün 

1 çalrnam lazım. 
b\ı ,tc Mot .. ·· · · d k. d- ·· l dU .. usun ıçm e ı U§UnC'l' er 
Siıı, $d!;ı.ınceJcrdi. Mollis gibi b'r inun i 

etı • k 
f\~ı\ tş enccydi. 

~~rı111 ~anıın takriben onuydu. MolUı; 
Ortasında bir koltukta hareket-

Dedi ve çekmeceyi iyice kapattı. 
GtZtN İKAMETGAHI 

Demin dediğimiz gibi Raskas muha 
fızlarrn suratlarına kapıyı kapattıktan 
sonra Trankavele dogru dö •• dü ve Ko
rinyanı görünce bir hayret nidası ko
pardr. Bunu üzerine üç ki~inin arasına 
derin bir sükfit çöktü. Kolundan yara
lanmış olan ve sarfettiği fevkalbeşer e 
nerjinirı tesiriyle hala soluyan Tranka 
ve], rahibi tanıyınca bir kahkaha atmak 
kuvetini kendisinde buldu. Korinyan, 
sıra ile kah Trankavele, kah Raskasa 

bakıyordu. 

Trankavel: 
- Olur §ey değil rahip hazretleri, 

dedi. Nereye gitsem sizi görüyorum. A 
deta Farisi dolduruyorsunuz. 

Raskas da bağırdı: 
- Olur şey değil, hep peşimde mi 

dolaoıı:.ı~aksın, pis rahip!.. 
Korinyan da dişlerini gıcırdattı: 
- Olur ~ey değil nasıl oluyorda siz 

soka '<ta değilsiniı? 
Raskas köpürerek bağırdı: 
- Ya si:ıin burada ne işiniz var? 

.· 

~iM1 J 5E.N DE -"KLtMI 
0VfııCA'tt'\AOtN5A 4Y:RUıll-. , ' 

~ q --IA CfrtTM&'Z.Sıffııt l.. - ' 
00 ~N~DIN MI? ... 
o odh~r-... 1111!!"""~~....,-

" ... 
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------------------------------------------------------------------lanru dayadı. Raakaıı ve Korinyan yalı:
laşmışlardr. 

Raııkaı hiddetinden kıpkırmızı ol
muştu: 

- Ben tutacağım ... 
Diye bağırıyordu. Kodnyan ku

durmu~ gibi gürledi: 
- Hayırı Onu Kardinale ben götil

r~.:eğim ... 
İki rakip durdular. Biribirleriyle 

boğuınuya batladılar. Nihayet, her 
ikisi de bitap düttüler. Trankavelin e>

rnuzlayıp girdiği kapıya bakınca her 
iki casus titremiye ba~ladılar. 

Korinyan mırıldandı: 
- Biz kaçırdık, fakat muhafızlar 

herhalde yakalarlar... Gidelim ... , 
- Gedelim, doıtum ... Ve ölünceye 

kadar da biribirimizden aynlmıy?.lım ... 

Birlikte ko§mıya batladılar. Korin
yan uzun bacakları sayesinde, Ra&kasr 
geride bıraktı. Biraz sonra başırı.ı çevi
rip bakınca Raskasın kaybolduğunu 

gördü. Muhacimler; İsveçliler ve mu
hafızlar kapının önünde yerleştiler. Mu
hafızların çavuşu, bütün müfrezenin ku
mandasınr ele aldı. 

Trankavel, kıl.•.;ı elinde bekliyordu. 
Çavuş, tek bi~ ki,inin bir müfrezeye 
karşı koymak cesaretini göstermesin
den mütevellit bir hayret ve takdirle 
(Trankavel)e baktı. 

- Haydi, mösyö, dedi. Şerefinizi 

arttırmak için büyıak bir cesaret göster 
.cJl.niz, Bu kadar yetişir. Şimdi de canı-
nızı kurtarmak için kılıcınızı teslim e
d:n. Yoksa ... 

Trankavel sükfuletle cevap verdi: 
- Çok teessüf ederim; fakat üsta

.dım Barsilar 1c:ılıcımı Fransa kralından 
ba§kasına vermemi menetmiştir. 

Çavuşun bir i§areti üzerine İsveçli
ler ve mu}\afızlar: 

- Kral t Krall Ya~asın Kral?. . 
Diye bağırarak yürildülcr. Fakat, 

lJurdular. Hepsi on kiş~ydiler. O yalnız. 
clı. Fakat methur Trankavcldi 1.. 

