
Başvck:"l ü11itJcrsitc talebeleri arasında 

:'Üniversite gençliği 
iftihar vesilemizdir,, 
Başvekil dün üniversitelilere 

böy~e hitap etti 
lg ~IJ'Vekil Celal Bayar dün akşam saat tiğini yazmıştık. Başvekil, rektör tara. 
~tıO da liaydarpaşadan kalkan trene fından karşılanmış. bir müddet rektör-
lİlı,ı~nan hususi bir vagonla Ankaraya lük odasında oturmuş, bu sırada dekan 
il 1Wr, ve profesörler kendisine takdim edil-

)t ~:~'V~kil: istasyonda Vali ve Beledi- miştir. 
li Qı 11'. il~ İstanbul komutan vekili, va· Başvekil bundan sonra, farmakodina. 
~ld~\rlf\·, Emniyet Direktörü, istan • mi enstitüsüne gitmiş, burada ordinar-
~l: ?ulunan meb'uslar, müessese mü- yüs profesör Akil Muhtar tarafından 
lıırı. f1 ve hir çok zevat tarafından u- karşılanmıştır. Enstitüyü baştan ba~a 

t nnuştır. gezen Celal Bayar etraflı ~zahat almış, 
•tı ~l Bayar, trenin hareketinden ev. enstitüden çşıkarken talebelere: 
' Zt .re1Jmi daire ş~fleri ile görüş- - Nasılsınız, çalışıyor musunuz? de-

lctndiler)ne direktifler vermiştir. mlştir. 
C.~ Universif ede Başvekil müteakiben Sağlığı ko. 
~ayarın dlin Universiteye ıit· _..Devamı J2 ine ide 

~emek yDzilnden bnr facna ...._._.._._. ......... ________ w 

Ziyafeti en sonra 
·bir imam midesi 

~ . çatlayarak öldü 
"•lh ailem, bindi dolmasını ve baklavayı 

biraz· fazla ka"ırmıştı 
~· y 
~~n inıanın öldüğü çok dafa bir cami vardır. İmamı da elli beş ya-
hit in' bu hayretle karıılanmaz. Fakat §ında Şevket isminde bir ihtiyardır. 
~'-ılın fazla tokluktan öldüğü söy İmam Şevket hoş söhbct ve çok te-
~tı b~u her halde pek merak- uyan- miz yürekli bir insan olduğundan kendi 

lıt ır hadise telakki edilir. sini sevenler tarafından yemeğe davet 
htıııı c ?ugo:in fazla yemekten vukua edilmektedir. Nitekim Ramazan girince 
..,,~ bır hadiseyi haber aldık. Yazı- !stanbulun muhtelif semtlerinde otu-

l' ran e~i dostu tarafından yine iftar ıiya 
•ltıirnde Gümüşsuyunda küçük ~ Dcı:arm 12 ncidc 

~llpon zaferi Alman
., ları korkutuyor 
~" PaZarmın kaçmlması Alman 
\.onomisini endişeye düşürdü 

lot>o,. a .. c "l . ,.. 7 • • ı " u crı ı ~an km cıvarınaa nleldctlc krtrıtTnmş bir köp~rid c11 
zrçerler kcıı ~ Yazısı 12 incide 

Bugünkü sayımız 
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ilan i§leri Tel: 20335 

Londradan gelen yeni bir habere göre 

Arşidük Otto'nun ispanya 
tahtına getirilmesi kat'i 
olarak kararlaştırılmış 

Avusturyada krallığın ihyasını istemiyen 
küçük itilaf devletleri ile 

Bazı büyük ·devletler ve Fransa 
bu kararı tasvip ediyorlar 

Bu suretle orta Avrupanın dert
lerinden biri de eksilmiş olacak 

1936 senesi temmuzunda ba5lıyan is
panya isyanı haJft bir netic:e ,·ennedi. 
isyanın ilk günlerinde. r'aslı askerlerin 
gayretiyle, bıribiri arkasına kolay elde 
edilen galibiyetler kazanmış bulunan ~
st general Franko, ayalardrr Madrid ö
nünde yerinde sayıyor. 

isyanın ba~lamasile beraber ortaya a
tılan "krallık tesisi" şayiaları, bilhassa 

ltalya Milletler 
Cemiyetinden 

çekiliyor 
Roma, 9 (A.A.) - Havas ajansı ıau

habirinen: IXploma.ai muhafilindc ltal 
yanın Almanyaya ve Japonyaya ~tisa
lcn Milletler Cemiyetini terketmek ni
yetinde olduğu beyan edilmektedir. Bu 
haberi tekzip edecek malumat alınma , 
mııtır. Fakat bu hususta İtalya, ~1-
manya ve Japonya arasında müzakere -
ler cereyan etmekte olduğu ve alınacak 
karann, hafta nihayetirjden evvel nq.. 
redileceği zannolur.maktadır. Milletler 
Cemiyetinin Habe! imparatorluğunu 
tanımarruısı, İtalyanın bu karanrun baı 
lıca sebebini teşkil etmekte olduğu 
söylenmektedir. 

Beş lirahkların 
Gazetede çıkan 

kopyası 
Bir açık göz 

tarafından rakıy6 
tahvil edilecekti 

Tahtakalede oturan boıta \ezer ta· 
kımdan Hayreddin rakı almak istem.it. 
parası olmadığından bir çare düşünmii§. 
tür. Hayreddin yeri beJ liralıklann bir 
gazetede çıkan fotoğraflarından ikisini 
arka arkaya yapıştırmıJ. tütüncü Mch
medin !dükkanına giderek: 

- Bana bir yirmi dokuzluk rakı ver. 
Şu parayı da boz demiştir. Mehmet 
dükkanının içi b:raz karanlıkça olması· 
na rağmen işin farlana varmış, dııan 
çıkarak J:Iayreddini tutmuş. polise tes. 
lim etmiştir. 

Nazını 
Hiknıet 

En giiıcl eseri 

Yaşamak 
Hakkı 

Romanını pek yakmda 
HABER'de 

neşret!ecel<1:ir 

Avusturya tahtına namzet gösterilen Ar
şidük Otto üzerinde toplanıyor ve sık , 
sık tekrar ediliyordu. 

Dün Londradan gelen bir haber, bu 
bahsi yeniden tazelemekle heraber bu 
hususta alakadar devletlerce karar ,.e -
rildiğini bildiriyor. Bundan başka Ana
dolu ajansının, Frankonun bir emima
mesini bildiren telgrafı da oldukça ma
nidardır. 

Londra, 8 (Husust)' - Burada dola
pn bir §ay:iaya göre, ast İspanyaya Ar
ıidük Ottonun kral olarak getirilmesi 
kat't olarak kararlaşmıştır. Avm:turyada 
krallığın tesisine ötedenberi muarız olan 
küçük itilU devletlerinden h:!fka !\faca-

.... Dev&.mI ~ tbıcUde 

iş yerlerinde dabilt 
talimatnameler 

nasıl hazırlanacak ? 
lklısat Vekdleli11iıı leblijji: l mi gıu:clcnin 15 eylül 937 tarihli ve 3709 
3008 nunınrnlı iş k:ınıınun:ı t:ıbi i~) rı-lc. sayılı nüsh:ısıntla ,.c Anadolu ajansı nsı. 

rlnin dalıilt tnlinı:ıtnameleri hakkında re • ..... Devamı 12 incide 

-----··--.. --······-··· ............................ -.... ·-------------····· 
Erkek -

olan 
·Kıza aşık 

ilk kız! 
Bu. !;ok güzel bir Çerkes kızıdır.. Bay Kcnanın §Crefine köy li:ıııllDp 

~ kopuyor. Bütün köy kızları, bu sevimli delikanlının kar§ısmda el pençe 1 
j divan duruyorl:u-; ve, gece yanlarına kadar, onu eğlendirebilmek, onun 
1 gözüne girebilmek içi.n türlü tih-lü Çcrkcs oyunlan oynuyorlar. 

ı .. ~~-~!~~~! .. C:.~:!?:!?.1.~!:. .................................................. woHa&WlWri•• ~ 
KUMARBAZ ADL1YEDE 

- Bay reis, lıakrası, yazı gelirse beni bırak, tura gelirse istediğin kadar cezf!!, 
va razısım ... 



:Dış Süµısa 

Valans Hüktimeti 
Yazan: Şek ip Gündüz 

General Franko İspanyadaki nihai 
zaferi kazanabilecek mi? ? 

içinde top, tank, mühimmat, mitralyöz 
ve her şer yapan muhtelli fabrikalar 
kurmuşlardır. 

.hr\oı:.rt - Akşam posu:uu == 
J _ ,,,, .. .. _ .... ____ ....... ...,, •• 

dt,atJata daie . 
Miikaf at metesesı 

edebi) at 

B u ha(tanın fransızca . ne 
gazeteleri miıkafat habeflerl·ıutl 

dolu: iki gün içinde beş ınüka(at, ~i· 
büyük kari ktitlesinin merakına_ :· ol· 
len beş yeni muharrir ... Eserlen a; .,-e 
marsa on, on beş bin tane saul vl<l ile 
kenıiilerine, adlarını tanıtmak ze ilk 
bet?ber, bundan sonra yaz:cakl.~ula· 
bir 1ki roman için derhal muşten ·ın1<A· 

Bask hüki\metini ezdikten sonra şi 
mali İspanyada bulundurduğu kuvvet
leri de tamamiyle şark cephesine nakle 
den asi generalın, iki.de bir, Madridi 
zoıbtetmek üzere olduğundan, hükumet 
çilerin oon günleri yaklaştığından bah
sedenler çoğaldı. Acaba hakiki vaziyet 
bu tarzda düşünenlere hak verdirebilir 
mi? 
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harp fabrikası harıl hanı çalışmaktadır. 
Elinde her türlü iptidai madde bulunan 
Valansın garbi Akdeniz.deki limanlanna 
mayin dökülmesinden ve Rus Fransız 
gemilerinin eşya taşıyamamasından en 
ufak bir endişesi dahi kalmamıştır. Çin • Japon harbi ve lngiltere _ Fransız karikatürü -

caklanndan "emin olarak çalı~ ~n di· 
nmı verecek ... llk bir iki roman ıçı ıca· 
yorun; çünkü Goncourt ınüldifa: uç 
zannn romancılar arasında adl ~tu• 
beŞ yıl dillerde dolaştıktan sonra ~? rdilİ 
luverenler az değildir. Fakat, ge .. 1 bet 
bütün gönUl rahatı ile beraber: uç·dir? 
yıllık §()hret de büyük şey değil :r· o 
Gerçi sonra unutuluvermek aa g -
da öyle ama, muharrir, sanatkftril k bile 
humannm müdhiıs ola~ b e 
şöhret camından · içme~ isterleı:· t rnO· 

Biz İspanyadaki meşru hükumetin 
ölümU yaklaştığından bahsedenler çok 
laubali bir cüret göstererek hakikatleri 
örtmiye çalıştıkları kanaatindeyiz. 

Almanya ile İtalyanın ve faş:st dün 
yanın bu işte adam akıllı atladığı mu 
hakkaktır. Esasen kendileri zügürt o
lan bu iki devletin yarın öbür gün u . Hadiseler ı v~ fikirler ... ! !) 

Göı(inüşe aldanmamalıdır. 

"Frankonun muvaffakiyeti" adı ve 
rilen şey bu ası generalın eline bir çok 
şehirlerin geçmiş olmasından ibarettir. 
Fakat yakın tarih bir harbte zafer adı 
ven1en şeyin arazi ve şehir zabtetmek 
demek olmadığını ispat etmiş değil mi 
dir? Bunun en mükemel nümunesi Türk 
istiklal harbinde görülmüş de~il mi
dir? 

Frankoyu pek pahalı bulacakları ve o 
zaman hıyanetin her temiz memlekette 
mahkum olduğu a'.<ibetle İspanya top
raklannda da karşılaşacağı tahmin edi 
le bilir. 

• 

"Cennet, anaların 
ayakları alllndadır!, Şekip Gündüz 

.... - ............................... -.............. ~ 
Doğru i 

Atatürk dehasının ilk guln.sını temiz kanından aldıgı ev
glll nnnsmı daima sonsuz şllkrnn hlslerilo anmak ve meza.
M iinilndc diz çökmek le bu yüksek ahlAk duygusunda da 
hephnb;c öncülük etmiştir. 

Zafer, iki kuvvetten birinin diğeri 
ni imha etmesine verilen addır. Acaba 
Franko Valans hükfimeti ordusunu im 
ha etmiş midir? 

Bunu iddia etmiye imkıin yoktur. 
Zira ortada hala arslan gibi dayanan bir 
hükumet cephesi vardır. 

Acaba Asi general, §imalden getirdi 
ği kuvvetleri dinlendirdikten ve hazır 
lıklannı tamamlayıp müsaid bir zaman 
kestirince bübiln şiddetiyle saldıracak 

olursa Valans hükiımeti cephesini yanp ' • 
düşmanım sarabilir veya denize döke
bilir mi? 

Bunun yapılıp yapılamiyacağıru an
lamak için şu rakamlara bir göz gezdir 
mek kafi.dir. 

Değil mi? 
:Mecburi yemekten sonra 

Mecburi 
bahah elbise! 

1 şçileriııc zorUı yeme1~ 'l>eTen ve 
bedelini yemeseler dahi oa:yır oayır 
Tcesen (yazdığımız §iktiyet tekzip 
cdilmc<liğine göre mao.U;;sef lm nok
tayı §imdilik haldkat tewkki et~k 
mecbı,ı,riyetindeyi::). HatntzUır ıaa. 
resi i§çilerirnleJı birinden yeni bir : 
-nıe1..-tup aldık. . . i 

Mcktıtp sahibine göre "i§çi ıçın,, • 
kurulan yardwn teşkilatı meğer yal. 
nız zorla yemci~ vermekle knlmıyor, 
'ba§kcı 1•mecb-ıtri ko'lay1ık1.ar,. da gös 

Va~an : Dr. Rasim Adasal 
Tamamiyte hatırhyamiyorum. Fa- ı 

kat eski Atina sitesinde bütün güç bilme 
celeri isabetle sözen Delfi mabedinin ka 
hinlerine, yahudda ilk çağ Karunlann
dan altın kralı Frezüs tarafından· meı
hur kanunşinas Solona töyle bir sorgu 
sorulmuştu: 

. 
"Acaba dünyanın en mesud ada-- . 

mı kimdir?'' 

Lidya kralı, anlaşılan duvarları bile 

basının gözlerini oyduracak kadar vah 
şet göstermiş, diğer oğlu Edgar ise a! 
larca sürgün olarak sefalet ve açlık ı
çinde ya§arken bile daima onu düşün
müş ve nihayet ona kavu§muıtur. . 

Schiller'in meşhur haydunlar esen 
de mJrai, habis ruhlu bir oğul ile, Uni 
versitede muvaCfakiyctle okuyan asil 
ruhlu diğer bir oğul arasında ihtiyar ve 
ha~ta bir babanın hayatı etrafında ecre 
yan eden bir müca.dclenin şahane ruhi 
tahlilidir. 

Bütün bu m:salleri hiç bir sıra gCS
zetmeksizin batırlıyabildiğim kadar ta 
rih yapraklarından çıkardım. Yoksa 
her gün yaşadığınuz hayat gah ana ve 

Frankonun kumandası altındaki kuv 
vet 160000 kişiden mürekkeptir. Bunun 
100000 i İtalyan, 10000 i Alman on bini 
de beyaz rus, Pprtekiz ve irlanda gönül 
lül:rinden mürekkeptir. 30000i .de Faslı 

• teri.yormuş. 

altından olan muhteşem saraylarlyle ken 
dini .dünyanın en kudretli ve en bahti
yar insanı sanıyordu. Halbuki filosoflar 
''En bahtli adamın Pompei beldesini bat 
tan başa yıkan korkunç zelzeler esna
sında genç oğlu tarafından omuzlanarak 
kurtarılan ak saçlı bir ihtiyar'" olduğu
nu" bildirmişlerdi. Tabiatiyle bu cevap 
mağrur kralın ho§una gitmemi1tl. Sene 

}erden sonra, Daraya esir dil§tip de yakı 
lacağı sırada hakikatperest Solonu ~a: 
tırlıyarak içini sekmiş ve bunun sebebı 
ni 90ran Dara da bu fd.;i hikayeyi dinle 
yince dUnyı. Ustünde hiç bir kudreti af 
fetmiyen zamandan korkmut olduğu i
çin dU§manının hayatını bağl'§lamı1tı. 

babalara karşı sayğı ve sevgiyi, gah bi
lakis onları sefalet ve hatta ölüm sahne 
terine düsüren hiyanet ve nankörlüğü 
gösteren ;çık misallerle doludur. Timar 
hanelerin adli kovuşlarına kadar uzan
miya lüzum yoktur. Oralarda ruhi tabiat 

dır. , .,, 

Frankoya .harbin bütün.safhalarında 
en büyı:ik muvaffakiyetleri kazandırtnı1 
olan hep bu Faslılar olmuştur. Fakat 
Fas kıtalannda şimdi eski harp kudreti 
görülmemektedir. Zira, uzun bir dikkat 
ve terbiye ile yetiştirilmiş olan Fas kuv
vetleri ate§e gire gire erimişler ve alay 
larda açılan gedikler hep tecrübesiz ace 
mi gençlerle doldurulduğu için bu kuv 
vetler hiç bir işe yaramamağa başlamış 
!ardır. Binaenaleyh 1937 deki Franko 
ordusu 1936 daki ordudan çok zayiftir. 
Buna mukabil hüklımet cephesi devamlı 
bir çalışma neticesinde, ilk günlerde 
büyük felaketler doğurmuı olan inzibat 
sızlığı ortadan kaldırmış ve yeni topladı 
ğı askerlerle elindeki kuveti tam yarım 
mil yona çtka.rnuşttr. 

Frankonun 160000 ki1isi yanm mil 
yonu mahvedebilir mi? 

Eğer geçen yılda olduğu gibi hük\1-
met kuvvetleri eski model silahlarla 
harp etmiş olsalardı, dışarıdan mühim
mat tedarik etmekteki zorluk yüzıanden 
atil kalrnağa mahkfım olsaydı, belki ... 
Fakat şimdi işin şekli değişmiştir. 

lİlgiltere, Fransa ve Rusyanın faşist 
devletlerden çekinerek, safdil bir kor
kaklıkla ademi müdahale komisyonuna 
saplanıp kaldıklannı ve İtalya ile Al
manya Franlroya bol bol yardım eder
ken ValAns hükumetini başı boş bırak 
tıklannı sanmış olanlara bugün ne ya
man bir ıekilde aldanmış olduklarını 

söylemek mümkündür. 

Almanya ve İtalya Frakoya tayyare 
vermiştir; fakat ademi müdahale terane 
sini bir buçuk yıldanberi dillerinden dil 
şürmemiı olan devletler Valans hak\1-

meti topraklarında tayyare ve motör ya 
pan fabrikalar kurmuşlardır. Almanya 
ve İtalya Frankoya top, tank, mühimat 

mitralyöz ve saire vermişlerdir, fakat 
ademi müdahaleciler Valins huduüları 

Ölü bulundu 

Mesela fabrikada i§çilerin yekna
sak bir tulımı i.~çi elbisesi giymeleri 
mecburiye.ti konıılmu.ş; niçin itim:.. 
edilsinf Fakat bıı elbisc1Ji meclnıri ! 
yemekhane müessesesinden teil<ıril;; 
etmek şartı da kıo~·u17mt~. Bıına da 

: pekala diyelim. Lakin .şikayetçinin 
~ dı§anda tıihayct 350 k"Unt:'J'll almabi 
~ ıeceğini söylediği elbise zorla -~15 
~ lcuru§a verilirse i§çi şikayete hak 

~ kazamnaz nıı1 
: . . . 

İnsanlık tarihi karıştmlrrsa en duy 
gulu ve engin muhayyileli p.irler~n ~ 
de gJzellik aşkı için feryad etmedıkle~ 
ni, ana ve baba aşkı terennüm eden bır 
sok ıaheserler yarattıklanru görUrUz. 

Analara ve babalara kaqı çd.:uk ne 
Mektupta 1nr k"'lsını §aht.'lkı.rı • fis feragatinin ve fedakarlığının sa.y~ız 

al<ikadar eden 00§1\a şikayetler de misalleri arasında Antigon ve İfijeni 
var. Bunları §İrrnlililc yaznıayara1;, insan hatırasından silinmiyen kahraman 
havuzlar idaresi müdürlüğünün bir iki tiptir. Solaklun (kral ödip) eserin 
J:erc daha dikkatini çek"iyon~z. Ate§ de güzel Antigon feci mukadderatın 
olmayan yerden duman çık"-mayaca- kurbanı olarak gözleri oyulan babasına 

• i/uıa güre şikayetleri bii.sllii.tü~ı "ya,- her yerde kılavuzluk etmi1 ve müstebit 
5 km,, teUik1ci etmek pek ntümk.ihı de- bir kralın emrini çiğneyip kardeşini 
i ğil ama biz gene liizuınundan /azla, • gömdüğü için işkenceli bir ölüme mah-
! mütereddit dauraıuırak mcvzımbahs kQm edilmişti. Racin' in İfijeni'sinde 
i idareden soruyoruz: hassas ve dilber ku:, babası Ağamem-
E Yapılan bUtiin bu fikayctler hiç nun ve dolayısiyle milletinin zafer ve 

bir 683Sa istinat etmemekte midir 1 selameti uğrunda kana susa.m11 olan 
öy'lc l,,e bu 1ıolcla birkaç satır!ıh lnr • Diana mabedinde boğazlanmak teklifini 
tavzihle niçin aydtnlatılmarr.akta. memnuniyetle kabul etmişti. 
dır1 Ru ;.,, şikôyetçinin hilv1yetini İhanetle öldürülen babasının bir ge 
tahkik için i<lar6 erMnuulan bazı- ce yansı kendisine sesini duyuran ruhu 
laruıtn gazetemize kadar gelmeü:- na verdiği ıözü tutarak malihillya te-
rinden daha mı zıaJımetlti. i marilzü ile sevgili Ofelyasmrt unutup 

bin bir milcadelcden sonra hainlerden ....................... _.. ...... --. ................... . 

Ölll çocuk cesedi 
Dün öAtcclcn soıırn Dinbirdirekte terz.i

lınne sokağında 10 numaralı evde oturan 
Hayriye isminde lıir kndın Alemdnr knra 
kolunn milrac:ıat ctmiş,cvlnln bitişiğinde· 
ki arsnda bir çocuk cesedi gördü~ünü söy-· 
lcmişt!r. 

Arsada taşlar arnsında bir çU\·ala sarılı 
01311 bu ceset bir aylık lıir kız çocuğudur. 
Moren knidırılmıştır. 

intikam alan Hamlet de hakikatli evlAd 
tiplerindenbiri değiİ midir? 

Zevk ve tak.dir hisleriyle aeyretmi§ 
olduğumuz "Kral Lear" temsili de bu 
tezi f evkaladc bir maharetle canlandır 
maktadır. 

Psikolog edip Şekisperin, ahlik felse 
feaini ağızlarına döktüğü şahısların he 
yt•.:anlarmda hayatta her gün görülen 
nankörlükleri ve riyalan kendi ruhumuz 
da da duyuyor, lirküyoruz. Lear, bü-
tün servetini, ve geni~ ülkelerini kendi 

tan bir sara veya şiddetli bir kuruntu ve 
hezeyan nöbeti içinde analarını ve baba· 
tannı öla:iren deli tipleri çoktur. Bun
lar yaradılışta ölçü ve nizam t~ayan 
garip tabiatın canavar ruhlu lkt rbaht 
mahliiklarıdır. 

Daha Uç ay önce, Kuruçeşmede mec 
zup bir esrarkeş ihtiyar babasiyle bera 
her bir erkek karde§ini de kuqunla ye 
r~ sermişti. Ne yazık ki, bu marazi va
kalar haricinde de muhtelif derecede ve 
tarzda tecelli eden nefrete şayan 'bir 
çok evlad hiyanetine de şahid oluyoruz. 

Bugünlerde İstanbulun kalabalık 
merkezlerinden uzak bulunmiyan bir 
mahallesinde yağmurlu ve karanlık gece 
terin süküneti içinde yürek dağlayıcı 

bir hailenin cereyan ettiğini duydum .. 
Şair Mehmed Eminin bir zamanlar lise 
sınıflarında ıslak gözlerle okuduğumuz 
(Kesidi mi ellerin?) manzumesinde ka 
til çocuğunun kanlı ellerini görü~ce ya 
ralandığrnı sanarak kendi ağır yarasını 
bile unutan şefkatli anayı hatırlar mı
sınız bilmem? İşte o kadınlar kafilesin 
den becbaht lbir ana, yüksek tahS'1 sıra 
larında bulunan genç oğlu tarafından 

bir para yüz~~?en .. k~.rbaçla~~rak t~.k.?'1e 
lenmiı ve yiızu gozu kan ıçınde olum 
döşeğine yatırılmıştır. Eminimki bu ya 
ralı ana 3a yüzüne kırbaç şaklatan canar 
ruhlu çocuğuna zarar olarak söylediği 
söz (Acdı mı ellerin?) olmuı1tur. 

Analann ve babaların bütün hayat 
müddetlerince çocuklarının saadeti i
çin çektikleri mihnet ve meşakkatleri 
uğradıktan sayısu: güçlükleri beylik ke 
limelerle tasvire kalkışmak bu kahra
manlara kaqı en büyük bir haksızlıktır. 
Ana, baba şefkati ve nefi: feragati ta
rihin ve k!Jçük insan kafalarının ıığdıra 
madığı en büyük bir .destandır. Tabiat 
ta mevcudiyetleri tabii bir kanun olan 
bazı istisnalar bertaraf ediline •. değil 
yalnız medent milletlerin en iptidai 
kavimlerin ve batta hayvanların bile 
kurmuş oldukları basit aile yuvalarının 
çamuru bu kahramanlıklarla yuğurul-

mu§tur. 
Bence nefis ferağatinin en yüksek 

Keşke bizde de bir iki edebıya,,,ı..atat 
1 P · 'ten ınuı-ka fatı olsa! Her yı an~ . . . . çeke· 

haberleri gelince bu sözlen ıı,:ı~ızı 31arnı .. 
rek tekrar etmekten kendi~~ bilyü!C 
yoruz. Fakat onların bizim ıçın d~şnn· 
bir faydası olabilir mi? Orasını u edi· 
mele, doğrusu, bizi hay~ . ~a~:rna!l3 
yor • .'Hayır!,, derneğe dılimız radaO 
bile "Eveti" demenin de pek h~' ede
bir iddia olacağım seziyoruz. ]3ırolabi
biyat mükMatı nihayet kaç pa~enterlt1 
lir ki? Fransa'da gençlere ven ~teki· 

"baret o .bazıları sadece bir addan ı 'rilZ li· 
ler de, bizim paramızla, beş al~ kk bif 
rayı aşmıyor. Ancak kitaba bu~ sat1' 
satış temin ediyor. Bizde o bilY üı li· 
kabil mi? Diyelim ki bizde beŞ ~ 1ir3 
ralık bir mükMat, ayrıca beŞ ). 13u 
da satış kan getirsin, etti bin ı:rafşinİ• 
bin lira ile bir muha~~ ~şka e rs-
didinmesini bırakıp da ıki .uç ~ar bir 
hat etmesi kabil midir? Mükaf~ i}e }11" 

takım kimselere, sadece kalemle:1. tesi!I 
şıyabilmek hususunda yardon ıçt~yeSi 
olunur. Her muharririn d«: ~sıl arın~ 
odur: sanatinden başka bır ış g bütill1 
mecbur olmadan geçinebilmek •;e tıttek
gayretini, zek~sım eserine ha:'~e bil' 
Bugünkü §artlar Tür~iye'd.e bö~vetff 
muharrir. zUmresi yetışmesıne bi' 
değildir. MOkAfat teSis edilirse ~:'f3tı· 
müddet gazetelerde, edebiyatçı p b3Ş' 
trlannda dedikodular doğunnakt3~ri ııi· 
ka bir i~ yaramaz. Bizde ınuharfl t et• 
maye için başka usullere mnracaa 
mek lftzımdır. s311' 

Hatıra gelen \-"e faydalı oıaca~ı\ rrıı· 
dığım iki yol vardır: Ya eski~~ 53~t• 
pa memleketlerinde olduğu gı a}c ı:w 
karlara aylık (pension) ba~l~li.r~ ~ 
nun için bittabi kayıdlar kona 1 

1 ıııÇ 
seıa aylık alan muharrir. her :>~~el" 
olmazsa şu kadar yazı verınekle 
lef tutulur. uğıı gi· 

Y h t b "nk'. Rus'-·a'da old bi• a u ugu u J • 'tab tıt 
bi doğrudan doğruya devlet kı ~ t>e<Jı-
liği eder; gayet ucuz satıP:.ııat c;ze atı• 
va dağıtıp paıa kaybetınegı ~-azaıı!ııt1 
rak bol kitab basar ve onları ) 
geçindirir. bıi1t.lrıa· 

Elbette daha başka yollar d~:ır. ı:ı:ııı· 
bilir; mesele sanatkarın sana ediltıte' 
harririn muharrir diye himaye J<il3b 
. . . eraklısı. ~..,,1• sındedır. Sanat esen . ın.. bulUJll'-.. 

karii diye büyükçe bır ~~irngfe ~ 
yan memleketlerde böyle ~ı er!?-tet' 
ruridir, yoksa sanat, edebıyat g 
bir meslek haline gelemez· ah 'A 1 Jt.C _.-. 

Nurun 

=====::::==~~::=::;;-;analı" ••cennet sa' 
pıldıklannı okuyoruz. . n diıtf ~·" 

d~ " dıye f1 y-· rın ayak lan altın 1~ • .. zııtda . 1, 
Müslüman peyğamben~ı~ aiiy1ııetı 0,, 
marnış olsa bile her devır e ~yUle. ~ 0 

b 'l b" ahla"k düstlirudur. rirdığ ı en ır . . de ge:s- ıır 
teur'un çccukluğunu ıçın tstıçatcı el 

vin kap .sı üstüne bir batı;: ede"~r 
ken anaı;iyle babasını tak 

1 eçireııl 
nutkunu şu dar sahifelere g 

me mütcessifim. r d~rirıP; 
Tür:t ulusu, tarihinin h~ı btjıtii" o-

al a .de~~· ~t yalnız analarla bab ar .. 
1 
göıte ~ el• 

tiyarlara son derece sayg j\tstUt ıl" 
lan kadir§inas bir ulust~:·ttanıııd~U1'~ 
hasının ilk gıdasını te~ .. oıı•ııl u .. d' o utla " öJ1 ,. 
dığı sevgili anasını 8 eıaı1 ıJ"fı"' 
ran hisleriyle anına.~ ve ::hl~ ? tir'• 
diz çökmekle bu yu~se··tülı: etJ1119 1,1ı· ıunda da hepimize öncu .,e .d\ııt:J 

Cskfidnr milddciumumtliğinde odacı 
Ziver dün Usküdar merkezine müracaat 

ıI rek nyni evde oturan 85 yaşındn J.A· 
~ez:r ismindeki kndının iki gündcnberl 
odıı.undan cıkmadıAını haber vc~mi~lir. 

B un (jzerine memurlar eve sıtmışler, 
Ulc~~:-.ıfr c1'ıısınn girmişlerdir. Kadın .y~
• ,. .1 ölil olnrnk bulunmuştur. Tabıbı· 
.n~ınu:t -1" n il heli 
ndll <'esedi muayene etmiş, o um ş P . 

. k d" morga knldırtmıştır. Zabı· 
ı:;örerc cesr 1 ki d 
tn öliim h:ıkkmdn tnhkikat yapma a ır. 
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Ollneııln dotuıa Ollıı~lıı batııı 

7,13 l(i,41 
VakJt ..,nbah Öğlıı ikindi Akşın ı ,intsı tmııak 

5,44 12,05 14,28 16,41 18,19 5,26 

lerine taksim ettiği iki büyük kızı, baba 
ve ana sevgisini bütün saadetlerin üs.
tünde tuttuklarını söyledikleri halde 
soralan alelade bir u§ak hatırı için bile 
onu kırdılar, kovdular ve nihayet öl
dürttıjler. Halbuki hakiki sevgisini riya 
ile şişiremiyen Kordelya mirastan mah 
rum edilmiş: fakat betbaht ve sefil kralı 
göz yaşlan içinde sinesine çekmiş ~atta 
sonunda onun şan ve ~refi uğrunda öl 
müştU. 

Bu ayni trajedide ihtiyar saray na 

1 
nr~n~n bir oğ.lu vahşi hiyanetin bir mi 
aalıdir. En adı menfaatler yüzünden ba-

derecesine varan analar ve babalar kadar 
fedakar çocuklara da imtisal nümunesi 
olabilecek §eref madalyaları ve nakdi 
mükafatlar verilmelidir. Eski Yunan ef 
sanelcrinde analariyle babalarına say
gı ve sevgi

1 

göstermiyen genslerin .:.lalı 
lar tarafından sok şiddetli cezalara sar 

b balarıtlı ıcır r 
Analannı ve a d klafJ ıııt' 

sile bir köşesinde doğ ıı le dairıı' 9e1 
. . b'l !-'1.ı:. etıniyere ııe' ki• besını ı e ulA<ır . ıarın• eıJile" 

Jiyan insanların vıcdan tesliııt 
11 

ıoP 
bUtün değerli hazinel~r rııetli ~·t~ııl 
lir; En b:.iyük ve en kıY .,sivı fi.d 
raklan bile... Doktor ıuı 



.............. ~------------------------=~-- lstclnbul konuşuyor 8örüş ler 
Gençıerln 
rnıtınglnln 
manası 

oJtn lWiting yani bugün <. :pluluğa alem 
bakı bu keyfiyet insanlık daha doğrusu 
~ ılık, haksızlık yeryüzünde devam et 
td~e he; yerde ve daima tekrar 
lltı ~e~, ılk defa tatbik ettiği için de o
}'ad 11!linen ve bulanın adını her vakit 

~Vesile olacakdır. 
&i b' u topluluklar bir tarafdan her han
ili 1~ meselenin istenmesini veya reddi-
0 ttı sterı~kle beraber aynı zamanda 
tlter~le. için toplananların ciddiyetini, 

"tt )'4ın1, davalarını müdafaadaki kuv 
"e ku:\rctin,i de meydana koyuyor, 

de ;eçen gün Hatay istiklali rııcsele-in
'İl' ransa hükumetinin orada mümes
lek:arafından yapılan hatc. üzer.!n: mern 
k t gençliğinin yaptığı büyük ve CO§ 

tırı "M·. 
8,y ıtıng''i matbaa penceresin.den 
ti~ r~derken ge.1çliğin gösterdiği vekar, 

d'.J dıyet, bi: hakkı ve bir hakikati mü
be ~içit! gösterdiği samimiyet, es kil "n 

~ ker.C'ilerine kar§ı kalpden gele ı bir 
bir ~t, duyJ.ığum emniyet ve itimadı 

at daha teyit etti. 

