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· Kahra inan Reisimiz diyor ki: 

A8iıeriıı c 111riııde7d tayya rcicriıı mii t c nıtıdi bom b<ırdımıruıları dcıi.uyısiy1e 
tii>ıcllcrdc yaŞ?y'm Bilbao hall:mdan bir grup 

zavallı Bilbao ! 

Bask merkezi 
Asilerin eline 
düşmek üzere ••• 
Asiler Bilbao sokaklarına 
\ tüf e!<le ateş edebilecek 

kadar ilerlediler 
' •• ,-·:anbao cephesi, J4 (A. A.) - Ha- J baoya giden yol da Franko mitralyö~ 

vas ajansınm muhabiri bıld;riyor: lcrinin ateşi altındadır. 
DünkU pazar günü yapılan harekat Cenupta asiler Bilbaonun yeni me. 

neticesinde Bilb onun oko.kları F ran- zarlı~ı ile .Bnrralczua k~basını zap
ko askerlerinin tüfekleri menzili dahi. tetmışlerdır. ıf b' k t ~ .. -

Milisler zay ır mu avemc gvor 
line girmi§tir. Biskaye merkezinin et. termektedirler. Basklar, her tarafta. 
rafındaki kıskaç gittikçe kapanmak. ric'at etmektedirler. Bunların Bilba..' 
tadır. oda toplandıkalrı zannedilmektedir. 
Şarkta Franko kıt'aları doğrudan Bask hllkiımet merkezi 

doğruya Bilbaoya. hakim olan Santa nakledilebildi mi ? 
• Marina tepesini işgal etmış~erdir. Bu Paris, 14 (A. A .) - Sals..-nanca'dan 

t~pede bir sanntoryom vardır. Franko gelen bir habere göre Basıt hükümeti 
·,,kuvvetleri hüfekle buradan doğrudan Santandcre çekilmiştir. 
doğruya Bilbaonun sokaklarına ateş Bu haber, Bilbaoda henüz teyid e. 
etmcktcdir!H. San Sebasliyenden Bil. dilmcmiştir. 

Sovyet Rusya muamması 

Kre-mlinin muhafızları 
100,000 kızıl neferle 

takviye edilmiş 
Stalin üç kişilik bir diktatörlük 

komitesinin başına geçti 
Bazı Generalların daha mevkuf 

bulundukları bildiri.liyor 

l®m od.l'Zcn generallerden ra.k"tr (solda) id.amma 1carar verenlerden Mareşal 
. BZu.Mr. ikJ görilıfarkcn (Yp..."'?Sı 11 incide), 

Ben icap ettiği_ zaman en büyük hediyem olmak üzere 

Türk Milleti.ne 
..,. 

canımı verecegım 

ı . ....~._ •• ,..~.Y.f).'iıı•sıa'ı&#ı. •'1'''rtıı{d; "it,...,,.,• ' · · ,..,. .. 
'.Atatilr1dl getiren lznıir v apurıc ve onu tak-ip eden torpitomuz Boğaziçhıdc... 1 

Hayır Atatürk ·! 
Milletine her şeyini verdin, 

verebilirsin, ama canını 
her şeyini 
asla! 

Zira sen bizim öz ve 
müşterek canımı~sın ! 

Sonsuz bir diğergamlık, ulaııl· 
maz bir feragat ve bütün bunların 
fevkinde bir kudretle insanı gönlün· 
aen kavnyan vakur bir tevazu ... 

lşte Milli Şefin hüviyetinde elele 
verdiğine ötedenberi inandığo:nız §U . 

üç, bir araya gelmesi güç büyük fa· 
ziletin son kırk sekiz saat içinde asil 
bir tebarüzüne daha ıahit olduk! 

Atatürk hususi porf öyündeki 
bütün tapulan civanmert bir hare. 
ketle çekip aldı ve pannaklan bütün 
hissetlere yabancı olan bir granit elle 
milletine uzatb. 

. ' - Bunları sana venyorum. 
Dünyanın basit vatandaşlanndan 

değil, dünyaya insani yenilikler vaa
detmiş peygamberlerden ve kendi
lerini dünyaya feragatin sembolü 
gibi göstenneğe çabalıyan bütün 
dünyadaki liderlerden, şeflerden dahi 
beklenmiyen bu asil hareket kar§ı
smda heyecanından nefesi tutulan 
ve böyle bir asil şefe malik olduğu 
için göğsü gururla k~baran milleti
mize tercüman olarak Atalürke iU· 
nu söy,emek isteriz: 

".__Ata! İnsan için her şeyde bir 
had olduğu gibi sevebilmekle, hay· 
ran olabilmekte de insanı kayde go. 

kan bir had, bir derece, bir hudut 
vardır. Sen eserlerinle, hareketlerin. 
le ve gönlünün civanmert engiliği • 
le, beşeri imkanlann öylesine üstü • 
ne yükseliyorsun ki biz artık &ana 
layık olduğun derecede hayran ola
bilmek imkanından dahi mahrumuz! 
Her jestin, her sözün, her cümlen, 

(Devamı 12 incide) 

Benzin 
ihtikarı 

Tröst mevcuttur! 
lzmir snbcıları hurıu inkartt bile 

lüzum görmliyorlar 

Hepsi merkezlerln-
deo emir almış 

(y_azıaı 12 incide) 

Atatlirk Trabzonda 

''Yapılan 
bir vazifedir,, 

AnkaraJ 13 ( A A.) - Rc~mhur AtatürkJ tawmı/1.annda bu1undurduk. 
lan çiftlikleri'lıaizncyc i1ul.a buyurmaları tl.olayısiylc B. M. Mcclisı Rci.sı Ab. 
dillhalik Ren.da tarafından göwicrilen tıe B. M, Meclisinin minnetle dclıı samimi 
hislerini ve derin §ilkron'üırmı bildiren telgrafa §ıt kar§llığı vcrmi§lerdir: 

"Yapılan bir vazifedir.,, 
K. Atntürk . 

Reisicumhur AtaWrk B<ı§t•ckil lsnıct ftıöııii. tarafından göııdcrıwıı telgrafa. 
'karşı da aşağıdaki ocvabı vamişlctdir: 

Başvekil ismet lnönüne 
"Hatırlarsınız, Türk köylüsü Türkün efendisi olduğunu söylediğim za

manı. Ben o efendinin arzu ve iradesi altında senelerdenberi çalışmış olan 
bir hadimim. Şimdi beni çok heyecana getiren hadise, Türk köyliisüne 
naçizane olsa da ufak bir vazife yapmış olduğumdur. Milletin yüksek mü
messiller heyeti bunu iyi görmüş ve kabul etmişler ise beni benim için ne 
unutulmaz bir saadet hatımsını bana vermislerdir. Bundan dolayı çok 
yüksek zevkle millet, memleket ve cumhuriyet hükumetine yapmağa 
mecbur olduğum vazifelerden en basiti, karşısında gösterilmiş olan tevcc· 
ciihten,, takdirden ne kadar mütehassis olduğumu ifadeye muktedir deği· 
lim. Mevzuu bahaolan hediye yüksek Türk milletine benim asıl venneği 
düşündüğüm hediye karşısında hiç bir kıymeti haiz değildir. Ben icap ettiği 
zaman en büyük hediyem olmak üzere Tiirk milletine canımı verN·e~m, 

K. Atatürk 
(Ba§vekilin telgrafı 12 inci sayfadadır), 
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f;;---~~~ 
Bu ne ticarete ne 
esnafhğa sığar 
buna düpedüz 

dolandırıcıhk derler ! 
Yazan: Nizameltin Nazi/ 

lhtikir kB.r§ısmda derhal harekete ı 
geçmek ve bir mUddettenberi başıbof 
kafclıkları anlaşılan muhtekirleri şıd. 
detle cazalandırmak lazımdır. lhtika
rm yalnız benzin işine inhıs:ı.r ettiği. 
ni sanmak ıhata olur. 