Muhc.ı.;imlerin tereddüdü ancak bir 

an sürdü, hepsi birden Trankavelin üıe 
rine atıldılar. Kılıçlar biribirine çarp;
mıya baıladr. Küfürler lliavruluyordu.. 
Az sonra iki İsveçli ile muhafrzlardan . 
birinin kanlar içinde mücadeleden çe• 
kildikleri görı:.ildü. Uzun bir kılıç hava .. 
da, sağcla ve solda dönüyor, etrafa deh~ 

şet saçıyordu. Birdenbire bu kılıcın 
kınldığt görüldü. Trankaveli mahvul
muş demekti... Kendisini tutmak için' 
yirmi kol birden uzandı. Tam o r.ırada 
yetişip gelen Korinyan, muhafızlan ya 
rarak elini Trankavelin omuzuna uzat .. 
tı, ve bağxrdı: 

- O benimdir 1 Yalnız benim! ... 
Bu esnada, Trankavelin, sırtını da 

yıı.ıruş olduğıı kapı birdenbire a!lıldı! 
Düello ustadı, mutearnzla.rın itişi neti-
cesinde bahçeye girmiş oühı. Ani mlida 
halesi sayesinde, Trankaveli muhafız
lardan bir an için korumu! olan Korin 
yan da, or:unla beraber bilmecburiye, 
içeriye giı-dı:. 

Muhafızlar da içeriye atılmak ir.te
diler, fakat birdenbire hay:-etler içinde 
yerlerinde kaldılar. Kapı yüzlerine kar 
şı şi.ddetle kapanmıitı! Ve içeriden kuv 
vetli bir ıoürmenin sesini duydular: • 

- ''Kapıyı kıralım 1" 
Diye bağırtlılar. Fakat çavuş: 
- "Durun 1 diye bağırdr. Gizin ika 

metıgfilımm kapısı hiç kJiıhr mı? Ba
şımx belaya mı sokacaksınız? .. " 

Bunun üzerine çavuş, üç k'.şiyi ne
zaret için oraya bırakarak, diğer adam 
lariyle beraber Şom rokağma yürüdü 
ve binanın esas kapısını vurarak, bahçe 
de araıtırmalar yapmak üzere müs~a
.de almak istedi. 

Fakat hic k:mse ona cevap verme-
di. Gizin ikametgahında hiç kimseler:n 
bulunmadığx anlaşılıyordu. Akşam geç 
vakte kadar kapının önı;J.nde beklendi. 
Nihayet, Trankavelle suç ortaklarının 
çoktanberi, bahçe duvarından athyarak 
emin bir yere sığın.dıkları pek haklı e>

larak tahmin edildi. 
Çavuşun nazann·da, TrankaveU 



HABER - ~'ftsam ooıtan 

Nafıa Vekaletinden: 
Aşağıda cetvelde parti miktarları yazılı olan cem'an 273393 adet normal ve 140 takmılık 5460 adet basit makaslık 

kayın traversi dokuz parti ve 24 Birincikanun 937 Cuma günü saat 15,30 dan itibaren aY.1"1 aY.1"1 eksiltmesi ya.pıla.ca.k 
suı·ette kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

Günün 24 saatinde hasta 
Eksiltme Ankarada. Vekalet Malzeme Eksiltme Komisyonunda yapılacaktll'. 
Her partiye ait eksiltme şartnamesi ve tef errüatı cetvelde hizalarında yazılı bedel mukabilinde Ankara.da vekalet 

Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 
İsteklilerin her parti içi.cı. ayrı ayn tanzim ed;;ıcekleri teklif mektuplannı cetvelde hizalarında gösterilen muvakkat 

teminat ve talimatnamesine göre Vekaletten alınmış malzeme müteahhitliği vesikası Jle birlikte 24 Birincikanun 
937 Cuma günü saat 14,30 a kadar Ank arada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 
Partiler Miktarı Muhammen Muvakkat Şartname Traverslerin kesileceği devlet orman-

Normal Basit makas- bed~U teminatı bedeli ları. 
adet lık adet Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

I 30835 70920.50 4796.03 3.55 Kocaeli vilayeti Hendek kazasındaki 
Çamdağı - Atbaşı oırnıanmdan. 

II 24003 55206.90 4010.35 2.76 Kocaeli vilAyeti Karasu ka.za.smdaki 
?Mlla. Hasan pman ormanından. Bat ağnlanna kartı 

m 41524 95505.20 6025.26 4.78 Kocaeli vilayeti Hendek kazasındaki 

Kerem Ali Ha.ra.klı Üstü ormanından. 