'ttti llir kardeı hakkını aramak ve yerine 
bıı ~k için bu kadar nefse itimatla. 
toıa dar birbirine bağlılıkla seller gih: 
>'tı· rı bir gençliğin, asıl kendi milli bün
~I ltıe karıı çevrilcbilmck gafletinde 

llrıan b' .. -
tıılt b' ı:- yan goze aavuracagı yum-
der. tıe elbette tam bir emniyet bahşe-

}3· 
deıı ır Çok asırlar evvel değil, daha dün 

~ · le l>l\rı -e ,, kadar !.~ın bir zaman evvel 
~il sa tahakkum' boyunduruğundan 
~tn~~1?1~k, istiklaline kavuımak, kendi 
ile ~ıınıncahip ve efendisi olmak için 

di}'d'~lar dökmedi, ne canlar feda ~tme-
ı, 

tı t~u .kUkreyişlerile, haksızlıklara kar 
"t b sılahlr isyanlariyle ayağa kalkan 
~ ~ .günktJ hale gelen Fransa, tıpkı 
~ sı gibi kendi kendisinin efendisi 

k azminde olan Hatay Türklerinin 

~'~~ri için. bütün milletlerin huzu
~ı 1rnzalamış buluduğu taahhüdU a-
0 :ıc~en b"derbire unutu·,,erdi? 

ıı-- ·a gi!X, onun nmnmdaki tcrcf 
ı., 

v~~ .ne kendisinin değilmiydi yoksa 1 
~·~~e ",,ütün milletlere s.ıltanatlan ta
~~tr.leri yıkn- dersi veren Fr .. ıısa 
~ h~i ~lk hocalar·mızdc n dinlediği ... i:: 
ili ~it' .ırıyct aşkının, Fransa muhabbeti

~P'e im:"- • ı ı:. difini !ti •setmi~ ık 
dn iti u aşk, o muhabbet o kadar köklüy-

• 0 dersi gördükten sonra ilk 14 
ı1. 'ral"! .,... .. . . 
~ bir z cu ..1hurıyct oayrar·m 
llıe U Çok Fransızlar gibi ben de göğsü 
\:ı:ırd ç renkli bir bayrak takmı•, İzmir 

orı , :r 
Za.b u Üzerinde dolaşmrştnn. 

'•· • ıt:ı memurlarının beni ÖDJne dik
lıllttı 't'i Polis •.-,:.idürü Mazhar ·,ey ır..:r-
. •• ıırı hu . . ~ . . 
.. , • rtyet perverlıgı sayeaınde be-
'-~ ... ' ~tulabi'miştim; Yoks:- Fran
'br ~hbetinin •.:ezasını her halde pek 

0-.qL • l. 11; çekecektım. 

~e tt. .. O Fran.a ki fikir • dam!an, $.

tefli!~ "liüriyet" nazariyelerini daha 
· ~"\ .. ~rn:ıc için bu gün bile sütun ıü
•ı,_ tılt yaz·' -, eser' r yazarla · .1 
>'l'c~ •damtannm tarihi ıercflefini a 
~y altına almalanna bir b:lrlil akıllar 
't or, 

aafllafih llıiıı " 1 kıymetli Türk gençliği e-
''iUe11 e bıUsterih olsun; karylıklı imza 
• lı· llluatıcdenin harfi harfine tatbik 

~~ ı;;~ ;örere~ - - 'ltaylı k .. rdeşlcrimi· 
~ '<I ayramlannda mitinglerini tek
deliı~elderdir ve bu gün hiç de uzak 

~t--~-~deyim ki son yapılan miting. '= i1nı kabararak ıu neticeyi al-

tl.ıı !lıı 
~rı iurençter, kendilerine en bUyilk 

li)tt ,, blatla, emniyetle verilen cumhu 
ft~'- "'e "h:ı-' . . l "~ <&nyet" ın müdafi ve muha 
'hıtdıtı.':~ ' itimat, emniyete cidden 

VaplYlırDaıroın nşonvemDyeceğn 
deıre©edl<e ş;Od(dle'ltOD 

lL©<dl©~ 
g lÜI ifil o <e lr Ü lfi1 <dl <e 
Kadıköylülerin 

çektiği 
ve civar halkının 
sıkın ı:ar 

Dört gilndenberi bütün şiddetiyle 

devam eden lodos fırtınasında, Kadı -
köylülerin halini görmeden geçmerin 
doğru olmıyacağını dü§ünerek foto Ali 
ile beraber Kadıköyüne gitmek üzere 
yola çtldJk. Köprünün Kadıköy iskele -
s:ne geldiğimiz zaman iskelenin sağına 
ve s'>luna yanaşmış mütemadiyen yalpa 

yapan ilk ho~ vapur ve iskelede beklt'§en 
bir rok yolcu kalaba!rğı ile karşıla§tık, 
Biz K<.füköyüne kaçta vapur olduğunu 
anla-nak için ileride asılı olan tarifeye 
doğı u gi1uken yolumuzun üstünde bir 
rr.eırurla bir yolcunun arasında şöyle 

bir muhıwere cereyan ediyordu: 
- Vallahi bayım, vapurlar tar.:Ce ile 

hare\tet edemiyor, deniz k"5ilince sefer 
yapcı biliycrlar. 

- Şu halde ne yapa~ız ?. 
- Bir çok yolcuların yaptığı gibi 

Uskiidar tarikiyle gidersin.!z .• 

D:ı 1g ?::ır Tla!Jdarpa§ft ile K&.lıl.:öy ar.ı smclaki yo1ıı miUcmadiycn yı1.'1yord11. 

dınız: daha iyi olurdu. 

Bı z bunu duyunca hiç tarif eye bak
ma~l ın doğruca köprünün Üsküdar va
pur iskeleı.ini tuttuk, 

B letlerimizi alıp vapura bindiğimiz
den on d-ıkika kadar sonra köprüden 
Usküdara hareket etıri§tik. 

Sarayburnu açıklarını geçmeğe baş· 

ladığımız ı.ıralarda vapurun yalpalan 
pek ziyadeleşmeğe başladı. 

Karşımızl:la oturan genç bir kızla 

ihtiyarca bir kadın sallanmalar fazla
laştıkça renkten renge giriyorlar. De • 
niz pek fozla değil, diyerek liribirleri
n.i teselliye çalışıyorlardı. 

Bir ara ihtiyarca kadın gözlerini ka
pamağa et:ni ikide tirde baıına gö
türmeğe ;la.Jladı. Ve mırıldanarak genç 
kıza: 

- Ne .;.:ye bir limon yanımıza alma
drk, diy"">rdu. 

Daha ileride oturan genç bir deli -
kanlı, halinden hiç te ümit ddilmedrği 

halde, rengi limon sarısı gibi olmuş, 
~aşkın, şa~kın dışarı bakıyor, kendini 
güç halle tutabiliyordu. 

Fakat fazla tahammül edememiş ola· 
cak ki l:irdenbire yerinden fırladı. Va
purun yan tarafına çıktı. Bir demiri tu
tarak 1-·'iını denize doğru uzattr .. 

Fenah~anlar yalnrz bu Lir kaç kişi-
:len ibaret değilcli. Hemen hemen va 

pnrun biltün yolcuları diyebilecek ka
dar fazla idı:. Biz bunların halini seyre
derken v3pur da tlsküdara gelmiş bu -
lunuyordu. 

Biletlerimizi verip bir kaç adım iler
lediğimiz :r:aman bir koşuımadır oldu. 
Birdenlire bunun sebebini anlayama':lık. 
Acaba ne oluyordu? Bir yankesici mi 
kaçıyor tla herkes onu kovalıyordu? 
Yoksa bir katil, jandarmanın elinden 
mi kaçmıııtı? Velhasıl merak edilecek 
bir şey! .• 

Biz de adımlarımızı hızlaştırdrk, az 
sonra bi!' de ne göret:m? Koca tlskü -
dar mey.fonlrğında bir tek tramvay du
ruyor ve. tütün Kadıköy halkı yer bn· 
İup binmek icin ona doğru koşuşuvor. 

Güçlükle biz de bu tramvaya binebil 
dik. Fakat '>izden evvel getir önden mi 
binelim, arkadan mı binelim diye ka -
rar veremedikleri için yer bulup tram -
vaya bin~neyenler çoktu. Bir bakrmc> 
.:sabet ki binmemişler. Çünkü bu bir 
yolculuk cleğil bir işkence ol:lu.. Kı

pırdanacak yer yok, hatta bilet almak 
için elimi cebime bile sokmak kabil de
ğil.. Biletçi yanımıza geldiği sıralarda 

Baıamat ... 

r 

1'tc. ı yo1r. u7arı, Tlcıy(l.arpa.~ya çıkıııc·ı 

tıap:ırlarm lodostan i§Temcdiğiııi 4i
i ip garın lmsamakLarıııd.a don.a kal
nıı.şTar) 1ıc yapacaklarım §(l§trnıtşlardı 
orta yaş1t hir zat biletçye: 

- Evlat, böyle günlerde şirket ne 
diye fazla araba çıkarmıyor da, bizi böyl 
le azap içbde götürüyor, diye 5Öylen· 
di .•. 

- Efendim, eskr1den bu hatta sekiz 
araba çaıışırdı. Lodos münasebetiyle 
şirket bu~lan on altı arabaya çrkardı. 

öte taraftan bir başkası söze kanştı: 
- Yirmi altı araba da çıkarsa gene 

azdır .. BEtün Kadıköy ve civarının yol 
cuları tJsküdardan gitmeğe mecbur ol
dukça işte böyle sar<lalya balığı gibi 
.~tif olm:ığa mecburuz. Şirketten fazla 
araba istemektense Allah tan poyraz is
temek da!la doğru olur" 

İhtiyar bir kadın da ikide birde vat
manın olduğu tarafa bakarak: 

- Çıkınım duruyor mu, çrkınnım? .. 
diye soruyordu. 

Vatman hem yoluna devam cldiyor, 
hem de: 

- Merak etme, valdc burada, bende 
kaybolmu, diyordu. ihtiyar kadın az 
sonra tekrnr çıkınını sorunca yanında
ki, kryafet:nden bir bakkal V'C'ya bir 
kasııp olduğu tahmin edilen birisi ihti
yar '<adına : 

- Vat:ıe bu çıkında ne var ki bu ka
dar "lık :;ık soruyorsun, dedi. 

tı tiyar kadın. gülerek cevap verdi: 
- · Ba:ık var, oğlum, balık, kedı= filan 

yem'!sin d:ye merak ediyorum. 
-· Cam:n tramvayda kedi ne arar, 

hem bu Jdos havada balık yenir mil 
Onları ev-: götüreceğinf ze denize atsay-

ır tiyar kcıdın bu SÖ7lcre kızmış ola -
ca ki daha yükse-k bir sesle: 

-· A •. Delinin zoruna da bak, her • 
kes balığı l:enizden tutmağ.ı uğraşır · 
kcn ben b: ç işim yok ta para vererek 
aldığım i~alıkları denize atacakmışım .. 

Bu konuşmalar devam eı.!erken b'z 
iıle Doğ.ıncılara gelmiştik... Burada 
tramvaydan inerek Salacağın yolunu 
tuttuk. 

$;}lacait sahilleri görülecek bir halde, 
dalgalar ~alacık iskelcrhti nerede ise 
yern iden sökecek, zaten geçen seneki 
lodCY>ta o..ı iskele tammaen harap olmuı. 
kencisinrl :r. eser bil~ kalmamıştı. 

Sılacak fakinleri lodos fırtınası daha 
şiddetlenirse gene aynı akıbetin olaca 
ğını düşüııerek iskelesiz kalacaklann
dan kork..ıyorlar. Yazın o sıcak hava
larda Salac.~k pl'Sjında rahat raha: lıa:ı
yo y.ıpanJar geliptc şimdi plajın halini 
gors ~ler .. 

Sı !ar kabinelere kadar geliyor, dal -
galaı· plaj sahillerini durmadan dövii
yor .. Bu manzaralar fosana, seyrettikçe 
daha fazla seyretmek hevesini veriyor
du. 

S< lacakta fazla kalmayarak gene 
dolmuş hir tramvay arabasına binip Ka 
dıkö ye geçtik .. 

K tdıkc·y iskelesinde kimseler yok, 
bom boş p,ördüğümüz iskelede yalnız 

ikı: J.ı.kay memuriyle bir de gazete sa
tıcıs · göze çarpıyordu. 

At ilerideki Kadıköy parkını, nhtı

mı aşın c'.'algalann getirdiği deniz su -
ları istilil etmiş, burası bir göl halrni 
almııtı. 

Kı'dıköyle Haydarpaşa ,;.rasındaki 

yol da gtçilmez bir haJ:le; d'algalar so 
kağın kaldınrnlarmı durmadan yrkıyor 
yolcular caddeden geçebilmek için dal
gcıların kuvvetsiz bir zamanını bekli
yorlardı. 

Hay.d.ırpaşa vapur iskelesine geld.~
ğimiz zaman sahilde üzeri bir bez ile 
örtülmüş bir ceset gördük. Bu cesedin 
biıitz evvel denizden çıkanldığıru, bu 
zavallın:n lodos fırtınasının kurbanla • 
nn11an biri olduğunu söylüyorlardı. 

Haıydarpa~a istasyonunun merdivenine 
tople.nmıı olan tren yolcuları da İstan
bula vapuı· işlemediğinden müteessir 
bir halde şaşkın şa!ktn d~nize bakryor
lar, dalga kıranı apn coşkun dalgalan 
seyrediyoı tardı. 