2 - P1yuamızuı dilkki.oiarı kübik 
vitrinlerle aüslüdilr fakat bütün bu 
vitrınler çürUk mallarla dolJd.ur. 

3 - Bilhusa İstanbul şili:r i birçok 
esnaflık hokkabazlıklarına 'Sahnedir. 

Bu SÔnuncu kötUIUğe bir misal söy
liye~: :lld giln evvel tanınmı§ gaıç ressam 

lanınıroan Ali Karsan beni ziyarete 
geldi. Çok zarif ve nazik olan bu san. 
atkarm gözleri ile kaşları arasında 
bir hiddet dolaşbğmı ·f arkettim; sor· 
aum: 

- Neye sinirlendiniz? 
Koltuğunun altında bir paket var

dı. M.asamm ilstUııe koydu ve iplerini 
çözmeye çall§lrken: 

- Kanm. çocuğa patik almak iste. 
m.iş. Beyoğlunun tanmmış mağazala. 

rından· birine gitmiş. lldmızin de be
ğendiğimiz bir markanın yaptığı pa. 
tiklerden aramıı, bulmuş. ~ 75 kurut 
istemişler. "Çok! • demiş • Daha ge
çenlerde 300 kuruşa almış~.,, Fiab 
indirrnemi§ler, Sikmı'1, yine Beyoğlun. 

da. bir başka mağazaya gitmiş. Orada. 
da ayni patiklerden varmı1o Fakat bu 
sefer kendisinden 630 kuru§ istemiş. 

ıer. Patikleri 9\irmiş, çevlrmi§, mua
yene etıni~, ''acaba öbür p:ı.tiklerdeld 
marka. sahte miydi?,, aiye cIU§ilnınUş, 
nihayet va.zgeçmi§. Bana. geldi. Ayni 
semtin bu iki dükkam arasındaki far. 
ka. hayret ettim. Kalktım, Yerli Mal
lar Pa.zatının bUyUlt memurlannda.n 
biri dostumdur, ona gittim. Karımın 
b:ıhsettiği iki dikklılı bir defa aa. biz 
doln~tık. Deri ve kundura işlerinde 
tam. bir ihtisası olan arkadaşım iki 
pat.ği de tetkik eWkten &>U& Cledi 
kr· 

"Bunlar aynJ markadanCiır. !!'aban. 
Iarının dikişleri, köselelerl, i.\stlerinde 
podösiletler, düğmeler birlb~ .. inin tıp. 
kı tıpkısıdır. Avrupadaki fiatlar, biz. 
de alınan gUmrUk, yol parası, faiz, 
kir ve saire hesap edfürse bu patikle. 

rin nihayet nihayet 4 liraya satılma
ları lizmıdır." 

Demek ki, ilk mağaza dilrUst bir fi. 
at aramış. Buna rağmen bt..~ ~ğu
mun patiğini pahalı mağazadan aldım. 

Maksadım elimde bir vesıka bulun. 
durmaktı. !Kendisinden bir fatura is. 

tedim ve kunduranın tabaruna kendi 
mührünü de bastırdım. Tabii dükk8.n. 

öan çıkınca soluğu ihtik5:: işleriyle 
uğraştığım tahkik ettiğim ~ın daire. 
sinde aldım. Bu memur bana şu ceva. 
bı verdi: 

"Biz hiçbir şey yapama~ ız. Gazete
lere gidiniz. Yazdır:nız, nazarı dikka. 
ti celbediniz.,, 

Bir başkası olsaydı, belki bu llkayt 
ve çok soğukkanlı cevaba kmır, bu iş. 

ten vazgeçerdi. Lakin ben inatçıyım. 
Göz göre göre soyulmağa tahanımW 
edemiyorum. Sizden bu meseleyi iyi. 
ce aksettirmenizi rica ederım.,, 

Nazik dostuma yaptığım vaadi işte 
yerine getiriyorum. 

Bu .şehirde ve bu memlekette fiat
lar son derece kontrolsuulur. KaJitc 
bakımından piyasadaki birçok malla. 

rın ne dcreco bcrbad old:ığu ise he· 
men hepimizce malumdur. Çoraplar 

iki günde yırtılıyor, }'eni biC" elbisenin 
bir haftada dizleri çıkıyor, bir palto. 

yu dört gUn giydiniz mi, di .. scklerinin 

ve yaknsmın parlamağa 4Jaşfadığını 
görüyorsunuz. 

Satış piyasasında tam bir otorite 
kurmamıı zamanı çoktan gelmiştir. 
Bizce içinde bulunduğumuz J.ötU vazi. 
,et §l5yle 1ıutlsa edftebilfr: 

ı - Bizde perakende sc.tıcılık ''ne 
vurursan k!rdır,, şiarı ile hareket eL 
mektcdır. 

Di1n matbaada dondurm'l yemek is. 
tedim. Bir müddet sonra uwz bir Ar
navut çırak kantık bir dondurma ge. 

tirdi. Ya iki kqıt ala.bild!'tl, ya ala. 
madrln. Zira kayanı kaysı değil, bo. 
ya ... VŞıesi viene değil, boya. Vanil· , 
yası vanilya değil, boya... Hem öyle 
kötü işlenmiş bir boya ki, vipıenin 
bir tarafı moı;, bir tarafı kuınızı, bir 
tarafı da pürçük pürçük mavi. 

Ergani madeninin bir derui vardır. 
Yatağının her tarafından sızan bakır. 
lJ sularla bu dere boyanır ve l>azan ali 
imisema gibi renk renk akar. İşte ba. 
na getirilen dondurma da tıpkı böyle 

idi Açtım ağzımı, yumdurc. gözUmU. 
Fakat neye yarar? Akş~ Beyoğlu. 

nun tanınmış bir lokantas:rda Uç ar. 
kadq yemek yiyorduk. Garson kaysı
yı pek methetmftti 

"Getiri" • dedim. -
Dedim ama, kaysı diye getirdiği şey 

gözllme Hişincc tepem de attı. Bir ke. 

re tabaktaki meyva. kays~ değil, zer. 
daliydi ve zerdalinin de olmamıııydı. 
Düetındlm: 

Şu bizim Tilrk!xe kadar ~l bol 
ve "mütenevvi" Yemit yetlttiren 

memleket pek azdır. Faraza Mahtya
mızm o koca. koca., lezzetli l:allı kaysı

Iarı dtlnyanın hiçbir yerint'e yoktur. 
Amerikalılarm FIAdelfiya~'\ yeti§tir. 

dikleri kayaılar bunlara. biraz benzer 
ama, nerede blzim'kilerin o misk gibi 

kokusu! ... Demiryolu gidecekti. Gitti 
i§te. Neden bu kaysılar btanbula ge. 

lemiyor? Anadolunun başka tanna. 
nnda. alıcııı bu kadar bol mu? San
mıyoruz. .• 

Zira hlll ititJyoruz ki Mıılatyahlar 

bu canım kaysılan paatırnıa gi~l kuı. 

la.nıyorlar ve Uz.erine yumurta kınp 
yemiye mecbur ( !) oluyo:-iar. 