IV 61901 216653.50 12082.68 10.83 Bolu vilft.yeti Düzce kazasındaki Giriş-
GRiPiN 

v. 20622 69083.70 4704.19 

VI 16954 49166.60 3687.50 

VII 9289 27867.00 2090.03 

VIII 55265 175190.05 10009.50 

IX 13000 5460 67630.00 4636.50 

kuzu ormanından. 

3.45 Bolu vilayeti Düzce kazasındaki Kel-
kahya. ormanından. 

2.l6 Bolu vilayeti Düzce kazasındaki Kaba-
lak koyunağıh ormanından. 

1.39 Bolu vilayeti Düzce kazasındaki Kokur-
dan ormanından. 

8.76 Bolu vilayeti Akça.koca kazasmda.ki Or-
handağı ormanından. 

3.39 Bolu vilayeti Dfu:ce kazasındaki Keçi-
dere Dikmenaltı ormanmdan. 

Ka§elerini kullannnz. 

GRlPlN: Bütün ağn, ım ve san. 
cılan keser. 

GRIPIN: En ıiddetli bat ve dit 
ağnlarmı süratle dindi. 

rir. 
GRlPlN: Nezle, grip ve romatiz. 

maya karp çok müeaıir. 
dir. 

·ı·r icabında günde 3 kaşe alınabı ı 
Eksiltmelere hususi orman sahipleri de girebilirler. (8196) 

isim ve markaya dikkat. 
ıstanbul Harici Askeri 

· kıtaatı ilanları 
Denizli kıtasının 349400 kilo yulafı

nın beher kilosu 5 kuruş muhammen 
fiatla eksiltmeye konulmuş ve ihalesi 
10/12/937 cuma günü saat 11 olarak 
tesbit edilmiştir. İsteklilerin belli sa
atte 1spartada satmalma. komisyonu
na gelmeleri. (616) (7927) 

r 
Salon çayı , Taklitlerinden sakınınız. 

Mevsimin en iyi ikramı yalnız SALON ÇAYI dır. Zevkinizi ancal. 
SALON ÇAYI'nda. bulabilirsiniz. SALON ÇAYIN! her yerde ısrarla 
arayınız SATIŞ MERKEZİ: İSTANBUL ASMA.ALTI Tahmil l!IOkak AZERBAYC.Al': 

uca.ret ııaneal No. 8 TeL 21771 
En kıynıetli . 
VI LBAŞI hediyesi 

20335 ' 
n:::::::.::n::=::=.-:::::.-::::::::: wmms GAZETEMiZE VERECEô1NIZ iLANLAR VE lLAN iŞLERiNiZ 

Küçük çocukları eğlendirmiye ve ilk ad:mıla.rıDI kol~P 
öğretmiye mahsus SALINCAK dır. 

" Meccani muayene 1 iÇiN BU NUMARA YA TELEFON EDiNiZ:. A. K i F i D E S ~-
i Ortaköy Tasbasamak Palangada 25 H VAKiT Vnrdu altında No: 105 ~
i Pervembe gUnlert saat 2 den a. kadar H Adres: lıtanbul AnkaraCaddeai 

i numarada Doktor Mümtaz Gürsoy ı· ••••••retefon: 20335 •••••••••••••• 
fakirl~ri parasız muayene eder. j Alameti farika 

Beyoğlu, fstiklfil caddesi Ka.lla.vi (eski Galvany) 80 

nm köşesinde. Telefon: 41429 
Resimli kataloğumuzu posta. ile isteyiniz 

......................... 
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suç ortakları, evveli, kapıyı açımı olan 
meçhul §Cihıs, sonra da tam adamları a 
siyi yakaliyaı.:aklan zaman buna mani 
olan, rahipdi. Korinyan ve Raskas, 
Trankavelin suç ortakları!.. 

Raskas mı? .. Tabii değil mi? Kıs
kançlığından kuduran Raskas, uzaktan 
sahneyi seyreden bir çok adamlardan 
birisi üzerine atılmış ve onu duvara dog 
nı sürükliyerek bağırmıştı: 

- "Kral namına, dostum, kral na
mına! .. " 

Hayretinden neye vğradtğını bilmi 
yen zavallı adamcağız ona gayri ihti
yari itaat etmiş ve caaus da onu, canlı 
merdiven gibi kulanarak duvara tırman 
mt§ ve bahçeye atladıktan sonra, kapı
ya koşarak sürmeyi çekmiş ve Tranka 
veli içeriye alarak bağ1rmı1tı ! 