İşte a!ze Kcl:iııköy ve civarında otu -
rantarın lodos günlerindeki acınacak 

hali.. HABERCi 

Yaz günleri güle oynaya scrinlcdiği 

mi= Sa'lacık pldjının, Wdostaki hali 
görülecek §cydir. 

~~~-~ 
ıstanbul 

sokaklarında 
rezalet 

1225 hicri yılındaydı.Yeniçeriler, tam ma 
nasiyle şıma~lar, şirretliklerini, mu
nasebetsizliklerini, çok ileri götürmüşler• 
di. Bilhassa dalkılıç yazılanlar, (postal 

akçesi) namiyle halktan zorla para toplu
yorlar, Boğaziçinde yalıları yağma roi
yorlardr. j 

Soygunculuk \'e yağmacılık arasında, 
biribirleri} le uğraşmaktan, kavga pka&
maktan vunı~up dövüşmekten de geri 
kalmıyorlardı. Hatta (semer devirme)] 
meselesinden yirmi beşinci \'e yetmiş bi .. 
rinci ortalar arasında bir ihtilaf çıktr, 
biribiriyle iki gün sopa sopaya kav~a 
ettiler. Kavga, neticede muharebe ha
lini aldı, lstanbul sokaklarında bari
katlar yapıldı, kendilerinden birçok a .. 
dam öldüğü gibi, arada birçok günah
srz halk da, sallapati atılan kurşunlar .. 
la vurularak öldü. 

Şehrin asayişini bozan hareketlerin• 
den başka, işi küstahlığa kadar vardrr .. 
drlar. SokakJ;ırda rasladıkları birtakım 
namuslu kadınlara da saldırnuya, teca
vüz etmeye başladılar. 

Yine böyle azdıklarr, şehri allakbul• 
lak ettikleri bir gündü. Ellerinde şişe 
şi~ içki olduğu halde, Balıkpazannda 

dolaşryorlar, dükkanlara dalıp çıkı} u:-
lar, esnaftan zorla para alıyorlar, çek• 
mecelerini açarak içinde kaç para bu
lurlarsa keselerine dolduruyorlardr. 

Başında cebecilerden Osmanın bulun
duğu bir grup, sabuncu Hurşidin dıik
knnından çıkarlarken, kaldırımda hir 
k:ldm gözüktü. Osman hemen kadının 

üstüne atıldr. Kucakladr, hoyrat ellerile 
ötesine berisine birkaç çimdik attı. Ka
dın acı acı bağırdı: 

- Irz ehli kimse yok mu? .. Kurtarın 
bu canavarın elinden beni!... 

Yoldan geçen birkaç kişi, kadının 

yardımına k~mak için, ileri atıldı. Fa
kat cehe-cilcri görünce, kedi görrnüs fa
re gibi yürekleri hopladı. Alakadar bile 
olmadılar, vaziyete seyirci kaldılar. 
K~dm llil.Ia bağmyordu: 
- Kurtarın beni!.. 
FC':-yat, Osmanm hırsını kamçıladt. 

Bu sefer kollarının demir çemberini bir 
kat ifalıa darlaştırdr. Kadını sıktı, sıktı. 

Sonra yüzünü açmak için bir harrile et
ti. Kadın çırpınıyor, haykrnyor, buna 
mani olmıya çalışıyordu. Fakat kim 
dinler?... Osmarun göz bebeklerinde 
scJıvet ışıklan yanıyordu. Kadının }ii
zünü açtı. Bu pembe pembe yanaklı, 

ebru kaşlı güzel bir kadındı. Kirpikleri
rjn gölgesi yüzüne, kalbi gıcıklıyan hi~ 

tatlılık Vf'.riyordu. Hele dudakları bir 
k:ı.ranfil gibi taze ve berraktr. 

(Ltltfen sayfayı çeviriniz) 
Hüseyin Rüıtü TIRPAN 
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.~nıerikada 

9 ayda 
~757 tavvaıre 

yapaDdı 
Vaşington, 8 (A.A.) - Ticaret nezare 

tinin bildirdiğine göre, Amerikan tayya 
re fabrikaları, içinde blunduğumuz sene 
nin ilk dokuz ayı zarfında 484 ti asker 
olmak fizere 2757 tayyare imal etmişler 
dir. Bu tayyarelerden 452 si ihraç olun 
muştur. 

Flllstlnde policı 
karakoluna~ 

ateş ettiler 
HaY.fa, 8 (A.A.) - Filistinde tethiş 

çilik devam etmektedir. Bir Arap Hay 
fa'da bir yahudi otobüsüne bir bomba 
atmıtır. Bomba hiçbir zararı mucip ol 
mamıtır. Polis, suikastı yapanı öldür 
miltür .• Birüselıi'de de müteaddit bom 
balar atılmış ve polis karakolu isddetli 
bir ate..~ maruz kalşrnıtır. 

Geliboluda 

Karaya oturan 
gemi kurtarlldı 

İstanbul, 8 (A. A.) - D.'.>kuz gün 
evvel Varnadan Malta adasına giderken 
Gelibolu civarmda Doğan arsian mevki
inde karaya oturan 4335 "-~D buğday 
yüklü, Fransız bandıralı Bnsbane vapu 
ru, kuvvetli lodos fırtınaları hi.ıkürn sür
mesine rıJbTrnen Türk gemi kurtarma 
şirketinin Alemdar ve Hora kurtarma 
gemileri tarafından sekiz günlük geceli 
gündüzlü mesai neticesinde kurtanlmı.s 
Ye Geliboluya ~etirilmiştir. 

Mısırlı Prent 
Salt Halim 

Bir lsveçll kontesle 
evleniyor 

Londra, 8 (A.A.) - Prens Mehmet 
:Ali Hallinin oğlu ve kıral Faıuk'un ye 
ğcni prens Sait Halimin yakında lsveçli 
kontes Blanche Louise Marika Posse 
ile evleneceği bildirilmcktedır 

.. !11#111 .............. 111 -llllttftmlll1P 
0 s.'11an bu manzara karşrsında kend~

ni zaptcdemedi: 
- Sen ne şeker şey mi~sin? •• 
Diyerek, ağlıyan, haykıran, kadıncağt· 

zın yanaklarından, dudaklarından öpme
ye başladr. 

Osmanın küstahlığına arkadac;lan cfa 
iştirak ettiler. Balıkpazarı sokrudannd:ı 
bir rezalet ve ahlftksızlık sahnesi ba~la
dr. Hepsi birden kadıncağızı öptüler, 
sıktılar, çimdiklediler. Sonra, omuzlatt
na vurarak odalarına doğru yürümeye 
başladılar. 

. <?cbcciierin küstahlıktan, yavaş yavaş 
bıriken halkı sinirlendirmiş, hele kadım 
karga tulumba yapıp götürmeleri büıı
bütiın çileden çıkarmıştı. 

Arada sesler işitiliyordu: 
- 'F..depsizliğin bu kadarı olmaz! .. Bu

na tahammül gerekmez! 
- Bu ne eşna rezalettir. Nerede b.-ul

lukçular, devriyeler kandedir? .. 
- Ne duruyorsunuz ümmeti Muham 

med! ... Haydin yürüyelim, kadım şu re· 
zillerin ellerinden kurtaralım! 

- Müslüman yok mu? 
Son söz tesirini gösterdi. Ahali sopa

larla cebecilere hücum ettiler, kadrıu 
kurtardılar. 

Kadın bitaptr, ne üstte kalmıştı. o~ 
başta!... Çınlçrplak denecek bir vaziyet
teydi. O halde, sokağın k~ine düştll, 
dükkancılardan biri bir sabun çuvalı ge
tirdi, kadmın üstüne attı. Ve sonra ka
dının yüzüne serpmek, ayıltmak kaygu
silc su destisini getirmek için dükktirıt
na ko~u. 
Adamcağız dükkandan su getirinceye 

kadar, kadının ellerinden alınmasına aE:
n derecede iman cebcciler, intikam a~
mak için halkın iç:ne daldılar, başlarlt
lar sopa ve btçak sallamıya! ... Önlerine 
kim geldiyse §İşlediler, yaraladılar. 
Boğuşma çok uzun sürmedi. Zorbalar

dan iki ki~inin ölümiyle iş kapandı. Ka,· 
ga arasında kadın unutulmu~tu. Ort;ı
lık süt liman olunca, onu hatırladı!ar. 
Hemen yanına gittiler, üstünden çtı\".Üı 
kaldırdılar, kadının gözleri kapalıydı. 
içlerinden biri seslendi: 

- Hatun kalk. biraz su iç! ... 
Cevab vermedi kadın!... Kolundan 

tuttular silktiler, nafile, ölmüştü!.. 
' ~in Rüştü TIRPAN 

Stalin 
Devlet reisi 

'olacak -
Kalenin başka bir 
Jşe getirilecekmiş 
Londra, 8 (Hususi) - Oeyli Tele

graf gazetesinin verdiği bir habere göre, 
Sovyctlerin idare sisteminde yeni deği
şiklikler olacaktır. 

Yeni intiha batta komünist partisinin 
umumi kfttibi olan Stalin fırkanın reis
liğini de uhdesine alacak ve halen reis 
bulunan Kalenin de diğer mühim bir va 
zifeye getirilecektir. 

Arşidük 
Otto 

Hatayda ~:.~) ~. 
Fransız bayrağı ...... ~..,.,.,..- (,""" 

mecburi ! 
Hapishanelerde 

Türklere işkence 
başladı 

Antakya, 8 (Hususi) - Sar:c.akta res
mi ve hususi müesseselere aı:cak Fran
sız bayrağının cçkileceği la.mim edil· 
miştir. HiUHmda hareket edenlerin ce
zalandınlacaklan bildirilmektedır. 

Beylanda milli marşı söyledikleri iç.in 
tevkif edilmiş olan Mustafa Dürrt ve 
lbrahim zade lbrahim hapi$hanede ga
yet feci iskencelere maruz huturunakta· 
dırlar. Bilhassa hapishane ~ardiyanlan 
ve jandarmalar rejim bayramı münase
betiyle hiddetlerini Türk m~\'kuflanna 
i~kence yapmakla venrneğe calışıyorlar. 

~ J?e'ıunı _ı "1<'J~ 
ristan taralından da bu ~ekil lt..'1bul edil
miştir. Bu suretle, orta Avnıpada Habs
burglann tekrar tahta geçmderinin önü 
alın.-nış olacaktır. Bazı büyük devletler
ce de bu karar tasvib edilmı~tir. Fransa
da buna muanz olmadığım ~'luirmiştir. 

Meclise verilen 
layihalar 

Frankonun emri 
Salamanca, 8 (A. A.) - General 

Frankonun resmi gazetede intişar eden 
bir emirnamesi bütün milli akademileri, 
gelecek sonk~nunun altısında umumt bir 
toplantıya çağrılmaktadır. 

Bundan başka. emirnamcrie muhtelif 
akademilerin yeniden "acaderr.ies roya
les,. un\'anım taşıyacakları kaydedil -
mekte ve bütün akademilerın bir arada 
!spanya cnstitüsfinG teskil tdeceği tas
rih olunmaktadır. 

6 sonkfu'ıundan sonra, akademilere 
mensub her aza devlet reisine ve rejime 
sadık kalacağına merasimle yemin ede
cektir. 

A.oadoıu KIUbtt 
tasıomadı 

Anadolu klübünün ~mn·.pa~daki bi
nasından yeni yaptırdığı çarşı boyun -
daki mahaııe taıındığınr iki gün evvel 
yaznuıtık. 

MezkUr klilpten aldığımız bir mele. 
tupta "klüp merkezinin baıka yere 
ta~mmadığını, ancak teşekkülün Şemsi 
papdaki yeri kı!m toplanmağa müsait 
olmadığı için, merkezi vaziyette bulu
nan Çarşı boyundak=. bir bina-da §Ube a
çıl~rğr,, bildirilmektedir. 

Ankarada y&DfllD 
Ankara, 8 (Hususi) - Bu gece 

saat 21 de 1smetpaşa mahallesinde 
baca tutuşmasından yangın çıkını~, fa -
kat büyümesine meydan verilmeden it
fa.:.yc tarafından söndürülmüştür. 

Zeızele 
!stanbııl, 8 (A. A.) - 7-12-937 saat 

on biri 35 dakika yirmi saniye geçe za
if bir zelzele kaydedilmiştir Merkez üs 
tünün lstanbuldan mesafesi 290 kilo -
metre tahmin edilm0 ktedir. 

Yerebatan sarayı 
belediyeye geçiyor 

Ycrehatan sarayının bulunduğu ada
yı, belediye istimlake .Jcarar vermişti. Bu 
is için doğrudan doğruya dükkdn ve 
bina sahipleri) le görüşülecek, Yereba -
tan sarayı milli emlak idaresine ait ol
duğundan burasının parasız olarak be
lediyeye devri tP'T1in edilecektir. 

Mt•şbut suçlaı 
kanununun 

bir izaboames~ 
Ankara, 8 (Hususi) - Adliye veka 

le ti taraf mdan m~hud suçlar kanunu 
nun subaylar hakkındaki tatbik sureti 
ni bildiren bir izalıname hazırlanmıştır. 

Bu izahname mucibince suç işleyip 
te karakola getirilen ve saat yirmiden 
sonra serbest bırakılması mahzurlu gö 
rülen subaylar. ertesi gün ~aat yedide 
doğruca müddeiumumiliğe teslim edil 
mek kaydiyle hemen ait oldukları gami 
zon komutanlığına teslim edılt"Cektir. 

Aleni teşek kllr 
Annemi ted:ıvl hususundıı gösterdi~! ha· 
zako.1 ve ihlim:ımdnn dolayı llııseki kadın
lar hastanesi dahiliye şefi sayın doktor 
An Rıdvann en samlmt teşekkftrlerfml sun 
mn~a kıymetU gazetenizin delAletlnl rlea 
ederim. 

Sehir li)alrosundan 
Kemal Rıfat 

Ankara, 8 (Husu'"i) _ Hükfunet ta l'unus Nadi. Da~lıal:an Celal Bayarın, 
rafndan Meclise üç kanun l~yfuası veril /ştan/.Julun imarına müteallik ~·alışmalar 

• • • ıl::crinde de clıcnımiyelle meşgul olduğu. 
mıştır. rıu, bu alôl:anın, lstanbıılurı imarına dev. 

Bunlardan birisi heyeti mahsu9arca ltlçc yrmlını Jıusıısıında bir başlangıç tcş
alcyhlerine vı.:rilen ve kendilennt: tebliğ /.il edecefjinl söyliyerek diuor ld: 
cdilmiyen kararlara karşı alfilc::Jılann "Istıınbulun hakkile imarı cok parn &:ır-
itiraz edebilmeleridir. fını ic;tiyen hUyük bir iştir. Ancak bu 
!kincisi Tunceli halkından olup ta nü imar işinin bugünden yarına tahakkuku 

mümkün olmadıih cihelle onun bir plAn 
fus ve as.1<erlik kanunlarına ~:öre kendil ı dahilinde tedriı:lc başarılacak işleri niha-

olurdu.,, rinc ceza \'erilmesi icap edenlerin bazı 1 ~·el bizim hakkındon ı:eJemirccel!imiz bir 
cezalarının affına ve nüfus yazım ile as ...:...:~=:.:..:..:~-~_:_ _ __:, _______________ __ 
kertik işlerine dair olan kanuna yeni bir Diplomatların mekik dokuyuş~ 
madde ilavesi hakkındaki maddelerin 

tadiline dairdir. F N . . R o-
Uçüncüsü de askeri tayinler ve yem r a n s 1 z az 1 r 1 

1 

kanun~::;;·:~:::::~c manya da . gayri m Ü sa at 
Memnu eşya t 

Poli~~~k!!~~:~ •• traım- bir hava ile karşılaŞ,J. 
da §Üpheli bir §Ckilde dolaşan Dikran a- Roma, 9 (/\.. A.) - Stoyadinoviç, dilmiş ve §erefine bir öğle ziyafetı 
dında birini yakalamıştır. Bu adamın i- 1 dün ak<'.atn beraberinde kont Çiano ve miştir. ranattJ 
çeriye memnu eşya atmak için uğraştığı .. · Delbos, Rumen matbuatına be}. - .... t• Dino Alfieri olduğu halde Mııanoya glt- r3} ..... 
anlasılmıştır. d bulunarak g""·"n martta yaptığı zıy, ı..ıı· mi,ştir. Musolini kendisini istasyon a -r- e ıJ"' 

Dikran ve ~ya vermek istediği mah- ten dolayı krala te.c:pkkür etıncalek .:i .. ..;. 
k,._ p· ı kk d ak'b ba ı teşyi etmiştir. ',J- ..... .,,. wıı ıto 1a ·ın a t ı ata ~ arunrş- ricive nazirile diğer Rumen n . 1 12,,ıı.ı 
t Viyana toplantısı J dile vuP 
ır. Paris, 8 (A. A.) - Popula:re gazete- ya.retlerini iade etmek mak,._..a ~ 

sinde Lerouc, diyor ki: reşe geldiğini söylemiştir. NaıIJ'• se ,., 
Bir kapıcı 

Asansöre sıkışaral-

Y aralandı 
Dün gece belediye civarında Dilberza 

de apartımanmda bir asansör kazası ol
muş ve Vahan ismindeki kapıcı yara -
lanmıştır. 

Kaza üçüncü katta oimuştur. Vahan 
buradan asanSÖre tamamen binmeden 
cereyanı ac;mı~ ve içeri girmeye vakit 
bulamadan duvarla asansör arasına sı
kışmıştır. Kapıcının feryadı üzerine et
raf tan yeti~nler kendisini kurtarmı~lar
dır. Vahanın yarası göğsünden ve kar
nındandır. 

Di'll:n 
lSTA'NBUL: 

AKŞAM NEŞRl>:.4.7'1: 
18,30 rıliıkla dans mu~ikisi, 19 Suat Giln 

ve arkııdaşlıırı tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları, l!l,30 Spor musahabeleri, 
Eşref Şefik, l!l,55 Borsa haberleri, 20 Ce-

mal .KAmil \'e arkadaşlıın tarafından, Tilrk 
musıkfsl ve halk şnrkılıırı, 20,30 hnva ra
poru, 20,33 Ömer Rıza tarafından arııpca 
söyle''• 20,45 Fasıl saz heyeti, Okuyanlar: 
Rücilk Sofiye, lbrahin,, Ali. Kemnn Cevdet 

'Kıınun, Mu:ımmer, Klarinet Hamdi, Tan
bur SaUh:ıddin, Ut, Cevdet Kozan, (Snnt 
ay:ırı), 

21,15 orkeslrıı, 22,15 ajans lııılıerleri, 22,30 
Plakla sololar, opera ,.e operet parcal:ın, 
22,50 Son haberler ,.e ertesi günün prog
rnmı, 23, son. 
R 0 K R B Ş: 

18, konser, 20,50 Kina Alpar Te Marta 
Egertin plıiklıın, 21,30 senfonik kon~er, 
23, 1 o plı1k, 
BU DAP EŞTE: 

18,30 şarkılar, 19,30 c:ııb:ınd, 2ı,25 vıır-
ycle, 22,30 slgan orkestrası, 23,50 hafif 
mfizik, 
BERLIN: 

l9 plflk, 20,10 pl{ık, 21 cazbant. 23,30 
hafif müzik, 
R O Al A: 

20, mfü:lk, 21,30 mllzik, 22, rııdyo orkcs 
trnsının konseri. 
VAR ŞOVA: 

21 film ,.e oııcret müzi~i, 23 oda miizI~i 

"Viyanadan gelen bir haber, Roma tinin Fransa hilkOmetinin R~:ı~ 
protokollannı imza eden devletlerin 10 Fransız milletleri arasındakt 5i)'1e 
il! 12 ktinunusanide Buda~tede bir bilhassa beynelmilel vaziyet. dola~~tııl 
konferans aktedeceklerini haber vermek· inkişaf ettirmek hususundaki .arıu. ıa. -
tedir. Bu onferans ile halen Stoyadino- bir ifadesi olarak telakki e&ırnesı 
viçin Roma ziyareti münasebetiyle ya· zırngeldiğini ilave etmiştir. ~ 
pılan İtalyan - Yugoslav ek•ınomik gö
rüşmeleri arasında herhangi bir müna
sebet bulmanın ihtimali yoktur. Avus· 
turya ve Macaristan Muscılininin Yu
gosl~vyayı 1934 anlaşmalan dahiline it· 
hal için sarfettiği gayretleri iyi bir göz· 
le görmemektedir. Fakat Musolini, bu 
yold~ kabil olduğu kadar ilen gidecek
tir. Zira Ivlusolini, İtalyan - Yugoslav 
dostluk muahedesi il~ başlryan eseri it
mam niyetindedir. 
Fransız Nazırının seyahati 
Bilkreş, 9 (A. A.). - Ha \'as ajansı 

muhabirinden: 
20 ilkkftnun intihabatı arifesindeki 

siyast mücadeleler, Delbos ile Tataresco
nun beynelmilel mc..~lelcri mUzakere et
melerine pek o kadar müsaıt olnuyan 
bir hava ihdas etmiştir. 

Millt köylü frrkasmın, bu fırka zi
mamdarlarının Delbo<s §erefine yapıla
cak kabul resimlerinde ve tezahfiratta 
bulunmaktan istinkaf edeceklerini mü· 
beyyin olan tebliği üzerine nazik bir 
mevkide kalan ve tabi! Romanyanın da
hili işlerine kanşmağa kendismde sala. 
hiyet görmiyen Fransız sefareti, iki ka· 
bul resmi tertib edec.ektir: birincisi kra
la ve hükfunet erk5.nına, ikindsi de bü
tan frrkalara mahsus siyaset adamları
na tahsis edilmiştir. 

* "' ,,. 
Bükreş, 8 (A. A.) - Delbos, bu sa

bah saat 10 da Bükİ'eşe gelmiş ve istas
yonda hariciye nazın Antonesco ile Ru
men hükQmetinin diğer azalan ve Sov
yet, Çekoslovakya, Yugoslavya sefirleri, 
Polonya maslahatgüzarı ve Romanya -
mn Paris sefiri tarafından karşılanmış
tır. 

Dclbos, doğruca Romanyada kaldığı 
müddetçe oturacağı Fransız sef:ırethane
sine, ondan sonra da hariciye nezareti
ne gitmiştir. 

Nazır kral Karol tarafından kabul e-

Nazi 
olmıyanlara ·· t 

Alm&nyada bOk4~: 
yardım etnıı~ec:~.,. 
Berlin, 8 (A.~) - Irk 61y-ast vo!I" 

yonal Sosyalist ofısindctı do::Uıııııılf ~ 
gang, ezcümle §U beyanatta 
tur eıni1ttl, 

''Çok efratlt aileler Atman. ~~ısıt' 
Alman milletinin milstakbeİ ın .. 0uıııt11-

. h ı· . .,_ .. k nzere, o .~ nUvcu a ıne getinm... ·ıcat 11ur~·~ 
deki. seneler zarfında radı f 
rslah edilecektir. celc ,ere .. 

Çok efratlı ailelere v-e~i ttl~ 
cilzdanr, çok arla kayıtlara ~ 
caktrr. el f(!e. 

Filhakika, çok cf ratlr ail ~ ~6" 
cihetind~n zayıf bulunanla: 1 0~ 
aynca kusurlan entelekt e ttııt· J3ıS 
bazı 10Syal unsurlar da ıııe"';oııal f!f1' 
Jann karakter kusurları, Nas te.-t tef" 

. · 'le "~ 
yalizmin ~a.s perensıplcrı 1 /J• 
kfl eylemektedir. lt efradı' ~ 

Şeref cüzdanr, ancak ço ailelef~ ' 
man milleti için bir :kar otan un ııc.~~ ... 
rilecektir. Pratik sahada bu~ eiP-

hususi yaı:kiımla~~ .:~;:calrl11''''~ 
nma malik ailele~a 

OskUdar adllY:., 
binası için ıst~:ı 

tahsisat ır~sJ<ildS';: 
3 ay kadar evvel yanan da cS1'1 ;J 

liyesi binasının Paşaka~ ~r 
sada yapılması karafla~sisat ist 
):apılarak bakanlıktan ~, 
ti. tarafındaJ1 g tifile • 

Tahsisat bakanlık . ·nde bi 
rilmi§tir. Bina bu sene ıçı 

cektir. 



-...--------------------------------··-----.. Yazan: Nfzamettın Nazif 

Gkuzeı kadının sesi, inandırıcı, 
, ~ndırıcı bir ahenk ahyordu 

baıdt Böyle birden kesip atma güzel 
~~· İ)i kılmo kullandığımı, ve 
la Ôld~~: daima, insanların kolaylık
tercih ruı~~ğü taraflarda çarpışmayı 
l'altat ettıgımi duymamış olamazsın. 
)i~·eb·ı kraı Serviyüs Tülliyüs benim 
t'ııtı ~ eceğiın bir lokma değildir. Ka
~ın °~elyanm çenesine gelince, ne 
bİlirs· rnuı edilmez bir şey olduğunu 
n ın tabii. 

liJta.~ı deUkauJı çok cana yakın bir de
~inde 1Ydı. Manda derisinden .zırhı i
fıı h ne erkek bir endam aaldı oldu-

"llıılarına ~ geu . an, baldırlarının yan ya-
'ert ad tılıniş oluklu palaları andıran 
tan bo alelerinden, kafasını dimdik tu 
iti. l'i ~'llunun yaradılışından belliy
~ llsırJı avucuyla genç kadının saç-

' 
1 0kşıyarak devam etti: 

t.lıizı 'l'aıthnize boyun ~ğmek lazım. De. 
'~ bir daha dikkatle bakbm. 
~~ lt il2alarmı uşak gibi kullanıyor. 
l'or. :::rse hUkmebnesini ne iyi bili
~eıı l' ındakiler ona hizmet eder
~ llı 8.1.nıt koı·kmıyorlar aynı zaman
~:nun oluyorlar 'lülliya.. Oh .. 

cu kak ki Serviyüs işinin eridir. 
u~ kadın, can sıkınt.Isile elini de. 
~ek rn omuzundan çekti. Asabi bir 
)~a~Ue Yanı başındaki ağaçtan bir 
, t kopararak; . 
~ bı ll~Jmaınışım .. dedi. Sen korka
~a:~· ll'akat göreceksin ki bu 
~. ~ sana pek balıalıya malala. 
Oldıt& bir gün gelecek, bu hayran 
~~ Se.':"i~~~ !ülliyüs senin yap· 
~d·· çekındıgını yapmakta. biran 
)\~Ut cbniyccck. Bir sabah KorneL 
~~ ltnacak ve seni her sabah horla
~ e~ı PoStu Ustünde bulamaya. 
~~ . 
~ tekrar delikanlıya sokularak 
Q' ~ ?lnr onun kıvırcık tüylii hafif 

' ' lla Örtülü yanaklarına yakla§· 
, l tatlı bir sesle ilave etti: 

bİııı aa:rar etme LQçiyü'S. Senin ve be. 
"ttiı. b aetinıiz için senin ve benim dele 
b• I' u .• 
'ti ~ 1§1 ba~armamız lazım. Palatinos 
~ }.>a~tna sarayını şu tepelerin eteğin 
~'<l clııinYa~Jann tezekli Roma sın dan da_ 
oqijt:ı bır yer sanma! Farzet ki babam 
~tbiıa~ostıuğuhu ebediyen muhafaza 
\ıı;ilt ın: kornelyanın k:nini bir g:in 
titct. ~toiş olsan yine canın tehlikeye '?l l' aydi onu da iyi kullanmış ol, 
:~ ~o aııakılın günün birinde kraldan 
"it llatıtn.cıyadan kurtardığın kelleni 
)ectt~da boynundan ayırmak istemi-

~ll ar nereden tahmin edebilirsin? 
~ oılı a LGçiyüs ''haydi canım böyle 
tt l'uıı: rnu?,. gibilerden gülümseyin. 

' b ıa;ra yine sinirlendi: 
t~ru~ 'lllck bütün bunları imk~nsı.r: 
;ıtttaa~~un. Aıa. Ya ben sana düşman 
~~lıttıan.' .. Ya onlann yapamadığını, 
~tr1cllı' duşUnmediği §C} i ben yapmak 

~llıılcrd' ~e sanıyorsun? Eğer sana 
:. ttltr tnbcti yalvara yalvara yüz ke. 
~"' l'ap ll.tlauığım teklifi bir kere koca. 

? ~§ olsaydım kabul etmez miy. 

' ~' !;' ~ hallı ~dalaaa 1 Şimdiye kadar sen de, 
~lir~ ca tal da arzularına mani olmağa 
ı: ~lat<la CCck herkes de şu karşıki kaya 
~. l>ararn parça edilmiş olurdıı-
~ .. \a ll~tl k -

l Ildır, adının sesi gittikçe inandırıcı 
t ~Cil-'lı~~. bir ahenk alıyordu. Maamafih 
t;.ıtc~ k <lJt her halinden kral olmak için 
ili~ ~~r~;deş~~in kendisini öldürmeğe 
~ığı aı Ccegıne bir türlü akıl erdire. 
ncıtı ... lt~la§ılry-ordu. Bu düşüncesini 

,
1
' lıı, c tereddtit etmedi: 

/Uau b arnarn Tulliya. Kardeşim Kas-
1\ Cfli Öld'' h 'k • ..ı · urmeğe ta rı cuemez. 
....... li 

ııı:'la b:; belki tahrik edemem. Beni 
~i oı~raya:' _çılgın aşk belki buna 
~iıttarı' Lakın sevgili Lu~iyüs bütün 
t~· tdcrt başına and içerek seni te
' tırıa ~ rn ki Roma tahtına oturmayt 

'/" ıtovd 
~ 11

• ltcnd· ~~urn gtln n:unterem Kas. 
ı~ r. licrn ılığınden seni öldürmeğ~ kaL 
~·· Uzun aöze ne hacet! Gel bu. 

~~Clik~Jı 
~lay nın sert ve çıplak pazılarını 

arak kavradı. Sol tarafa d-oğru 

dört beş adım yürüttü, bir ağacın yap. 
raklannı aralıklayarak az ötede, ağzı 

sarmaşıklarla örtülü bir mağarayı işaret 
etti: 

- Bunun adı nedir? 
- Romülüs mağarası. 
- Hikiyesini biliyor musun? 
- Tabii. Dişi blr kurt Romayı ku. 

ran Rom'..ilüsü çc•.:ukkcn burada cm. 
zirmiştir. 

- Romülüs dişi kurttan süt emerken 
bura.ela yalnız mıydı Luçiyüs'! 

- Hayır Tülliya.. Kardeşi Romüsle 
beraberdi. 

- Bu Romüsün nasıl öldüğünü ba
na söyleyebilir misin Luç:yüs? 

Delikanh cevap vermek üzere iken 
birdenbire durakladı. Çiy mavi gözleri. 
ni mağaradan ayırmayarak: 

- Hayır.. diye kekeledi • hayır .. 
Sözü nereye getirmek isted!ğini anlı. 

yorum Tulliya. 
- Öyle ise ben söyliyeyim sevgili 

Lüçiyüs. Romüs bu mağarada kurttan 
süt emerek bü}•:idüktcn 11onra 

kardcşile birlikte Romayı kurdu. Baş 
!arına toplanan serseriler ikisini de se. 
viyorlard.ı. Nah şura.da, mağaranın yanı 
başındaki küs;ı:.ik kulübede yatıp kalkı... 
yorlardı. 

Hatta şehrin ilk taşı konulduğu gün 
Romülüs kardeşi Romüse küfreden bir 
arkadaşını bir tokatta yere devirmi) ve 
kafasını eze eze öldürmüştü. Ama gü. 
n:in birinde Roma tamamlanıp da yeni 
şehre hükmedecek bir baş arandığı za.. 
man iş değişti. Burada b!rikenlerin ço. 
ğu Romüse baş eğmek istediklerini bil. 
dirmeğe kalkıştıkları anda Romilliis bir 
saniye tereddüt etmwi. Kargısını kar. 
deşinin göğsüne sapladı ve etraftakile. 
rin yetişip yaralıyı elinden t!lmalanna 
imkan vermeden Romüsü kavradığı gi. 
bi surdan aşağı fırlattı. 
- ...... . 
- Romülüs doğru hareket etmişti. 

Liıçiyüs 1 Zira kurduğu şehrin ba'jmda 
kendisinin bulunması daha doğru ola.. 
cağına inanmıştı. Hoş .. Zaten bir parça 
gecikmiş olsaydı sevgili lcardeşi Ro. 
müs de tıpkı onun gibi hareket etmeği 
<~oğru bulacaktı ya .. 

Delikanlı gözlerini mağaraya daldır. 
mıştı. Güzel kadın hem konuşuyor, 

hem de mütemadiyen ona sokuluyor. 
du. Lfiçiyüs ise ba1dızının olgun vücu. 
dundaki kıvraklığı ve lezzeti, göğsile, 
karnı He ve dizleri ile tattıkça gevşi
yor, yiiı-Jnde endişeli bir hal sezilmek
te olmasına rağmen iradesi heran zayıf 
lıyor, kadının ist«liği tarafa doğru sü. 
rüklent•.:eği anlaşılıyordu. 

Tulliya birkaç saniye kadar sustu. 
Belki ondan bir cevap almak için. Bel. 
ki de bu iri, cana yakın erkekle bir 
parça kadınlığını doyurmak için. Son
ra, delikanlıdan bir aes çıkmayınca eli
ne, tam dişine göre bir av geçirmiş bir 
kaplan cdasile sordu: 

- Romüs mü olmak istersin Romü. 
Jüs mü? Karannr biran evvel ver. Ar. 
tık sabrım kalmadı. Ya§amak mı isti. 
yorsun ölmek mi? 

Lüçi}":is derin bir uykı.:dan korkulu 
bir rüyadan uyanır gibi silkinerek: 

- Ölmek istemem şüphesiz. diye 
mırıldandı. Fakat yaşamak için de 
mutlaka öldürmek lazım geldiğine ina.. 
namryorum. 

- Buna günün birinde inanacaksın 
ama pek geç kalmış olacaksın! 

Delikanlı sol kolunu şirret bal.dızının 
beline doladı: 

- Kardeş katili bir Uomülüsün kar. 
gısından daha uğursuz, daha lanetli 
bir şey tasavvur edemiyorum Tulliya. 

Kadın asabi b:r kahkaha attı: 

- Romülil!:•:.in kargısı mı uğursuz? 
Budala Luçiyüs karşıdaki kızılcık 'ğa
cının hikayesini unutuyorsun galiba .. 

Ve kolunu bir müddet evvel altında 
uzandığı kızılcık ağacına doğru uzata
rak devam etti: 

- İşte Romillüsün kargısı. Romanın 
ilk kralı karoeşinin ciğerlerini delen 
kanlı kargıyı fırlatıp o tarafa atmışfr. 
Kanlı kargı düşüp saplandığı yerde bu 
mucizeyi yarattı; Palatinus tepesinin 

/:J ekçigi öldüren 
Bir çoban 

Kaçırdığı kadının kocasile 
karşılaşınca karakola teslim oldu 

Akhisa; (Hususi) - Ka.r:aınmn Me
cidiye köyünde bir cinayet işlenmif, Da
vud isminde bir bekçi vuif e baf?rida öl
dürlilmilştUr. Had=se §Öyle olmU§tur: 

Katilin ismi Receptir. Bu a:iam köy -
de çoban1ık yapıyordu, Cinayete tekad
düın eden günde Recebin, ayni köyden 
HUscyinin davarından bir koyun çaldığ1 

tesbit cdilmlşti. Muhtara yapılan şikayet 
üzerine Recepten, çalınan koyuna bedel 
bir koyun istenmişti. Köy muhtarı, Re -
cebe köyün bekçisi Davut ile haber 
göndermişti. Bekçirıfo vazifesi Recep -
ten bir koyun alarak getirmek ve Hasa 
na te5lim etmekti. 

Fakat çoban Recep, bekçinin sözleri
ni ldinlcdikten sonra tabancasını çeke -
rek ateş etrr...:.§ ve zavallı adanu öl<iür -
müştür. 

Katil, sonra Akhisarda sevdiği bir 
kadınm ycınına gelmiş, ve daha bir haf 
ta evvel kocasından kaçırdığı bu kadın
la ber~ber Manisaya kaçmıştır, Manisa 
istasyonunda kadmın kocasiyle kar§ı -
taşmışlardır. Bunun üzerine katil, l:a
dmla beraber bir arabaya atlayarak 
karakola gidip teslim olmuştur. 

Deve kini! 
Bir adam tam 17 

sene sonra kardeşinin 
katlllnl UldftrdU 
Ayvalık {husust) - Ayvalıkla Kil 

çükköy araaında bir cinayet olmu§tur. 
Cinayetin esası on yedi yıldanbcri slirilp 
gelen bir intikam hissine dayanmakta
.dır. 

Ayvalığın Küçükköyündcn Muam
mer oğlu Murat 17 yıl önce karısı Rami 
zeyi kendis!ne ihanet ettiğinden dolayı 
vurarak öldürm:iştür. 

O zaman muhakemesi sonunda Mu
ra.d on beş seneye mahkOm olmuştur. 
Katil 2 yıl kadar önce malıkQmiyetini 
bitirerek hapishaneden çıkmı§ ve köyü 
ne dönerek işiyle meşgul olmiya ba§la
mıştır. Fakat öLdlirdüğü kansı Ramize 
nin kardeşi Ramiz, Murada o zaman 
danberi kin beslemekte ve kız kardeşi 
nin intikamını almak için fırsat gözet 
mektedir. 

H~dise gUnü Muradrn Ayvalığa git 
tiğini ve akşama dogru döneceğini ha
ber alan Ramiz, yolda pusu kurmu§ 
ve Muradı beklemeğc ba~larnıştır, 

Murad saat 19 sıralarına doğru köye 
yaklaşırken ansızın Ramizin hü~umuna 
maruz kalmıştır. 

Ramiz derhal tabanca ile ate~ ede
rek kız kardeşinin katilini bir kaç yerin 
den ağır s..ırete yaralamıştır. 

Yaralı hemen hastahaneye kaldırıl 
ınışsa da vücudunda kalan bir merminin 