Velhasıl, bence bilhaua !stanbulda 
perakende eatıı piyaaasını ~ayet sıkı 

bir kontroldan geçirmek ve bezirgan. 
lığı, tezgahtarlığı silip silpürmek ve 

bu piyasada mutlaka bir ah~ak te&ıs 
etmek lazımdır. İstanbullunun en mü
him ve biricık derdi budur. 

Nizamettin NAZiF 

Titülesko tifo 
mikrobiyle 

zehirlenmişti 
Birkaç ay evvelki 
hastalığının sebebi 

anlaşıldı 
İngilizce Niyuz gazetesi yazıyor: 
Romanyanın sabık hariciye nazın Ti

tülesko, bu hafta Londraya gelmit ve 
Avam kamarasında mebuıların hususi 
bir içtimaına İ§tirak etmit ve İngiltere 
hariciye nazırı Eden tarafından kabul 
edilmigtir . 

Titülesko, geçen ıene zehirlenmesi
nin sebeb!ni, siyasi düımanlanna atfet
mektedir. Söylendiiine göre içeceği su
ya Tifo mikrobu kanıtırmıılar. 

Titüleako, bu münasebetle latife tar· 
zınd.a demiıtir ki: 

'' - Fakat buıce en büyillr tehlike, 
zehir dciil de, yataimun bapucuna, 
hayatımı kurtarmak için toplannuı 17 
doktorun, beni ne §ekilde tedavi edecek 
leri etrafında kavıaya baılaınalanytdı.,, 
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İŞ KANUN·u :Ha11ata daic ...................... 
"Ustad l şçilere ve iş verenlere ,, , 

A HM.EO Haşım, ke ı.~ırııne ••us.. 
tad" denilince; "Bu eöz insanı 

ıhtiyarfatıyor,. diye kızadı Bır hiır• 
met göstermesi lazım gelen o kelinıe· 
nin, bazan hakarete varan bu alay va
sıtası olmasında Ahmed H .. şım'in de 
payı vardır. Gence, yqlna, sokakta 
ilk rasladığımız adama: ••(Jatad 1" d•· 
yoruz. Geçen gUn bir şairtıol7J~ konu: 
ıuyordum; bacaklarma ıürünen kedı 
yavruauna: "Hadi bizi rahat bırak, 
Ustad!" dedi. 

Neler emrediyor ? 
Yazan : Mllnir Evrinyol 

ı1 kanununun tatbikine ayın 011 bealnde bqlanıyor. Bu kanun ltçllere ve lt verenlf're 
bir takım ,·azlfeter vermekte, ber lkJ zUmre ııJn hukukunu koruyucu bUkUmler koymak. 
tadır .Biz, alAkadarlar tarafından toplul'a aıılqılmus için bunlan iki 11ç &1lDJWc bir 

seri makale halinde izah etmege karar .,.rdHc. Afalıd& lfçllerln ve ıı verenJerba bu kanun 
nıuclbl:ıce )•apmata mecbur otdulı.lan veya kendilerine yuak edllmlf olan tcYlert okuyır 
caklınız.. llakale 10 haziran tarihli sayrm11.dA bqlanuıtır. 

iş verenler •
1 

işçiler 
Neler yapmağa ıı Neler gapma(Ja 

Böblltlenen nıuharrirlerı Gördükçe, 
''Ustad" Jıkla. 'alay edenlerin bir dere. 
ceye kadar hakh olduklarını inklr 
etmek kabil değil... Fakat bfrtakıın 
ahmaklar: ''Biz Ustadız!" di:ıe koltuk 
kabarttıktan içm güzel hır hissi, 
mesleğinde iş görmüş kimaelere hür. 
met hissini ve onu ifade Pdcn k~lime
yi böyle tehzil etmeğe'tle IUıum var! .•. 
lşçilre bakın: onlar "usta" kelimesini 
alaya alet ediyorlar mı? Onlar bir 
adama: "Usta" dedikleri zaman eda
larında, gözlerinde hürmet 'jkunuyor; 
iyi bir işçi "usta'' unvanını her şey. 
den üstün tutar. 

mecburdur ve neleri 11 mecburdur ve neleri 
yapmaları yasaktır? y yapmaları yasaktır? 

Geceleri igçi çalııtırmalanna cevaz 
verilen iş yerlerinde itçileri geceleyin 
ıekiz saatten fazla çalıttırmanın veya 
işçilere işin ortalama zamanında dinlen. 
me vermemenin veya nöbetleşe iıçi 

postalan kullanılan itlerde münavebe 
husuıundaki kayıtlara uygun harıkct 
etmemenin cezası 10 liradan 100 lira
ya kadardır. TekcrrilNnde ceza artar. 

25 - Gece çalıı~aları hakkında ni • 
zamnameler çıkarılacağını da bilmeli -
dir. 

26 - Sanayie ait itlere 18 yapru dol. 
durmamıı erkek çocuklarla her yattaki 
kız ve kadınları çalıştırmamalı.dır. Eğer 
bir it yerinde, önceden tahmin edilmi • 
yen veya 8nUne geçilemiyen ve muay • 
yen vakitlerde vukubulınak mahiyetini 
ıöıtermiyen bir anzanm çıkmaıı gibi 
mücbir sebepler huduıu takdirinde 16 
dan yukan yaıtaki kız ve erkek çocuk
larla daha büyük kadın ve işçiler gece. 
de çalııtmlabilir. 

Fakat bunları gece çalııtırmak, gece 
çalışmalan bu gibi hidiaclcrc mahıus 

olmak ve o hldiıcye münhaıır kalmak 
,artma bağlıdır. 

16 dan yukan yaştaki kız ve erkek 
çocuklarla daha bliyük kadınlan kanu • 
nun tatbikine ilk dört senesine mahıuı 
olarak 1ktnat V ekilcti tarafından gece 
çalıştınlmalanna izin verilecek bazı it
lerden batka sanayie ait işlerde 18 ya· 
tını doldurmamıt erkek çocuklarla her 
yaıtaki kız ve kadınlan geceleyin ça. 
Iııtmnarun cezası 25 liradan apğı ol • 
mamak üzere hafif para cezuı olup te 
kcrrürlerde ceza artar. 

Böyle bir hldiıc zuhurunda hidiıc • 
nin mahiyetini ,batlama ve bitme ıaat • 
lerini mahalli hükumetin alakadar maka 
mına 24 saat içinde bildirmelidir. Bil • 
dirmemek cezaar 5 liradan elli liraya 
kadar olup tekerrürlerde ceza artar. 