- Alçak rahip 1 Şimdi gel de onu e 
limden al bakayım! .. 

Cüce bundan sonra alelacele kapı
yı tekrar kapamış ve dönünce bir hid
det nidası koparmıştı. Korinyan da ora 
daydı ... 

IX 
MONTARYOL ve MOLUS 

Molüsle Montaryolun ne oldukları 
nı burada izah etmek mti.:buriyetinde 
yiz. 

Trankavelle arkadaşlarına yardım 

etm~k üzere, gelmiş olan halkın, Ras
k"'sın yayğarası üzerine dağılırken, 

g:ıyri ihtiyari Trankaveli arkadasların 
dan aym:ltkları ve Sen-Priyakın na a
clamlariyle beraber, Molüs ile Montar 
yolu Sen-Marten sokağrna sürükledik 
leri maliımdur. Vaziyet cidden korkunç 
tu. Uontaryol hıçkırdı: 

- Eyvah üstad yalnız kaldı 1 Onu 

öldiirecelder ! .. 
Moli.is de hep ayni ~<ı~•am hayret 

soğuk b:ılıhl~'a: 
_ Cna iltihak etmiye çah§alım !.. 

Dedi, ve bunu derken Sen-Priyak~ 
ıtfetiği nazar, adeta bir kama darbe~ı 

. . aptı İkisi birden korkunç hır 
tesırı y a. teı:ıebbüc,ı ettiler: Muha· 
manevra}' ~ 

fızlarm hatlarını yarıp Trankavelin im• 
dadına koşmak!.. 

Sen-Priyak dehşet içinde mırıldan 
dı: 

- Bu adamı öldürmezsem o beni 
öldürecek! 

Hücum ddden korkunç oldu. Kı
lınçların sesi, git gide azalan küf~r inil 
ti ve istimdad seslerine kanıtı. Bır kaç 
saniyede Molüs ile Montaryol kan için 
de kaldılar. Artık mahvolacaklardt. 
Montaryol bunun farkın.ela değildi· So 
nuna kadar döğıaşüp kahramanca öl
mek istiyordu. Molüs onu kolundan ya 
kaliyarak: 

- Trankavelin yanına gitmek la. 
zım. 

Dedi ve Sen-Priyaka dönerek ba
ğırdı: 

- Şimdilik hoşça kalın 1 Tekrar gö 
rüşürüzl 

Sen-Priyak ürperdi. Bu ses adeta 
bir matem çam ~ibi çınlamı§tı. 

Molüs Montaryolla bir sıçrayışta 
arbedenin içinden sıyrıldılar. Muhafız 
lar: 

- Kaçıyorlar; kaçıyorlarr.. 
Diye bağırdılar. Sen-Priyak da, 

hiddetle şu emri verdi: 
- İleri!.. 
Büti1n adamlar ileriye atıldılar t

ki arkadaş Lespann 1kametgahında cl.:ı-

hıl olmak üzere, bir çok binaların yan 
sokağına oradan da Sent-Avuay soka
ğına girdiler. Hareket noktalarına ya. 
ni Vyey Hordiyet sokağının köşesine 
avdet etikleri zaman, Sen-Priyakın a 
<lamları bir h~yli gerilerindeydi. Fakat 
Trankavel de meydanda yoktu. 

Bunun üzerine dogru Katr-Fis so
kağına yürüdüler. Bütün bu mahalle a. 
deta ihtilal halindeydi. Bütün h~lk, he 
yecan içinde sokaklara dökülmüştü. Ve 
vaka yerindeki yarahları seyrederek, 
meçhul kahramanlardan sitayişle bab 
sediyorlardı. 

Molüsle Montaryol kılınçlan kınla 
rmda o0lduğu halde ağır adımlarla hallı 

es 
KAHRAMAN KIZ ...---

------------------------------------------------~. b~ katinizi şu noktaya celbederiı:P ki, .,o arasına kanştılar ve kayboldular. 
Sen-Pr::yakla adanılan, etrafı arayıp 

taradılar ve nihayet çekilmeğe meı.:bur 
oldular: Bu hadise kralla kardinala üç 
ölüye ve beş yaralıya mal olmuştu. 

Sen-Priyak hiddetinden kudurmuş bir 
vaziyetteydi ve neredeyse aklını oyna 
tacaktı. 