tesiriyle çok geçmeden ölmüştür. 

Kaçan katil de yakalannak adliye 
ye teslim edilmiştir. 

1 -------ı Yurddan 
KUçUk Haberler 

• Kars lisesine yeni sene kitaplarından 
hcniiz ancak bir ikisi varabilmiştir. Kars 
kOllür dlrektörlilğil yıu:ılı yoklamaların 

çok yaklaşmış oldu~nu ve geri kalaıT'ki: 
topların acele gönderilmesi lüzumunu ve· 
k1ilete yazmıştır. 
~ Knsl:ımonu çocuk E lrgeme Kurumu 

bu h:ıyrnnıdn 100 fakir çocuğa elbise, nyıık 
knbı Yr. kasket ,·ererek giydirmi~ TC !'l:e,•1n
ılirın iştir. 

:t. fümm Jıeletliyesi, mezbaha~ında Ray
ı>eriık•n gel irilen formüllere göre nümune 
lik sııeıık \'C pnstırm:ı yaptırm:ı~a knrnr 
vermiştir. 

en güzel ağacı oldu. Bunu manasız ve
himlerine ilahların verdiği bir ı.:evap 
addedebilirsin. Haydi çok dü~ünme, 

kararını ver. Romüsc mi benzemek is.. 
tersin Romülüse mi? Bunlardan b :ri 
sapan taşı ile avlanmış bir dağ keçisi 
gibi karnı deşilerek gebermiştir. Öbürü
ntin insanlar arasından aynlması için ise 
dağlan birbirine çarpan dehşetli fırtı. 
naların kopması ve göğün kararıp yere 
yıldırımlar yağ.1ırması lazım gelmi~tir. 

W': Sonu yarm 

Aydında modern bir 
stadyom yapılıyor 

Belediye, borçlarını ödediği için, 
yen bir hızla çalışacak 

Günden gl1me gcni§liyen uc guzeı le§cn ilyaınaan 'bir görün~ 

Aydın, (Hususi) - Aydın spor saha
sının fcnnt ve her türlü spor yapılabi -
lccek bir hale getirilmesi için yapılan 

tC§ebbilsler neticelenmiştir. Bu işe çok 

.. Y"""u;:-d~·~---i 
Dilekleri f . . . 
Eskişebirlllerln i 

keseleri yanıyor ! i 
Ga:eteni:de lstanbulu l~onuşturdu-: 

{junu:. sülunlarcla &ık 11k okuyorum: 
lslanbul ıokaklarının bakımsulıiJın· 
dan, l•aldtrımların bo:ukluiJundan şikd 
uet tdiyorsım.ı:. Bıı bo:.uk ve bakım
sız ıokakların resfmltrlnl de gazetede 
a6rı1yoru:. 

Şimdi ben size, EskifthirlUerln 'bo
:uk Pe berbat dediğini:: sokaklar aya
rındaki yollara bile hasret rektlk1erlnl 
söylersem ne buyurursıınu:.'! 

Si:. bu hasretin ;lddcllnl lstanbıılda 
kabil değil tasavvur cdcrnc:sinlz. E
ğer, hele biraz icar yağdığı bugünlerde, 
Eskfşelıire oellp şöyle bir dolaşsa ve 
yarı bellni:e kadar ramura batsa idiniz 
"çamurlu ve berbat sokak,,ın ne demek 
oldııuıınu acı acı 6iJrenir ve arlık Js
lanbul sol:aklarından şikdyetfen va:ue
cerdlni:. 

füldşclıirin ikiııcl derdi de hayat 
palıalılrğıdır. Eu kiraları çok uı1J:sektir. 
Htin kilosu 60 Imru)'tıır. llelc odun ve 
kömür ihtlkdrı alabildiğine şehirliyi 
kasrp J:arıurmaktadır. Bir kilo J:ömı1r 
10 kuruş ve bir araba odun '10 llradrr. 
Adana, Konya ve Balrkdir gibi ba:ı rıi
Uiydlerln belediyeleri 11akacak ihlikd· = 
rına karşı şiddclli tedbirler almr#ar ue 
lıalka maliyet f iyafına ](Ömür dağıtma· 
ğa başlamışlardır. l<'almt belcdiycmf:in 
MM lırı sahada 1ıicbir hareketle balun
drrüunu oörmü11orıı:. l'akacal: buhranı 
daha ~imdiden l:csclcriml:t cayır r,ayır 
rraT:mağa başladı. l'11 kara kış bastırın
c11 halimi: ne olaral.:? 

BeTedlyeml: bu r•a:iyete mullal:tt bir 
rarc fıulmalr rıe Esldşehirliye dalıa rr-

1
; cıı: kömür frmln cfml'Iidir. 

Eski§ehirli 

··--·-··-············································ 

ohemm:yC't veren Spor Kurumu Genel 
Merkezi, T>ahanın pHin ve projelerini 
merkez: fen bilrosuna yaptırarak gönder 
mlştir. Ayni zamanda 5000 lira para da 
gönderilmiştir. 

Kurum, bu iş için geçen yıl da 2000 
Ura yardım ctm~ti. Bu paralarla birlik 
te hususI muhasebe ve belediyeden ve
rilen tah!isatıarla on bin lira kadar bir 
para elde cldilml§tir . 

Bununla hemen işe başlanar* bil • 
hassa 4coıu pisti ve atlctf.zm sahası yap
tm1acaktır. 

Parti İlyönkurulu da park karşısın
daki n~tamam parti binasnu gençliğe 

tahsis etmiş ve burasının gençlik ihti -
yaçlanru hrşılayacak bir şekrlde yaptt 
nlmasr için projenin hazırlanmı:sını An 
karada mtitehassıs lbir mimara vermiş
tir. 

Aydın belediyesi borcunu ödedi 
~ydm belediyesi bu ay eski borç -

lanndan 9000 küsur lira daha ödem~ş • 
t!.r. Bunun 2500 lirası Emlak Bankası
na, 5000 lirası Maliyeye ve 2551 lirası 
da iştirak hissesi olarak Belediyeler 
Bankasına verilmiştir. 

Belediyemiz, clektrr.k ve su isikraz
lamım bu yıl taksitlerini l:le, Belediye• 
ler bankasındaki cari he:;abıru da ta
mamlamtştlr. Günü gelince mahsubunu 
yaptıracaktır. 

Belediyenin mali vaziyetinin düzel
mesi, belr.diye işlerinin daha iyi bir 
çekilde görülmesini temin edeceğinden 
Aydınlıları sevindirmiştir. 

Şimdiden sonra bclel:liyenüzden daha 
semereli bir çalışma bekliyoruz. 

Yeni bir mektep yapılıyor 
Merkez ilçesine bağlr, Dalamada 

modem bir okul inşasına başlanmıştır. 
Köy halkr okulun yapılması rsin 11 
zıın olan taş ve sair blitün malzemeyi 
hazırlamışlar, yapı masrafını da köy 
bUtçesindcn ayımuşlardır. İlbay Özdc
mir GCnday, Dalama.ya giderek oku • 
lun temel atma merasiminde bulunmu~ 
tur. 

Mardlnde Kızılayıo giydirdiği yavrular 

Hardin (Hususi)' - Kmlayın Mardin şubesi bu bayram yukam!akl resmlde 
gördüğünüz fakir mektep talebesini giyldirmiştir. E!bise ile beraber şapka ve 
ayakkabı da verilen bu yavrular seW:nç içindedir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu da faaliyete geçmiştir. ilk okulfordaki fakir tale~y~ 
sıcak öğle yemeği tevziatına başlamak il zercdi.r. 
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Cevapları veren: PROFESOR SANERK 
Grafoloji ve Grafometri miltehassıs 

8 'OTON talıllA.We karakter1ıı.l.zl; meziyet ve kulUrlarmızı; •izi hayrete dU1Urecek 
kadar vazih ve aarih olarak hUl'U8tyetıerlDJzl; tuttuğunuz veya dll§tlndUğünüz f§te 
muvatfak olup oımıyacağauzı; nihayet beı farkla YB§mızı me ııöyllyeblllrim. Bana 
bir pzetedcn, bir kitaptan veya ~dan y&zacağmız dört aatırlık yazıyı; eon 
aylardaki 1mzalarmızdan 1k1a1n1 cönde r1n1z. 

Tetkiklerin çok euaıı yapılmuınJ tatediğin.la takdirde sağ elinizle yazdığmız 
dört satın. aynı yazmm aol ellnJsle ya rlmı§Iru: bq ve oaJıadet parmaklarmızm blr 
kAB"tt üzerindeki 1z.lerin!; US' elliı1z1 k&ltt üzerine koyarak bir kul'§un kalemle ellnf. 
z1n klğıda çıkaracağınız ream1ııf; m~teuı ta.rtlılerdeki imzalarınızı. yazmız aat 
el ne kaç dakikada, sol ile kaç dakikada yazdığmw; dlraeklerin1zden blleklerlnJze 
kadar kaç aantim olduğunu llbe ed1 ııJz. 

Kızmw vereceğiniz delikanlmm, tarudıklannırm, doaUarmırm, nlıan!nım, 1f 
ortağmızm da ıecJyesin1, huauatyeUertnJ, bize imzalarını ve herhangi bir yazwndan 
dört satır yazıyı gönder1raenta ıdze eöyllyebUlrlm. 
Kendilerine cevap verdiklerim, cevaplar hakkmdakJ mUtalealarmı tcabmda 
neşredilmek üzere - aarUı adrealertıe yazabilirler. Gelen mektuplarda, blr kA.ğıda 
muhtelit ktnuıclerl.n yazı yazıp imza atbklarmı g!lrüyorum. Herkeı ayn ayn kAğıt. 
lara yazmıı.Iıdir. 

-iO
KadıkGg llaual 73: 
Muhtelif iınz.alarınızdan hangilerinin 

hangi tarihlere ait bulunduğunu da gös
termiş olsaydınız hayatınızın muhtelif yıl
lar içindeki seyrini daha iyi takip ve tes
bilc imkan lıulabiHrdim. lılaaınafih oun
ları anedebilirJm: 

lfoyatınız, temayül ve gayeleriniz, imza
larınızın gösterdiği 'Zamanlar içinde çok 1 
tahavvülc u~ramış, ruhen oldukça heyecan 
lı vakillcr geçirmiş bulunuyorsunu:z. Ya
ni hayatınız, ar:zularını:z sakit ve sabit 
kalmamış, değişmiş ve değişiklikler vücu
da getirmiştir. Yaşınızı (5) farkla 25-30 
tahmin ediyorum. Doyunuz da uzun olma
sa gercfc. 

Yüksek iddialı ve geniş hayalll istekler
den aklen daha kolay ,.e daha mütevazi 
arzulara geçmcktcsiniz. Hayatı olduğu gibi 
aldıkça saadete kavuşmak hedefinize da
ha çok yakJaşacaksınu:, ve bu yolun üze
rinde bulunuyorsunuz. Yazınızın sakladı
#ı ve meydana çıkardığı bazı sıkınlılıınnız 
muvakkallir. 

-71-
Bebek :r. A. il. : ... 
20 yaşındasınız (5 farkla). Oıunca boy

lusunuz ve şişnınıılaınaja çok müstait.siniz. 
İradeniz zayıf görünüyor. Başkalarının ko 
!aylıkla tesiri ııltındo. kalabiliyorsunuz. 
Bu, en büyük kusuru;uzdur. Başkalarına 
kar~ı çok merhametlisiniz. :'\lerhameUn in
:tan ın kendisinden ve yakınlarından baş
laması iktiza ettiğini iyice anlarsanız, hu
dutsuz bir merhametin siıl şaşırtması 

muhtemel neticelerini önliyebilirsiniz. 
-72-

Kadıköy A. R. E. : 
llcrlye alt sorduğunuz sual için şimdi

den cc\·np ..-ermek imkanı yoktur. Bugün· 
kil yazınızın tetkikinden ince ruhlu, 8e
nlş, lıayalll, hassas ve alıngan olduAunuz 
anlaşılıyor. Bunları tadil etmeniz hassasi
yetinizi rnuledil dereceye indirmeniz şa
:ram t:mıiyedlr. Heyecanlı film ve kitap
ları size hiç tavsiye etmem. Sene sonunda 
tekrar ınüraC"ant ederseniz isteklerinize 
cevap evririm. 

-73-
80$fOr 5555: 
G6nderdiltlnlz mektup sahibinin ba~lı

ca vasırtnrı şunl:ırdır: 
1 - Hükümlerini '·ermekte acelecidir. 

Cocukı;n cvvcltı hükmünü verir TC sonra 
düşünfır. 

2 - Hükümleri, daha raıla harici sat
hidir. 

3 - nedhin olnın~ıı daha çok müstait. 
4 - Arzularının kol:ıylıklo vücut bulma 

:ı>ını l'Ster. Arzulnrının kısa zamanlarda 
yerine gelnıcnıesl kendisini milteesc;fr e
tier. 

5 - Kısa rasılalnrc.Ja fikirlerini, kanaat
lerini çabuk alıştırabilir. 

6 - J\lühaUığaya temayülü vardır. 
7 - Jlnılıli zatında iyi kalblidir. Muny

;yen esaslara riayet etmek şartile kendisine 
ve etrafındakilere çok faydalı olabilir. 

nu izahat sizi tntmln etmiş ise takip e
cmecek esnslnrı sorabilirsiniz. 

-74-
Fallh Y. S. O. S. : 
Cok sene bir zat. Hassas ve ruhen baA· 

Jı. Dikkati dağınık. Ruht tekAmilte ihtiya
cı muhakkak. Hayatta muvnrrak olmak i
çin tııh!illlni ilerletmeğe, dikkatini ço~nll
mnltn, daha fazla faal ve cnhşmnAı sever 
bir temayill almnAa muhtaç. Size havailik
ten '\"aıgeçmeği, iyi ve sağlam bir istikbal 
için hazırJanmalh ,.e ancak bu ~artlar 
dahilinde her lstedlftini:ı:e muvaffak olaca
~ınızt ehemmiyelle söyllyebilirim. 

-75-
Emlnlfoıi 3-.f-5 : 
30 yaşlarında oldu~unuzu yar.ınızdan 

nnlıühm. Son iki sene içinde sizi yonın 
bir hastalık s:eçirdlj:?inlzi tahmin ediyo
rum. Du ha!!;fnlık yiiziindcn hir müddet l'a· 
tokta kaldıltınızı cln sliyliyehllirlm. GBn
ocrrllğfnlı yazının sfzc "Ok yakın bir ha
yanın o1mım muhlemelıfir: hn btl~I de e
şinizin yın:ıc;ıclır. Ve tahmınime gore nra-

..J:t hnr.T fhlllftOnr ve ı:törü!i ve dnyu' 
nızu. . . . <1 
farkları vard ır ,.c lnınıfan her ı_kin11: e 
muztaripsiniz. nirilıirinizi daha ıyl onla· 

mala, karşılıklı fcdakôrlıklar yapmağa 
çalışırsanız siz.in hayat yükünü daha ko
laylıkla kaldırır ,.e blriblrinizi üzerek sı
kıntı içinde geçen zamnnlarınızdan ve e
nerjilerinizden yapacağınız tasarrufla ha
yatın zevk Ye neşelerinden daha çok faı:
la hisse alabilirsiniz. 

-76-
Beyo~lu Sak. 40. A. R. A. K. 
Genç, iyi yapılı, saıtlnm bünyell, uysal 

olma~a çok müstait bir zat. Dikkatiniz de 
iyidir. Boyunuz orta olacaktır. Hayatınız
da maddeten ı1izl tatmin eder bir mevki, 
hedefinizdir. Buna eri~mek için iktiza e
den hususiyelleriniz '·ardır. E!ias itibarile 
hrafa mütemayil değilsiniz ve bu huyunu
zu çok kuvvetlendirebilirsiniz, yalnız tu
lıımlu olmak vasfınızı ileri bir hui!ililıe 
kadar ı1evketmemefüiniz. 193-' de daha 
büyük istekleriniz ve daha çok göze çar
pan bir inadınız Tardı. Halen bu bakım 
lardan dalın farklı bir karakterdesiniz. Fik 
rl işlerde olduğu kadar bedeni işlerde de 
muvaffak olabilirsini7:. İradenizde :r.amnn 
zaman zaaf görünüyor, bunun önüne geçi
nlı. 

-77-
Glata C. S. T. 
25 yaşlarındıısınız. Kı~a boylu oldulu

nuz.u tahmin cıli)·oruın. Daş ağrısından 

muztarip~iniz veya gözlerinizde hastalık 
mı ''ardır? Jler iki halde de doktora mil
racaatinizi tavsiye ederim. Jlerholde pa
racada sıkıntıdn~ınız.. Ciddi işlerle alAkanı 
zı, kuvvellendirmeğe de ihtiyacınız var
dır. Genç :raş, ynlnıı sevgi yaşı değildir. 

.Japon bombaları 
ve .Japon mamulati 

bayrak! 
Uzak şarktu.Kı harbin başlangı

cında, Şanghaydaki L>eynelmUel im
tiyaz .uııntakasının bir hayli zarar 
gördUğü rn bir çok mahallelerin, 
borubardımau neticesinde tahrip e
dildiği malumdur. 

Büyük İngiliz ticaret evleri, Ja-
pon tayyarelerinin taarruzlarına 

karşı kendilerini daha iyi muhafaza 
etmek için, memleketlerinin bayrak 
larını binalarının damlarına asmağa 
karar vermişler ve böylece, Şanghay 
dakl büyük mağazalar birkaç giln 
içinde, binlerce Amerika ve lnglliz 
bayrakları satın almışlardır. O ka
darki, kısa. bir müddet içinde, bütün 
bayrak stokları tükenmiştir. 

İşin garip tarafı şuradadır: Ha-
yatlarını kurtarmak için evlerine 

ve mağazalarına milli bayraklarını a
san İngiliz ve Amerikalılar, bütün 
bu bayrakların kilçilcük bJr damga 
taşıdıklarını ve bu damgalar üzerin
de de "Japon mamulfltı,. ibaresinin 
bulunduğunu hayretler içinde gör
müşlerdir. 

Filhakika, bütün bareketıerlle u
zağı görme kablllyetlnde oldukları
nı gösteren Japonlar, bu noktayı da 
evvelden kestirmişler ve Tokyoda 
mühim mllttnrda lnglltz ve Ameri
kan bayrağı imal ederek Şanghaya 
sevketmişlcrdlr. 

Anglo - Snkson memleketler de, 
Japon mallarınn karşı boykotaj le
hinde büyük bir cereyan başgöster- ı 
diği sıralarda, A meriknn ve !nglliz 
vatandaşlarının, Japon ordusunun 
bombalarından kendilerini kurtar
mak için Japon mamulfi.tından lm
dnt hAklPmAlerl ta llin cidden garip 
b-Yr cnv.Mt&n-. 
Antenli şemsiye 

(li;mer) isminde bir'ısı telefonlu 
şemsiye icat etmiş! Bu küçük alet 
elde tutuluyor, tıemsiyenın telleri de 
anten vazifesini görüyormuş. Artık 
telefon merkezine, yahut da bir kah 
veye glrmeğe lüzum yok. Şemsiyeyi 

Rahmi yalan MSylememlşti. 'Az sonra 
köyün ne kadar km varsa gel~şler, 
birer birer 0ho~ geldı:.niz,, demışlcr, 
sonra da odanın bir köşegine çekilip a
yakta durmuşlardı. Ben oturunuz de -
meden oturmadılar. Hepsini ayn ayrı 
tetkik e!Jiyor ve konuşuyordum. Bu 

genç krzlann ekaeriai nişanlıydılar. Sr.. l 
ra misafir:, bulunduğum köy eşrafın -
dan ( .... ) in kızma gelmişti. Bu kız, 
yirmi yaıtannda görünen uzunca boy· 
lu, topluca, kumral, kCf.İ.k saçlı, iri ye. 
şil gözlii, gilzel bir çerkes k:ınydı. İs· 
mini sordum: 

- Şlikriye, dedi •• 
- Siz de ni~nlı mrsmu:'/' 
- Hayır .. 
Genç kum bu cevaıbr, orada 'bulunan 

ldiğer kulann itirazım uyandırdı. A~
ğı yukan hep bir ağızdan: 

- Hayır, yalan eöylüyor, de&-1er. 
öğrend:m ki Şükriye nişanlıdır. Ve 

nl§anlısı da Pulatlı da askerliğini yap -
maktadır. 

Acaba bu genç kız beni gözüne mi 
kestirmişti de yalan söylemişti.? Arka.. 
daşlarının itirazları renginin larmızı

lığuu arttmnıştr. Bu mevzu üzerinde 
durmıyarak konu§mayı başka bir mev -
zua sürüklc:l:lim. O, ben.im bu hareketim 
den memnun göründü. Dikkat ed:yor • 
dum: 

Şükriye yüzüme garip garip bakı -
yor ve gözüm gözüne iliştikçe şaşalı -
yordu. 

Böylece daha bir müddet şuradan 
buradan görüştük. Konuımalann can 
sıkıcı bir hal almıya başladığı bir anda 
Rahmi, kızlara: 

-; Haytdi armonik çalın da m:.safirL 
min eğlenc!irin, dedi. 

Bu teklifi hepsi de büyük bir alftkay
la karşrhchlar. Armonik geldi~ Oyn· k 

bir çerkes havasının ahengi odayı dol 
dursJu. 

Rahmi ayağa kalktı. Kızlardan biri
ıni yakalayarak bir çerkes oyununa 
başl*iı. Kızlar coşmuşlardı. Rahmi de 
hünerler=.ni göstermek arzusiyle kendi -
sini oyuna öyle vermişti ki rnrmayın ... 
Ben bu t'yunu dikkatle ve biraz da hay
retle seyrediyordum. 

Muzik bitip te Rahmi otururken ba-
na: 

açtınız mı, istediğiniz yere telefon 
eder:ek, istediğlnlzle görüşebilecek
siniz. Bu a.ıet, tütün paketi gibi de 
cebe konuluyormuş. Ke kolaylık de
ğil mi? .. 

Bunu işiten bayanlardan birisi: 
- Çok ö.10.! .. decli. Fakat, kıskanç 

bir kocanız vnrsn vny başınıza .. Bir 
dakika rahat yüzü görmlyeceks iniz. 
Her dakika sizi rahat.~ız <'docek. Ne
re<!~ olduj!unuzu. ne yaptığınızı, ki
minle beraher buhınduğunı1zu sora
cak: hir dakika sizi rahat bırakmı
yacak. 
Doğru değil mi? .. 

No:4 

Erkek - Kız, güzel Çerkes kızının aş'zım 
düşı'indükçc, bugiin bile kendini gül

mekten alamaı 

Haydi bakalrml eSn 

göster, :Iedi. 
Ben d"'1lstan başka 'bir şey bilmedi

ğimi~ onun da burada oynanmasma 

imkin olmadığını 6Öyledim. 

Bu sırada Şükriye acele, annıon.'k ça· 
lan arkadaşının yanma gitti ve elinden 

aleti alarak o zaman dillerden dilşmiyen 
bir çarliston havasını oynak bir tarzda 
çalmıya başladı. Bana da: 

- Kurtulamazsınız, !dedi. Hepimiz 
çarr.ston biliriz. istediğiniz kızla oyna 

yını.z. 

Bıı vaziyet karşısında oynamaktan 
başKa çare kalmıyordu. Kalktım ve 
ayaılı ta •.foran bir kızla ortada dönmiye 

başladım. 

Biz oynadıkça onlar coşuyor ve her 
ağız, armoniğe iştirak ediyor, eller şa
kırdıyordu. 

Yonıluncıya ka1dar oynadık. 

Ev sah~bi pazardan dönünce gene 
konuşmalar başladr. Kendi!f. C'VVelce 
sarayda;-:nış .. Cümhuriyet ilan olunun • 
en köyüne cönmüş. Bir kızı ve ailesin
den başka kimsesi yokmuş. 

Saat üçii bulmuştu. Sofra hazırlandı .. 
Yemeğe oturduk. Yemekte bize Şükrl-

ye ile ba-şka lir krz hizmet ediyorldu. 
Yemekten sonra ellerimi yıkamak için 
avluya çıktığım sırada, yanıma birisinin 

yaklaştığını hissettim. Baktım ki, bu 
Şükreye !di. Bana srkılgan bir tavırla 
kızararak: 

- Ne raman gideceksiniz? diye sor

du. 

- Az sonra hemen döneceğim, de

dim. 
Şükriye bu cevaptan hiç memnun ol

mamışa benziyordu. Nitekim bunu açık
ça söylemekten de çekinmed(.: 

- Pek erken değil mi, hiç olmazsa, 
bu gece hlsanız.. Hem bir ldüğUn de 
var; onu da görmelisiniz. 

- Çok iyi olurdu. Fakat ne yapalım 
ki mecburum. 

- Yann öğleyin Eskişehirde hulu -
nursunuı .. Ne olur kalınız .. 

- İmkanı olsaydı, hatırınızı kırmaz, 

kalırdım. 

Bunu kat'i bir lisanla söylemiştim. 
Bundan gfüel kızın kınlacağmı ve hat
ta cevap bile vermiyeceğini sanarak 
i~imde bir üzüntü duymuştum. Fakat 

9 B1RtNCtKANUN -~ 
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Doktorun öğütlerı : 
• 

Baş ağrıları neden 
ileri gellyor ? 

Doktorların muayenehaneleri muh
telif ağrılardan şikayet edenlerle do
lu. ~ ağrısı, göğüs ağrısı, karın ağ
rısı, ne\Talji, siyatik, ilah ... 

Hepsi ağnlarmı, kendilerine göre ta 
rif ederler, anlatmıya çalışrrlar: ya
nık gibi, iğne batıyor gibi, çıkıyor gi
bi. 

Bazrlan kuruntuya kapılırlar, öyle 
§eyler söylerler ki insan hayalin bu 
genişliğinde 6A§Ip kalmaktan kendini 
alamaz. Meselft. hastalarımdan birisi: 
"Sinirlerimi kamçılıyorlar gibi geli -
yor ... ,, demişti. İfade gUzel, hoş, fakat 
hakikatten uzak ... 

Bu gibi ağrılara karşı öyle yanlı, 
fikirler besleniyor ki, okuyucularımızı 

. biraz tenvir etmeği faydalr buluyo-
rum. 

Bu yanlrş fikirleri verenler birta
kım şarlatanlardır. Muzır tavsiyeleri
le baza.n bilyü.k facialara sebeb olur
lar. 

Ağrılar hususunda sakınılacak iki 
tehlike vardır: 

Hafif lbir romatizma, mafsal, nev -
raljiden ileri gelen ağrılar be.§la.ngı:ç
ta tedavi edilmelidir, ihmal olunu~ 
gitgide ağrrl~rr. tedavisi güçleşir. 

Hasta olmayıp da kendini hasta 
zan.nedenler ve mütemadiyen ağnla
nndan, sancılarmdan şiklyet edenler 
de çoktur. Bu gibiler, blr yerleri ha
fifçe a.ğrrdı mı bunu, kanser gibi, ve
rem gibi vahim hastalıklara atfeder
ler, kuruntu ve azap içinde yaşarlar. 

Bu korku, :r.amanmda. önU alınmazsa 
gittikçe bliyUr ve pek fena neticeler 
doğurur. 

.Aşağtda vereceğimiz bazı öğütler 
sizi doktora müracaattan muaf tut
maz. Maksadımız kendinizi tedavi için 
ne .zaman ve hangi mütchassma. müra
caa.tlnlz 16.znngeldiği hususunda sizi 
. tenvtrdir. 

Tabit size bütUn ağrılardan, sancı
lardan, bunların neden ilerl· geldiğin.., 

deıı, tedavi tarzından bah"sedecelf ae..ı 
ğilfz; Yalnız bellibaşlılannı anlataca
ğız. Baş ağrılan, yan sancılan, böb
rek sancılan, siyatik, romatizma, ... 

Baş ağnsı 
Herlies hayatmda bir, veya birçok 

def ala.r başağrrsına tutulmuştur. Her 
rrün baş ağrısmdan şikayet edenler de 
va.rdrr. Herkes de bir başka ilfıç tav
siye eder. 

Bu tavsiyelerin hüsnü niyette ya
pıldığına şUplıe yok. Fakat, iyisi, bun 
ları bir tarafa bırakıp asıl hastalığın 
sebebini, neden ileri geldiğini anla
mak ve ona göre teda,isine çalışmak
tır. 

B~ a.ğnsı - Cphalee, bütün b~ta . 
veya yalnız bir taraf mda olur. 

Yalnız bir taraftaysa (yanm baş 
ağnsı) derler. Ba.zan da ensede, k!L§
l&nn üzerinde olur. Baş ağrısı başladı 
!111 ekseriyetle (upir:in) e müracaat 
olunur: bir veya iki komprime alı
nrr. Ağn devam ederse komprimelerin 
adedi arttırılır. 

Bu, hem iyi, hem fenadır. 
Eğer çok çalışmaktan mütevellit 

yorgunluktan, gripten, cigara dumnn
lariyle havası bozulmuş kapalı yerler
de (sinema, tiyatro ve kahve gibi .. . ) 
uzun müddet oturmaktan ileri geliyor
sa. aspirin almanın hiçbir mahzuru 
yoktur. 

Bununla beraber, eber defalar, ra
hat bir uyku, açık havada gezinti. sir 
keye batırılan, a.ğrınm üzerine konu
lan bezler de müessir bir ilaç yerine 
geçer. 
Eğer ba.~ :ığrılannızın bu saydığı

mız scbeblcrden ileri geldiğine kani 
değil~niz (aspirin) den sakmmız. 

Zira, hem buna ahşrr, hem de fazla 

"General Bonapartın kansı Jozcfin -
Mari - Roz ... ,, 

İhtiyar, az eonra: ''Çok yaJlr, Bon.a. 
partı mes'ut edemiyecek, aynlacak
lar! .. , cevabını verdi. 

Napolyon, o ırralarda çok se'Vdiği. 

karısından ayrılmak mecburiyetinde 
kalacağını duyunca lcızdr. Hi&letle yum 
ruğunu masaya vurdu. Kağıtlann her 
parçasr bir tarafa dağıldı. Kendi de, 
çrktr, gitti. 

Fakat, ömrU oMukça ihti~r falcınm 
sözlerini unutmadı .• 

alma.k suretiyle kendinizi tehlilieye &! 
mi§, bir taraftan da, ağrmm tedavisi
ni ihmal etmiş olursunuz. 

Ağrıyı değil, sebebini bulmak ve 
onu tedavi etmek lazımdır. 

Vücudünüzil dinleyiniz, ağrılarınızı 
iyice tetkik ediniz, aşağıda sıraladığı
mız şeylerden biri var mı? .. 

A: Evveli. bir sU.rü mevzii sebebler 
vardır, yani ba§ta. yerleşmiş hastalık
lar ki, bunlar nadiren hatıra gelir. 

1 - Göz bulanıklığı, karışıklığı. 
(Myopie - göz zayıflığı, presbytie - u
zak görme) mlah edilmez, veya fena 
JBla.h edilir&e baş ağrıla.rma sebebiyet 
verir. Bun& ekseriyetle çocuklarda ve 
talebeleroe tesadüf olunur. 

Blr g~ doktoruna (gözltikçilye de
ğil) milracaa.t ediniz. Ekseriyetle göz 
lük lrullanma.k, göz zayıflıklarınIZI 
dür,eltir ve bq ağrınızı giderir. Eğer 
esasen gözlük kullanıyorsanız bunla .. 
rm, gözlerinhe ey'glUl olup olmadığı-
nı tetkik ettiriniz. · 

2 - Ba.zan 'da nezle, boğaz ve lru1al'. 
hutalıkla.nnd.nn ileri gelir. Burunda 
olan Polypea - ahta.pot, bonılannı 
büyümesi, vftrelerin inhirafı baş ağrı
larına eebeb olur. Eğer burun t.ed&vi 
olunmazsa, baş ağrıları geçmez. 

Sonra çocuklarda kulak iltiha.pta.n; 
bademciklerin, bezlerin btlyUmeıd de 
ba§ ağrılan tevlit eder. 

Hulasa; iburun, kulak "'e boğaz lwJ.o 
talıklannın birçoğu ba., a.ğrılarmm y&o 

gine sebebidir. 
Bu ağrılar teken-Ur ve devam ettifl 

takdirde husust bir muayene llzmıdır. 
Eğer ihmal ederseniz, ağn geçmez ve 
ileride vahim ihtilatlara. eebep olur . 

B - Daimt ~ ağrılarmm daha 
başka sebepleri de vardır. Meeell ha.· 
znnsızlrk, karo.ciğerdekl iltı1ıaplar gi
bi. 

1 - Peklik, çok defalar baş a.ğrmı 
yapar. Bunun çare!ll yemeğe katılan 
baharlardan; çok tttzlu ve biberli l)eY.· 
!erden, 8al~~an.J ~ ~e\ler
den, av eUeniıden, ia.vşa.n, !beyin, ci
ğer, çikolata, alkol, kahve, ni§Mta.lr 
§eYlcrde.n v~ek, eti de azalt
ma.ktJ:r. 

Yalnız :sebze yeyiniz. Hususile y~ 
~ler. Salata, yoğurt, eütlü ~yler, 
meyve, kompoeto, reçel gi.bL. . 

Her sa.'bah, aç ka.rnma bir bardaJC 
su içiniz. Eğer lbu suretle pekliğfn!z 

geçmiyecck olursa sabahleyin a.ç kar
nına lbir kahve kaşığı trulfa.te de 
M:agnceie'yi 8Uya karıştırıp jçiniz. Ya 
hut da., alcşa.mla.rı yatma:tdan eV\·et 
bir veya iki kahve kaşığı Huite de pa
raf f ine alınız. 

2 - Peklik bazan ciğer ihastaırğr \99 

ya lbanınklarm tembelliğinden ilerl 
gelir. Bu da kolayca a.nlaşılır. 
Eğer lbaş ağrısından maada. kanımı 

zm sağ ve üst tarafında. bir sancı du· 
yuyonwuz, a.rasrra safra çtlm.nyor • 
sanız, mide bulantınız varsa, idrarmıı 
koyu renkteyse. gözlerinizin munta • 
zam taba.kalan sarı ise ... 

Bu gibi ahvalde (aspirin) in fayda· 
sı yoktur. Karaciğerdeki hastalrğmr
ZJ. ihmal ediyorsunuz demektir. Fazla 
alman aspirin de bu hastalığı arttnır. 
Hemen doktorunuza müracaat ediniz. 
Ve yukarda söylediğimiz şeyleri ye -
meyiniz ve bilha.ssa yumurta, alkol 
ve şaraptan sakınınız. 

Eğer hem kara ciğeriniz ağnyor. 

hem de peklik çekiyorsanız sabahlan 
aç karnına biraz su içersine bir veya 
iki kahve ka.eığı sulfate de Magnesie 
kanştmp içiniz. 

Yok, eğer ishal de varsa, sabahlan 
3 gram (sous - nitra.te de bismuth) 
alınız. Herhalde bir ker~ doktora. mil· 
racaat ediniz. Yalnız o s!ze, takip ede
ceğiniz tedavi tarzını söyliyecektir. 

Şimdi artık ~ ağnlannı, bunların 
neden ileri geldiğini ve nasıl iyi edile
oejinl bir dereceye kadar öğrend.1-
niz. Fakat, daha. başka sebepler, ağ. 
nlar olduğunu da unutmayınız. 

Menenjit, beyin §i§tnelerl, bazı nev
raljiler, bilfunum sari, mtızmın ve had 
hastalıklar (frengi) gibi, ehema da 
l>&f ağrılan verir. 

Herhalde doktora müracaatla Jias. 
talıfmrzr te§hJs '.''e t~a.vtmne ~ 

~~ • • "\O - - - :.L • 
etm""'mnı~:.ıı • 

Doktm 



Daima daha 
ee tı• ' sura ı ••o 

İnsanlar birçok bakımdan, bilhassa 
sürat bakımından bazı hayvanlara 
nisbcten çok geridedirler. Mesela Af
rikanın VJGŞi merkeplerindcn .. 

Fransız kalecisi Di1arto, Ttalya11ların m eş1mr Nikolası tarafından 3 metreden çc kilen mıitlıiş bir şıitü 
.. jonla kurtarırken 

Bununla beraber, dünya kuruldu 
kurulalı insanların hiç eksilmiyen bir 
arzuları vardır: Çabuk, pek çabuk 
gitmek .• 

Fransız futbolLI " 
\ [O)l\Jıını'ı'a şamlfj)D'1'onlYI o~aD'1'afiDaıır.na lQ>eıralb>ere n<aıar• 

Bıı ~ürati temin etmek için uzun uzun 
düşfüıüyorlar, birçok makineler icat 
ederler, ounları tekamül ettirmeğe ça
ll'}trlar, münakale vasıtalarının bu gün
kU sUratleri akla sığmayacak, göz ka
rartacak <"-treccyi hulmuşutr. Vaktile 
pek zeki Hr muhteri, tekerleği. icat et
memiş olsaydı r,ılipbesiz bu terakki 
görillemezdi. 

İşte yüz yıllardanberi şeklini değiı;ı. 
tirmtycn bu tekerlekler sayesindedir 
ki g~cn hafta yüzb~ı Eyston bir 
saatte 501 kilometrelik bir mesafe 
katetti, dünya rekorunu kazandı. Te· 
kerlekleri saniyede 42 denr yapmış 
ve bu kısa müddet zarfında 141 metre 
gitmiştir. 

Y .. b E ... ' uz ı~ı ystonun cesareti, cüre-
ti ve çelik ira!desi kaIJrsmda hayran 
olmamak kabil değildir. 

Thunder.bolt ismini ~yan otoma_ • 
bili 60,000 beygir kuvvetinde ve 7 ton 
ağırlığındadır. 

Geçen clJi senedenberl gtln günd~o 
arttırılan sürat düşünlilürse bunıın 
elli sene sonra nereye varacağı kesti
rilebilir. 

Bu hupsusta, bir otomobil mütehassr 
sının fikrini öğrenmek istiyen bir Av· 
rupalı muhahrrir, ismi otomobil tat i. 
hinde btiyUk bir ,;ercf sayfası tuta~ 