27 - 1. Gerek it mukaveleleriyle ön 
ceden taayyün etmi§ olan ve gerek işin 

mahiyetine ve çalııma teamüllerine veya 
kanuni ve nizami hükümlere müıteni • 
den mer·i bulunan umumi ve ya huıu • 
si İJ p.rtlannın, 

A - Hepıi, yahut bir veya bir kaçı 
yerine kendi m•nfaatinize uygun gördü· 
ğünüz it p.rtlarını itçilcrinize kabul et
tirmek için, 

0

B - V c yahut muayyen ve mer•t it 
prtlarıru değiştirmeksizin ancak bun. 
lann tatbikatına ait uıuller ve tarzla • 
nn değittirilmeıini temin eylemek için 
işi durdurmamalııınız. 

Yahut 50 itçiden az i~i olan it ytr • 
terinde 1 O i1çinin ve 50 den 499 işçiye 
kadar itçi olan it yerlerinöe umum itçi
lerin beıte birinin ve 500 veya daha 
fazla itçisi olan it yerlerinde en az 100 
i§çinin teklifi kabul etmiyeceklerinden 
dolayı itten çıkmağa mecbur kalacak
ları. yukarıda yazılı gayelenlen biriyle 
iıçilerc tekliflerde bulunmamalııınız. 

II. - Bir iş yerindeki faaliyeti tama. 
men veya itin mahiyetine göre ehemmi· 
yetli derecede kıımen at~e uğratıp 

neticede 50 den az işçili yerde 10 iıçi
nin, 50 den 499 a kadar iıçili yerlerde 
umum i 4\İlerin bette birinin, 500 veya 
daha fazla i§çili yerlerde en az 100 ig • 
çinin itıiz ve ücretıiz kalmalan hali • 
nin kendiliğinden tahakkukuna ıebcbi -
yet verecek olan: 

Yukarıda maksatlardan biri için .en 
az :iç işçiyi dahi hep birlikte ve birden
bire işten çıkarmamahııru%. 

Veya teklifi kabul etmiycccldcrinden 
dolayı itten çıkmafa mecbur kalacak 
ve iJtcn çıkmaları ayni neticeye ıebe • ı 
biyet verecek olan üç işçiyi itten çıkma. , 
ğa mecbur edecek bilyük tek,fierde bu 1 
lunmamahaıruz. (Devamı var) 

31 - Bet uat ve daha az müddetli 
itlerde dinlenme vermek mecburiyeti 
yoktur. 

Beı saatten f~la itlerde dinlen~e 
vermek mecburiyeti vardır. 

Dinler.me çalııma müddetinin ortala 
ma bir zamanında verilir, dinlenmenin 
vakti mahalli idcte ve işin icabına gö. 
re tayin edilir • 

Dinlenme müddeti, ıek'z saatten az 
m:.iddetli işlerde yanm saattir. 

Sekiz saat veya daha fazla müddetli 
i§lerde bir saattir. 

Bir iş yerinin ayni 1ubedcki bütün 
işçileri mukannen olarak ayni ıaatte 
dinlenme yaparlar. Dinlenmeler çalışma 
müddeti içinde değildir. Yani çalışma 
müddeti içinden sayılmaz. 

Dinlenmeler hakkındaki hükümlere 
riayet etmeyen itvcrene ceza vard~~· 

32 - Muayyen cünlük çahıma rnudde 
tinin muvakkat zamanlar için daha faz 
la hadlere arttırılmaaı tartlara bağlı o. 

. lup bunun hakkında bir nizamname 
çıkacaktır. Nizamnamenin genel ~art • 
lan ıunlardır: 

I - Srhhi sebeplerden dolayı kısa 
veya mahdut çalışma m:iddetli işlerde 
günde fazla saat çalııma caiz olamaz. 

11 - Muayyen hacldin üzerine ~klene 
cek fazla çalııma saatleri gUnde en çok 
3 ıaat olabilir. 

III - Fazla çalııma saatleriyle ça • 
lıtılacak günlerin yekunu bir yılda en 
çok 90 iş gününe varabilir. 

IV - Fazla saatlerle çalıımaya, it • 
çilerin muvafakatini almak llzımdır. 

V - Her bir fazla saat çalııma için 
verilecek ücret normal çalııma üc:retini:ı 
ıaat baıına dü~en miktarının yüzde 
elliye kadar }"Jkıeltilmesi ıurctiylc ö -
denir. 

VI - Günde fazla saat çalıtına ıart 
ve tarzları hükumetçe tasdik ettirilme. 
lidir. Çıkacak nizamnameye riayet et -
miyen veya o nizamnamede yazılı YÜZ· 
de niıbetleri derecesinde iıçilere fazla 
ücret ödemeyen itvercne ceza vardır. 

33 - Muayyen olan ıünlük çalııma 
m:iddctlerinden (Nadiren ve muvakka. 
ten) farla çalııtırmağa ancak ıu haller. 
de ccva% vardır: 

İşçi dilinde "usta" ne h•.! münev .. 
verl~in dilinde de ''üstad" m o olma.. 
sı li.zımdı. Niçin böyle değıl? Genç 
muharrirlerimiz tesirden kaçıyor, ta. 
mamilc şahsi, original olmıık istiyor. 
)ar da ondan mı? Hiç şiiph<'Eiz işin i· 
Çinde böyle bir şey de Va", Oyle şair
ler, muharrirler tanırım ki kendileri. 
ne ~sirden bİlhsetscniz buııu şahısla. 
rına bir hakaret sayarlar. 8nlar eser. 
lerinde ne varsa hepsinı kendileri 
icad etmişler, kendi ruhlarmm, zeka. 
lannın derinliklerinden almışlar ... Fa. 
kat bence asıl sebeb bu d .;!ıldır. 

İşçi "uata" kelimesini alay mevzuu 
etmiyor, çünkü yaptığı işi c:ddiye alı
yor, ona iman ediYor. Bir marangoz 
için yaptığı dolab, bir duvarcı için 
yaptığı duvar, herhangi ha işçi için 
elinden çıkan şey, sadeci! bir vakit 
geçirme vasıtası değildir Onun lü
zumuna kanidir. Halbuki bızde mu. 
harrir denen insanların çoğu, iiieslt>lL 
lerinl ciddiye almazlar. Yazı:!rklarının 
vakit geçirmekten başka bk işe yarı. 
yacağına kani değildirler. Onları bir 
iyice tahlil ederseniz keudt kenrHJc. 
rinden nefret ettiklerini. kendilerini 
cemiyette birer tufeyli S3ydıklarını 

görUrsünUı. 
.. Ostad'', tuttuğu meslekte eserleri

nin değeri. temızliği ile rıc;m kazan
mış, kendinden sonra gclc-u ki ere ör. 
nek olabilecek şeyler yaratmıt insan. 
lara verilen unvandır. Kend•mizln hiç 
bir zaman o payeye eremıycceğimizi 
biliyoruz, çünkü yaptığımız işe ima. 
nımız yok. Bunun için de üstadhğı 

gülünç görmeğe kalkıyoruz. Fakat 
bilmeliyiz ki "Ustad" kc!ımesini bir 
alay, bir hakaret W'zı diye kullanan 
her muharrir bu hareketi !!e mesleği. 
ne ve kendi kendine hakaret etmiş 
olur. Nurullah ATAÇ 

Dört Uçler 

Gerek bir arıza vukuunda. gerek bir 
arıza vukubulmaaı varit görülmesi ha • 
tinde veyahut makineleı;. veya alit ve c. 
dcvat için hemen yapılması lazım acele 

itlerde yahut mücbir ıebcpler hudu • 
ıunda Günde böyle muvakkaten ve na • 

3 diren fazla çalııtırmanın tartı da : An • 
cak itin normal çalıımaaına halel gel • ıayıya mUıavl olacak blr niabct kurmak: 

rakamını ne eksik ne de fazla dört defa 
k~lanarak blribb1nt takip eden ilk on 

memesinin teminini icap ettirecek de • lıleııelA ıöyle yazabUlrtz: 
3J3+3-t Z-7 

receyi aımamak kaydidir. '( +) <-> ( X ) c :) işareUerfle parantez 
Böyle fazla çalqmada icabına göre "Ye 3 ematlnl kullanabiliriz. 