Evinin önünden geçerken Molüs 
Montuyolu kolundan yakdlam.ış ve i

çeriye s(irüklemişti. Kalfa, odaya girin 
ce, kendisini koltuğa attı ve başını el
leri içine aldı. Yanaklarına iri göz yaşı 
damlaları dökülüyordu. 

Molüs her zamanki gibi sakin görü 
nüyordu. Kalbinin mutaddan daha hız 
lı çarpıp çarpmadığını kestirmek de 

güçtü. 
Dolabın son çekmecesini çekti ve 

oradan kırmızı mühürlü bir mektup 
cıkardı ... Mektup! .. Trankavele bahset 
tiği mektup! ... Ne mektubu? .. 

Molıüs bu mektuba uzun uzun bak 
tr, çehresi her zamanki gibi sa1(indl 
Gözleri bir k.an lekesi gibi duran, kır 
mızı mühre dikildi ve mınldandı: 

- Bu mektupda neler yazıldrğını 
anlamak i~in hayatımdan beş senesinı 

feda ederdim ... 

Bu vaziyet şüphesiz uzun sürdü, 
belki bir saat. Birdenbire, bir karar ver 
miş gi'Ji döndü ve karar verdiği şeyi 
şüphesiz Montar}"Ola söylemek istiyor
du.Belki fikr:ni soracaktr. Fakat kalfa 
Yl göremedi... Montaryol yerinde yok 
tu. 

Kont dö Molüs mektubu yerine koy 
du ve 'ağır ağır, odada dolaşmiya baş
ladı. 

Tam bu sırada bir ses ğöyle dedi: 
- Bu mektubu açsanız, her halde 

daha iyi olur. 
Mo);,is döndü ve yan tarattaki oda 

ya açılan kapının aralığında, takriben 
elli yaşhrlılda, zayıf, r,özlerinde kurnaz 
lık ifadesi ışıldryan bir adam gördü ve 
sakin bir sesle : 

- Mösyö'Verdü.r, dedi, Nazar~ dik 

size hiç bir zaman nasihat veruıeJXl et 
.. od da hi b' _,,, ... rahatsız sızı anız ç ır za ...... . 

meml.. • k dı: 
İsmi Verdür olan bu ganp: gidi .. 
- Pek fila diye cevap ver 

yorum. prı-

- Odanız da beniı:n tspanya 

hından yine var mı? • ~ 
E 

.. .. ._..1: onu ıç 
- vet, mos.yo, fUDU-' 

ceğim !.. yııl de.o 
MolbUs, bu garip iti.raf ve a diit" 

b" hayrete 
recede garip cevaptan ıç ıtadı• 
müş görünmedi ve başını sa • döfle-' 

V erdür çekildi ve bir.denbıre 
rek tekrar etti : 

1 
bir gUD 

- Bu mektubu her nası sa en şi<S2" 
açacaksmız. Binaenaleyh, bem 

di açın daha iyi! den çe1'i .. 
Ve VerJür cevap bekleılledotatıniY' 

lip gitti. Kont tekrar odada Fa.tcat, 
kl:IllYordU· Ulı başladı. Mektuba ba rttıfı'J JXl 

her dönı:işünde, mektubun kı 
rü onu cezbediyordu. d ? dire 

di al ırn _ .. ıı 
- Bu mektubu ne ye_ ınız :arı~ 

d.. ·· d" R h'b' kurtar.dıgr ...ıııe 1 .. 
uşun u. a ı 1 • . .. uıe.. .. 

··ı·· "1 d' - · · anlamak ıçı.· d" O o up o me ıgını dokun ... 
ğilir1.:e, elim bu mektuba ve j,t0 

nu aldım ve cebime koy.dud~ye atdJdl? 
ne 1 ·ııı şimdi buradadır. Bunu 

1 0
, bef1.1• 

· · ıurn bıtır Hangi hareketin esırı 0 Jcifll 
_, ..ı - mı bilse, 1c:eıı .. 

bir mektup çaıut.~I .... ? Ve betl 
hakkımda neler du~~üfo~m? . ·r-
eli bakımda ne dü§'Jnuy rıin f ılcJ 

· ki.ıtlse · ıere 
"O!" demek ki, hı.ç. e,.bU fi1<1r d• 

terini sormiyan ve belkı .d bir şa.b'1~ uıı 
aldrrmryan bu asil ada~·Jdr .,e cJUŞ 
ha dogrusu bir kadının ı .,. 
celeri alaka.dar ediyordu.. ııarel<et etıl 