mösyö (Dö Diyon) a müracaat etmiş 
Bu müliikatı hakkında şunları ya-ı
mnktadır: 

"Dö Diyon, SE:ksen iki yaşındadır. 
Fakat hakiki lbir Parislidir. Eski L 

adetlerini terketmemiştir. Bana, ara 
~ll'a ö;Ien yemeğini yediği (Kafe dö 
Pari) :fo rande,~ıi verdi. 

- Rekor!.. dedi. !sterseniz buna 
hfıyle deyiniz. Her gün bir rekor kın
lıyor. Zira, o zan.anlarda .. Bidayette, ı 
JU bir k:mıldanmak, yilrümek bile b:.r 

rekor sayılıyordu, 
- İlk müsabakalardan bahseder 

misiniz? 
-1887 de (Pon dö Nöyyi) ile (Bolon 

ya) ormanı parmaklıkları ara3mdald 
60 kilometrclik mesafeyi bir saatte 
katct:mitşim. Fakat, en ziyade takdiri 
celbeden, merakı uyandıran şey otom., 
ibıli, ormanın parmakhklarına birkaç 1 
metre kala. birdenbire ve kolayca dur 
duruşum olmustu. 

Herkes hayret ediyor, bu kadar sil
ratle gelirken bir fren darbesile oto
mobilin dunıvernıesini aklına. sığdıra. 
rnıyordu. Aynı sene içinde, Paris • 
Versay arasında lıır yarı§ yapıldı. Bun 
da da birinci geldim. Bu, ilk otomobil 
yarışıdır. Daha sonra Paris - Rocn 
yarıl;jmı da kazandım. 

İlk ot.,mobilimin tecrübelerini (Nöy
Vİ) malikfmcsindc yapıyordum. Bir 
gün dostlarımdan (Dük dö Marni) yi 
davet ettim. Her ikimiz otomobile bin 
dik. Kısa bir me afe yüriidi.ikten son. 
rn birdenbire makine durdu. 

-

işte dü,,yada yapılan ilk otomobil 

•..-......------- ..... 

1887 

1887 de Paris - Versay arasında saat
te 35 kilomclro yaparak o zamana gö· 
re nıüthiş bır rekor yapan otomobil 

Paris • Rutm seferinin kahramaµı da 
bu otomobildi 

1903 smesitıde Paristen Madride fiden 
bı4 otomobil o sene görülmemiş bir 

sı7kse kazanmıştı 
- Galiba kömür tozu kaçtı!. 
Dedim. Dostum, gözlerini oğuştura

rarak cevap verdi. 
- Na.file zahmet edip arama! Kö. 

mllr tozu benim gözümde! .. 
Mösyö (Dö Diyon) buna. benzer bir 

çok hatıralar daha zikretti. Sevimli 
muhatabımın istikbale ait fikirlerini 
anlamak istedim ve sordum: 

- Ne dersiniz, Eystonun rekorunu 
kırmak istiyccekler bulunacak mı? 

- Buna uğraşmak lüzumsuzdur. 
Hem daha f azlasımn faydası ne? .. 

Kati bir hüküm vermiyelim. Bckli
qcJim, bakalım istikbal ne göstcrccc!t. 

' Niluıyıt YQzbaşı Eytonun saatte 50~ ~ilom~tre giden şu muazzam arabasına 
b kt da daima dalıa süratli olmak ısl ıyen rnsanlarm bundan sonra da neler 
a n yapabiltrtkleri ni dıiJiinün ... 

inanılmayacak bir 
muvaffakiyet kazanmıştır 

ıtaıyan t:akımı son senelerdel<I 
maçlarında ne neticeler aımışt:ı 61 .• ~· 

Geçen pazar günil, Pariste "Park det ya futbol maçında, takımların 0-0 be- Son gelen Fransız gazeteleriJU!1e<JirJef· 
Pres,, de yapılmış olan l<'ransa - 1tal - bere kaldıklarını telgraf ha-.·adisi olarak kıyetlcrin tn büyüğü a\ddcttn"kt r.çtııde 

yazmıştık , Filhakika, kısa bir z~~eıı 
111ın11~wpjllllı""""""~'"""1 

'lJarıması S.eıuleJı-. 

Heı kiübün 
bir· sahası 
olmalı! 

Geçm giin /Jc~iktaşta bir işim vardı. 
Döniişte iramvaya binerken, ellerinde bi
rer bavlll 8-10 l'efalı oyımcımım yolım 
kenarmda, telaşlı teldşlı bir şeyler k?
n11ştuğımu gürdıim. l\endilerini selam
layıp tramı:aya atlamak üzereydim ki •• 
içlerinden birisi ko~a koşa yanıma gel
di: 

- Bakın kuzum halimize, dedi. Hi 
gün sonra millıim bir maçımız var, a11· 
tr-cnman yapmak ihtiyacındayız, fakat 
çalışacak yer bıdamıyomz. Pazar gii11ü 
Beşiktaşlılarla mutabık kalmıştık. Bu
gün Şeref sahasında çalışacaktık. işimizi 
gi4ciimiizii bırakıp geldik de, sahatt,ın ka
pısından dahi içeri alınmadık ... Bir pis
tin kenarında 25 dakika koşmıya bile 
razıyız. Yine de yer bulamıyomz. 

Rımları söyledikten sonra arkadaşları
nın yanma döndü. Ben de kendisini ta
kip ettim. Zavallı gençler sokak orta
sında yarım saate yakın mı7zakere elti· 
ler ve 11ihayct otomobillerle Topkapı 
sahasına gitmeye karar ı•crdiler. Biri· 
birlerine: 

-+ Orada da yer bulacağımız meç1ııtl 
ama, ne yapalım, başka çare yok, diyor-
lardı. • 

* ~ • 
Yukarda anlattıklarım, yalnız o gi'ln 

l' ef alı oyımcııların başrna gelmiş bir iş 
dc~ildir. R11 t•aziyetlcr, lstanbul klüple
ri içinde birinci sınıf mevkii olan takım
larımızdan çoğunun her gün karşılaş
tıkları nııişkülôtlardandır. 

M l!Scltt, senclerdenberi birnici kı"lmedc 
mevki alan lstanbulspor, Sülcymaniyc, 
V cf a gibi tanınmış kliip1crimiz, çalış
mak için bira karış topra-Ua malik de
ğildirler. Bu takımlar, şıt en bıiyıik yok 
sıtzlıığa rağmen, 11asıl mevkilerinde tıı
tunabili>•orlar, doğrttst4 şayanı Tıayret
tir! 

Ben, bir spor kliibii11iin lokali bulun
mamasına. duşlarmm yoksıtzluğıma iTı-

timal beş fnrasız grçfrımcktc o/mastna şaş 
manı, fa.1'at .vıhasız bir spor klübiiniin 
nasıl :.•aşadığına bir tiirlü akıl erdircme
mrl:tryim ... 

Gayet samimi söyliiyomm. Mııvaffa-
kıyctlcrini en çok takdir ettiğim, spora o

lan aşklarına en çok iuanlfığım gençler, 
bıı biçare ldüplcrin çocuklarıdır. Bir a
vuç toprakları olmadığı için, stad stad 
dolaşıp, çalışacak bir salıa arıyan bu za
tıallıların, idman salonlu, salıalı, antre
nörlıt ve bol paralı takımlar karşısında 
çok zammı cu telılikcli bir rakip olarak 
dikildiği11i görmek, nasıl olur da takdir 
edilemez! .... 

* ,,. • 
Sondi 'dü$tmü~·tmmı . 'Ru enruA-ltfrtl 4& 

Giiniin · kalıramanı olan Fransızların 
kalecisi Dilartomm ayni maçtaki başka 

bir kmtarışı 

sırf profe:ıyonelliğin kab~lil ıınit otııc 
beynelmilel bir &eviyeye yük5~rc lc'l ' 
Fransa futbolli İtalya ile bera affıı1'• • 

b• JTIU'°' makla, 1namlmıyacak ır 

yet kazanmıştır. . ~ç 
UJıitfl 

ca mevzuunu, bu cidden rrı ~cef 
teşkil etmekte ve gazeteler btı taıcır.'1 

pe~ haklı olarak, Fransa :nı1l;u"ilff': 
iı-in şim:hyc kadar kazanılan lcll" 

:ıı ' kaÖ'r r 
İtalyanların futbolda nt flatti t 

vetli olduk!an malumdur. _,uı1 

gilterev • 
çok fut bol rnütehasıslan, trı anl•r ol 
sonra en kuvetli taknrun f talY etfl'e
duklannr cöylemckte tercc!düt 

mişlerdir. . rılll~ıı~11 

italya.clar, !dünya şa01pıyo bir f'_ 
kazandrkt~ sonra yaptıkları )CJflltıı\I 
maçlan kazanmışlar ve §U ta 
' "'abcre kalmışlardır. 

1935 de Macarlarla 2--2. 2~. 
1936 ı!a Avusturyalllarla~. ıll !D~ 

...... J)eV~ 

T ekirdağh Hüseyif1? 
Avrupaya mı gidiyo~; 

Türkiye ba~pchlivanı Tekirdağlı Uü- gitmekle Dankalofu sıkış~ş 
111

, 

seyinin yakın bir :amanda A vrupaya gi reşc mecbur etmiş oluy~'. riyetlt ~g, 1· 
derwi söylenmektedir. Paris ve Londrada ekse 1 J-Jıı<t) 

""=> pehl' rant3r a c:ıl'tıf· 
Hüseyin evvela Londra}•a gidecek, o· şıklı güreş yapan 

1
" n ola. ~ 

rada beş altı dakikada yendiği Hintli· nin güreşleri çok enter~ J-Iilldıı::tıı. ıı· 
Bir rivayete göre }lüserın rı·s ,,e 1.0 . 

nin kardeşi Kaplan Dugla ile ilk müsa- bu Pa ~ rt-
da gidecektir. Ancak rd 81ac3b' 

bakasını yapacaktır. Hü eyin Cck Seri, d ~ .. -le en 
·ı - . rada yapacagı gur ... > r• 

Şikan ı e gureşecektır. Bundan sonra Pa ticeye bağlıdır. . aul J{~~c 
rise dönecek olan Hüseyin meşhur Bul- Bayramdan evvel Pa~ı~nıdell dtuı~· 
gar pehlivanı Dangalof, Portekizli Pe- la gürc,.meye giden !\~ül ~~r. rJ cı;ı 
riera. Bul Kumar ve Fransız pehlivan- nüz bir lıaber gelın~•· t·~fıodııflt.ve 
lan ile güreşecektir. Hüseyin Bulgar y_ı- •ın ~- · ,,. yimden sonra ~ use) c13 bır _'"'3f' 
pehlivanına bir buçuk ay evvel lstan- sıkıya ginnis oluyor. 13~-.ıt\ ~~·~ ır 
bulda meydan okumuş, Dankalof da olsun galibiyet kazan~.;;'bir ttetlce 
bütün Türk pehlivanlarının sırtını yere bakalım, Pariste ne 1 gı 

söylemişti. Hüseyin Parise lacak. 

gPıt 

•ımcıı1af!• t~' P" 
Ellerinde çmıta, çalışacak sa1ıa arıyau zavallı Vefa takımı 0>. t1at•>'1 ·r 
Şeref sahasına kabul edilmeyince ne ya pacaklamıı şaş11mıŞ bır re ~th~. 

şiktaş caddesi nde bekleşiyorlardı . e 0yırs4• a>"p ı ff 
daha iyi çalışma imkanı verilse, Tıiç ol- f acık bir kısmım br '~enberi "ı, ~0>1: .. 
mazsa Tıcpsimı ttfacık birer sahası olma- stadının zaten se7!c .er ene dt .b'~ej td 
sı tcmitı edilse, spor varlığımıza Pek bü- den inşaatı, bir ıkı 5 

e }ıiç1'if., ;ş \ı: 
"k b" h · d'l · l cı'kivers ' .. ,1 tııf yu ır . ızmet e ı mış o maz mı?.. İ§ yilziinden ~c •ef;,.ve .• 
Brlcdıye, çıkmaz ayın son çarşamba- betmez, bilak!s pc: ~yorı11"· fAf~ft 

sına! ... kurulacak bir şehir stadı için a- m1:1 oluruz dıye dUl •. 11· 
tmt 'dolum sarltttili 'Paralannı • 
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iÇi s ..... iyor ar 
lier on beş daki

kada b i r boşanma 
karan veren ş e h i r 

ilyone 
es ut ' • 

1 ' • ~9rtgin kad ı n, müs- . 
ıf kocasından bo
~an ma\< i ç in mah
erneye müracaat 

~tti ve k ar a r aldı. 
Ocan ı n, mahke

meden ç ıkarken 
S" 
cı 0v ı ed ığı söz şu-

Lı t = 

cı lıtiz bir p atron
~ en kurtu ld uğuma 

0 k rne nınunum! 
I' 

ttı·~~erı YUzyılda Amcrlkcıya. hicret edenler, 
l'lt(j blta.z açıkgöz tsc er, tatHcrlnln ufak bır 
l•,,. lnıilo nz zamnnı.h zenı;ln oluvcrirıcruı. 
""llnıı lı . l.ı. nıı- arbln ndtcc ,f ılillsndı buhra.ı Çil{.. 

l>aıı11ı l:ok rnaıı mü ., c c'cr, banlmlıu kıı._ 
t\ ~~izııı, başlndı Şımd Amcnkadn pn. 
1, lltnal~ için muti ı.a mil.} onla lşo: baş. 
'l't IA.z.nı. 1<~ l1.1 ı glbı azım. irade zekt\ 

~a.ll§rnat; l.ı\fl değil •. 
tı, ~-~nelerde mi yoncrlerln çoğu m~. <'L 
~ '411&z kaldı. Fı:ıkat içlerinde scrveUni 
' aza t'dcnler de \'ar. Bunlar da ba)at-
tf~lln ş kdyctçı .. 

~~tt ' dUnyanın en zengin lmdıııı (Bnrbarrı 
On) ıı:ını çekiyor ve· -..... l> • 

bı • nra ile lnaan nıesut olaınıyor. 
l:ı lt ~or, B~ kadının lılrleılt arzusu ae\'iL 
ı.....dlr p '"il • arası için dcgıı, bizzat kenılfaı iı,:ln 
il Ilık ... 
._'.'tUn tanıdıklanna dM'dinl yanıyor; 

,, ?-iıçtn tx?nl &cvmlyorlnr, niçin benden 
~1YorJar ': Sc\·mcmelcrinin. hoş•anma. 

ltı tn Sf'bcbl ne': 
"tıııa~ bent hakklle 5e\'medl, se,·mlyor. Sc
r;..1q11 de rnilyonlanm için seviyor. Paramın 
~ ~ ht'rkesin hasedini uyandırıyor, her_ 
~iıııktla mpta ediyor. Bt"ni mesut sanıyor. 
t~'1 1~ 1 hc-n ne kadar baht.sız, ne kaclttr za_ 
qe,. •nı bll::cıer! •• 

tıı/1~ a lı rsaıı ı z a'ııı bir do'ar 
~~·,r ~ 11 C\'\·eı, hen Uz bcwndan kiliseler, 

e" l'ıı. ha ınetrc yUkselcliğinde binalar yapıl. 
'•ip l:'I !anmadan, dllnyanm her tarafından 
>~~~tıı den mutıacirlerılcn bir delikanlı Ncv. 

"-~:ı.ctı kUçUk bir dUkkAu açtı 
11 llst eııyıe boyadığı ve dUkktının kapısı. 

'rl:~(l'ı lc\'hada ~u kelime yazılıydı: 
tı~1 F'jyAT! .. 

t l'an 
11•1 lıt? bir fikir! DUkkn.ndalcl .-.şyalarm 

~ ıııı .. lt P birdi; mesc'A: Ç.ruıta bir dolar, 
~rlı(t bir dalar, kundura bir dolar, llh .. 

~1..t n hacet kalmıvordu. Du· o kadar 
" "I! gö ,, 
llı-tJı cıu rııu ki az zaman sonra Frank v0ı. 

1ı_ 0 kltAnmı bUyUtmck mecburiyetinde 

11 
~ bıı aba sonra Nevyorkun her mahalle. 

lı. hu~:a ht-nzer d.lkkı\nlar açtı. Bu saye. 

1 :."'U.ıı b bır sen•cl kazandı. BugUn Anıcri. 
lı tJ 11 1ttı.~n her şehrinde bir şubesi ,·ardır, 

l'ıı 1:-r!itılt Pl!&ı:ı kndtır her ne istense bu'll'mr. 
'tı.ı 1 tı. ti' Çalışkan, Sc\•lmll bir kızla , "·en. 
l'ı ~ cı1~ kızları oldu. J{arı koca birlbirlrri. 
l: Ilı tıl(1l SC\•lyorlnrdı. Yalnız bir t<'Y C'an•n. 
ı <la h Ordu: Erkek Çoeul<lan olmaması .. 
~ a1tıar 
~ "e d 1 Hl!"dı. I\'ıırduliları mücsscscyJ 

b,,hır ''am etUrceeıc, al'e ismini ta.şıyn. 
"·~kl'rkek çocuklan Yoktu. 
cı ~. lı'ra~:ı:ları Edna \"o~'\'orth, 1900 sene_ 
t ~ı ~ k Hutton adlı birine tesadUf etti. 
~(Unıı, ~: bilen bu delikanlı, kızın hem 
1.1').. ltaıll Il'l de dmhoması,ı cldc- ctU. Fa. 
~ot ı:. 'l'aı!, derinin lşlerlle u~ra maya kal' 
'?' a ~ııı ınadı. O; borsacılıkta..,, borsada 
Ilı> rıl'at1ı arı oynamaktan :ı:evk alıyordu .. 
~ılu, rrın,,.azntnrla mc,ı;ul olm'll< iste. 

>-. ' li1ıt ~il bir ~on; bir gUn ansızın öldü, OC'ş 
ıı~ 1~ ltaı ız bıraktı: Barbara ... Bıı ya§tA 
-ııı C2.-ı.ırıı;lltık fel~kettir. ranrlıaın Hut ton ı 

tı gaınıı, k~dcrli olmMında b:ı ana 
ı:- • ll<l 
~ tt "-.. «:n mahrumiyetin çol< tesiri oL 

ıı. ... ı . 
ıı. tak 

• ~ at uıvnllı kız, yabancılar elinde, 
l:: • il t\ rnu!l:ı.b:.r:.:nc:rn r"':ı.hrum bU. 

o ... 1. 
,... l'tıı" • ~ crln:!cn ta" nlıp l:ı;::~·:n me;i-
.• ,, ,,or'1u su 
, tı. 'l' • tnlnelcr. dadılar C'lindc 

"4 lı On ll.'ıtııı \'e terbiyesine ln.'n':ı.r bakı_ 
".ııı''tl~ıo~e lltı Yasında iken bU} Ok balıasın
~ Uç Yn ınııyon dolar miras aldı. 

t lta.tı 11 ~ıncıa Ilı:'\ nh:ıtr ı :ı"ladı. Yanında 
' lt ' dört d 

ili, ba am du ş.ıınbr \'ardı. Bilylik 
lllı11 nut baaı ldare ediyor yıl'ık ge'irl 

Yon dolan kendisine l:'Önderiyor _ 

.1ı.ıcı :ı . .., ı:ıı r ı 11 r:lıı-r mily1nıcr /; ... _ 

clmı Ba1 bam 

B·ı-.;enç ı, zın t'~nııyct hay.ıtınn gırmcsl 

haftn'arcil Amerllm ga.zctclcrlni işgal ctU. 
r;ı:-\'yorlmn bUylık otclll"rlndr.n biri klrnlnn. 
mış ve ytl:ı: btn frank kıymetinde çtçckl<'rle 
sfü l •nnılştl. üvey arıasmın !:olunda. gllmllş 
bir ltemcr atlından gC"çerck otele girmişti. 1 

lfrrkesin heğcnd l{i k ı 1. 
B"lrbnrn, z-.ngtn o:dÜğu kndnr da gU:ı:eldl. 

Gayet ııık gi)' l>ılr pek tntıı konuşur, kmrJınl 1 
hl"rl>:r <' S('Vulrlrdi. 13UtUn ı;ôrcnlcr hayran 
hnyran lıa.knrlnrılı. 

1 
gvlı·nnıelc tt'.'l<llfindc lmlıınanlnr sayısızdı. 

F'ak:ı.t, bıtnlaı ın ıçinclcrı parnııını de/;11 l•ı:-n. 

disinl SC\'rni nasıl ayırmalı, samimiyetine nn. 1 

aıl lnanınnıı·: .. 
Dllnya gazeteleri blrlmç kere nişanlandığı. 

h:ıbnrlnl verdiler· ilk evvel bir yolo oyuncusu 
ifo ı;on!"<' AmC'::ilt 'ltn <'n klb:ır allcslne men. 
C-Jp l:i:- GC k:ın'ı ite ... B'rçok kere de (B:ı.r. 
barn)nın parlak lmva•yclerlnden birine ı;B. 

nUI v ·~dill-t, onunla. evleneceği zannolun. 
muştu. 

Bıı.hl.31cr tııttı'uyordu: Klmln'e P'lcnecrk .. 
Hrrk" ı nt<'"Ok rılmı~tı. Hnklnrı \'nrdı· ÇUn. 
itli orta in r,tı:ı: ı ı ir lcı:-, sonra iOO nıilyon 

\'ardı... 

Suor merak lı sı prens 
1 !l:.?3 de, bir ııeynlıat esnasında, gazeteci e_ 

ı1n dediği gllıl "dUnyanm en zenı;tn kızı,. 

öostıarmdan birlelle kocıısuıa tesadUt etti: 
Demir kralının kızı Loulae Astor Van Allen, 
GUreU prcnslorinden Ale.ıtlıı Midvaııl ile ev. 
lcnmlııtı. Şen, spor meraklım prens, Bar ba.. 
ranın tok hoşuna gitti. Hiç kimse birkaç ay 
eonra prensin karuıınclan ayrılacağuu, Bar_ 
bara ile evleneceğini hatırdan geçlrmed1. 

r.ondrada iken prens karısını bo§aldı. Bar 
bura, acele Nevyorka d6ndU. Bu .suretle de. 
dilcoduya meydan vermemek istedi. Prensi 
se,•iyor muydu?. (Prensin ve!atmdan sonra 
s6ylencliğiııe bakılırsa hakfkt bir sevı;i ile 
St'\'meıni§U.) 

Pt'ens, ="'evyorka geldiği uman o Nevyork 
tan kaçtı. Zan.f söslermektcn mi korkmuş_ 
tu? Lonılra ve Ne\'york kibar Aleminde, 
prensin k ll"ISIDI boşaıııa.ııının pek hoş S6rlil
medlğinl, biliyordu. O sehcble prc-nstcn uzak 
bulunmak lsUyordu. Uzun müddet şarkta 

ıscyulmt etti. Nihayet Slngapurda prensle 
lmrşılaşlı, ni§anlıındılnr. BC'raber Avrupaya 
dcindlllcr ve .Pnrlste yerleşıncğo karar verdi. 
l<'r. 1033 de Barbıı.ranın geliri senede 6 mil. 
yoıı dolan aşıyordu. 

l>nrlste, 16 mcı belediye dalre31nde ni. 
kı\hları k1}1ldr. Vandum meydanındaki palns 
lardan birinde verdikleri düğtic ziyafeti elfı.n 
hatU'lardadır. Londradnn meşhur bir caz hc-. 
yeti getirilmlşU, milyonlar sa.rtolunmuştu. 

J>rcns<'s; bala.}1DI \'enedlkte geçirmek iste. 
<il Duj1ar diyarında bUyUk bir saray kira
landı. •rrcnden inince, çiçeklerle slislU bir 
gond',.,,,. bindiler, saraya gittiler .. 

B:r buçuk senede 200 milyon 
dolar 

Fakat, bu zc\'k ,. J safa ömrti çok sür:me. 
<'•· iki sc'lcılcn az bir vakitte tamam 200 mll. 
.} ..ın dolar sartetml§lcrdl. Prens çok mUsrır. 
tı, h:nrısını ltlfı.oın sUrlil<luyorC:u. 

Barbara Rcnoya gitU. Ilu ktiçUk şel\.irde 
c '...ıımck kadar boşımmnli da kolaydı. Gider 
gitmez tnııu: davası açtı. Kararını aldı, 

prcnstnn ayrıldı. \'c: 
- Saadet p:ı.rn. ııe satın alınm ıyormuş! .. 
Dedi. Prense geline<': r~kl hovardalığma 

de,•nma başladı. Ve 1035 de lspanyada bir 
otomobil kazasında ötdU. O sırada. yanında, 

kendlalne vD.!'mak için kocasından aynJan 
zenr- _. lılr Macar kontesi vardı. 
Uarbarnnın blr vakitler: "DUnyanın <m 

znrlf adamı .... derllği gUzel prens bu suretle 
olUlcrc lmrı~tı, gitU. 

tık lzdl\'acında loklııan hayale tJğrıyan ı 
Barbara, sevilmek nr:ı:ıısundan kendini bir 
türlli alanııyordu. Fakat, yalııız kendisi için 
:ıı•vllnıC"k istiyordu. Bir sene ev\'el, bir kontla 
e\•lendi. 

Ncvyork f!alonlarınLla dolaşan bir ~aylaya 
ı;o~ıı Bıı.rbarn gen" gamlı. gene kederli hnJş. 
İhUmnı ynlundn gene Renoyu boylıyaeak.. 

Bi r şampiyonla evle nen 
milyo ner kadın 

Kccaınrından §iktıyet eden zengin kadınlar 
çoktur. 

YUzlcree milyon dolar sahibi olan Murrlcl 
Vanderbuld , da, ayni sebeble iki dt'.'fa Re. 
noy:ı gitmiştir. Halbuki o da güzı>l, eevlmll 
bir kadındı. Kocalarını, scr\'cll olmryanlar 
nraınnrlnn s<'çtl. Bir futbol şampiyonu ile ev. 
lc-ndl. 

Bu adam için, bUtUn kızların çıldırasıya 

•• 
• Saç u ae 

• Yüzünüzün kusurların ı 
saçlarınıza vereceğiniz şekille 

gizleyebilirsiniz 
Sıze en iyi giden ba§ tu\·aleU acaba han. 

glsldll' Şüphe yok ki bu hususta lmt'I knna.. 
atıerınlz vardır. Bu ltanaat, dnba fazla teC'. 
rUbc!erinlzdcn çrlcmıştır, yani daha fazla a
melidir. 

Halbuki: Blr de işi daha esaslı şeklldo 

halletmek ve şimdiye kadar yapılmış olan 
bırçok tecrUbclerdcn tıkarılmı~ kaldclcrdctı 

istifade ederek btr neticeye varmak dn 
mliml,ündür. 

Baş tuvaleUndcn ne bcltlt'.'nır'? Baş tu\"ale. 
tinden bcklenc.n, her tuvaletten beklenilenler. 
cllr. Yani yüztln güzel ,.e cru'.Jp kıstmlarınw 
daha raiıa meydana çıkama.sının ve kusur. 
lu sayılabilecek kısımların da nazan rikkati 
eclbctmcmes.lnln temini gayedir. O halde ilk 
yapılacak i§ şudur: 

Başınızı lelkılt edip her bir uzvunuz hak_ 
lnnda muayyen kararlara varmak. 

Bunu )'1l.ptıktan sonra tamamen bltarnt 
gözle, yUzUnUz, ağzınız, dudaklarınız boynu. 
nıı:ı; hakkında ayrı ayrı ve bunlarm her bf_ 
rlnln başınızın heyeti umumlyeslndeki mev. 
kllnl ve durumunu da bilhassa tesblt cln1ck 
icap eder. 

Ru t"tldk sonunda, tebarüz fltirllmesJ it\. 
zıın kısımlarla, n11,za.rı dlltkall celbclmcme. / 
si icap eden kısımlar sizce tam bir kanaat. 
ıe meydan!\ çıkm ış olur. 

Baş tuvaletinin büyiil< 
ehemmiyeti 

Baş tuvaleti, bir bayanın gU:z.clllğinl temin 
için en fazla dikkat edeceği bir şeydir. Çlln
kU saı:ıar, kendilerine \'er!lehllecek muhtelif 
şeklllcrlc cmlrleriml:ı:e tamamen muU güzel. 
ilk vasıtalarıdır. Hs.lbuki saçlar glbl istedi_ 
ğlmlz ~ekle girebilecek ~kn neyimiz \'ardır 
1•1? 

Saı;lara verlleeek tıeklller sayesındc yüzO. 

Bu kn<lın,.. yaptığı sac tuvaletini ken 
disinc yakrştırabilmiştir. 

sevdıklerl, bcm de zengin bir delikanlmm 
c\'lenme teklifini reddetmişti. Ulks bir ha
yatın altın anahtarını eline verdığt adamın 
önırU oldulıc,:a kendisini seveceğlnl 5anıyordu. 
Halbuki kocaSI bu IUks hayattan zevk n.L 
mıyordu. Karııımın verdiği dolarlan, Ncv. 
:yorlrnn Adi barlanııda, tı.di kadınlarla urte. 
diyordu. Bir gUn kendisini sarhoş ve sokakta 
yatarken bıılrJular, getirdiler. OstU başı par_ 
ça parça, ytlzU ve göZU bcro i!:inde idi. Mu.. 
rlcl hiç ses çıkarmadı, hususi tayyaresine at
aUndı, Rcnoyn gitti, mnhkemeye müracaat 
etti. 

Kocası hAltlm hu:ı:urun:ı çıkınca ne s6yle. 
se bcğenlralnlz: 

- Bu kadar tıUz bir patrondan kurtuldu.. 
ğunıa çok memnunum! .. 

Muricl. az sonra bir ~kn §alllpfyonla C\'. 

lendi. Fnket onunla da uzun mUddet geçine.. 
medi, ayrıldı. 

Boşanma şehri 
G:ı.zetelerde ismi seçen, filmlerde görUlcn 

bu kUçUk şehir nerede ve nasıl bir yerdir?,. 
Nevada dağları arn.suıda sıkışmış kUçUk 

bir ı.ıehlr. latruıyonda trenden inllfnco göze 
çarpan ilk şey §U garip lcvhadır: 

"Ucno; dilnynııın en klltUk !iChrl, halAs.. 
kAr Jtcno, bal;'TI Jıı.ruk.L'.ı.rı, lmlbi krnWıın 

o1Amlıı.r ... , 
HAklnıler; milyonerlerin, sinema yıldı7.ları 

nın şlltA.yeUerlni sUkCıneUc dinler, ve be>§nn.. 
ma kararını verir. 

Bu <kalpleri kısıklnr) şcbrl beledlyesl, se"f' 
dnlarmda aldanan, bir hayal inkisnrma uğ. 
rnya.-ılar yllzUnden hayli \"arida.t temin et. 
mcktedir. Yeni dilnynm her yc.."'incle bir çok 
ldmaelcr buraya ko§&rlar. Her 15 dakikada 
bir taııı.k karan \'erilir. Mahkemeden bo§:J.n_ 
ma karnrmı alıp çıkanlar, psrmaklarmdaki 
nlşsn halkalarını cl\'ardakl kUçUk dereye a- • 
tarlar. Derenin Ustur.deki köprUde dalma 
kalabalık vardır. Bıınlnr; atılan halkaları 

1 
çıl•armıı.k için dereye giren çocukları seyre.. 
der, eğlenirler. 

F. Samih AKSOY 

nUzlln şeklini deği§llrmek, büyük bir buru. 
nun bllytlk!UğUnU göstermemek yalnız mum. 
kUn değil pek de kolaydır. 
Baş tuvaleti bu kadar bfiyOk bir ehemmi

yeti haiz olduğu halde maalesef bizde üze. 
rinde durulur bir mevzu olarak de ıılınm .z. 
Çolt defa bir bayanın berberinin yaptıS'J ~ry 
o bayanı en fazla memnun eden bA§ tu\ :ııet 
olur. 

Halbuki, her bayan, bcrberin:lr.n c' 
kendi yüzünU tetkik edip, baş tu,· Unfnı a., 
mi olması icap ettiği hakkmcla lıtrınt hUkfim 
vermelidir. 

Baş tuvaletinde esas kaideler 
Bil§ tuvaletindeki esas ltaldcler §unlardırı 
l - l::ğer burnunuz bUyOk ise alnmız lizc. 

rinde bukle yapmanız JQzımdır. Bu sur\!lle 
bumun yansmın g!izdcn kaybolmaı;ı mum. 
l<Undür. CReslmd bir numaraya bakınız) 

2 - Eğer 'boynunuz uzun, yUz1.lnUzde el • 
hmeık kcmlklcrlnlz: yüksek yahud da alnmız 
btlyük ve açık ise veyahud da bunlardan her 
üçU de mevcut ise bukleler göz veya kulalt 
hlzaamdıuı bn§lamıı.lı, elmacık lmnlklcrlntn 
vOcuda geUrdlğt boşluğu doldurmalı \'e en. 
aeye doğru devam etmelidir. (Resimde ı 
numaraya bakınız), Enseye doğru devam e_ 
den ve kısmen CIIBC)1 !irten·bukleler boynu. 
nuzun uzunluğunu kaybetUrlr. 

8 - Eğer yUzUnUz uzun ise saçlarınız bag 
lara!ta dUz fakat elmacık ltcmlklerinlzln 
hlzaıımdan IUblU'<'n yU:ı:linUzn g<'nlş göstere
ce1c şelölde ve ancak lJU lmdar, dalr;ah veya 
bııkıeıı olmalıdır. (Resln1de 3 nuınaraya ba... 
kırıız). 

4 -üst tarafı düz ve arka tarafı faz!& 
çıkıntılı ~lar da vardır. Bu nc\i bll§laı 
tçln s:ı.çlnr tıdcta bir hllftl veklide t.anzını e... 
dllmell \'C bukleler, kulakların arkasından ı. 
Ub:ıren allına doğru dc,·am etmelidir. CRe.. 
simde d numaraya bakınız), 

Meyve suyu 
• • • 
ıç ı nız 

Meyva sulanna karşı gösterilen ral 
bet günden güne artmaktadır. 

Taze meyvalarm sulan sıhhate pek 
faydalıdır. V c iyi bir gıdadır. Ayni za 
manda idrar sökt•:irür ve bağırsaklan 
mülayim tut:ır. Knracığer hastalıkları 
na müptela olanlara tavsiye olunur. Çeh 
reye güzellik de verir, taraveti arttırn. 

Meyva suları, yemekler.den yanm 
veya bir saat evvel alınır. 

Üzüm suyu - Vitarnim boldur maf 
sal ağnlarrna karşı iyidir. 

Çilek suyu - Kuvet verir. Romatiz 
madan muhafaza eder. 

Kiraz suyu - Mafsal ağnlarmaı, 
Şişmanlığa, kabıza karşı iyidir. 

Yaban Mersini - Az haınızlıdır.
Serinlik verir. 

Ananas - Çok şekerlidir. Mesane 
hastalıklanna karşı kullanılır. 

Elma suyu - Vitamini boldur. Mi 
de ve bağırsakların iltihabına karşı iyi 
bir ilaçtır. 

Siyah frenk üzümü suyu - Hafif 
hanuzlı. Hazmı kolaylaştırır. 

J;'rl'"ıı1< üzüm;i suyu - İştihayı acar 
M üdrirtJir. • . 

Domates suyu - Vitamini bol.dur. 
Portakal suyu - Vitamini pek bol 

dur. 
Ağaç çileği suyu - Şekeri ve hazmI 

kolaylaştmcr maddeleri boldur. 
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Tehlikeli 
sporlar 
yasak! 

Yıldızlar arlık istedikleri 
sporu yapamıyacaklar 

Film ıirketleri nazarında yıldızla· 

nn hayat tarzlarının çok büyük bir e· 
hemmiyeti vardrr. Yıldızların yalruı: film 

deki vaziyetleri değil, stüdyo haricin
deki hareketleri de kontrol edilir. 

Son defa Holivuddan verilen bir ha 
bere göre, yıldızların tehlikeli idman 
ve sert sporlarla meşgul olmaları mene 
dilmiştir. 

Filhakika Varner şirketi, bu ıene, 
yıldızlarlıı imzaladığı kunturatlara bu 
kaydı koymuştur. 

Vaktiyle Greta Garboya aıkından 
dolayı, tayyareyle taklak atmaktan vaı:· 
geçmiı olan Jorj Brend, bu defa, tay· 
yareciliği tamamiyle terketmek mecbu· 
riyetinde bırakılmıştır. 

Dik Povel, artık birçok muvaffa· 
kiyetler kazandığı Polo müsabakalan
na iştirak edemiyecektir. 

Jorj Brend gibi, meşhur bir tayya 
reci olan Erol Flayn .da uçmammayı te· 
ahhUd etmiıtir. Büyük bir at meraklı
sı olan F.ransız artisti Feman Gravcy 
de, artık yanılara giremiyecek, sa.de· 
\:e at Uzerinde ağır ağır dolaşacaktır. 

Tin o Rossi 
Bu Fransız yıldızı 

da Hollvuda 
gidiyor 

Gail Patrick 

Fransanın bir~ok sinema yıldızlan 

gibi, Tino Roasi de, nihayet Holivut 
atildyotan tarafından davet edilmit ve 
bundan Uç gün evvel oraya hareket et· 
miştir. 8 ir yıldız doğdu ! 

Aslen Korsikalt olan Tino Rossi, en 
kısa zamanda yıldızlığa yükselen ar
tiratlerden biridir. 

Bu isimdeki renkli film 6 bin sene sonra da gösterilecek 
Janet Gaynorla Fredrik Marş'rn baş ka, Amerika reisicumhuru Ruzveltin, 

rolünü yaptıkları "bir yıldız doğdu,, a

dındaki renkli Hlmin 6000 sene sonra da 
gösterilmek üzere muhafazasına karar 
verilmiştir. 

Amerikanın Ogelthorpe ıiiniversitesi 
rektörü doktor Jakobs, bugünkü hayatı 

canlandıran bu filmin müstakbel nesil

ler için muhafaza edilmesi hususunda, 
eserin enaryosunu yazan David O. 

Selzn~.:k'in yardımım istemiştir. 

Doktor Jakobs'un planlarına göre, 
bu film, Atnerikada Apalaş dağlarında 

yapılacak bir lahdin içine yerleştirile· 

cektir. Fflmin bozulmaması için paslan 
mıyan çelikten bir sandık yapılacak ve 

içi, hava yerine azotla doldurulacaktır. 

İyice kapalı olan bu sandık ancak altmış 

asır !Onra açılaı.:ak ve o zaman, Holivu 

dun tarihi, müverrihlerin gözü önünde 
canlanacaktır. 

Ayni lahidin içinde, bu filmden baş-

Kugu kuşunun 
Ölü •• ' mu ••• 

Son filmler müsabakasında birincili 
ği kazanan ve büyük mükafatı alan ku 
gunun öHimü 1 filmi, operada çalışanla 
rın hayatlarına dairdir. 

Filmi yapan Benua Lcvi altı ay ope 
raya devam ederek sanatkarlann, me-

murların hayatım tetkik etmiş, nasıl ça 
lıştıklarını, neler yapt1klarını bizzat gör 
müştür. 

Holivulta 
boşanmalar azaldı 

1932 yılna kadar sinema cennetin 
de yıldızlar bugün evleniyorlar, ertesi 
gün boşamyorlar.dr. Her gün bir e•;len
me, her gün bir boşanma oluyordu. 

Bu son sene içinde boşanma vakala 
rı, yok denilecek dera..:ede azalmıştır. 

{'. Moris Kammaj tarafından yazılan 
(Masum) romanı filr.ıc çekilecekti~. Baı 

rolü. meşhur Fransız komiği Noel Noel 

deruhte etmiştir. 

altıncı Corc'un, Musolini, Stalin, impa· 

rator Hirohitanm ve asrımızın en büyük 

arkeoloğlariyle tarihçilerinin seslerini 
ihtiva eden plaklar bulunacaktır. 

Bugün, milattan beş bin sene evel, 

firavunlar zamanındaki hayat hakkında 

hakiki bir filmi seyredebilmek, şüphe