İJçilerin bir kısmı veya hepsi çalııtm • Şimdi hiç fasılaaız 1.2.3,4, Ulı. sayılarına 
· ·· t mUsavl olacak kaç nlııbet kurabilirsiniz. 

labilir. Bu fazl:ı it müddeti içın ucre Bu bilmecemiz mUkA!atııdır. Halledenler• 
f(>yle hesap edilir: den iki klıtye hediye verilecekUr. Cevap!arın 

Bu ıuretle vaki olacak istiınat ça • 20 haziran tarihine kadar gönderilmesi llzım 
btmalardan yalnız bir saati ıünlük it 
Ucreti içinde sayılır. (Yani ödenmez). 
Bir saatten fazla ıürcn çalııtırmalarda 
ıeçecek saatlerin her biri için normal 
'1cretin mukannea saatlere niıbeti mik. 
tarın.da ayrıca Ucrct verilir. 

Böyle bazı ıebcplcr dolayııiyle i9çi • 
terin kanuni çalııma müddetinden fazla 
iıtiına çalıımalannı ccvu verilen hal • 
lerdc Ucretlerin tesviyesi huıuıunda 
bu hükümlere riayet etmeyen itvercne 
ecza vardır. 

(Devamı var) 

Arap saçı 
. _kuponu. - · 
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dır. 

Hesap tuzaıının cevabı 
8 hulran tarihli Arap aaçmm hallidir . 
Satıcı zemin katma teallm etmek için 8 

basamak lnf'Cektir. lklnol parc;a.)'I tea'lm le lo 
ı+ıs buamak çıkar ve böylece en son kala 
kadar e+(6Xl8)_1H buamak yUrUmUı, 
olur. 

Demek lfttıcı blrinclal 8 IODUDCU.U 114 ..... 
lan 111 zerlik 7 adedll mUterakkJ bir heS<lp 
am-uyealn!' .rörc yol almaktadır kJ: 

(IX.11/2) '(7 420 baaamak. 
lltlMvt aayıd& buamak inmek mecbur1ve 

Unde11r. Ve uıl l1z1 yanıltablJecek olan ıı •e 
buradadır. 

En aon pa~ayı da altıncı kata teıllm edin 
ce bUtUn qyayı yerlerine vermek 1~ !l 

840- 114 i28 buamak lnmlt olur. 
Ef!'r aatıcı teallmata en Ust kattan baı,ılar 

sa hesap ba§ka tllrlU olabilir . 
Bu lıllmocemlzl dofru \'e tam olarak hiç 

bir okuyucumuz halledememl§tir • 
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Mıntaka 

"-i:aınpeırverllil 
Klüpçülük zıddıyetlerinin ne 

olduğu malumdur. Fırkacılığı ela her 
kes bilir. Ounun gibi, bir de .. Mm
taka vatanperverliği,, var. Beynel
tnilel tabiriyle "Regionalism., dedik· 
leri. . 

Galatasaray ile F enerbahçe oyun 
oynarken, bu iki güzide spor tqek· 
külünün müfrit taraftarları:. 

- Yel Kırt Öldür· ·diye haykı
nrlar ... 

Sanki seyrettikleri oyun değil de 
Asuriler zamanında bir harptir. 

Fırkacılığm da ispanyayı ne hel· 
le getirdiği oöz önündedir. 

Milli mUcadele esnasmd<.· şöyle 
bir şey anlatmışlardı: 

- Düşman lzmire çıktı l Müda
faa edelim.· demişler ... 
-lzmirden bana ne? Burası (*•*) 

vilayeti ... Hele buraya gelsin de öy· 
le düşünürüz ...• Cevabı verilm~§· 

Ve, düşman oraya da gelmış. 
Böylelikle, Türk vatanının . na~~l 
tnukadderatı biriLirine bağlı hır kul 
tC§kil ettiği anlaşılmış .•. 

Bir zaman da: 
- Anadolu Anadolulular tarafın 

dan idare edil~clidir. Bu Rumelili· 
lere ne oluyor? . gibi bir sakim ve 
tefrika sokucu zihniyet ortaya atıl
ınıştı; tabii, söndü. 

11- • "' 

Şüphesiz mıntaka '\'atanperv~~l~~ 
ği, yukarıda anlattığım pek kotu 
§eklini Türkiyede çoktan kaybet· 
ıniştir .. Şimdi her Türk, vatanın~_n, 
oturdt•~u vilayet değil, bütün Tur· 
kiye olduğunu biliyor. Lakin, kl~p
çülük tarzında rekabetler bütün şıd· 
detiyle devam etmektedir. 

Msela, komşu olan Gireson ve 
Ordu vilayetleri arasında.. Birinde 
faZia miktarda kabak çıkarmış. Öte
ki, ora hnlkına "kabakçı,, diye isim 
takmış.. Ordulular da "biz niçin ka· 
hakçı olalım 1 Biz Giresondan ileri· 

• 1 d" l yız.,, ıyor ar 
Ve her yabancıya şu suali sor· 

lhak adetleridir: 
- Orduyu mu beğendiniz, Gire· 

•onu mu? 
Ayni sual Giresonda da sorulur. 
Vaktiyle, bunlardan birinin vila· 

Yet olup ötekini kendine tabi etmesi 
icap etmi~. Çünkü biribirlerine pek 
Yakınlar .. işte o zaman "Sen olacak· 
am 1 Ben olacağım!,, diye kıyamet 
kopmuş. Merkeze yiizlerce imzalı 
telgraflar yağdmlmı~.. Rakibe tabi 
olmaktansa ( 1?) her şeye razıymış· 
ler .. Bunun üzerine, merkez de, bak. 
tnış çare yok, her ikisini birden, ay· 
ni günde vilayet yapmış. 

Hangi tarafı beğendiğime dair 
sorulan suale, ben samimi olarak 
§Öyle cevap verdim: 

- Bugünkü haliyle, Gireson da 
ha ilerdedir. Fakat Ordunun ilerleme 
temposu daha fazladır. Hatta her 
gördüğüm vilayetten üstündür. A· 
razisinin, münevverinin, köylüsü
nün istidadı da fevkaladedir. Gerçi 
Gireson cennet gibi bir memleket· 
tir, fakat, Ordu ile Yona arası da cen 
neti aladır. 