'b' B tiydekı . e-1ı - Rahı ın as .. iik bır tı• 
sözlerinden mektubun_ bUY aolaşılı11~1'· 
miyeti haiz bulunduğU disİPe b\l ı1I c'" 
Trankavel, rahibin ken baıtıjlı>'a ): 

tıJU l:J tı te 
tup mukabilinde haya defalar' 
ğına söz vermiş olduğunu tr' 

• • 1'"" fJ rar etmıştı. B"r dev ı:;w 

- Nediı: ar;aba? 
1 



• · 
3 günde 
Yeni ve cazip 

güzellikte 
Bir ten 

Buruşukluklarda.n kurtulmağı ve daha genç ve giU.el 
göriınmeği seversiniz değıl mi? Açık beyaz ta.u ve 
bir genç kız tenine malik olmak istersiniz değil 

mi? Evet dersinı.z, bu basit güzellik tedbirini tec. 
rübe ediniz. Her akşam, yatmazdan evvel pembe 
re1ıgindeıd TOKALON kremini kullanınız. Bu kre
min terkibınde Vıyana Üniversite Profesörü Dr. Ste.. 
jskalin cazib keşfi olan ve büyük bir itina ile intL 
hap edilmiş genç hayvanlardan istihsal ve "BtO. 
CEL" tabır edileu mUceyreleri canlandıran yeni cev. 
her, mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, cıldinizi 

besler ve gençleştirir. tık tatbikmdan itibaren erte. 
si sa.bah, cildinizin ne kadar tazeleşmiş ve gençleş. 
miş olduğunu gôreceksiniz. 
Hastanelerde 60 - 70 yaşlarındaki kadınlara yapı. 
lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde buruşuklukla_ 
nn tamamen zail olduğu görülmüştür. 
Gündüz için (yağsız) beyaz rengindeki TOKALON 
kremini kullanınız. Terkibinde taze krema ve tasfL 
ye edilmiş zeytinyağı mevcut olup bu unsurlarla, 
mesamata nüfuz ile derinliklerde gizlenmiş ve hiç 
bir sabunun ihraç edemediği gayri saf maddeleri 

1
• harice atarlar. Siyah benler hemen kaybolurlar. 
1 ıı~\lrJ . Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıymet-
~~ 8ert ~ ıse, açık mesamatı kapatır ve Uç gün zarfında en çirkin ve 
ile bi hır cildi beya.zlatıp yumuşatır. 45 _ 50 yaşlarındaki kadınlara 
~~ b l' g.:nç kızın tazeliğini ve yumuşaklığını verdiği teminatlıdır. He. 
~ldiğ~ günden bir tüb veya bir vaw TKALON kremi alınız ve tarif 

1 Veçhile kullanınız. Neticesinden son derece memnun kalacaksınız -
~· .'!:- ·. 

' 
(, ' ~ ... 

~--lllATICA 
L C. AN. 01 NAVIGAZIONE-VENEZIA 
~raya kl · ca an limanlar Vapurların isımlcri Hareket günlen 