siz, ilim için, hiç bir servetin temin e

demiy~.:eği bir hizmet ve iyilik olurdu. 

Bu gün herkesin en küçük bir para 

mukabilinde görebildiği ve belki de hiç 

merak etmediği bu film, altı bin sene 

sonra, şüphesiz, ayni kıymeti haiz ola
caktır. 

°Filhakika, daha bundan üç sene ev· 
vel Tino Rossi Parisin kt:içük kabare
lerinde şarkı söylerdi. Bir müdet son· 
ra, muzikhollerde daha müsait bir iş bul 

du. Sesinin güzelliği yavaş yavaş alaka 
uyandırmağa başladı. Ve radyo şirketi 

kendisini davet etti. Fakat, ancak bun 
dan sonradır ki, Tino Rossi, plaklarda 

söylediği prkılarla seri bir şöhret ka
zandı. Bu töhret ona sinema stüdyola
rının kapılarını açmakta gecikmedi. 

Tino Rossi, arka arkaya çevirdiği 
yanm düzine filmde gösterdiği muvaf· 

fakıyet üzerine şimdi de Holuvutda gi 
dtf.:e~ ve orada şüphesiz çok daha karlı 
anga1manlar bulacaktır. 

Moris Şovalya 
boks yapncak ı 
İstirahat maksadiyle muvakkat bir 

müddet için sahneden çekilen Moris Şö 
valye meşhur boksör Al Bravnun bir 
·:oks maçı yapmak teklifini kabul etmiş 
tır. Yakında bir film çevireceklerdir. 
Bundan bahseden Al Bravn gülerek şu 
sözleri söylemiştir: 

- Eğer Moris bu müsabakayı kaza 
• n:rsa hakiki şövalye yani boks şö·ıalye 

sı olacaktır. 

Marlen Ditrlb'ln 
son filmi 

Marlen Ditrih yeni bir film çevir
mek için liolivuda gitti. Yakında, Melek 
filmin.de göreceğimiz sanatkar, bir müd 
dettenberi Pariste bulunuyordu. Tatil 
müddetini geçlrmek için kocası ve kızı 
ile beraber oraya gitmişti. 

Çarli Çnpl:nin bulup "yumurcn!.' 1 
filminde sinema aleminde meşhur ettiği 

Çcl:i Kugan geçen haf ta HoHvudc'a film 

yıldızı Betti Grablc ile evlenmiştir. Re 

ıimde yeni evliler kiliseden çıkarlarken 

göriilüyor. Çeki Kugan §İmdi 22 ya§ın 

dadır. 

Holivuddan telgraf telgraf üstüne 
geliyor, yeni çevrilecek film için bir an 
evvel hareket etmesi isteniyordu. Sanat 
kar, eşyalarını topladı, tam yola çıkaca 
ğı esnada kızı hastalandı. Tabii hareke 
tini tehir etti. Kendisi de hafif bir grip 
ten muztaripti. Ana ve kız her ikisi de 
iyileştiler. 

Marlen bu ayın sonunda Holivud.Ca 
bulunacak, ve Ernest Lübiçin idaresi al 
tında yeni bir film çcvirc.•.:ektir, 

1 - Olcuyucukırıma bir tebrik kar
tı çizdikten scmra, sinemaya gitmek 
için hazırlandım. 

S - Taksimde>ı tl§ağıya inerken 
.~unları gördilm: Bir atış yerinde, ço· 
cııklnr birtakım fotoğraflara nişan a-
lıyorLardı. Meğer hocalarmm resimle· 
riymiş ..• 

Kaırga, ökalızlYı 
©B<dllYıırebDDDır mn ? 

Otomobillerin her gün, her yerde bi
rine çarptıklarını, birini ezdiklerini işi· 
tiyonız, görüyoruz. 

Fakat, bir adamın otomobile çarptı· 
ğınr, otomobili ziyana uğrattığını, ve 
1.:ezaya çarpıldığını söylersek ne dersi
niz, inanır mısınız buna? .. 

Dahası var: Küçük bir karga da. ko
caman bir öküzü öldürmüş!. Nasıl 

demeyiniz. Olmuş işte .. 

' 1 

• .. 
4 - Sinemalardan birbıde gördi!' 

i/üm faaliyet naznn dikkatime çarptlı 
sordum. ".Ar::ııyu, tlmumi') 11::cri11C ıo· 
oalar tek pencereli kapalı kııtttıar JUi• 
liM konuyorrnwı! 

ııı...-..ı..----- fjf' 
6 - Rozet dağıtan çocıı7~wrı ı,1,1 

ditm. "Maşallah, giil gibi. çocuk ıô/ 
demeye va7d.t kalmadı. "Ba~~ıcrı' 
atıyorsımln diye çalyaka Sll,;ı 
dim. 

Geçenlerde (Alsas) da, öküz.ün biri 
demir bir direğe yanlarını sürerek kaşın 
maya ba~lamı~. Direğin üzerinde "lek- • 
trik telleri bağlı imiş. Öküz rahat rahat 
kaşınırken bir karga gelmiş, .direğin üs
tüne konmuş. Nasılsa ayağının birini 
(izolatör) ün üzerine dokundurmuş, bu 
suretle cereyanı direğe vermiş, zavallı 
öküz yıldırımla vurulmuş gibi simsiyah 

olmuş .. DDı.;&;;~~----- ~11· . tı 
Karganın da aynı akibete uğradığını 

söyleme~e lüzum var mı?. 
İkinci vaka da Amerikada (Teksas) 

eyaletinde geçmiştir: Otomobilin biri, 
sokağın ortasında .duruyormu~. Yolun 

karşı tarafına geçmek istiyen bir adam, 
nasılsa dalgınlıkla otomobili görme· 

miş ve şiddetle çarprruştrr. Bu çarpma 
neticesi otomobilin ı.:amı kırılmıştır. 

Şoför, yaygarayı basmış, gelen polis 
zavallı adamı yakalayırl.:a karakola gö
türmü~. İfadesi alınmış, otomobile çarp 
mak, ziyana uğratmak suçile mahkeme 
ye verilmiştir. 
ıMahkeme, suçluyu 350 frank para 
cezasına çarpmıştır. 

- TevkifhanciW birine, niçtıı 
dığmı .wrdttm. Dart yandı: . dtdilJ 

- Bir sıcak yemek y.;yclılfl ·ytd" 
bC1J ağabey ... Bakalım l.a<; t.ıV '!/' 
_gv_i~-~!--~----~----~-d' 
Ayakların itit>B,. 

olduğu de"ir" bil' ııd' ı: 
Bir asır evveline kadar A ~~of'" 

çok köylüler yastığa başlarını r0rl'~· 
yerde ayaklarını koyup uyll) dlltı > • 
Bu, asıl zor işin ayaklar tarafın 1, 151 

pıldığı ve binaenaleyh erı faJ
11

:a>t 
v J(ll 

rahate onların layik olducu 
<len ileri geliyordu, 
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Koltuk 
Cieğnekle ri 

iııs~luiıı kenar semtlerinde ne garip 
'rop ~ar Ya§ıyor ! İşte onlardan biri : 
rıı.ı : •• AYnı mahallede oturuyoruz. O. 
betıeıaktan tanıyorum. Vücud1!11a nis
~akı Pek cılız kalmış hareketsiz ba
tı.ık ~l'I~tutınuyordu. Ve, yürürken kol-

.\r egneklerine dayanıyordu. 
~kık ka~ında kamburu vardı.. Göğsü, 
ıu. hır konak şahnişi gibi, ileri doğ. 
\'e ~ı~ıntı yapmıştı. Ufak başı. i)n 
dlltur a iki çıkıntının arasında kJSik 

Aı,ıu~Ordu. Sıska yUzü kara sarıydı. 
Se\'i 1.a~ı çöküktü. Siyah gözlerinin 

bir ~lılığini görmeyiniz: Ne korkunç 
~ ıısan diyeceksiniz. 

~lk~ı n.edir? Bunu ben bilmiyorum. 
lUrı 1

' kırnse bilmiyor. Ona, mahalleli-

kab .. ~erdiği isim şu: Topal. Cami 
·ısta 

taıı. nına bakan sokağın içinde, "i-

~aıı"~~l>tsı acaip iğriliş büğrUlüşlerle 
t-ll'ı \.. _ _.. k b' 

t0~ 1 
' vuuuç a ır ev vardır. Bu ev, 

~~u'~ e:idir. Mavi, çil gözlü, buruşuk 
~l'. htıyar annesile, o burada otu-

~ab 
~ol'ıı ahtyin ne zaman çrktığını bilmi· 
~ lll. Mahalleye gece yarısından bit 
b evveı d"' . atrn onerdı. Niçin? Belki göze 
~ord aktan çekiniyordu. Bel.ki utam-

a:k~· Belki hakarete uğramaktan, 
~ııı.de:a rnahalle çocuklarının dü~me-

l\ korkuyordu. 

~h-:~u.nhk bir gcct:de, onun dönUşünü 
ı:tlt. tını. koltuk değnekJerl, bir dü-

Je gi 
~ den bir ahenkle kaldırımları 
~rd :Yordu. Ve, bfrer eski pa.bucun na-

l~l'itı an koruduğu tahta, karanlık ev

tlııuı~~kık saçaklarında.. Kafesleri, 
~\ e üş bir kumaş parçrun gibi sey. 
lel'l b~ltlbalarmda öten bu sesin akis
ıı ır ga . 

.. t~" .... rıp ac1hk taşıyordu. Ben, 
dliııi ·• ~ozlerim yaşlr, hep onu düşün-

ı.,,sı d ... 
~ıq bit • ogurduğu bu garip mahluka 
l, loh lr ne kadar üzülmüştü. Ve, beL 
~ b sa döşeğinde onu görmeğe ko 

lııi ı~;bası, sevi ınıek mi, kederlenmek 
~lıtı. ~'.11 geldiğini takdir edemeden 
".ııah ır lllÜddet şaşkın kalmıştr. O, 

bilir~~n bir garip cilvesiydi. Ne dene
ı. ...... " 
~lltj · ~\na, '.ıabıt belki üç, belki beş, 
bı Yedi 
ı.il eei~ b" ~ne, ırsana çok az ben:ı:iyc.:1 
'\, b· ı.ıcuş mahlfıku . acı bir utanç
ı. ıı· 
~dt. J? YE>re çıkarmamışlar, saklaıotş-
~ıı. tn akat, ınl•?.yet .. Şüphesiz ki bir 
?tı· lhaıı : 

ıııı b=r . erıın marangozuna, mını 
lQ1~lı. lh ç.ıft koltuk değneği ısmarlan
~hlüı. tınıa1 yine bir gün, bu talisb 
«la... ,, d • 

~ll l'?k e.gnekl~rine dayanarak ~o-
~te- rnırııtı. 

~1lltıı l·doğuşunrlan Uç gun·· sonra baba 
ıı;a_ •Ula~ ' 
~beli . gına fısl:ıdığı ezanlı adını 

peşinde sUrilklendiğini görünce, me
rak duydum. Bu da kimi oluyordu? 
Bu adam, yoksa bir iskatcı mı? , 

* :f, :(. 

Öğrendim: "Topal.. her cenazeye 
koşmayı bir vazife biliyor. Çünkü .. 

İçinde bir hicran var. Bunu bana ma
hallenin ihtiyar sakası anlattı. On se. 

ne evvel, yirmi yaşındayken de "To

pal,, böyle çelimsiz, hastalıklı bir in-

samnış. Ba.basmm öldüğü gün, onun 
kabristana kadar giderek fenalaş

masından korkmuşlar. Koltuk değnek 
lerini saklamışlar .. 

Babacığının cenazesinde bulunma
yan "Topal,, şimdi her rastladığı ölü

nun peşine takılıyor, koltuk değnekle. 
rine dayanarak, hırıltılı nefeslerle so

luyarak, en uzak kabristanlara kadar 
yürüyor .. 

Retat ENiS 

Mavi kulakh 
yankesiciler ı 

Son zamanlarda Bükreşte, yanke
sicilik bir hayli artmış bulunuyor. 
BUkreş polisi bunların faaliyetlerine 
bir nihayet vermek için, lıUmmall 

bir şekilde çalışmakta ve bir çok 
tedbirler almaktadır. 

Polis komlserlerınden biri, yan
kesicilerin tanınması için, garip bir 
çare bulmuştur! Bu komiser, yanlrn
slc!Ierln kulaklarının, biç bir şekil
dede çıkmasına lmkn.n olmıyan, ma
Yi bir boya He boyanmasmı teklif 
Ptmlştlr. Böylelikle, BUkreşliler, ka 
Jabalrk yerlerde, "Mavi kulaklı,, a-
damları yanlarında göra11ce, cüzdan 
!arına ,.a üzerlerin<lcki diğer kıy

metli şeylere dikkat edeceklerdir. 
Bu suretle, yankesiciler, ''icrayı fa-
aliyet,, imk!nını bulamxyaqaklarr i
çin, meste klerinden '"" zgcı;ccekler
dt. 

Fakat bu teklifi tatbik sahasına 
koymak o kadar kolay olmamıştır. 
YankesicJler, bunu haber alınca, der 
hal bir kongre toplayarak teklifi 
şiddetle protesto et.mişlerdir. 

nıg·er taraftan, kongre bir heyet 
intihap etmiş ve bu heyet hükumete 
müraC'aat ederek teklifin "insaniyet 
ııanıına,, kabul edilmemesini ve yan 
kesiciler için "talil erinden istifade 
etmek fırsatı .. nın baki kalmasını is
temişlerdir. 

Polis komiserinin bu "da.hJyane,. 
buluşunun tatbllt edilip cdilmlyecc
ği henüz malum değildir. Fakat bu 
teklifin, şimdiden, hayırlı bir hiz-
mette bulunmuş olduğu muhakkak
tır. Çiinkil yankesicilerin kongre ha
linde bulunduklarr üç saat zarfında 
Bükreşte bir tek yankesicilik ha.di
sesl olmamıştır. 

Kadın - Ne diyorsun! Ben seni 
zengin sanıyorum. 

Erkek - Sevgilim, ben sana hep 
hayatımın yegane servetisin demiyor 
mu idim, 

ffe\~olk çgı©~OlYık 
Yanında bir çocukla bir yere girdi .. 

Boş bir koltuğa oturdu. Saçmr kestirip, 
sakalını tıraş ettirdikten sonra kalktı. 
Çocuğu göstererek: 

- Çocuğun lda saçlarmı kesiniz, de • 
di, ve iJave etti: 

- Ben on dakikaya kadar gelirim .• 
- Başüstünc efendim .• 
Çocuğun saçları ke-sildi: aradan on 

dakika daha geçti; gelen giden yok.. 
Berber çocuğa sordu: 

- Baban nerede kaldr acaba?. 
Çocuk hayretle gözlerini açtı: 
- Babam mı? Benim babam öldü .. 
- Pt'ki beraber geldiğin adam am • 

can mı idi?. 
- Amcam filan değil, hiç tanmuyo

nım. Yolda beni çağrrdr, gel senin saç· 
larmr kestireyim, dedi. Ben de razı ol. 
ıdum. 

\ 

Yağlr müşteri tabii hiç görünmedi. 

=rar~lQ>nıKn kaılQ>nO @Da 

m D'17alliil ~Sllf'<Sllr 
Şehir meclisi uzun müzakerelerden 

sonra yeni bir darülace7,e yapılmasına 
karar verdi ve şu karar suretini kaıbul 
etti: 

l - Şehirde <'Skisinin yerinde yeni 
bir Darüla<'<'ze binası yapılacaktır. Bu 
iş için lazım olan malzeme yıkılacak 
olan eski Dari.ilaceze binasmd:ı.n te-
min edilecektir. 

2 - Eski darülace7..c binası, yenisi 
yapılıncaya kadar kullanılacaktır. 

NOT- Mcvzubahs olan İstanbul şe
hir meclisi değildir? Fıkra fransızca
dan tercüme edilmiştir. 

-
- Gene birisi ezilmi§. 
- Ne felaket, süıemaya geç kala-

cağız! 

11 

Bir işçi gibi fabrikada çalıştım; hizmetçilik yaptım ! (17> 1 
n=tıaıceır ~cenn evDliil<e ça~oır<§Jı 

işçi kızın davetini 
memnuniyetle 
karşıladım 

Bir işçi ailenin yaşayışını yakından 
tetkik edebilecektim 

Sağa !:ı.:ıktım, sola baktrm, yanımda • 
ki kızlar: 

- Yapma krz! 
- Etm: kız! 
- U sı a krzar krz !. 
Diye lıeni işime teşvik ediyorlar. 
Gene bunlardm öğrencim gi usta bu.. 

gün bh ı~iye yel \•ermiştir. 
- Neden? diye sordum. 
Bu sucı.!imi cevapsrz brraktılar. Bel

ki de o, kendisine verilen ücretin kar
şrhğını fabt ;kaya işiyle öde yemiyordu. 

* * * 
Hacer beni çok bekletmOOı'. Hemen 

koşar adımlarla geldi. Beraberce kapı 
klan çıkJrk. 

Hacer, Halıcıoğlunda, Ayazmada ot\1-
ruyordu. Kendisinin söylediğine göre, 
bu semtte belki cambaz da oynayacak
tı, Hem cnu 5eyredecck, hem eğlene· 

cek, hem de konuşacaktım. 
Merakım ne camlbaroa, ne eğlence -

ide, ne de konuşmaktay<lı. Bir işçi evi
n:. yakmdan görmek, bir işçi ailenin 
yaşayışrru yakından tetkik etmek imka· 
nrna kavu§mak istiyordum. 

işte bunun içindir ki Hacerin tekli -
fini cana m:nnet bilmiş ve hemen ka • 
bul etmiştim. 

Hacere gelince, o da davetini kaıbul 
etmemden memnun görünüyordu. Yol
da giderken hep o konuşuyordu.. Dün 
gece Şehremininde bulunan akraba1an -
na gittiklerfni, Naşidin komikliklerini, 
aktrislerin açık saçrk kıyafetlerini an
latıyor, yarı uyku içinlde geçen geceden 
sonra bugün, öğleye kadar çalışmanın 
kendisine pek ağır geldiğinı:. söylüyor -
du. 

Hacer, M çirkin, ne de güzeldi. Giyi
nişi, basitL:ğine uygundu. Zaten yüzüne 
bakan da on da daha başka bir mana a
ramıya heves etmezdi. 

Biz, işçilerden aynlıp ta bir k.ay:ığa 

atlamak için yol aldığmuz sıraida yanı

' mıza gen~ bir rşçi kadrn daha taktlımş
tı. 

Genç kadırun, siyah ince mantosu
nun önü açrktı. Ve, arkasındaki eski 
yamalr, basma entarisi görünüyordu. 

Güneşten rengini atmış, krep damor 
baş örtüaünün uçlarını çenesine bağla· 
mış, sarlutmıştı. İlk bakışta insana gü
zel görünen bir tavrrla mütemad.:ycn gü 
lümsüyordu. • 

Fabrikanın tam arkasına düşen sahi
le saptık. Buradan bir kayığa atlayarak 
doğruca H.alıcıoğlunda geçecektik. 
Kirli sahilde, dolmuşa adam taşıyan 

kayrk~ılar vardı. ~unlardan birinin ka
yığı ~-ieta dolmuş gr:biydi. Bizi bekli -

:········ .. ····-······· .. ·············--·-···········~ • • : Röportaiı yapan : : . . . . 
i Neriman s . . . ............................... -····---............ . 
yormuş hissini verecek surette, daha 
görür görmez: 

- H::ıydisenize •. Kallayor 1 •• 
Diye bz ğrrdı .• 
Bu dav~te bir an evvel icabet ede

bilmek için koşuştuk. Bi.z atlar atlamaz 
da kaytk~ı. elindeki kUreği sahile daya
yarak kayığı açtr. 

Kayıkta. kaldmlı erkekllyiz. Erkek
ler aralarrnda konuşuyor ve gülüşüyor
lar. Biz, bir kenara çökmü~ ve onlara 
hemen hemen arkanuzr dönmüş vaziyet
teydik. 

Biribirimizl görmüyorduk. Fakat 
çekingen ve yılışrk bakrşlann sandalın 
havasmd:ı belirsiz bir dalga yarattığını 
hh>sediyoıduk. Yanımızdaki genç ka
dm, kıskanç kocasmm hayaliyle, ba~ 

örütüsünün sarkan uçlannı çenesine do
ladı. 

Ben, ıdenizi, giden gelen ka}'lklarr, 
vapurları seyrediyorum. Hacerle genç 
kadın, yavaştan konuşuyorlar, galiba da 
kazan kaynatıyorlardı, Mevzularını bil· 
mediğim içfo arasxra kulağıma çarpan 
cUmleler<len bir mana çrkartamıyor· 

dum. 
Nihayet karşı sahili bulduk. Yüzer 

para vererek sandaldan atladık. iskele· 
den yürüyerek !dar bir sokağın başına 
geldik. Genç kadın, yanımizdan koşa 
koşa ayrıidr. l{oca.sı mez.bahada ame -
leymiş .. Orta yaşlı bir adammış, eve 
her akşam et kokulan içinde gelir, va· 
zif esi 7 5 1tunı1 gündelikle koyun göv 
delerini sntmda taşımalmu1 .. 

Kaynanası, kayınbabasr, görümcesi 
varm.rı, beş senelik evliymiş, üç yaşrn 
lda bir oğlu da varmış. 

Aynlmazdan li.raz önce konuştuğu 
mevzu yemekti. Acele eve gitmesi icap 
ettiğini, öğle yemeğini hazırlamak mec 
buriyetindc olduğunu söylüyordu. 

- A~aindan kalma fasulya. merc:i.
mekli bulgur pilavımız var, diyordu. 

Belki kocasr eve gelirken lbir kilo da 
üzüm alm getirirdi. O aynlınca Hacer 
de kend'rh11den bahse başladr. 

- Benim de babam kahvecidir, dedi. 
Ona Hacr derler. 

Sonra -:!aha geniş, daha hususi izah 
lara girişti. 

Babasımn kendi babası olmadığıru, 

anasının bu aldama r.ki defa vardığrnr, 

bu evleni§lerden birincisinin nikahlı, 

ikincisinin nikahsız olduğunu söyledl. 
tJS""' Devamı var d ıtekt ~1 

belki bu tarfüten başlıyor .. 
la1~ ~u~r::~ S~kakta artık ismi topal. ı-----n•::ı•b•cr•i•n•d•e•n•iz-,··e-m•a•ce•r•a•r•o•m•a•n•ı•1•8----cevheratın, Yüzüklerin, kontluk taçlarının, ger

di lltıı ath gı~·ernezdi. Sağlam akran 

1
-

1 
danlıkların, bileziklerin adları ve tarifleri oldu-

. ~aı ....,ına sokı•lam"'-..J Çeli · ğu gibi tarihi bir antika "ekmecenin de tarifi var l "att . n;cA.tf. :nsız- . ,,. 
~:dı, ~ 

1 
1• Belki düşer bir yeri kırı- dı: Bu çekmecenin üstünde meşhl!r Jean Petitot 

... U e ki k • · ~ tarafından yapılmış bir resim bulunuyordu. Bir 
V" ~a~ . afası patlardı. Belki ölür.· · iı:lf vakit Fransız maıt ..... eelsl Neckerin elinde bulun-

e ı. n ıti!irdi baza.n d"" ..... d"' ı ,, 
tın "'etıdi • ovuıur u. - muş olan bu çolt değerli antika bir Amerikalı ta-

kutunun, iç-inden tek adam bile kurtulmamış bir 
vapur ile batıp derin, meçhUl denizlerin dibine 
gitmiş olduğunu biliyordu ... Oh, bu malftmat be· 
nim için ne büyük bir hazineydi! 

BilA.k üç ay Londrada kaldı; bu üç ay için
de benim gözümden otuz saat bile uzak kalama· 
dı. Bu müddet içinde bütün deniz seferlerini, va
pur lcazalarını sırasile tetkik ediyordum. BilA.kın 
Londrada bulunduğu Uç ay zarfında denizlerde 
izah olunamıyacak surette hiçbir kaza olmamış, 
hiçbir gemi batmamıştı. Bu garip tesadüf elbette 
bence dikkati celbedecek bir şeydi. Ben BIHl.kın 
adsız altın gemi ile doğrudan doğruya ilgili ol· 
duğunu gösteren bir emareyi henüz bulamamış-

l(ı tı b~a:den küçük mahalle kıılarT Yazan: Ali Rıza Seyfi. rafından satın alınıp Par isten ( Boston) a götürii-
'lı bi!fr kotıırlardı. Zavallı topalın Jürken Nevfounland bankları açığında batmış o-
\' ll.e k Hergün gemi listelerini, cihan limanlarına lan Catalonia vapurlle kaybolmuştu. Ben bu tş-

~a 1tıe ç0 ·adar gücüne giderdi bu.. girip çıkan gemileri gösteren resmi jurnalları, lcrle uğraşırken Ne-vyork zabıtası haffyelerin-
ı>}tıı~ ~ k l"ıluhtemeldir ki, küçücülr cihan seferlerini her dilde çıkan deniz gazetele- den bir dostumun mektubu elime geleli. Bu mel{-
"41J. ~ <>Ulma ... 
hiı aljnı b· "'.ugrayan "Topal,, bir rinl toplamaklığım, tetkik etmekliğim yüzünden tupta. aradığım adama dair pek kıymetli malü-
a~1~<! oyna ı:r ınsan oJmuştu. Artık bu hususta bayağı bir mütehassıs haline geldi- mat vardı; Mister Bila.k; İrudson nehri sahilinde 

"'a.~ ltlak t . ğlm halde adsız altın gemiden haber almak im- köşkü vo toprağı olan bir Amerikalı milyonerdi. 
b~ı il~ at ' opaç çevırmek için kAnmx bulamamıştım. Yalnız garip olarak şunla- Birçok şehirlerde büyük nüfuzu. itibarı olan bu 
~oıı~ll!Jlu. aınıyordu. Yepyeni bir oyun rr öğrenmiş bulunuyordum: Altın geminin Spe- adam şimdi kıymettar taşlar, tablolar, minyatür 
~ıı. ilt-ıy0; ~Urbağalarm bacaklarım zla limanından çıkmış olduğu ay içinde, her bi- resimler satxn almak Uzere Avrupaya gelmişti. 
la. ~tıla'r 'gozJerini oyuyordu. Kedı rinde bir milyondan fazla !ngiliz lirası olan üç Mister DiHlk, tantyanlar tarafından delişmen, 

tı ~ lllı caıni d d v açrlc deniz vapuru Avrupada iyi havaların hüküm "egzantrlk,. bir adam addediliyordu. Nevyorklu 
~lb-. 'Vk ,,11 . Şa ırvanm a bogmak 

· t " ~Ord sürdüğü sırada batmış, Loyt Sigorta şirketi tara- dostum onun Londrada bulunduğunu da bildir-
~~k·,ı Çopu u. Arkalarına birer tından değerleri ödenmişti. Sen şimdi bana "ser miş olduğundan hemen oturduğu oteli, öğrenmiş 

•et-irı tıe Sokarak havalandırdığı si- sem Martin Hall., diyecelcsin "bununla ne anlat- onun yanındaki odayı tutmuştum. üç gün sonra 
.l\~u hoşuna gidiyordu mak istiyorsun? Nasıl delice bir düşünceye dü- da senin beni Pariste gördüğün Yahudi kılığına 

ı:ı Clıı"tı hı "' • • şüyorsun? ... Ben de sana diyecc~im ki: Allah girmiş olduğum halde ona antika şeyler satmağa 
lıtı t' t>-t:. k t b ~()· ~lltıda ~t~ ı. üç kişilik bir cemaatin versin de benim bütün bu dlişündüklerim delilik başladım. Fa a urada asıl söylemesini istedi-
t'n" aşrna b" olsa; ancak benim heyecanlı hayalimin uydur- ğim şey, yulı::arıda CatalonLa vapurile batmış ol-

~1ll ·'JtQ b ... n ır tabut arkasında dugwu sa"malardan ibaret bulunsa! duğunu anlattığım tarihi antika kutunun da bu 
ıJı egnekl . " 

~lı .. 'ttefesı erıne yaslanarak, hı- on iki ay içinde ne altın gemiden, ne de Bi- Mister BiUı.kın odasındaki değerli şeyler arasın-
~irııtılU, arı etle soluyarak yürüyordu. Ia.k adlı adamdan bir haber alnmamakhğım da olduğunu görmekltğimdir! 
~11~ e~er ~1 tnıydt? zavallı topal, de. beni yeise düşürmemişti. Londrada bulundnP,-um Bu yeni keşfin bent ne kadar hcyecanlandır 

·"l ""''atıs blr av t~inde gece gündilz bin yere koşarak, bat- dı~ınr sana ı:ıöyll:vemem. Dnşnn~e z!ncfrfmf ger-
. a, Allah sabır versin i ı 

mış olan gemilerde boğ'ulmuş zen~in ve kihtır a- c:;ek surette hirib r ne bağlayan ikinci halkayı 
l:tir b • zt. ~ damların yanlarındaki mUcevherat ile rleğerli da iı=ıte burada buluyordum. Bu adamın elinde 

il§ka .. şeylerin - mUmkUn oldu~ıt kadar - bir ceb·ellni tarihi ve hüviyetinde asla yanhşhk tasavvur olu-
gun, bir diğer cenazenin yapmakla uğraşmıştım. nu cetvelde birçok mü- namıyacak bir kutu vardr. Bütün dtinya ise bu 

tım, la.kin o, geminin adamlarım pekfı.l,i tanı-
yordu . Şüpheli elmaslar ve kutu onun elindeydi.. 
Bundan baı;;ka o karada bulundukça denizlerde 
nasıl oldurtu anlaşılamıyan YA hiç kimsenin kur
tuJmadI~ı hiçbir deniz fel~keti olmryordu! 

Bütün bu garip uygunluklan düşünerek bu 
adamı takibe yeniden azmettim Ye bu iş için hü
kümetin bana yerdiği memuriyeti de bırakarak 
büsbütün bu işe koyuldum. Onun arkasından Pa
rise, Sen Petersburga. gittim; onu Fransa şe. 
hirlcrinden Marsilya limanına kadar izledim. İ
talyanın Spezia limanında gördüğüm haydutlar

'dan üçüyle Marsilya limanından tekrar yatına 
bindiğini gördüm ve bir ay sonra yat, o iç-inde 
olmadrğı halde tngilterenin \ Coves limanına gel
mişti. O sırada da Ümit burnundan Kalz limanı
na gelmekte olan ve içinde mUhim miktarda pa
ra olduğu bilinen bir vapur nasıl olduğu biline· 
meden batıp gitmişti! 

lşte o vakit bana büsbütün inanma geldi. 
Görmekte olduğum o korkunç rüyanın gerçek 

_... Devamr var J 
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Amerikadan 
faşizme 

bir hücum: 

Midesi çatlayarak 
~ Baştarafı 1 incide 

lasile aynı tarihli ı;:ilnluk gıızell'lcrde neş
~edilmiş ol:ın "Resmi lebrğ., e göre yapı
)acak "Dahili talim'nın:ımeler., in iş \•eren
lerce tanzimıni kola)l.ıştırmak için, Lıın. 
fara dercolun ııı :m mecburi tutulan csnslıır 
aşağıda ~·azılı maddelere hnsredilıniştir: 

ve bunların ne suretle kull:ınılacnkları. 
ne,•ir, hastahone vesaire. 
9 numaralı bent hakkında: ölen imam 

. rtiılfıt" 
tur. Yqlıca olan hd.:a hastalık Y Cll1elc 

1 - iş :-,erlnin ticaret sicilinde kayıtlı 
olan unvanı, adresi ve yaptıı'ıı iş. 

İşycrinin mahiyetine söre inzibat ted-
brileri \'e şartları şunlardır : 

iş Ye dinlenme .saatlerine ri:ıyet. 
İşçilerin siri, Ye çıkışt:ırını kontrol. 
fşçilerln ansızın hir schrplc işyerinclen 

kısa müddetle ayrılmaları, 

Faşist devletler 
Ku - l{luks - Klao'a 

benzetiliyor 
Nevyork, 9 (A. A.) - D2hiliye na

zın lckes, Amerikanın halihazırda ge
celikli milletlerin ("Gecelikli milletler'' 
Anadolu ajansı müterciminin }anlış ter
cümesi eseridir. Telgrafta "gömlekli mil 
!etler., yani "kara gömlekli", ' 'haki göm
lekli" gibi teşkilftt sahibi milletlerden 
bahsedilmektedir.) yeni deliliklerinin 
tehdidine her zamandan ziyade maruz 
olduğunu söylemiştir. MumaiJeyh, şim
diki vaziyeti, birtakım kimselerin hüvi
yetlerini, izlerini belli etmemek· gibi al
çakça bir maksatla ancak gece karanlı· 
ğmda seyahat etmiş oldukları Ku • 
Klwc • IOan devri ile mukayese etmek
tedir. 

ora Başlarafı 1 incide 
!etlerine davetler ba§la~tır. Ramaza

nın son gecesiBe§ikta1ta bir ahbabının zi 
yafetlne giden imam Şevket orada kala 
balık bir sofraya oturmuştur. 

2 - lş.rerinin ismi ,.e ndrcsi. 

3 - işin her günkil başlama ve bltmc 
saatleri. 

4 - ııechurl dinlenmeler. 
5 - Fazla saatlerde çalışma. 
6 - lşçi ficrellerl. 
7 - Haftn tntili, ulusnl hayram ,.e genel 

taliller •. 
8 - Sağlık, koruma Ye iş emnil eti ba

kımından işçilerin riayete mecbur olduk. 
'ıarı hususlar. 

9 - İ$ inzib:ıtı hnkkındn işçilerin rlııye. 
1e mecbur oldukları hususlar. 

10 - Cezal::ır. 

11 - lşyerlnde, lşçilnin şikiıyel Ye mü. 
•racaatlar:ını nereye \'C kime yapılacağı. 

1şclnln, işinin b:ışmdan kısa müddetle 
ayrılması ye fşyerinln di~cr kısımlarına 

girmesi. 
!~cinin amirleri ve nrkndnşlorlle münn

sebetlerinde ri:ıyct edeceği muomelC' arz
ları. 

Yukarıda yazılı hususlardnn b:ışka i~
yerinfn ayrıca ko:r mak istediği iş şartları 
varsa lıunl:ır • iş kanunu - ile i-ş hayatına 
müteallik sair menuatın hlik!imlerine mıı
lıalif olmamak ,·e hu mevzuattaki hOkfim
lerin tckrnrı mahiyetinde bulunmamak 
kaydilc, dahlll talimatnamelere illh·c edi
lebilir. 

Yukarı.la l'azıh bentlerden bazılarına 
müteallik izahlar: 

3 numaralı bent hakkında: 
a) lşyerinrle 16 yaşını <'lolrlurmaynn ı,. 

çiler bulunup da bunların çalışma sanlle
rile diğer büyük ya takl işçilerin çalışma 
ı;aatlerl arasında fark ''ars:ı, hu cocukln. 
ra mnh'lus olan ç:ılışmn sa:ıtleri nyrıcn gös 
ferilecck tir. 

"Klan'm zabitleri" şimdi bombardı

man tayyareleri, tanklar, zrrrJılar ve tah 
telbahirlerle beynelmilel harekM saha -
smda seyahat etmektedirler .•. 

b) İşyerlnde işin başlodıAı ve bittiği 
s..ınllcr muhtelif mevsimlere göre değiş. 
mckte ise, im değişmeler :t)'rıco y:ızılncnk . 

tır. 

İÇERDE: 
• Büyiık Millet Meclisi dün toplanarak 

müt~!errik bazı meseleleri müzakere et. 
mi şiir. 

lckes bu sözleri Amerikan medent 
hürriyetler birliği tarafından verilen bir 
ziyafette söylemiştir. 

• Beyo~lu • Tarlabaşı caddesinin esaslı 
suretle tamirine karar Yerilmiştir. Tami
rata derhal başlanacaktır. 

c) İşçi post:ılarile çalışılıyorsa, herhir 
postanın ''ardı:ra "nöbet., saatleri ve pos
tların gece ''e gündüz çalışma sırolannın 
hııft:ıd:m lııırtayıı. mı, iki haCtnda lıir mi 
veya nydıın aya mı değişlirilcliği slisterile. 
ccklir. 

/hftır: t;ınunıi memleket saati olm:ıy:ın 
yerlerde iş kanununun 4 J inci maddesi 
mucibince iş~cri s:-:ıtinin hangi resınt sa. 
ate söre o~ ar edil dilli ynzıla:ıcktır. 

4 n11nıoralı bent hakkında: 
Cnlışm:rnın orlnlama lıir zam:ındn., ka

nunun 42 inci maddesi mucibince verile
cek "mecbur] dinlenmeler,, in b:ışlamıı ve 
bitme ıın:ılleri yazılır. 

İşçi postalıırile çalışıldı~ı tal<dirde, her 
bir postanın dinlenme saatleri tasrih edi
lir 

t;mumlyel itibıırile dinlenmeler bütan 
işyeri icln aynı saatlerde olmayıp da iş. 
yerinin muhtelif kısımlarında başka baş. 
ka snnllerde Hriliyorsa, her kısma ait 
dinlenme saatleri ayrıca ı;ö:.terilir. Sııyet 
işin mahiyeti katiı olarak, bütün lşyerin
deki 'c) n muhtelif kısımlarındaki işçile
rin lıepc;ine lıirden nynı s:ıalte dinlenme 
YerıneJ;e inıkiın buhınma~ ıp da bunlara 
ııubetleşe dlnlenmelı•r \'CI ilboro::ı, lıu Uin-
lennıe nölıeUerinin saatleri ile k:ıo:;nr kişi. 
lık ~rupl:ır lıalımic ı.mılnndı~ı da lıı o;rih 

edilir. 