Eğer rejyonalizm, böyle, biribiri. 
ni geçmek rekabeti haliııi alırsa hic 
de zarar değil, faydalıdır. BugünkÜ 
vaziyette, Ordu - Gireson r*abe
ti teşvik edilmesi icap eden bir ruh· 
tadır. . "' . "' 

Ayni reki~meler, başka yerlerde 
de var. !\ 1csela, Tokatta sordular: 

- f\ereyc gidiyorsunuz? 
- Sıvasa. 
Siiphesiz latife olarak dediler 

ki: "'i\'eredc görsen bir ehli Srvas, 
oku bir kuleuzü binnas, olursun şey. 
tan şerrinden halas ... ,, Gerçi şaka, 
fakat Sıvaslılar tarafından hayli ka
baca bir şaka sayılıyor. Filhakika on 
lar, melek gibi damlar!... 

Merzifona gittiğimiz zaman, ci· 
Vilr bir vilayette "Orasının eşeği ile 
keşkeği meşhurdur!., dediler. Riz de 
afiyane: 

_ - K~keğiniz meşhurmuş, n~· 
r~de satrlır? Bir yesek.. . diye sor· 
duk. 

Bunu fideta bir ~uiniyetc hamle· 
derck kızdıl~u. (VA- NQ) 

(Devamı 15 incide) 

Siı7cı1Jmcn;ı;,,1i ır·pti {'"'r•ı].iarıııclc•n bir grup ... 

lstanbul konuşuyor! c soıeymaniye: 3) -Süleymaniyede oturan 
kıptiler nasıl yaşarlar ? .. 

Tahta kurusuna karşı Sülegmanigelileı in buldukları nev icat 
tahta kurusu ilat!ı için, gağınur duası lazımmış! 

Vazaıını : Haberci 
Yazıma başlarken, Süleynıaniyc i. f:• ::;:,-ll'!l-. .. İb 

l çin "Babil kulesine beriziy·~?l. ~ir. y:r, 
burada her çeşit insan bulabıhrsınız,, 
•demiştim. Hakikaten tstar.balun hiç 
bir köşesinde, Sülcymaniycde olduğu 
kadar muhtelif tabakalara mensup 
halkın böyle bir semte topbndığına 
pek rasgelinmez. 

Sülcymaniyenin bu karmakarışık 

sakinleri içinde en entere-sJn tipleri, 
Fetva yokuşu denen sokağı istila e. 
den kıptilerle, meşhur Darülhadis 
medreses!ni dolduran şark vılayetle. 

rimizden gelme vatandaşlıı.r te.~kil c. 
der. 

Süleymaniyede oturan KıLtiler mun 
tazam evlerde yaşarlar. Sık sık yap. 
tıklan kavgalarla, düğünlerinin husu
siyeti olmasa, bunların Kıptilikle ala
kalarını anlamak oldukça ı;üçtür. 

Süleymniyeli Kıptilerin odı.: oda tut. 1 

tuklan bUyük konaklardao birisinin 
kapısından içeri girdiğim 1.:ır.ıan, bah. 
çede belki 3.4 dUzilne Çocukla karşı. 
laştnn. Hepsi yalınayak, h:ışıkabak, 
iki ili on yaşında çocuklardı bunlar. 

Bu bolluk karşısında: 

- Galiba, mahallenin çocnkları hep 
buraya toplanmış da oynuy0rlar, diye 
düşündüm. 

Fakat, küçü~lerle konuşunca, ina. ı 
nılmaz bir hakıkatle karşı!:ı~tım. Bü
tün bu yavrular hep nyni e·.-ın çocuk
larıymış! 

Bir evde, 20 den fazla c:ocuk ... Ne 
bol zürriyetti bu yarabbi! ... 

Ali ya\Tulardan bir kısn!ını topla. 
yıp resmini almıya çahşı:iten, evin 
içinden bir gürültüdür kop~u. 

Evvela bir kadının bağır .hğı, sonra 1 
yeni seslerin karıştığı duyuldu. Bir. 
kaç dakika içinde gürültü o kadar 
büyümüştü ki, fazla dayanamayıp e. 
vin içine girdim. Önüme gc?ien harab 
bir merdivenden Yllkan çıktım. Birin. / 
<'i kata ayak basar basmaz karşılaştı. 

.. 

Yepyeni Enstitünün ycrnır:da bu harab binalar göuı batıyordır. (Yazısı 
c'tllıı çıktı.) 

ğım manzara, şimdiye kadar hiç ras· ğıda şaşkın şaşkın bckliy:m ahbabla. 
gelmediğim bir kavga oldu. Herbirısi rm yanına geldim. 
kendi odalarının kapısı önüne çıkmış Bu garip evden çıktıktan tonra la· 
3 kadın, biribirlerinc avaz c. vaz bağı- aJettayin sokaklara sapar.ık Süleyına 
rıyorlardı. Bu •sırada kavga daha ga.. niyeyi bir müddet daha dolaştık. Bu 
rib bir şekil aldı. KadınLı.r odaların. sırada yeni bazı noktalar öğ~ cndim: 
daki eşyaları birer birer k3pılarının • Bcyazıttan Süleyrnaniye camisine 
önüne çıkarıp: çıkan sokağı biyoloji enstitfü::lı ile bir. 

- Bak, bertdc bu var, sende yok, lestiren caddeye, Süleymanıyeli genç. 
diye avaz a\'az bağırıyor, bunun üze. ler, (Aşıklar caddesi) ismıni vermiş. 
rine öbür kadın odasına ko§up. başka ler. Yol.un karanlık olmas• ve etrafta 
bir eşya kaparak kendi kıp~sının ö. binalar bulunmaması ylizüııdcn, bura
nüne fırlayıp ayni şekilda r.isbct ve. sı geceleri, aşık çiftlerin pıyasa yeriy. 
riyordu. Odalardan birisiııe göz al- miş. 
tım. İçersi çok temizdi ve :~in garibi 'f. Dökmeciler Hamamı der.en sokak 
bu odada genç bir erkek 0 1 uruyordu. geceleri o kadar karanlık, ıssızmış ki, 
Bu. herhalde knvga eden kadının ko- bir kere güneş battı mı, lcğil kadın 
cası olacaktı. Fakat karısının ka\ga.. çoluk çocuk, buradan bcnım d.yen ko
siyle hiç ali'ıkadar olmuyor, müthiş ca adamlar bile geçernezlermış. Bu so
gürültüyU sanki duymuyordu. kak ve biraz aşağısındaki Tahtakale 

Bu garib kavga, dakikalarca, ne hız esasen kavga ve cinayet merkezini 
landı, ne de yavaşladı. Hep ayni tarz. halini almış. 
da devam edip gitti. 11- Semtin kıptileri, çok sık kavga e. 

Baktım, gördüklerimden haşka y<>ni derler ve bu kavgaların da her;ncn ek. 
bir şey çıkmıyacaktır. Harap merdi. serısi büyük patırtılar içinde geçer. 
vcnleri yine yavaşça indim, beni r -~- ıniş. Fakat bu hadise, yalr.ız kavga 

cde::ıler arasında kalır, kimseye zarar. 
lnrı dokunmazmış. 