Pire, Brindisi, Venedik 
~il Tricste 

llhı 
~la~· Avrupa için ekspres trenleri 

~ler .• 

~ite 
~ ' Napoli, Marıilya, Genova 

~~~aı 
>ıa~~:d Scl~nik, Golos, Pire, Patras. 
~ndisi, Ankona, Venedik 
~~ Tricstc 

~i~. . 
, ~~tt~ Mıdilli, İzmir: Pire, Kalamata, 
~ndisi, Vene dik, Trieste 

lıı..ır 
gaz, Varna, Köıtence' 

Rodi 
F. Grimani 
Rodi 
F. Grimani 
Rodi 

Fenicia 
Merano 
Campidoglio 

Abbazia 
Quirinale 
Diana 
-

Albano 
Vesta 
lıeo 

Meran o 
Vesta 
Quirinale 
Campidoglio 
tseo 
Diana 

m 
'O a 

~ 10/ 12 e ~ 
ı:ı o 

17/12 ~ 
o:I .... 
8 .... 

24/12 
;j :! 

o:I o aı .,, ... 
31/ 12 "' 1l iii 

t!I 

16/12 Saat 17 de 

30/ 12 

9/ 12 
23/12 Saat 17 de 

5/1/ 38 

18/12 Saat 18 de 

1/1/38 

8/ 12 
15/ 12 Saat 17 de 

16/ 12 
22/ 12 

Fenicia 29/12 
Alliano 30/ 12 

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

Sı..ıtina, Ka1as, lbraıl 
Meran o 

Quirinale 
Campidoglio 

8/12 Saat 17 de 

15/ 12 

HABER Akşam postası 
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~ 
f~03swATT~ 
OSRAM 

15 

• 
iyi ışık 

Osram ID limhasını kn11anınız. 
Ucuz bir ışık temin eder. Söglam iş 

O ·IE~ 
Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

0pİ8ffiİil 1 Askert Fabrikalar saıınaıma Komisyonundan, ı 
Elektrikci - Telefoncu alınacaktır. 

Saç eksiri 
kullanılarak 

ebedileştirilen 
güzellik ! 

Niçin sizin 
saçlannız da 
böyle gür ve 

gürbüz olmasın ? 

Kırıkkaledcki Fabrikalarımızdan birin de çalışmak üzere Manya tolu Telefon ta
miri işlerinde ehliyet kcsbetmiş iki usta Elektrikci - Telefoncuya ihtiyac vardır. 

Kmkkalede yapılacak imtihanları neticesinde göstereı.:ekleri liyakata göre 
2 - 3,5 lira yevmiye verilecektir. 

Harcırahları kendilerine ait olmak üzere is.teklilerin vesikalariyle birlikte Kırık-
kalede Gurup Müdürlüğüne müracaatları. (8050) 

Bir adet buhar lokomotifi alınacak 
Tahmin edilen bedeli (35.000) lira olan yukarda. yazılı bir adet buhar lo

komotifi Ankarada Askeri Fabrikalar Umum Müdti.rlüğü Satmalma Komisyo
nunca 28-1-1938 Cuma günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartna
me (1) lira (75) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (2625) lirayı havi teklif mektuplarını mezkiir günde saat 14 de 
kadar komisyona vermeleri ve kendiler inin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkiir gün ve saatte komisyona mti.racaatlan. 

(8193) 

. J_s .t a·n b u ı . e e ı e d i Ye s i i ı a n ı a r ı 
Beher metre murabbaına 2 lira 50 kuruş bedel tahmin olunan Mercan yan

gm yerinde Uzunçarşıda !smetiye cadde sinde 130 harita N. lı arsa arkasında 
yüı.süz 30 metre 62 sa.ntimetre murabbaı sahasındaki arsa satılmak üzere açık 
arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi le vazım müdürlüğUnde görülebilir. İstek
liler 5 lira 74 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 9-12-937 
Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (7935) 

Keşif bcdı:>li 775 lira 99 kuruş olan Çatalcaya bağlı Tepecik köy mektebi· 
nin tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi levazım 
müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 24 90 'N. lu kanunda yazılı vesikadan baş
ka nafıa müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesika.sile 58 lira 20 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 9-12-937 perşembe günü saat 14 
de Daimi encümende bulunmalıdırlar. (i) (7869) 

~'lıı%uı Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : J <> <> <> • 
(~\rC~tcpıc .. OPTAMıN 

Senelik muhammen kirası 15 lira ol an Şehremininde Büyüksaray meyda
nmda 64 met.re 40 santimetre murabba ı ar&a 938 ve 939 seneleri Mayıs sonu
na kadar kiraya verilmek üzere açık ar ttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Le
vazım Müdürlüğünde görülebilir. lstekl i olanlar 1 lira 13 kuruşluk ilk teminat 
mektup veya makbuzu ile 9-12-937 Perşembe günü saat 14 de Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. (B) (7970) 

SAÇ EKSiRi 