5 numaralı brııl lıal:kıntlo: 

lşycrindc vt•H hııt l•unıın y:ılnız lı.111 
kısıml:ırın ı.IJ 1 :ı ııunıııı ::7 lııei rnarlılc'il 

mucibince · r.ı.: l:ı s:ı:ı tl crlc ç:ılı5ııı:ı,. it.li
m:ıli olup olnı:ıdığı y:ızılır. 

6 numaralı bcrıl lwt..::uul:ı: 
Hnngl işçiler için süııliık Yr lınflı lıt. 1 

\'eya aylık ''e lımgi i ~ lrr i in c;· .ıt he .ılıı-

lc \eya parça L:ışın:ı ~.ıhııt ):ıpıl.ın ·~mit •• 
tarın:ı göre ııcreı 'cııldı(ıı tıHı Ol 11 ~uc;. 

terileeektl r. 
ihtar: Ccrctin mukannen ol:ırnk hafta. 

nın h:ıngi gününde yerildi~i de tasrih edi
lir. 

7 numaralı btnl lıakkuıda: 
n) lşyerjnde hartadn 35 ,·eya 24 sııaUik 

tatilden h:ıngisinc tabi olduğu. 
b) lşln mahiyeti dol:ı;ı:ısile mukannen 

olıır:ık p:ıznr günlerl ile "Cumhuriyet b:ıy. 
r:ıını., nın 29 ilktcşrin günü dnlıi çalışmak 
mecburiyeti olup olmadığı ,.e hu çnhşmo. 
nın hütiln işyerinc mi yoksıı yalnız bazı 
kmınl;mnn mı şümil bulundutrıınıı. 

c) Ulusal Layrnm '\'e genel tatiller knnu. 
nun ikinci maddesinde işyerleri için kıı

panmıı mecburiyeti konmaksızın s:ıyılmış 
olan tatil sunlerinde dahi çalışılıp cnlı

şılnı:ıdıijı ve şayet çalışılmıyorsn işbu ihU. 
y:ıri t:ııil glinlel'İ icln işçilere ücret veri
lip Vel'İlmediCİ SÖSterilccektir. 

R ıııımaralı bent lıakkında: 
l~çilerin saAlık korunma ve iş emniyeti 

bakımından ne gibi u~ullere t:ıbi oldukla
rı rn ne gibi hareekllcrde hulunmıılarının 
ya~ıık oldufjıı y:ızılnı:ııktır. 

• Suriye ilh:ıliıtcılnrı memleketimiz.den 
3 milyon kilo yapağı nln115lardır. 

• Prens Seyfeddinln naaşı cuma ,nna 
Mısıra gönderilecektir. 

• Cskildar iskele meydanının asfalt ya. 
pılmasına karar '·erilmi~tir. 

• ünh·ersile rektörü Cemil, 'hukuk ilmi. 
ni yayma kurumunun hazırladı~ı serinin 
ilk konferansını vermek üzere, yarın An
kare~·a gidecektir. Rektör, nyrıcıı talebe 
için ac-ılacak yurd \'e lok:ınla işleri etra
fında Yekl'ılellc tem:ısh1r yapacaktır. 

• Ccrr:ıhpaşa hastahanesi yolu nsfnltla 
yapılaenktır. 

• llhnl ettikleri iptidai maddelerden 
alınan muamele ''ergisinin sfimrllklerde 
alınması irin, bazı sanayi müesseseleri 
lktısal \"ektıletine baş ;urmuşlarc.Iır. 

• Geceleri fener yakmadan limanın için. 
de ve dışında sefer eden bazı deniz. nakil 
vasıtnlıın görülmüşlfir. Liman reisliği ışık 
sız yakalanacak deniz nakil vasıtnlıırındnn 
parn cezası nlac:ıktır. 

• IhlAmur • :Fenerbahre yolu asfaltla 
döşenecektir. 

• Köy öğretmenlerinin, köylüye muhte
lif mevzular üzerinde sık sık konferanslnr 
'·ermeleri münasip görülmü,ınr. Konfe. 
r:ınslarn ı:ntıılca ıııın tak:ısındnn haşl::ınn. 

caktır. 

• J.stnııhuld:ı huluıı:ııı m:ılhu:ıl uınuııı 

müclLirii Nnci lıu :ıkş:ıın \nk:ır::ı~ ıı ı:iılccck

tır. 

• Lise 'e ort:ı ıkrı:ccc; iııtlc!..i ı•t· nelıi ,.e 
ıızlıl. o!.ull:ırındnki Hır dirc!.:ıörHil.lcı" ı.al
clırılıııı5, buna ıırnk::ıhil terlı i-;:ıl ılil'(•klor

liikkri ihdas c•ılılmiştir. Diiıı kulliir ılıı ek 
ı ı rlıi~Gnde top.l:ııınıı tedrisnl tlircklorlrri, 
:\ c ıi ' n Heleri lıa kkııul ı ılirç' lif utını';lıır 
"' 'nzifeleri trslıil cılilıııiştir. 

~ ilk okul ):ırdımcı okımı:ı kit:ılıı ıııii
ı-nh ıl n ' ı hilıni-;tlr. \'crılen mııwr,lılclcr 
lıir il\' içinde incclcn<"t'cktıı"=. Mü,,nl.ı::ı!:rıy:ı 
)edi kişi iştirıık etmiştir. Birınci 'c ikin
ci geleeck esere 150 ,.e 50 llrn müklıCnt 
,·erilecektir. 

• Geçen dokuz oy içinde A)·dındn 1156 
:kişi ötmilş, 1821 doğum teshil edilmiştir. 

• lktıs:ıt vek{ı)eti Istanbuln lılr sana)"l 
mfifetıişi sönderml~tir. Müfettiş, cleğirmen 
sanayiinin vaziyeti lı:ıkkınd:ı lıa~ı inrele· 
meler yopnınktadır. 

• Devlet Demir) olları 1tcncl direktörü 
Sabri istifa etmiştir. 

• Türk borcu tah\·illerl diln 14,55 de 
ncılmış, 14,70 de karıanmı~tır. ikinci tah
villerde 14,'):i lirayı bulmuştur. 

• Kfıllıthane sırtındaki bendin kapakları 
tıkıılı olduğu için son y:ığmurl:ırdn dere 
taşmıştı. Bunc1an sonra yaı:tacnk yaitmur
lar<la sel baskınına mani olmak için ben
,ıın yıktırılması, yahut otom:ıtik bir şekil
de y:ıphrılmıısı için, lleyo~hı knymaknın
lığı belediyeye mür:ıcoat etmhtlr. 

Ilı/ar: Sağlık koruma ve iş emniyeti ba
kımından Jıilhııss:ı aranılarak hususlar 
şunlardır: 

• Heyeti m:ılısusal:ırda aleyhlerine karar 
verilip de kendilerine tcblignt yapılma. 
y:ınlnrın bu kararlara itiraz edebilmeleri 
lı:ık'kındn h:ızırlanıın knnun H\yilıaS1 mec. 
lise sevkeılilmlştlr. 

• lstnnhııl 'il~yctl kültür kadrosuna ye. 
niden 28 ilk tedrisııt mfifetlişi iliıvc edil
miştir. Y:ıngından korunma. 

lşyerlerinin ve işcilcriıı lenıizli{li. 
fş elbisesi ve işçinin kull:ınnc:ı~ı koruıı. 

ınn l'ffOSı • korunma ı:ıözlüğü, hu!llısl el
dh en, naykknbı Y.s. gibi. 

~oks:ınlıırın ve hns:ırın bilılirllmesi usu. 

ın. 
Tehlikeli yerlere girme \'e orııd::ı hıılu-

nan '-:ırtl:ırı, işyerI doktonınun ınu:ıyene 
s~atlrrf ve lıcrh:ıngi bir zam:ında arıının<'a 

lnılun :ı t". ı l·er. 
Jlk imdat, tedavi tertibatı, cczn dolabı 

• llükiımet tnra rındnn ı;atın alınnn İstin 
re ılok şirketinin lıanızlnrı ile lll~er teı;i. 
sntının tesrllümüne ny lıaşındıı lı:ı~l:rn:ı. 

raktır. Pnhrlka yılh:ışından itibııren fnh
rikn ,.r. h:ıvuzl:ır l<l:ıresi tıırnfındnn işlet). 
leccklir. 

ntS ·\HO \: 
• F~:ın~:ııla S:ıint S:ım·rur ch·nrınıl:ı 

dilşcn tayy:ırenin I.yon - larııilyn post:ı. 
sınctn fşliyen tayyare oldııl:;u nnlaşılmıştır. 

Telgrafçı Olmüş ve pilot aı;ır surette y:ı. 

Başvekil 

Üniversitede· 
~ Ba§taratı ı incide 

ruma enstitüsUne ge~miş. buralda Al -
man profesörü Hirş tarafından verilen 

izahatı dinlemiştir. 
Bapekil duvardaki grafiklerle alaka 

dar olmu~, memlekette hıfzıssıhha 
tetkikleri yapılıp yapılmadığını sormuş. 

tur. Profesör bazr yerlerde bizzat 

tetkikler yaptığını, statist:ikler hazırla· 

dığını söylemiştir. 

Başvekil bu enstitüden sonra tıp fa
kültesi birfnci smıf dershanesine gir. 

miı. talebenin hatınnı sormuş, r.onra 
mikrobiyoloji enstftüsüne gitmiştir. 

Başvekil hukuk fakültesini de rrcz M 

dikten sonra talebele şöyle ~emiştir: 

"- Bi: gün tekrar gelip daha etraf· 
lıca gezeceğhn. Bu geli§imde çok bUyUk 
zevk ve heyecan duydum. Memleket.~ 
size teslim edeceğiz: ve sizin,. bu teslim 

edilecek olan ağır ve ~erefli vazifenin 
altından kalkabile:eğinize ernniyet:miz: 
vardır. Çünkü gençlik çok iyi bir is. 
tikamette yürüyor. 

Vatanperver, milliyetçi Univers!te -
lilerimiz bizim için iftihar elemanları ~ 
dır. Kendileri. nasıl bir istikbal için ha. 
zrrlandrklarının farkında bulunuyorlar. 
Bunu anlamak bizim için ve kendileri 
fç;n de en büyük teminattır.,, 

Tramvay - otomobil 
çarpışması 

Şoför Abidinin otomobili dün gece 

Beyoğlunda İstiklal caddcsin:c:len geçer
ken vatman Saimr.n idaresindeki Şişli 
- Tilnel arabasyle çarpışını,, her iki a. 
rabanın ön kısımları hasara uğrmaıştır. 

ralanınıştır. Üç yolcunun yaraları h:ıfH
tlr. 

• Frnns:ıdn Llt\'nnynlı bir subay pilo
tun iclaresinıleki tnyynre yere inerken 
ch':ırdıı bulunan lıir nğac:ı <;arparak yere 
düşmilşlür. Tayyare t:ımamllc parçnlan. 
ruış :fnk:ıt Pilot hafif suretle yaralanmış
tır. 

• Holand:ı ıııll\t müd:ıfn:ı bütı;esinin 
ılyaıı meclisinde ınlizııkeresi csnasınctıı, 
mllll nıüdafan nazırı, Holıındn büyük er
kônıhnrlıiyesllc ynb:ınt"ı erkün ılınrbireler 
arasında hiçbir ıınlaşma me\'cut olmnclıgı 
nı ta~rih c1 leıniştir. 

• lnslltere A \'am 'Kaınnrnsı, müzakere 
elmcdcrı \'c ittifakla tayyare hücumlarına 
karşı tedbirler konunu projesini tasvip 
etmiştir. 

• Mısır kralı Fnruk, on beşinci tıp l<on
F:reslnt • nçmıştır. Kongrede Jıemeıı hemen 
bütün dtınya ıncınlckcllerl tcınsll olun. 
maktadır. 

• Brezil~·n Reisicumhuru Ynrgas bu nyın 
oıı sekizinde Arjııntin cumhuriyetile Mon. 
te Videoda bulıışnraktır. 

\'ıırıı:ıs müıeakihen cenupta Jılr scyııhnt 
yaptıktan sonrn yılba5ı hnyrnmlnrını mü. 
lcnkip Riyo de Jıınc)TO)"l dönecektir. 

• Mısır Ilnş,·ekili N:ıhns p:ı ... :ıyn geçenler 
de ynpılnn sııikn"'t ile allıkad:ır olmak üze. 
re Yeniden hir(.'ok tevkif:ıt yapılmı";lır. 

• Eski Tiomcınyn Hnrici) e. n:ızırı Titü. 
lesku, önümüzdeld intihnlınllıı Oll deparı. 
manı dahilinde milli köylü fırknsı liste. 
sinde milstııkil olnrnk namzetliğini vaz. 
~<lrccktir. 

Cami minarelerinde elektrikler ya
nınca sofra başında oturanlar zeytin ve 
peynirlerle oruçlannı bozmuşlardır. 

İftar sofrası erbabına göre gayet gli 
zel tanzim edilmiştir. Taze yumurtalı 
pideler, müteaddid reçeller, pastırma, 

sucuk ve turşular yer yer konmuş, da 
vetliter hoşlandıkları şeylerden hayli
ca yemişlerdir. Bu şekilde yemek zemi 
ni hazırlandıktan sonra ortaya nefis bir 
koku neşreden bol etli düğün çorbası 
getirilmi1tir. 

Çala kaşık yenilen çorbadan sonra 
bol sovanlı ve pastırmalı yumurta gel 
miş, bunu yağlı et yemeği, turfanda o
lan patlıcan imam bayıldı hindi dolması 
bol sarmısaklı ve yoğurtlu tatar böreği 
takip etm!ştir. 

Sofrada bulunanlar bir yandan fıkra 
anlatarak, bir yandan §akalaşarak ye
mek yediklerinden iştihaları gittikçe a

çılmış, son olarak gelen ortası tur'u ka 
seli baklava tepsisi de krsa bir zamanda 

silinip süpt>:llmUştür. 
imam Şevket de ev ıahibinin müte 

addid israrlan karşısında karnını hayli 
fazlaca şişirmiş, kahve içtikten aonra 
yatsı namazını kıldırmak üzere ahbabına 
veda etmiştir. 

İmam camie geldikten bir mUddet 
sonra kendisinde fenalık hisetmi§, nefesi 
daralır gibi olmu§, midesinde sancılar 
başl:ımıştır. İmamın fenala1t1ğını gören 
ter kendisini hemen bir otomobile koy· 
muşlar, dogru Beyoğlu belediye hasta 
hanesine götürmü~lerdir. Hastahanede 
derhal muayene edilen imamın midesi 

. nin çatladığı teşhis edilmi~. hastahane 
ope.ratörü Sadreddin tarafından gece 
midesinde ameliyat yapılmıştır. 

Ameliyata rağmen hastanın vaziye 
ti ertesi gün ve daha sonra fenalaşmıt 
tır. İmam tanıdıklarını hastahaneye ~a 
ğırtmı~, vasiyetini bildirmi§, ikinci ge 
ce de hayata gözlerini kapanuıtır. 

Buna benzer bir vaka da geçen ıene 

Eyüpde olmuştur. 
MeJhur bir hoca teker haatalığ? çek 

tiğinden dolayı sıkı bir perhiz altına a 
lınmıştır. Hocanın talebelerinden olan 

. bir imam kendisini kızının düğr.lnüne 
davet etmiş, ziyafet sofrasına oturtmu§ 

Japon 
zaferi 

Bedin, 9 .(A. A.). - lş mahafili, Ja· 
ponyarun Çinclc kazanacağı bır zaferin 
Çin .. Alman ticareti üzerinde hAsıl e
dec<'.ği akisler dolayısiyle endi~e içinde· 
dir. Bu mahafil, uzak şarktaki vaziyette 
MsJl olan inki~fların iktısacil sahada 
bilhassa Alman kimyevi ve ı~pençiyaıt 
sanayi sahasında acil kararıar itihtazı· 

111 zaruri kılmakta olduğu mütaleasında 
bulunmaktadır. Çünkü bu sanayün Ja
pon rekabetinden müteessir olınası ih
timali kuvvetle mevcuttur. 

Almanya tarafından ittihaz ·edilecek 
olan yeni sanayi içın lazım <Jlan serma
yenin tedariki meselesi de ayni maha
filde müzakere edilmektedir. Umumiyet 
le b<-yan edildiğine göre Japonya, Çin· 
de reni te§kilat vücuda getirmek için 
ecne~ilerin mesai birliğine müracaat C· 

decektir. Fakat bu sahada Almanyanın 
İngiltere, Amerika ve Fransa ile reka
bete kalkı5masına imkan mutasavver 
değildir, çünkü sermayesi yoktur. 

Bir suikast 
Şanghay, 9 (A. A.) - Meçhul bir §3· 

hıs Vovostinia adındaki Rus gazetesi i
darehanesine bir bomba atmıştır. lnfi. 
lakm tesiriyle binanın camla!'"1 kırılmış
tır. Bombayı atan kaçnuya muvaffak 

olmuştur. 

Son dakika 
Nankioe girmişler 
Şanghay, 9 (A.A.) - Japon gazete -

leri tarafından alınan ve henüz teyit e

dilmem:.§ olan maltımata göre Nankine 
cenuptan hUcum etmekte olan bir Ja • 
pon kuvvetinin pişdarları, şehrin harict 
surUnun cenubu şarkisindeki kapılardan 
birinden içeri gfrmiştir. 

den perhiz yaptığını söyliycrclt Y an· 
yememek istemişse de hazır bulun 

lar: ' orlal'fll 
- Ye hocam ye ! Sen do.id eınir 

perhi:ine bakma. Bir §ey olmaı: 1 d 

terdir. ,..,~ı .• e ,. .. rı ... 
Hoca ısrarlar kar§ısxnda ıyıc ınit 

nı doyurmuı. hamur işi yemekler ye da 
daha aofra başından kalkar kalkınBZ 
hastalanmıgtır. 1JOC' 

Otomobille evine gö~ü~le~cınlf• 
bütün tedavilere rağmen ıyıleşe. 

• tır 
o da fazla yemekten vefat et~ 

Kömürden 
sabun! 

Almnoyada zeytin 
yağlı sabun da 
kullanılmıyac~~ya; 

Berlin, 9 (A.A.) - Alman eril" 
gerleri bir kaç sene suren uzun.~ 1'5-
bcler.den sonra iptidai madd:sırı;; ....,j•-

·cat e.- :ı 
mürden alan sun'i bir sabun ~ c;llrdiğiıle 
terdir. (Alman ajansının bil ııat 
göre) bu sabun tabii sab~la~aere1' 
kat daha yüksek evsafı baızdır.esıüıle
köpük ve mukavemet ve ger~lc t ust\i!Lı 
me kudreti. itibariyle diğerlerınin 
dedir. uteet" 

Ziya ve bavaıdan da daha aı ııı istib• 
6ir olmaktadır. Kömürden sabıl~ ~y-14 
sal etrmk usulüne mucidinin 

15 rU ,. 
"Hansen Trioschke,, usulü adı "fC tf." 

miıtir. Bu ~abunu görünil§te di~, 
bunlardan farketmiye imkitı 1° ,ab!S" 

Büyük kömlir mil6aeseleri btlede 40 
nu istihsale başlamışla~r: Sel1 e<Jeeeli 
bin ton kömür sabunu ıstlhsal ını~tı 
fabrikaların kurulmasına ~ııan 

6311
,yii 

Diğer taraftan Alman kimya di .. 
• • üı olatı • it esasx zeytm veya zeytınyaıı:o-•• tutıcY 

ğer bllOmum maddelerrn yerııu ıne§gııl• 
kimyevx maddeler ara§tırma.kla 
dilr. • ·tbıl!tl 

Çiinkil gUnün birinde zcytııı 1 u:ı ~ 
müşkül bir safhaya girebilir. B~~' 
esası gene kömilr olacaktır. B~aeıf 
ta yalanda m~t bir netice 

ümit edilmektedir. _.-/ 

lzmir telef o'1 
şirketi 

ı 200 000 UraY8 

satın alıoıyo~rıi ş1fıı' 
HUkumet tzmir Telefon Şirke~ sııı-

. şırkctııı .10• 
almıya karar vermiş, ve •. aleerc> 

hiyet sahibi memurlariyle ~~ğine g6' 
re başlanmıştır. Haber -verı "t ıııııl" " 
re, şirketin satın atmrnasına ~1 

13atU."' 
vele taslağına sah çelriırnit~~~ "erı1e' 
tesisat t=çin şirkete ı.200.oOO "aerıece1: -
ccktir. Bu para yirmi yılda ı~ra '\1'CrUe -
tir. tık taksit olarak 60.000 

1 
• 

k . &ıtc· ce tır. a.ınlaft 
Satın alma muamelesi tam p.ntc• ', 

bul - t ' tan sonra tz:mir - tstan . rttıtl 11 

ra arasında telef on de"1'elerı a 
taktır. 

Arnavutlukta 
f eye za ~ereıııııl''~ 

Tiran 8 (A.A.) - Son • -ırıts1'" 
• E gen "- tıt· 

bilhassa Berat, Görce, • r yııpııı1f ~ 
kalannda mühim tahnbat --a1'tar n 

lif ııv~ r•~ 
Bu mıntakalarda rnubte tnJhSılİU ııa t,, 
çaylar taşmıg ve bütün kasında 1' 
etmiştir. Vol petrol rnın~~ t{lr• 
dıma koıan altı t-!çi ölınU§ 

lskoçyall18J.ıet 
Çekleri 5 •O ye~a....-~ 

jskOÇı j~-, 
Lasgov, 8 (A.A.) -

1 
~ 

ill~ ıııaÇ koslovakya futbol ın ı ... iştir· 
. f ceterıı•-

yanrn galebcsıyle ne 1 1' 
e frB ·etf J aponya ~ . al< l1eY -
Bır ır • ı1l' 

Bağdad, 9 (A.A.) -: ·r Sir851 ıııW 
Japonyaya davet edi!Jn1§t1 Şarlc tı'e ıııY 
hafili Japonyanın Yakı~ birliğiılde 0e:· 
ketleri ile sıkı l:ir rnesaı ğıını.ı ıc:;,ıe · 
lunmak arzusunda oldlıl 0.. ıt1 et' 

büt •• dete 
mektedirler. Jaronya, ınübll 
l:et'erle iktısadi heyetler 

mek tasavvurundadır. 



KAHRAMAN !{TZ 

t - Eh! dedi. Esir edildik; artık, bu 
t lpıyı bize açmalarını beklemekten baş 
b l Yapılacak bir işimiz yok. Şimdi, eğer 
.: ~.apıyı ancak on gün sonra açarl<:rsa 
d ~z je lrc;pılan veya pencerderde ki 
~r kafesleri kırmanın yolunu bula 
hı ~&ak, açlıktan öleceğiz, mesele gayet 

•ıtr .. 
~ l.ieselenin bu şekilde basit olması, 

&kası K • ·· · a orınyanı urperttı. 

dt l'rankavel odada dolaııyor bu krıpan 
~ 'tl, görülmeden çıkmc:nın çarelerini a 
ltttor<lu. Onun i!jin asıl mesele, yukarı 
İıt~aki pencerelerin birisinden aşağıya 
den ek .. değil, fakat, kendisini takip e
~lt ~usc.lla!' adamların arasına düşmt-

tı. 

l<cndi ken.cline şöyle diyordu: 
~ ;; ~t uhafızlann bahçeye daldıkları 
ltrj cn.rn bu binaya girdiğimi gördük
~,ı:uhakkaktır. Kapıyı onlar kapat
"'1tti rdır ve §İmdi, otelin etrafı sarıl-

'llr. Geceyi beklemek lazım. 
"1n .. u karan verdikten sonra bir sıra 
lfr. Uzcrine uzandı ve gözlerini kapa-' 

lki 
casus hayretle bağırdılar: 

:tılt;- ~c yapıyorsunuz, mösyö? Demek 
aktan vaz geçtiniz öyle mi? 

~l .t:h ! Madamki başka türlü yap
S~ ; •rnkan yok, öl:imü bekliyorum. 

'P. c benim gibi yapın. 
aıkaı inledi: 

dll~ Ah yarabbim 1 Hangi şeytana uy 
b a kardinalin hizmet:ne girdim! .. 

L qav;ı · . _ 
~"tl ıyıce karardıgı zaman, Tran-
le to~:~lonun aydınlık olduğunu hayret 
~•le u. Vakıa, ışık gayet azdı, fakat, 
ı.... asla ""'r· .. .. d d" .. k '<l\il ol ~ ... ınyanın onun e ız ço -
~. if du~unu göstermiyc kafiydi. Ras 
~ &aglarna bağkmak iç:n rahibe gü 
"-tif 1

1~ afcttir:yordu. '.L'rankavel Bu 
llaıııeıı Ilgın ı_.c. Yan.da ~sıh bir idare kandi 
~t Çrktıgllll ıördii ve şöyle düşün 

"il k 'ı. u andil. ben buraya gelmeden 
h..ll}'a~ıl~ıştır. Demek ki bu gece 

ır zıyaret vuku bulacak. Bu zi 

yarct;ih:r:n kim olacaklannı bilmedi· 
ğ"m için, en dogru hareket, buradan çı
kıp gitmektir. Ey 1 senyör balık ve siz 
Sen-Labr aleti rahip hazretleri, bo' ge 
vezeliği bırakın, gitmek zamanı geldi. 

lki casus . yerlerinden fırlayarak 

Trankavelin yanına yaklaştılar ve se
vinçle bağırdılar: 

- Gidiy'Or muyuz? 
Trankavel bir meşale yaktı ve: 
- Beni takip edin, dedi. 
Onlar da tıpkı uslu çocuklar gibi, o 

nu takip ettiler. Esasen, ona karşı her 
nedense büyük bir itimadları verdı ve 
istediği yere onu takip edeceklerdi. 

Trankavel ilk kata çıktı ve bütün ka 
pıların açık olduğunu görerek, muhte
şem bir şekilde döşenmiş, duvarların
da envai türlü kiymetli silahlar ışıldı 
yan büyük bir salona girdi. Sağda ve 
sol.cia perdelerle örtülü iki kapı vardı. 
Ve bu iki kapı şüphesiz iki salona açılı 
yordu. En dipte bir taht vardı. 

Trankavcl gülerek nunldandı: 
- Galiba Scn-A vuay sokağındaki 

tavan arası oclamdan daha şıkça bir yer 
Bunun üzerine yandaki salona girdi 

ve birdenbire durdu. B:r şeye hayran 
hayran bakıyordu. Hayranlığını celbe
den bu sahne, hiç ıüphesiz, salonun haı 
meti değildi. Arıtnsında Raskasla Korin 
yan da gözlerini açmış gü!ı:imsiyorlardı. 

Her ürünün bu kadar bÜ)1:.ik bir me :s 
rakla sevrettikleri şey üzerinde nefis ye 
mekler bulunan büyük bir masaydı. Bu 
masa niçin hazırlanmıştı? Bunu merak 
etmediler. Bir saniY.elik tereddütten 
sonra, masanın yanına yaklaşmışlar, a
tıştırıp duruyorlar.dı. Korinyan tıklım 
tıklım doldurduğu ağzını güçKikle aça 

rıık mırıldandı: 
- Dogrusu ancak sefil sebzelerle 

nohudundan m:ı.nastın terkedeceğim ge 

liyor. 
Raskas da cevap verdi: 
- Kılıncı ve Kardinalı terkcdip bu 

rada kalacağım. 
Trankavel birdenbire: 

'!J 
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Korinyan uzun kolunu Trankavele 
dogru uzatarak cevap verdi: 

- Bu §erefli asilzadeyi, muhafü:
lann kendisini yakaliyacaklarından ha
berdar etmek istiyordum. 

Rasku da derhal mukabele etti: 
- Ben duvardan atlıyarak ve kapı 

yı açarak onu kurtardım. 
- O bana aiddir, ben olmasaydım, 

muhafızlar onu yakaliyacaklardı. 
- O bana ai.ddir, kendisine sor da 

ba.k !.. 
Bunun Uzerine hiddetleri azami 

hadini bulan iki ı.:asus yekdiğeri iizeri
ne atıldılar. KUfürler lanetler savruldu. 
Her ikisinin suratına mütekabil yumruk 
lar indi, nihayet ikisi bir.den bitki!1 bir , 
halde yere yığıldılar. Ayağa kalktık
ları zaman, Korinyan rakibinin yanağı 
nın ıişkin olduğunu görerek sevindi, 
Raskas da rahibin gözü etrafında matem 
renkli bir haleyi ıgö~Jnce memnuniyet 
Je gülümsedi. Birdenbire, ikisi de çelik 
bir elin yakalarına yapııtığını hissetti 
ler ve Trankavclin sesi ikisini de titret 
ti: 

- İkiniz de bana aidsiniz. 
Silkinerek kurtulmak istediler fakat 

muvafak olamadılar. 
Trankavel devam etti: 
- İkiniz de kardinalın upklamı

nız ! Rahip hauetleri, Bastiydc sizi ya
nm boğmuftum. Şimdi tamamiyle boğ
mam lazım. Ne <}ersiniz? 

İkiıini de bıraktı fakat hemen ayni 
zamanda, Raskasm belindeki kı1ınc.t çe 
kerek şöyle dedi: 

- Benim esirlcrimsiniz 1 Yürüyün, 
yoksa ikinizi de öldürürüm t 

Raskasla Korinyan biribirlerine bak 
tılar. Trankavel yaralanmıştı, fakat ya 
ra gayet hafifti ve iki casus, bu yara
nın onun kuvvetinden hiç bir ~y eksilt 

mediğini hissettınişlerdi. Bu bir tek ba 
kışla düello üstadına hiç bir ;ey yapa 
miyacaklarını ve binaenaleyh ona itaat 
tan başka çare bulunmadığım biribirle 
rine anlattılar. 

Trankavel, Gizin ikametgihmın ten 
ha olduğunu biliyor miydi? Yoksa her 
§Cyi istihfaf eden bir haleti ruhiye için 
de miydi? 

Bahçenin nihayetinde binanın bir 
cephesi vardı ve Trankavel ora.da açık 
bir kapı göıı:iyordu. Ve büyük bir hid 
detin tesiri altında belki de ne yaptığı 
nı bilmeden, iki '-:asusu bu kapıya ôog 
ru itti. 'Oı;ü birden bu kapı.dan içeriye 
girdiler ve alçak tavanlı bir salonda 
bulunduklarını gördüler. Korkudan zi 
yadc hiddet içinde yürüdüler. Üç oda 
dan geçtiler ve nihayet büyük bir salo 
na girdiler. Bu salonun yegane mobil 
yası bir kaç tane sıraydı ve bu sıraların 
üzerindeki tozlar, buraya, uzun zaman 
adanberi hiç kimsenin girmediğini gös 
teriyordu. 

Trankavcl burada bir mahreç bulun 
-· .. dığmı -görerek girdikleri kapıyı ka 

padı ve : ' 
- Durun! 
Diye emir verdi. 
İki casus: 
- Mahvolduk. 
Diye düşüno:.Uer. ikisi de mosmor 

kesilmişler.eli. Fakat, haksızlık etmemek 
için şunu de söylemeliyiz ki, vaziyetle 
rini büyük bir cesaretle göz önünde bu 
Iunduruyorlardı. Casusluk gibi t:hlikc 
Ji bir mesleğin er geç, başlarına bir bela 
getireceğini zaten biliyorlardı. Korku
yorlardı. Fakat titremiyorlardı. manto 
lannın altından gizlice kamalarını yok
lu:y~rlar.dr, hayatlarını pahalıya mc;l et 
miye karar vermişlerdi. 

Fakat, ıgözlerini Trankavelc kal~ır 
dıkları zama=ı, bir ürperme. bütün vLi· 
cudlannı sarıyordu. Üstü başı k:ın ici, 
de olan ve bir sevki tabii ile, t•Jkuncti kı 
lıncı ile kamçilayan bu adamın çehrcs:, 
den kati bir karar verdiğini anliyor ve 
ölümün yaklaştığım hisediyorlardı .... 
eV Trank:ıvel. sakin fakat korkunç b"r 
sekilde Üzerlerine yürü~ü~ii z .. r.,"\ i'·1 

si birden, ~yni hareketle birer m:ı~11~f,r.-. 

gibi başlarım önlerine iğdiler. 



Zan alllnda bulunan adamın ölUmU mUstantlijl ,a,ırrı i 

Köylünün kafasını 
uçuran balta 
ortada yok! 

Kat il, cinayetini işledik ten sonra cUrUm 
illehı .. --• tmlşlf. Onu bir medyumun gay
retfle sa ., bir bataklığın dibinde buldular 

Medyumlar zabıta ve 
adliyenin çok 
işine varıyor 

• Var~ovada Emniyet sandığı merkez r - Sahne i§te gözlerimin önünde .. Bir 
bınasmda mühim bir hırsızlık olmuştu. adam görüyorum ki bu kısma giriyor· 
M" t il d · ' U§ er er en birisi, sandığa bıraktığı buraya konulan vesikaları çekiyor, kol-
~ok ~eğ:rli h~sse senetlerinin çalındı • tuğunun altındaki bir cüzdana üst üste 
&:mı ıddıa ve ısbat etmişti. yerleıtiriyor, sonra, hiç kimse tarafın. 

HABER - l\aam ~ 

' { J ~ - ..... _ rl 
Deponun. mesul memurlarından üç dan rahatsız edilmeksizin çıkıp gidiyor. 

~~nın vaziielerine derhal tıilıayet ve- Bu her halde bir memur olsa gerek.. Zi-
rıldi. Bereket versin bu u·· r --urdan h k' · h d'' .. • • • :ı .......... ra, onun uzuru ımseyı ayrete U§Ur-
bın, kayıptan haber vermekle maruf bir miyor. Bu adanu pek iyi görüyorum. 

Garibi şu ki bu genç kız, (Someil 

Hypmoque - Suni uyku) ya dal
drktan sonra elleriyle dokunmak sure
tiyle kayıptan haber veriyordu. Yazık 
ki bu kızcağız; (Soınnambulisme -

Sairi filmenam) buhranları geçiriyor
du. Bu yüzden hapse girdi. 

Düfay, Kravattan bir parça kesti, 
bir kagıt parçasına sardı ve kadınlar ta.. 
rafına gitti. 

Mari, bu bataklığın butu.nd~lU :~ 
o kadar kat'iyetle tayin ettı ki, ur " 
gün jandarmalara yaptırılan ~.rtU!tt 
mada cürüm aleti olan balta §--~ adam ta~ıyo~d.u: ~u; cidi bir falcı değil, Tesadüf etsem, hemen tanıyacağım .. 

nafıa müheıdısı ıdi. Emniyet sandığı müdürü, kayıptan 
Kadın; gitti, (Osoviekiçi) buldu, haber verenin bu son sözü üzerine: 

Doktor, elini alnına koymak suretile 
Mariyi uyuttu. Cebinden paketi çıkar· 
dı. Ellerinin arasına erkıştırdr. 

içinden çrkanldı. blt 
Her tilrlil tahsilden snahı;:ı,rııı. 

gncç kızm, blkimlerin, janda ~ .
bir türlü bulmıya muvaffak oıaın'tayit' 
lan bir ıeyi kat'iyetle gönııesi• .7 

kendisinin ve ilci arkadapnın baıına ge· - Denemek ister misiniz? .• dedi. 
len felaketi anlattı. Kendisine ve yetim _ Memnuniyetle .•. 

çocuk:lamıa acımasını, suçluyu meyda • Ertesi gün Oaoviekiç~ memurların 
na çrkamıasını rica etti. (Osoviekiçi), dikkat nazarlannı çekmeden, sanki ıa. 
lcadmm haline, yalvarmasına-, ağlama. dece bir ziyaret maksadiyle gelmiş gi-

(Mari) hapi.sanedc iken, erkekler kıs 
mında bir intihar oldu. Mahpuslardan 
birisi, kravatı ile kendi kendini boğ

muştu. Kravatını yatağın ayak ucun -
daki demire bağlamıı, sonra yüzü ko
run uzanıp yere yatmıştı. Boynuna ge
çirdiği ilmiğin boğmasını bu suretle 
temin etmitti. 

O anda, zavallı km:ağız aanidalye -
sinden sıçradı, buna dokunmak istcme
di ğini söyliyerek paketi fırlattı, attı. 

- Bu paketin içinde ne var, zanne • 
diyorsunuz?. 

~ ez ıııı • 
etmesi cidden ıaımıya degtn 

Meşhur bir graf~lo~ ~ 
Şimdide garip bir §a}ısıye~ e \'ltııl ıına, dayanamadı. Bu itle mcıgul ola- bi biltün büroları gezdi, mücrimi tam- - Bir adam öldürmiye hizmet eden 

cağına .az ve~di. Polisin, emniyet san- :dı ve gizlice polislere gösterdi. bir şey ... 
- Bir bıçak, bir tabanca? .. aığmın muavenet ve yardtmlannı te-

min etti. Memurun evinde derhal bir araştır -

"Sahneyi görüyorum!,, ma yapıldı. çalınan senetler bulundu .. 
- Hayır, hayır- Bir ip .• Bir kravat. 

lım: Şernan, yeryUzUnU kendin yab· ~ 
diye kabul eden meıbur PoloC\ çeıco' " 
merika, Avusturya, Polonya _ve tirıdelS 

lovakya polisleri bu adamın b~ 
Şimdi "Kayıptan haber veren adam,, Hırsız tevkif olundu. Kadınlar da yeni-

hırsızlı~ın yapıldığı yerde .. Her §ey • den vazifelerine devama başladılar. 

Bu intihar bir itiraf demekti. Zira, bu 
adam bir köylüyü balta ile öldürmekten 
suçlu idi. Fakat bu, müstantik için bir 
mı.ıvaffakıyetsizlikti. Çünkü, cürüm a. 
Jeti otan balta henüz buluna.m.amııtr. 

Kendini astr .. Mari, bunun mahpuslar· 
dan birisi olduğunu lda ilave ctmiıti. çok defa istifade etmişle~ ~rıo 

old\l~;jj 
den evvel çalınan hisse senetlerinin han- Köylünfin kaJasım baltayla 

Doktor sordu: 
- Niçin mahpus idi? • 

Rarael Şermon; grafoloğ ~ ... -

gi raflar Ustilne konulduğunu, ne ka.. uçuran kim ? - t.Arabasına binmek isteyen bir a. 
iddia ederdi. Ve insanlar b ~-
hilkmlerini yazılarına baka~ 

dar durduğunu ıoruyor, sonra bu raf - Feci bir vak'a daha .. Balta ile ve pek Cilrüm 8.teti nerede ? •• 
lan uzun müddet elleriyle yok1amağa müthiş bir ıurette iılenmŞ bir cinayet- Doktor Düfay; müddeiumumiye ve 
baıJıyor. Bu, mddyomlarm kaukteria - Doktor (Düfay); (Madam N .• ) nun 