HABERCi 
(Devamı 15 incide) 

Dikkat! 
Mahallelerinizde gördüğünüz 

bütün eksiklikleri, bütün ıikiyet 
lerinizi, yapılmumı istediğiniz 
şeyleri, canınızı ııkan hadiseleri 
her saat, ister mektupla, telefonla 
ve ısteneniz matbaamıza gelerek 
bize bildiriniz. 

eo·• 1eoJmmıiy~1ı istiki cd.cn tıökilmclUcrin hayatlarım nasıl toz topra1; için. 
do gcçirdikl6rini a11lanıak için fit resimde görı!lcıı ilM rlöld mcliniln haline 

bir kere baknıak Mfidir. (yazısı d:ıhı çıktı) 

l\1uharririmiz, fotoğrafçıları 
mrı ayağınıza kadar gelip söy .. 
lctlilderinizi inceliyecek, şikayt"t . 
ler:nize veya temennilerinize ga .. 
... e'e"lliz tercüman olacakbr. 
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CUMHURIYE'f'te: 

BUyUklUklerJ taçlandıran 
bir .bUyUklUk 

Başbakan İsmet lnöni.\'lilıı dediği 
gibi kendisi Türk milleti ıçın bitip 
tükenmez en kıymetli hazn.;: OJBll Ata. 
türk, tafsilatı dünkü gazetelerde okun 
muş olduğu üzere, bütün çiftliklerini 
millete hediye etmiştir. MaJdf değer. 
leri büyük olan bu çiftlikleriıı manevi 
kıymetleri biz Türkler na'P..ar mda pa. 
ha biçilemiyecek kadar yül.sektır. ve 
onların millet aşkile dolu hüyük bir 
kalbin yüce heyecanlı bir scmahatilc 
millete ibda edilmesi ise bil~ün bu bü
yükllikleri tacla.ııdıran diğm bir bil. 
yüklük olmuştur. (Yu7ı.ı~ Nadi) 

KURUN' da: 

Tarihte mlsll görUlmemı, 
feragat 

Büyük ônderimi::: Atatür1.·ü>ı, scrvc. 
tini millete terkcdi§i ktlrŞ?.<mıila duy. 
duğumuz heyecanı, Hakk1. Tarık Us, 
"Kuron" a yazdığı bir makalede ~ 
tün Uri...-mi ile bclirtmı.,tir. Edib arka.. 
da§ımız diyor T.i: 

Dün Mecliste bulunsaydrıtı, bu söz. 
ler, bu hadiseler karşısında diyecek
tim ki ... 

Fakat ne diyebilecektim 1 Muhak. 
ka.k, hadisenin azamet ve celali önün. 
de ya sadece dili tutulup gczj•aşlarını 
salıvermiş olacak, ya sadece yürekle. 
rin heyecanını alkış seslerinde dile 
geçirmeye çahrsacaktım. Evet, sadece 
Meclisin vecdine galebe çalıp milletin 
aksisadasmı tesbite uğraşan hatibler
re bakarak ve miliet duygusunun 
"onun ağzından nekadar ıyı söylene. 
ceğinJ,. yine millet ôndel'inln takdir 
ettiği büyük Başvekili gıptn. ile dınle. 
yerek alkışlayacak, alkışlayacaktım. 

Şimgi, ne yazabiliyorum? Hatta; 
daha ileriye gidilerek, denemez mi ki, 
ne yazılabilir? Hangi hakik~ti tasvır
de kelimeler gönlün diled!ği kadar 
muvaffak olabilmiştir? 

Atatürk, bir kelimeyle b!ı kaınattır 
ki, bb onu ancak kendi itıat.amızın 

büıi.iy&~şü nisbctinde keşfe.Jebiliyoruz 
ve bütün tabiat kanunları g!Li şaşmaz 
bir isl kametle yol alıp giden bu hari. 
kanın her yeni tecellisi karşısında ye. 
ni bir hayranlık çığlığı çıkarıyoruz. 

Atatürk yıllardır ziraatm, zirai ik. 
tısadın ve zirai san'atlarm kendi elin
de bir örneğini büyütüp yetiştirdi. 

Şimdi bu örneklerle devlete- yeni bir 
hamlenin yavrusunu vermiş bu dava. 
ya yeni bir hız getirmiştir. 

Atatürk her emrini daimıı :,ıapılacak 
zamanda \'~rdi ve her emri tiı hakikat 
oldu. Ankaranın çorak bir i\nyısmda, 
M.armaralariyle, Karadenız:r~riyle ya. 
rattığı cennet kadar vatan toprakla
rından baştanbaşa, feyiz ve urnran 
fışkıracak günler, inanmt§ızdır ki 
Atatürkün buyruğunu yer;ne getirdi. 
ğimiz ve onun izince ytlrt!ycbildiği. 

ıniz günlerdedir. 
~ . :,. 

Biz yalnız senin istikba!: de zapte. 
decek kudretinin muhiti içinde bulurı· 
makta değil, Türk milletinin çocukla.. 
n içinde senin sesini işi•miş, senin 
yüzünü görmüş olmakla da ınes'ut bir 
nesiliz Atatürk! 

Trnbzonda gördüğün coşkuniuk bun 
dandır. 

~n milletin ta kendisis.n! Bu ba. 
ğışlamandan, bu ışaretindcn Türk 
milleti her şeyden evvel ve ?:et şeyden, 
her rnilessesedcn ziyade kerı'Ji devleti
ni kuvvetlendirmek emr:ı.i aidığı ka. 
dar, Bilyük Şefinin bütün v .. rhğı ile 
devlet müessesesinin kuvv:..tıne nasıl 

sonsuz güven gösterdiğini de övünerek 
görmektedir. 

Türk milleti kendi etrafındaı.111 ve 
Atatilrk adı bütün Türkl<'J için ger. 
çekten ve daima bir tevhıt noktası 
olacaktır. (llakkt Trmk Uf>) 

Bir otomobil 
Tramvaya çarptı 

• 
Posta idaresine ait §Oför Fazılın ida-

rcsinı::leki otomobil Beşiktali - Fatih 
hattına işliyen 110 numaralı tramvayla 
carpışmıştır. Tramvay hasara ugramış-_ 
tır, 
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~azao: Naciye izzet 
Her hakkı ablası Hadiye·~ aittir. Kanser kurbanı: 

-48-
·- Emirlerinize tabiim beyefen-

di. Benim tecrübelerime itimat edi
niz.Biz mesleğimizde bütün badisele 
rin ve vakalarm ancak maddi taraf
larım nazar itibare alır gibi görünü
rüz. Fakat hayu ! Hislerinde çok bü
yük roller oynadığını hiç hatrımız
dan çıkarmayız. 

Taharri memurluğunda bulun
duğum uzun seneler, bana piskoloji 
hususunda büyük bilgiler vermiştir. 
En büyük kozlarımı bana kazandı
ran bu olmuştur\ Daima insanlarm 
kalplerini bilmek ve ona göre hare· 
ket etmek lazımdır. işte ben bu ka
ideye istinat ettirerek size tekrar edi 

· yorum beyefendi: 
- Çocuk anneyi celbedecektir. 