~~ tcı:ı . r ıçın 3000 metre astarlık rin belli gün ve saatinden bir saat 
~ 1\ "flagı •eten 2500 metre ceplik evvel vesikalariyle birlikte teklif mek · 
li,a

0
9• ıı.ı~rlığma istekli çıkmadığın- tuplarmı komisyona vermeleri. 

'i da ~ 37 Pcrıembe ğünü saat (275) (7860) 

~,t~~~i •at~Phanedc lstabul Levazım 
<a,i~ aı ınaırna komisyonunda pa _ İdareleri İstanbul levazım 9..ınirliği-
'' ~ htı~ı..ı~tı~caktır. Tahmin _ b~deli ne bağlt mUessesat ihtiyacı için 

~~tıııtı..ı lıra, ilk teminatı 2 ı 5 lira 45000 kilo sabunun kapah zarfla ek-
~ »itttı:ı r. siltmesi 13-12-937 Pazartesi günü sa-

t~ . "rııc 5 3 1 t 'i ı>~lctıir ve numuneleri komisyon- at 1 • O da Tophanede s a.n-
ı;.Qlla ır. İsteklilerin bellli saate bul Levazım amirliği satına) -

t~ gelmeleri . (308) (8 ı 02) ma komisyonunda yapılacaktır. 
~ ~J:!leri 

1 
-- ı Tahmin bedeli 15750 lira ilk 

1 ~ ~. ~lı ı:n··stanbuı Levazım amirliğı- teminatı 1181 lira 25 kuruştur. Şart
taa~ı:ı ~a~essesat için l20 bin kilo name ve nümunesi komisyonda görü-

1 ııaz;a1ı zarfla eksiltmesi 13_ lebilir. İsteklilerin belli gün ve saa-
~ı. e 1.a•.:lesi günü saat l5 de Top tinden bir s:ı:..t evvel vcsikalariyle bir-
l "tı' '1l..,buı Le likte teklif mektuplarını Komisyona 
~ ~~· koı:nis vazım amirliği sa- vermeleri. C276) (7861) 
l~l~ bedeı· Yonunda yapılacaktır. 

\, ~ liracı 1 22800 lira, ilk temina· 
l)IQi::ı:y ır. Şartname ve nümu

onda görülebilir. 1steklile-

Milli Müdafaa Vckale'd Eşya ve 
Teçhizat anbarmrn t.amiri 23-12-937 
Perşemoo gi.inü saat 14 de Toı:ıhanede 

Kullanınız, 

saçlçnnızı bütün 
taraveti le 
muhafaza 
edersiniz. 

İstanbul levazım amirliği satmalnıa 
komisyonunda. açık eksiltme ile yaptı
rılacaktır. Keşif bedeli 507 lira 60 ku
ruş, ilk teminatı 38 lira 7 kuruştur. 
Şartnamesi ve keşfi komisyonda görü

l~1:>i~ır. lsteklılerin kan~i bclgelerile l' 

bırlıkte belli &aatte komısyona gelme-
leri. n17) c 8207) 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lstanbul Komutanhğı Satınalma Kom'syonu ilanları 
Ordu sıhhi ihtiyacı için diyatermi ihale saatinden en az bir saat evveline 

ve pandostanın ihalesi pazarlıkla 10/ kadar teklif mektuplarını Fındıklıda 
lkincikanun/938 pazartesi günü saat komutanlık satmalma komisyonuna 
15 de yapılacaktır. Muhammen tutarı vermcelri: (7930) 
J320 liradır. tık teminat 99 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mektuplarile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı vesikalarile beraber 
ihale günü vakti muayyeninde Fındık 
lıda komutanlık satmalma komisyo
nuna gelmeleri. (7929) 

İsteklilerin 188·1 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya
zılı olan "esikalardan maada Nafia 
Ve!tfıleti fen müdiiriyetlerinden ala
cakları ehliyet vesikalarile beraber 

Hepsine 30.000 lira fiat tahmin cdi
le-:-ı 3 adet otobüs ve bir ila üç moto· 
pomp k'ıpalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. İhalesi 10-1-938 pa
zartesi günü saat 11 dedir. tık temi
natı 2250 liradır evsaf ve şartnamesi 
150 kuruş mukabilinde M. M. Vekfile
ti ~atmalma komisyonundan alınır. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
ka'l.unun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
gfü~terilen vesika ve teminat ve teklif 
mektuplariyle ihale saatinden en az 
bir saat evvei Ankarada M. M. Veka
leti satmalma komisyonuna vermele -
ri. (7828) 
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1stanbulu hemen hemen alt ilst edcıı loclos fırt1nmı birçok zararlar ytıptı. Tafsildtı bfrl~ say/amıida ba§?ıyon 'bu MdlM1yc alt rcsimkr mrayla. ~tn1.armr: B<l§tan büyak 7'e8im S~-
mı~tır. Mıv~zrmı dalgal.arın plajı kapl aclığı görülüyor. Altt,ı>ı sağ tıstteki rnsi m ise mendireğin içinden Hayilar'pafa istasyonunu gösteriyor. Onun altında dalgalann '11.ilıcumutıdan ~g!SI 
akın Kadıköydek'i parkıJ diğer ikiri Ha yd4rpa§ada11 l\.rı.dıMye giden yolu ve en alttaki de gene Salacaktall lfi:alılrulıu. g6atemuikt«liır. 
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