d;\mı öldürdü .• 
- Neyle öldürdil?J 
- Balta ile.. 
- Baltayı ne yaptı ?. 

di. lf. ı;. 
(Şerman) a bir mektup verin~• 

Unl arkasına götUrUr, tcagıdı bU 
tik bir hareketidir. Birdenbire (Oıo - genç hizmetçiainde görilf, kayıptan ha-
viekiçi) nin gözleri parladı ve baltt - ber verme kabiyeti olduğunu bir t~a -

mahkeme heyetine Mariyi sorguya çek.. 
melerl teklifinde bulundu. Hakimler, 
doktorun bu teklifini muvafık buldu
lar. 

- Durunuz .. Bataklığa attr.. İ§te (Devamı kar~ıki sayfanın 1 nci, 
nımıtn altında). dı: düf neticesi anlamııtr. 
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Trankavel, onlan baılanndan ayak 
larrna ka.dar süzdU: İkisi de gerilediler 
Kılınt.:ını bir kC>feye fırlattı: İkisi de 
ürpererek §Öyle dütündiller: Bizi bola 
rak öldürecek. 

Trankavel kıaa bir sUkttttan 90nra: 
- Rahip Korinyan, dedi. Manastr , 

rınınzın güzel bir aüc olan ve uçlarında 
çiviler ve sair keskin ve ktncı takıntı 
lar bulunan bir lleti evde bıraktığıma 
çok müteessirim r 

Rahip dehıet içinde kekeledi: 
- Sen Labrm lleti ! 
Kılıncın önünde bu kadar tatınnı

'an, fakat bu iletin hatıraaiylc bile ilr 
peren Korinyarun çehresinde dehıet 
tevlit etti, bir aurat eqitme belirdi ve 
rrankavel de bir kahkaha savurdu: 

- Aman rahip hazretleri, mademki 
euratınınza bu kadar güzel ifade:er ve
rebiliyorsunuz manastıra değil, airlce 
gidini ' 

Rukaa bu sözler üzerine: 
- Galiba kurtulduk 1 
Diye dü1ünd:.i. Trankavel de bu de

fa ona hitap etti: 

- Ya sizin isminiz ne, halbkarım? 
Çünkü netice itibariyle, hakikaten ıi

zin sayenizde kurtuldum. 

- Hizmetkarınız ve hürmetkannı 
zın adı Raskastrr. Monsenyör. 

Bu defa Trankavel kahkahadan kı 
nldr. 

- Raskas, Raskas 1 Canım, bu bir 
balık ismi ... 

Raskas yerlere kadar iğilerek ı.:e
vap verdi: 

- Siyaset:n bliyük dalgalari için 
de iyi yüzdü~·:.im için, bu isim bana ta 
kılmış olacak 1 

Trankavel bir an susarak adeta mer 
hamet dolu bir nazarla iki casusu süz

dü ıonra ~öyle dedi: 
- Dinleyin Raskas ve Kor:nyan, 

tfendinis Kardinaldan nefret ediyo
rum. Fakat bu nefretim, onu sizin gibi 
iki hokkabazdan mahrum edecek kadar 1 1 

KIZ 

saradmazdeğildir. Binaenaleyh gidebilir 
siniz. Gidin bakayım! •• 

İkisini de salondan diıarıya itiyor, 
mütemadiyen giüüyordu. Raskasla Ko
rinyan yandaki odada yalnız kalınca, hl 
1i §Cl1ktn §aşkın birbirilerine bakıyor ve 
Trankavelin salondan gelen kahkaha· 
tarını dinliyorlardr. 

Nihayet Korinyan mırıldandı: 
- Bizi öldürecekti, halbuki .•• 
Raskas da cümleyi tamamladı: 
- Kılımıza bile dokunmadan bizi 

ıerbcst brraktr. 
Bahçeye açılan kapıya dogru yürl 

diller. İikisi de düşüt1,;eliy.di. 
Yalnız kalan Trankavcl de §Öyle mı 

rıldanıyordu: 
- Zavallılar 1 Amada korktular ha. 

Acaba kont ne oldu? Ya merd yürekli 
kalfam 1 Ah kardinal eğer dostlarımın 
baıına bir felaket ıgeldiyae ölüme ha· 
zır ol! 

Ve bu düşüncelerin tesiriyle o da 
dışarıya dogru yürüdü. 

Bu esnada Raskasla Korinyan tek 
rar salona döndüler. 

Trankavel yan §aka, yan ciddi ba
ğırdı: 

- Yine mi siz? 

Raskas eğilerek kekelemiye başladı: 
- Monsenyör, şey, kapı ... Bu binaya 

girdiğimiz kapr .. Açık bırakmış olduğu 
muz kapr ... 

- Canım ne oldu bu kapı? Yerini 
mi değiştirdi? 

Korinyan da tıpkı cüce gibi §aşkın 
bir §ekil de kekeledi: 

- Bu kapı ... İşte o kapı iyice kilit 
lenmiş! .. 

Trankavel kendisini yakalamak isti 
yen fakat garip bir tali 1.:ilvesi olarak. 
şimdi onunla müttefik olan iki casusula 
beraber kapıya dogru koıtu ve kapının 
filhakika kapalı olduğunu gördü. 

Kapı dışarıdan kapanmıştı ve açıl· 
masına imkan ve ihtimal yoktu. Eaa· 
sen bu nevi kilidler ancak, binalar mu-

suyun dibinde .. Pekalli görünüyor-
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hasara edilmiş birer müstahkem kale 
haline ifrağ edildiği takdirde kullam
Jırdr. 

Trankavel, hiç vakit kaybetmeden, 
binanın zemin katını iyice araştırdı fa 
kat hiç bir mahreç bulamadı. Bunun üze 
rine tekrar.ı kapıya dQgru geldi ve endi 
ıeli bir tavurla mmldandr: 

- Fakat bu kapıyı kim kapadı aca
ba?!.. 

Korinyan ıstavroz getirerek, deh-

§et içinde: 
- .Her halde §eytan 1 
Dedi ve latince bir şeyler mırıldan 

dr. Bunun üzerine Raskas da: 
- Senin Iatinceni şeytanlar tep-

• 1 
1'ın ... 

Diye bağırdı ve Trankavcle dönerek 
ilave etti: 

- Ber1.:e Monsenyör 1 • 
Trankavel hiddetle sözünü kesti: 
- Bu unvanı da bana nereden tak 

t ·"t?,. Monsenyör, monsenyör diyip du 
ı ıorsun !... Beni kard:nal mı zannet
t. l ? •• 

Raskas hayretler içinde kalarak dü 
f,iÜndü: 

- Bu nasıl insan? .. Monsenyör di
ye hitap ediyorum da hoşuna gitmiyor, 
başkasına böyle desem. üstüne avuç a
vuç para bile verir! .. Olur şey değil!.. 

Ve bunun üzerine, Trankavelin ga
rip halleri onu büsbüttin oüşündürmiye 
başladı. 

Haktkaten bu kapıyı kim kapamıştt 
Trankavel iki ~sirini binaya sürük 

lediği sırada, üç §Clhıs, Katr-F:s sokağın 
daki kapıdan, bahçeye giriyorlardı. Bun 
lardan birisinin elinde bir tomar anah 
tar vardı. Üzerindeki elbiselerden Gizin 
hademesi olduğu anlaşılıyordu. Onun 
altı adım ilerisinde, asilzade oldukları 
b~sbeli olar. diğer iki şahıs yi.irüyoı:ılu. 
Bu iki şahıs yava§ sesle konuşarak, 
Trankavelin açık bıraktığı kapıya geldi 
ler ve içlerinden biri hademeye dogru 
dönerek sordu: 

. • • ·yıce dolaf - Burgony, binanın ıçını ı 

tmız mı? do-
- Evet, kont hazretleri, iyice eti 

taıtrrn, artık bu kapıyı kilidl~~:~ıe 
baıka yapılacak bir i§ yok!. B0 Y. ist 
artık büyük efendimin nezdindeki rn tsıl 
firlerin, hiç kimse ~afından ~ah& 
edilmiyeceğinden emin olabilin%• rfl 

Bu sözler üzerine BurgonY k•P 

kilidledi ve ilave etti: in •" 
- işte anahtar! Bu da b~Ç~~ 11..., 

nahtan. Artık ümid ederim kı, Dil tertl 
retleriyle kont hazretleri, aldığt~ .,ıo 
battan memnun kalırlar. Meraıu:r,ıaıı 
nundaki koltuklar muntazaınaıt. ...ısı 

d'nıitl ... 
mıştır. Yandaki oda da, efen ı yaııır• 
firleri için bir masa hazırladnıı:ınJe itil 
muhterem misafirlere, kendi ~tı sirl01-

d . ğ' • . ınUteeı met e emıyece ım ıçın ıııeı:U'" 

Çünkii diğer bütün hadernel: ıcadat' 
niyet verildiği gibi, yarın sab a diloıif' 

. d b' . - rnene benım e, ınaya gırme ..... 
tir. aıter .,.. 

Biraz hüzünle söylenen bu 1 e~ itcl 
· ·~uer "'' ._: 

%erine Burgony ağır ağrr ıg 'tti. f.I'• 
asilzadeyi aelamladr ve .çık~aı ı-ıral' 
asilzade de, hiç bir 9arprıze enirt ~ 
mamak için, son bir defa bahÇ Ji"S 901'•"' 
fında döndükten sonra, Katr-

1 

ğından çıktılar. aıtarıı'cı-
Bu asilzadelerden biri 32 Y buıurıdıt' 

görünüyordu, gizli ihtirasları 'p ~ir etl" 
. de garı • 

ğu besbelliydi, çehr:su:. .. aan . 
dişe okunuyordu. DordunCU ve pardlil' 
gibi irl.:e bir sakalı vardı. . ile (ia~ 

· ü ·· u·· J.,Oı cii Hanrıye on çunc . ordU· d~ 
d'Anjı,ıdan daha fazla beıuı~. p$ 

viJıSI 
Bu adam Bretanya d 

Vand,,r.1 ~rozar uo burbon tı. aıl•~ 
Öteki takriben y!rıni altı ~f eJbi•e ~ 

idi, güzel bir çebresı, çok ~ alt kiti' ..J 
. ~- uzun sıY eıev ve hareketlerı varuı. ,aıg ~ 

teri, gözlerine, a§k ısurabı~:eğifı i 
ni vuruyordu. Bu ~enÇ Talef!'.ıı<lı-
Kont dö Şale, Hann dö • • e' 

• • • ..... e 
• • • • • ııaY" .. 
Trankavel kapıyı iyice. rn .-u: __ ,.. bır ~ 

tikten sonra gayet ...,,.ın 

• 1 
ı, 

&ı 



~NctXANUN - 1977 HABER - J\lipm po8fa8r n i. J . Çabuk, çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baharatlı 
,, IS 

~ 

ı VJ lue n lZ e " bibedi yiyeni ... bHh:::~,:;·· ;;·"'" mi>eledni tahriJ M A z o N 
Ekşilik, Hazımsızlılt 

HAZIMSIZLICI MiDE EKŞIUK ve YANMALARI gide-, 
rir. l NKIBAZI D EFEDER. Bugünden bir şiıe MAZON 
alınız. Hiç bir mümasil mlistah:ıarla kıyas kabul etmez, 
MAZON isim horoz markasına dik.kat. 

l>Jkk t 8 
\'e iYi HAZIM ediniz. ağırlık baş dönmeleri hissederler MEVVA T U Z U Deposu: MAZON ve Boton ecza deposu, İstanbul 

Y enipoıtaha.'1.e arkasında 

'•-..._A O EM i i KT i DAR~-• Ç~ClYk h©lft©l~O 
• ~ediye kaz~nanlarln ve B E L G 1E V $ IE K L 1 G 1 N E ~ A R Ş 1 

1~•111lel'.'ini neşrediyoruz j H O R M O B 1 N 
1 ııı,, ı ·- Tabı tıe ı • Her eczanede arayınız ı "'o•I• kuluau 1285 Hormobln J -· 'ıleııı cı tırlrı turllıli bilmtctmlzl hal· cuk, 41 - Orhan Uysnl Fatih, 42 - Gill· • r • 

;;: şen Maçkapalas, 43 - l.Cıtfi Ozln Ernirgfuı, 
lltl'j it JlBıtGın TAKWI KAZA:V.-ti\' 44 - Şakir Aktekin Şişli, 45 - MPhrnet 
IJ~i: Suzan. Befinci lllmıektep. lnce Beylerbeyi, 4G - liüzln Tnrı Tepeba-

~Q I 1'All.t t.;ANT,\SI KAZAN,tS şı, 47 - Feyzlye Sirkeci, 48 - Basene c • ,.._ . 
lllıt .: ~nıal Sen 24 üncü. ilk okul, Kara Beylerhey, 4 9 - Sedat Sirkeci, 50 -

~CREKKEPL/ DOLMA KAl.E.U S. User Coğ:tloğlu. 
CtG KAZANAN BlllRU nEFTER KAZANI.AR 

&tlle~ell: lfüsniye Sezer Lllell 45 51 - TürkAn 47 inci mektep, 52 - Hic 
1...._ S llE:';IM Al.BOMO KAZANA.\'LAR rt htnnbul lisesi, 53 - Hıılrlun İstanbul 

a, J\ erıııhn Fatih, 2 - Halil Kapta<;, lisesi, 51 - Ata Aksaray Seliınpaşa, 55 -
r-llda '~al Kntlırgo, 4 - Ziya Denlzyolla- Hakkı Do<Jkut Taşkıı~ap, !'ı6 - iffet O:ı-
'' ~· - 1''ahrünnisa Kndırfıa ilk okul, turga J.lılcli, 57 - Cezmi Srzer 3 iincü O· 
~l'a!lıieıtah Dcnizyollarında, 7 - ~uriye kul, 58 - Burhan Sezer Dlzdarlye, 59 -

kııı ltıruk ilk okul, 8 - KAzım 13 üncü Handan İlhan Selçuk kız s:m:ıt, GO - Pe-
~1• lo ' 9 - Seyfeddin Dikolçııy Kumka· rihan Altıncı Fener, Gl - Behice Kemal 

llt ._ tınıne Kurhıhı~ 94 No. Fatih, fi2 - Rıfol \'efa li esi, 63 - lsmail 
ıtı.~ıt DUHGUJ1U KUUŞUX Taras Haycltırpa~:ı. GI - Zeki Yefa lisesi, 

lt ~J\ l1H1\f KAZAXANLAR 65 - Seyynlc Silislrı~ soknk. liG - Sala· 
~ ııtak· Salülınddin Kıırngürnrük, 12 - haddin 2!1 uncu ilk okul, lii - Çaylak 
~4la, 1~ın ı~nlih, 13 - S. Süre)ya Davul· llnkırköy, GS - \\nur Kıırııllı Ak~arny, 
\5-.. M -llekir Onen 24 üncü ilk okul, G9 - .\hdııll:ıh Şcnliirk Tlc~o~lu orta okul, 
'daı p • ~Lıg:'ın J\oromust:ıfnpnşa, 1G - 70 - T:ılip Akılnl ~l:ıçkaı>:ılas, 71 - TeY· 
~~rl:ıru Fatih, 17 - Seyfeddin Küçük fik Tcırıın Knsınıpnşa. 72 - Selim Çetin 
~ Aıcrıı '. 18 - lsn ''alınan 721, 19 - Su- o~lu, 12 inci ilkokul, 13 - Sara Handan 
~ llharı ) Cnğalogıu. 20 - (iüzin Akay Ankar:ı, 74 - Azra Yilılnn Ankar:ı, 75 ...!.. 
e ı~~ e, 21 - l\lııhbuhe Mlibeccel Tuna Ayet Selinıiyc. 
~ ~):• 22 - \'ıırcl:ıgül Sirkeci, 23 - 11- BiRER CıUI TJCU' YAZI KM.EM/ 

1 ıı ilen l'una Hcşiktns, :.!t - Muazzez KAZ.1Sı1XI,AR 
fJ/ıtı~~utııaşn, 25 - Mürit Knsımpaşn, ili - S. Y. Bez ,.c mensucat f:ıbrika~ın-

1 ~r. 1·U CE1'\' HIJ K 17.A.\',tSl.Ml ela, 7i - Xecllı Kansu flakırkiiy, i8 - Xer 
~ıı. ı--111 1 • Çağlı Saınnt~o. 27 - Cşher Gök min Selen ~4 üncü ilk nkul. i!I - ::'\erimnn 

fj •lı. 28 - Erol Ucınircl Hasköy, T.omçnY Sisli. ııo - Mrlıllkn Knıhköy. 81 
~ 

1 
~leııt Y:ırol Bo~acıköy, 30 - Ha· - l.eliıl Güm;nr Sullnnahınrı. 112 - A!l>iye 

L tıı ~llrıeıık, 31 - Eliı Leıhı Kız: kollc· Türkni\nn ('sküıln r. R:l Mt-dilın Opçıın 
~ ı3 '..._ 2 - Sndiye Aslancon Mc\Ianeka 'Roslnncı ilk okııl tnlrhesindcn. 
~ 1 M. Cemil Şehremini, 34 - Fuat 

1 
\bar ı3 üncü ilk okul. 35 - Sadi Agun 

~· il(i - Sevim Srzen 21i ıncı okul 
11lıın Bıını Br\·oğlıı orta okul, 38 
;r Taksim orl:ı-o kul , 3!1 - Ali Ko

~iıırj ~:~·~::;.:.. ~~ '" ,';."""• Tlehiç Kıızgıın 
t~ 

~c • !Jn11"""""1tıtnı•Jll1f~JllllllHll1tftıı11llllH 
't!. '1ıe söyler: 

~·~t 11 mektubu yazan idamda 'bir 
~ a er hastalığı var. Etrafındakiler 
\ıt b•ası pek iyi değiL 

1\ ıı ~afsilat aynen doğru çıkardı. 
~t~~lıı bu! işte yazı~ı .. 
tc<' 0 vakyada, zavallı bir asker. 

1 
't ~-lıı: cürmünden dolayı haksız 
°'dıı t Seneden beri tevkifancde ya

~ ıı..,. · Adliye, (Şerman) ın ihtisası
""lr·ı. 

~l•1 iaat etti. Nihayet neferin ka-
ldı. ı:ı :tıadığı anlaş.ı:t.:lr. Serbest hı. 

l< 

~t~talc hakimlerinin bir usulleri var 
• .. 2:n 
~ i İti unları şaşırtmak ve kabahat-
lt ı:11tı. rar etirmek.. Mesela gözlerini 

11t: Lın gözlerine dikerler. sert bir 

;; ltirar et d 1 •. .. ki 
~}' , er er, goruyorsun 

'Serili lllal(ım.. 
: ln), bu usulden istifadeyi de 

~aıı.k 
llt•ıı aların birinde bir hırsızlık ol -. %·· 
,~·:ı İi tun şüpheler memurlardan 

1 ~olı; 2:trind: toplanıyordu. Fakat 
• ~d~tc tu. Tahkikat l:ievam ettiği 
l ı. c rcd . k' di t.lUc ve ın ar e· yor, sorgu -
~tr..,. rek cevap veriyordu. 

1t . '' 1atı h 
litiııc aıd •rsızı meydana çılcarmayı 

, tttj •. 1
• Şüpheli memuru yanma 

) , YC •• 

la~llla soyleyeçeği §eyleri kalem -
~ '•nr · . ıı.~ıc n:a ettı. Bu mektubun 

, hırı~ thcınıniyetaizdi. Fakat, git
llıcıtııı lık meselesine temas ediyor 

~ :ı lird:U itharnla b!tiriyordu. Ser -, .. nb· . 
\ııı ~ •re mektubu, memurun e-

t ba~tı. Yazılara bir göz gezdir-
t l)ltdı. . btt • 

~tı.. alaYınz ı 
~ ·•ııır z .. 

r- ~u imzaladı. Artık maneviyatı 
~· Ştu 

Fransız 
Fudbolu 

~ Baştarafı S incide 

1936 da Almanlarla: 2-2 • 
1937 de lııviçrclilerle: 2 - 2. 
Yani berabere kaldıkları bütün maç· 

larda, ayni gol adedi yapılmıştır .. Od -
fün garip bir tesadüf •. 

1934 denberi İtalyanlar, ancak iki 
defa mağllıp olmuşlardır: 

lngilizJcre karıı: 2-3. 
Çeklere karıı: 2-1. 
Binaenııleyh, böyle kuvvetli bir ta

kımla, Fransızların berabere kalmaları, 
kencliler,: için büyük b:r muvaffakıyet 
sayılması doğru olur. 

Bilhassa, Fransızlar. da.ha bundan 
beş rene evveline kadar, dünyanın üçün 
cü derece futbolcuları idi ve 1920 den
beri ltaivanlarla yaptıkları shr shssss 
beri İtalyanlarla yaptıkları 15 milli ma· 
çın hepsin.!: mühim farklaı la mağliip 

olmuşla~~lt. 

Gı:rek Frtnsız gazetelerbfo neşriya· 
tından, gerene bizzat İtalyanların ve 
maçta hazır bulunan bitaraf futbol mi.i· 
tehaısıslaıının beyanatlarından, Fran 
sız takımının ve bilhassa miıdafaasının 
hiç beklenmiyen, hnrikuladc bir oyun 
gösterdikl~ri anla:ılıyor. 

Yirmi il~.: oyuncu içinde en büyük 
muvaffak·yeti gösteren Fransız kaleci
si Di Lorto olmuş ve takımını tam ma
nasiyle ") alnız ba~ına., mağllıbiyetten 
kurtarmıştır. 

Ondan sonra en fazla nazarı dikkat:. 
celebeden oyuncu İtalyanların soliçi, 
meşhur Ferraridir. 

Ferrari bir çok defalar, ttk başına, 

Fransız mü>:iafaasını allak bullak ede
rek kaleye sokulmuşsa da her defasında 
Fransız kalecisi harika kabilinden kur 
tanşlarlıı bu akınları semeresiz bırak -

~ llııu .t: tnuk:ıvemeti kırılmıştı. 
lı~iltıdı •raf etti.. Scyit · ılı.:r arasında bulunan me:: 

~ t ".ı <ılti • h 1 ı · A 

mıştır. 

q 'Jt rrı ınısaller, adliye ve zabıta ıır nı.;ı •z ovuncusu ston gaze 
01~.~t tdyoınıardan istifade mü.-n tecilere v~rdiği bir beymatta şöy 
llıtJ .

0
unu göstermektedir. Şüphe • le demiştir: •• ltalyanlr.r harikulade ,.,. 

t' i :tılar \'.la yanılabilirler, :;öy • yunculart~ir. Ve maçı as6ari 2, 3 sap 
lı · gel · F . ~ !:'l:ı· şı güzel kab-.ıl etmek farkla kazanmalan lazımdır. errarıyr 

\ il" ır. Tahkika ve tetkik et- gelince, lıil5.tcreddüt şunu ı::>yliyclim k: 
'l .. at g . · . • b.'l. ctırmek lazımdır. Bun- onun gibi bir mL•hacim gönilmemıştır .. 

t ~.;~ U!ak b:r Eözleri, uzun U:numiyct iti!Jariylc. 1talyanlar ço1
• 

l, tır:r ut kalan aroştırmc1arı ko· fa"1: Q •r .. - · ~1 - - '<!l::ıt yı:ka'":ICa da ded. 
1· • tıbıt f 

1 
'":ı il.dl· ayı tenvir eder. ğimiz verhile Fransız mü.da ~ı:smın, 

~ı "e 1 
tnenelelerde. bir sahsın vcbilha•nn k2'ecisinin harikuHide oyu • 

'" Ştrcr· ı : t ~~ ' 1 l'tıtyd ıy e alak.-dar 1ı1ler_,e nu "'Ol ctt h::as·na munİ O mı·~ttır. 
~ 11 'hrt ana eıkarmak: r.uc1ı•yıı Esasen, a~af:ıdal:i liste. ckuyucula • 

0turıllla etmek için hiç bir ~-·· rımıza İt&lyal'ların ra:kiyeti lıı'ı.~.kıntlc: 
mahclır. tm C:::ir Vl'"c:..iJİr: 

Sarıkamı§taki Tümen ihtiyacı için \ ~I ~3! ~~tosiyil ~t~~ l ~! ~~~.~ =:.me 
30.00CJ kilo sadeyağı kapalı zarfla M- eksiltme komisyonu oidasmda 2730 lira muhammen bedelli 21.000 adet tel~raf 
tın alınacaktır. Saldeyağmın muhammen fincanının açık ekailtme11i yapılacaktrr. 

ıs anbul Haricı Askeri 
kıtaatı ilanlara 

bedeli 24,000 liradır. İlk teminatı 1,800 Muvakkat teminat 204.75 liradır. 
liradır. Şartnamesi Tümen . satınalma Bu İJe aid §artnamc ve sair evrak Vekllet Malzeme MüdUrlUğünden para· 
Ko. da görülebilir. İhale 18-12-937 sız olarak alınabilir. 
cuma günü saat 11 de satmalma Ko- tateklilerin 15-1-938 cumartesi günü eaat 10.30da Komisyonda haztr bu· 
da yapılacaktır. Zarflar bir saat evve- Iunmaları lazımdır. ( 4404) (8061) 
line kadar kabul edilecekti~ t~e~ile - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
rin betli gün ve saatte teminat mektup 
ve makbuzlariyle kanuni vesai~e bir. 
likte Ko. na gelmeleri. (623) (8023) 

Kırkağaç Garnizonundaki kıtaat için 
insa edilecek iki paviyon ile bir ahrr ve 
bi; çatı altrnda hamam etil çamaşırha
ne ve mutfak kapah zarfla münakasaya 
konulmu~tur. Münakasası 23-12-937 per 
~mbe günü saat 16 dadır. Tahmin be
deli 23900 liradır. Keşifleri plAn ve 
şartnamesi her gün Tümen satmalrna 
komisyonunda görülebilir. İstekliler ka
nunun, 2, 6 ncü maddelerinde yazılı ve
s..ıiki haiz olmas1. Talip olanlar ilk te
minat ve teklif mektuplarım münaka
sanm icra kılmarağı gün ve saatten bir 
saat evvel Manisada Tümen satmalma 

· komisyonuna venniş olmaları 11mnd.ır. 
'(645) (8225) 

lstanbul Komutanlıgı 
Satınalma Komisyonu ilanları 

Selimiye kıfluınm çatmnın ·tamiri 
ihalesi kapalı zarfla ıs Birlncikinun 
937 Çarp.roba gilnü saat 16 da yapıla
caktır. ~luhammen keşif bedeli 25110 
liradır. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonda görülebilir. İsteklile
rin 1884 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü ma.ddelerinde yazılı olan 
vesikalardan maada Nafia Vekaleti 
fen müd:.iriyetlerinden alacaklan ehli
yet vesikalariyle beraber ihale satin
den en az bir saat evveline kadar tek
lif mektıı_plarını Fındıklıda Komutan
lık Stınalma Komisyonuna vermeleri. 

(7930) 

Satılık Piyano 
Alman markalı az kullanılmış mü

kemmel bir piyano içi demir, telleri çap
raz. ucuz satılıktır. Müracaat: Beyoğlu 
Aynalıçeşrne Emin cami apartnnanmda 
6313. ~aat l den akşama kadar. 

(V. P. 1996) 

H .A ~ ~ ~ 
lstanbulun en çok satılan !rakiki 
, akşam gazetesidir. İlanlarını 
HABER'e verenler kar ederler. 

KOH~LR: 
ltalya )ehine: 8 
Fı·a-ıs:\ lehine: 2 • 
SERBEST VURUŞLAR: 
Fran sa lehine: 9 
Halya lehine: 14 
KALEClNIN KURTARIŞLARI 

Fransa keleciıi : 33 
İtalyan kaleciıi: 10 
ŞOTLf.R: 

İtalyan "'ıuhacimlerj: 28. 
Fransız m uhacimleri: 16 .• 

lta lyo ( B) takımı 
Fransa.un cenubu şarki 

muhteli t i ile 
2 - 2 ber abere ka:dı 
F;an ayfa ltalya milli takımları Pa

ri te karşılaştığı gün. İtalyanın (B) 
milli takımı da Marsil~ ada. Fransa.nm 
c~mıbu şarki muhteliti ile bir maç yap- • 

mı~ı~ ı 
tık deneıı ~-1 Fraıı~ızların galebe.;iJe 

hiten bu m~ıı;La, iki takım 2-~ beraberC' 1 
l.::Jr.11~lard:r. 

Deniz ·Levazım . Satınalma 
· Komisyonu ilanları 

ı - Tahmin edilen bedeli 5275 lira olan 15 kalem muhtelif cins ve miktarda 
yaş sebze, 15 Birinciklnun 937 tarihine rastlıyan çarpmba gOnü saat 14 de ka
palı zarf usuliyle alınmak üzere münakasaya konulmuıtur. 

2 - İşbu 15 kalem yaı sezbenin muvakkat teminatı 395 lira 63 kuruş oluf>. 
sartnamesi komisyondan her gün parasız olarak alınabilir. 
~ 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri ka
palı teklif mektuplannı en geç 'belli gtUn ve aaatten bir saat evveline kadar Ka
sımpapda bulunan Komisyon Bqkanlığı na makbuz mukabilinde vermeleri. 

(8071)" 

ıstanbuı Belediyesi ilanları 
Fındıklıda 1smet lnönü ilk Okuluna katılmak üzere istimlak edilmesi karar

lastmlan Fındıklıda Molla Çelebi mahalle sinin Molla Bayın sokağında Doktor lz
zet, Fahriye ve Ziya Kuntaya ait 11 num aralı arsanın metre murabbama komis
yonca takdir olunup malikleri tarafından 31 ~tart 937 tarihli istida ile itiraz olu
nan 2 lira bedeli mislin 3 liraya ibtağ1 umumi meclisin 8-11-937 gün ve 100 
sayılı kararına iktiran eylcmis olduğunda n keyfiyet 295 tarihli menafii umumiye 
için istimlAk kararnamesinin 13 ncü mad desine te,•fikan ilAn olunur. (B) (8227), 

Şehzadebaşında j{alenderbane m ahalle-_ 

sinin Karavana sokağında 619 N. lı evin 
ankazı. 

Şehzadeba~mda Kalenderhane mahallesi -
nin Toprak sokakta 24126 No. 1ı 2 ahı:ap 

ev ankazı. 

Muhammen bedel llk teminat 

300 22,50 

300 22,50 
Yukarda semti ve muhammen bedelleri yazılı ankaz satılmak tizere ayn ayrı a

çık arttırmaya kor.ulmustur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. Istek· 
tiler hizalarında gı)sterilen ilk teminat ma buz veya mektubile beraber 10-12-937 
cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (8008) '(8)1 

ls tanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 1 '-o- ik""!i_m_e_v'!"le-r'!"i ""!i~çi~n-on-b""!i_n_m-etr-c'_ç_an _ _ -:-~k"."'uru~ş~il~k-.t:""em~in~a.t':'"'ı-.1~2~86~l:ı:-ira-~93~k"."'uru.ş~ -

talık ara bezi 14-12-937 Salı günü tur. Şartname ve numunesi Komis • 
saat 15 de Tophanede İstanbul Le- yond..-ı görillebilir İsteklilerin kanuni 
vazım amirliği Satmalma Ko - belgeleriyle teklif mektuplarını ihale 
misyonunda kapalı zarfla ek - saatinden bir saat evveline kadar Ko-
siltmcsi yapılacaktır. Tahmin misyona vermeleri. (303) (8097) 
bedeli 5700 lira, ilk teminatı 427 
buçuk liradır. Şartname ve nümıme
si komisyonda görülebilir. 1steklile • 
rin kanuni belgclcrile teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evve
line kadar komisyona vermeleri. 

(2 6) (7952) 

Idareleri lstanbuı Levazım amirliği
ne bağh müesscsat için 7000 kilo do· 
matcs salçası 14-12-937 Salı günü sa
at 16 da Tophanede Satınalma Komis
yonunda açık ekBiltme ile eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 1645 lira. 
ilk teminatı 123 lira 38 kuruştur. Şart
namesi komisyonda görülebilir. İstek
lilerin kanuni belgelerile belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

(288) (7954) 

lstanbul L. V. amirliğine bağlı mü
essesat hayvanatı için 300 ton Yulaf 
16-12-1937 Perşembe günü saat 15 
de lstanbulda Tophanede L. V. amir· 
liği satmalma Ko. da kapalı zarfla a
lınacaktır. Tahmin bedeli 15.000 lira, 
ilk teminatı 1125 liradır. Şartname ve 
nümunesi Ko. da görülebilir. Yulaf 
çuvalları müteahhide iade edilecektir, 
isteklilerin kanuni belgeleriyle tek -
lif mektuplarım ihale saatinden bir 
saat evveline kadar '.Ko. na vermele-
ri. (293) (8024) 

Askeri lise ve Orta Okullar için 
77996 metre pijamalık bez 21. 12. 937 
S:ılı günü sn!l.t 15 de Tophanede lst. 
Levazım amirliği Satmalma Komisyo
nund:t kapalı 7,nrfla eksiltmesi yapı -
lac.aktır. Tahmin bedeli 17159 lira 12 

Ordu Hastaneleri için 134200 met
re patiska 21. 12. 937 Salı günü saat 
15,30 da Tophanede ilıtanbul Levazım 
amirliği Satmalma Komisyonunda ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 48312 lira ilk temina
tı 3623 lira 40 kuruştur. Şartname ve 
numunesi Komisyonda görülebilir. İs
teklilerin k:ınuni belgeleriyle teklif 
mektuplarını ihale san.tinden bir saat 
evveline kadar Komisyona vermeleri. 

(305 (8099) 

ldareleri İstanbul Levazım B.nıirliği
ne bağlı mUessesat için elli bin kilo 
Sadeyağı 13-12-937 Pazartesi günü sa· 
at on altıda Tophanede satmalma 
komisyonunda kapalı zarfla eksiltme
si yapllacaktır. Tahmin bedeli 45000 
lira, ilk teminatı 3375 liradır. Şartna
mesi komısyonda gö!'Ulebilir. İstekli
lerin kanunt belgelerile teklif mek
tubla.rını ihale saatinden bir saat ev· 
vcline kadar komisyona vermeler:. 

(283) (7908) 

idareleri lstanbul Levazım amirliğine 
bağlı müessesat için 54000 kilo çubuk 
ve kesme makama ile 20000 kilo tel ve 
arpa §ehriye 14-12-937 Salı günü saat 
15,30 da Tophanede Satınalma Komi -
yonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıla
caktır. Tahmin bedeli 14430 lira, ilk te
minatı 1082 lira 25 kuruştur. Şartname 
,.e nümuneleri komisyonda görülebilir. 
Isteklilerin kanuni bclgelerile teklif mek 
tuplannr ihale :saatinden bir saat evvd 
komisyona vermeleri. .,(289),. .{7955)1 
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Hong Kongta mlıthiş bir tayfun Asama Marıı admdaki bu yo1cu vapıırımıı, 
'lcayalıl•lara otıtrtmu.ştu.r, 16 bin tonluk olan geminin yolcuları ve yükü kur
tarılmıştır. 

Resmini gi5raa.ğüni~ bu cUlam Kaf. 
kasyalı Ra.zaıa Lolia ismin,de biridir. 
lngiliz gazetelerinin yazdıklarına göre 

kendsi tam 16~ ya§ındadır. Elinde 
'ki pasaport kendi.sinin 1175 senesin
de doğduğunu glisterdiği için ya§ının 
doğrulu.ğıoıdan kimse §ilph-e etmiyor
mtı§. 

Bııraaa 'Almanyanın yeni yaptığı mı lniyilk yo1cu tayytrre~nl ~ 
sunuz. Der grosse Dcssaner adı vcrilcıı 'l.ıu. tayyare, 40 yolcu. ~ 1'fY 
(Jstte, henüz kıabinelerc ayrılmamış ulan ta!J"flTenin yoıcuıo.ra ~/" 
mı göriinme7dedir. Tayyare saı.ıtte 245 mil 8firatle gideoc7di1'· .. _..ı,t.1..-ı re-'ifll 
tecrübe uçu.şZarmda büyiik bir mıwaf fcı1ci.yct elde edilmi§tir. Aş~· 
tayyarenin dahili taksimatına ait bir §amadır. 

PAL"tÖLAR. 
19 liradan itibaren 

1 i ~C:i 

ICANU 
~I ~ŞITLEf21''\t1 

~-- Dr. Ihsan Saoıi ---
Uksllrilk şurubu 

Oksörük 'Ye nefes darlığı boğmaca 
ve kızamık öksürükleri için pe\: te· 
sirli iltçnr. Her eczanede ve ~eza 

- depolarında bulunur. 

20335 
' 

B:::::::z::.-------·...... . ..... •• ..._.. • ._.... ••••• _.___ •••••• :s:::: 

~ 
Meccani muayene i~ 

Pe!'§eınbe gUnlerl saat 2 den IS e kadar~~ GAZETEMiZE VERECECINIZ iLANLAR VE iLAN JŞLERINlZ 
tÇlN BU NUMARAYA TELEFON EDlNlZ: 

Adres: lstaııbul AnkaraCaddesi 
VAKiT Yurliu altında No: 105 

il•••••! elcfon: 20335 '-------··-----· 

·~ u 
Büy 

1'' • ' " . 1 ' • ~ 1 ••• ,. f • 1 . ' 

Hava urunıu 

Piyngosu 
2. inci keşide 11 Birincikanun 937 dedir. 

Büyük ikramiye 40.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000. 12.000, lO. 000 liralık büyük ikramiyelerle (10.000 

ve zo.OOO) liralık iki adet mükflfat var dır .• 
Şimdiye kadar binlerce ki~iyi zengineden bu piyangoya iştirak ediniz ..• 

Ortaköy Ta§basamak Palangada 25 si 

1 
numarada Doktor Mümtaz GUrsoy H 

• fakirleri parasız muayene eder. 
1 ..... === 
HA BE.R 
AKŞAM POSTA::tt' 

' ... "f' . 
•• - l/DARE l!Vlı-. 
lstanbul Ankara Caddesi 
( ......,,. Poala lı.uluaa ı lstanbol 214 
Telgret edresı ı ıstenbul HABER 

1vazı lşlerı teıeronut 2387ı 
~idare. ııan 1.:. •- 2431& 

ABONE $ARTLARI 

Senelik 
8 O)'lık 
3 oylık 
l oyhk 

Tı1rklge l:."cnebl 
1.400 Kr. 2.700 Kr. 

730... t.4:i0 • 
400 .. 800 • 
l:iO ., 80~ ,. 

Sahibi ve Neiriyaı•Müdürü; 
Hasan Rasim Us 
Rusıldı~ı urr (ı,H,/T > Matbaan 

wuııııııuıııuıııuıınııııuhınıııııınırıııuıııuıııııınıurııııııııııııııııruı 111ııınıııııııu1ıııuıınııııı11111uıınnınnıııınınınıuıın1n 11ıııımmtıım 
.. 