Muvaffak olabilmemizin en doğ
ıru :ve makul yolu belki de yalnız bu 
vasıtadır. 

Dışarıda Sonbaharın gri se
ması akşamın alaca karanlığım büs
büt\.in koyulaştmyordu. 
. Rüzgar şu ormanlardaki büyük 
fntınalann gürültüsiyle inliyordu, 
ağa5lar .iki kat bükülüyordu. Ateşin 
çok yakınında, rahat ~e genis bir 
koltuğa oturan Lem' i titredi: ~ 

- Evet dedi. Ne müdhiş bir de- · 
ğişme ! Hindistandan döneli soğuk
tan adeta korkar oldum ... 

Cemil bey gülümsedi: 
- Orada çok zaman kaldın mı? 
- İki sene! İki senedenberi ora· 

dayım. "Neda gittiğindenberi., de
mek üzereydi. Fakat söylemedi. 

Cemil beyin konağına geleli da
ha bir iki saat olmuştu. Karısından 
henüz hiç bahsetmemişti. Çay içer
lerken ehemmiyetsiz şeyler hakkın· 
da konuşmuşlardı .. Lem'inin seya
hati ve orada nasıl vakit geçirdiği ... 
Fakat Neclanın ismi ne Lem'i ve ne 
de öteki tarafından hiç anılmamıştı. 

Buna rağmen her ikisinin de dü
şüncesini işga1 ediyordu. Fakat ge
ne vakit geçtikçe her ikisi de bu bah
si açmakta tereddüt gösteriyordu. 

Lem'i aile hayatında geçen bu 
facia hakkında lstanbulda Kimseye 
bir şey söylemediği gibi Cemil beye 
de hiç bir şey söylememişti. F alcat 
Neclayı çocul:luğundanberi tanıyan 
ve ona hakiki bir şefkat besliyen Ce. 
,nil bey çok defalar genç kadını dü-
şünüyordu. Bu aile hayatındaki 
gayri ta'bii vaziyeti biraz keşfetmif 
gibiydi. Lem'inin Hindistana yal
nız olarak gittiğini haber almıştı .. Bu 

1:eyfiyet daha öteki bazı.naberlerle de 
birle§miş ve ona endişe vermek için 
kafi gelmigti. Genç kadının ne ol· 
duğunu çok defalar kendi kendine 
düşünüyordu. 

Bütün buna rağmen mahremiye· 
te riayeti ve mükemmel terbiyesi 
kendisine söylenmiyen bir şeyi sor
maktan onu menediyordu. 

Halbuki Lem'i de belki Necla 
Jiakkmda amcasından bir malmat a. 
]abilmek ümidiyle oraya gelmişti. 
Karısından bahsetmek için yanıp tu. 
tuşu yordu. Fakat belki Cemil be
yin haberi olmadığım ve karısının 
nerede olduğunu sormakla gülünç 
bir vaziyete düşeceğini dü_şünerek 
çekiniyordu .. Kendi karısı ki ne on
dan boşanmış ve ne de aralarında 
resmi bir ayrılma olmuştu. lki adam 
arasına uzadıkça sıkan bir sükun 
çökmüştü. Bum; bozan gene Lem 'i 
oldu. 

O bir şeyler öğrenmek ümidiyle 
gelmemiş miydi? T rabzona kadar 
gelmek gayesi asıl bu değil miydi} 

Böyle bo§ ve sahte bir mahcubi
yetle susması ne kadar manaaızdı ! 
Sonra en natürel ve kayıtsız tavrını 
takınarak ağzından şu kelimeler çık
tı: 

- Neclayı görmeyeli çok zaman 
oldu mu';' 

Cemil bey zaten bu sorguyu bek· 
liyordu. O da gayet sade bir tavrrla 
cevap verdi : 

- Çoktanberi görmedim. Hin
distana gitmezden evvel, sizde gör
mÜ§tÜm. Bir daha göremeCiim .. 

Genç adamın sukutu hayale uğ· 
radığmı sezerek ilave etti: 

- Kendisini görmedimse de 
hakkında bazı şeyler işittim .. 

Lem'i kendini tutamıyarak ve 
Cemil beyin dikkatli gözlerinden kaç 
mıyan ftşiktme bir tecessüs hareke
tiyle bağırdı: 

- Ya ... Ne vakiti 
Ötekisi sükunetini hiç bozmıya

rak: 

- Evet, dedi .. Beni çok üzen 
şeyler ... 

- Nasd? Ne zaman? 
- Tahminen bir buçuk ıSene ev· 

vel.. ihtiyar Ayşe ninenin ölümün· 
den biraz sonra ... 

- Ayşe nine öldü mü? 
- Evet efendisinden bir müddet 

sonra. Necla bunu nasıl haber aldı, 
orasını bilemiyorum .. Yalnız onun 
buraya geldiğini işittim. 

-Ne vakit? 
- lhtiyar kadının ölümünden 

üc hafta sonra ... Buraya gelmiş .. Ba. 
b~smm ve Ayşe ninenin mezarları
nı ziyaret etmiş. Beni görmeğe gel
medi. Hiç haberim bile olmadı .. Bu
nun için Neclaya çok gücendim. O
nun kederi ne kadar büyük de olsay. 
dı beni nazarı itibara alması lazım 
gelirdi. Ben onun akrabası olma
dan önce de babasının en iyi bir dos· 
tu idim. 

Lem'i dü_şünceli bir tavırla mırıl
dandı: 

- Evet sizi görmeliydi. 
Bunu söylemekle beraber genç 

kadının Cemil beyden çok sıkıldığı
nı hissediyorau. Çünkü kadıncağız 
ona ne Hindistana giden kocadan Ne 
ne de aylar&nberi ayrıldığı çocuk
tan bahsedemiyecek, hayatmı altüst 
eden gizli feci hadise hakkında fazla 
tafsilata girişemiyecekti. Belki de 
Neclanın Cemil beyi görmekten ce· 
kinmesine sebep Lem'iyi itham ~t
mek mecburiyeti karşISında kalacağı 
içindi. 

. G~nç adam karısının gösterdi~i 
bu ıhhyat ve incelik karşısında içeri
sinde derin bir heyecan duydu Kal· 
bi ona karşı derin bir şefkat ve şük
ranla doldu. Bir kahya kızı ünva
nında hiç bir hususiyet yoktu. Fa
kat onun ruhu ne kadar asil, ne ka
dar yüsekti 1 Bunun için amcasına 
onu müdafaa etmek ihtiyacım duy. 
du: 

- Nedanın çok hassas olduğu
nu biliyorsunuz .. Kendisi için çok 
sevgili olan bu ölüleri ziyaretle .. Ma. 
zinin hatırasiyle .. Herhalde çok ağ
ni tutamıyacağı için böyle ağlama
laml§tır .. Siz.in yanınızda da kendisi
nm bir aciz olacağını düşünmüştür. 
Bu pek hoşa giden bir şey değil, her
kesi kendi teessüriyle bizar etmeyi 
münasebetsiz bularak size görünme· 
den gitmeyi muvafık bulmuştur{ 
Necla,' çok hassas, çok vakur bir ka
dındır. 

- Şüphesiz! Fakat çok sevilen 
bir baba için ve ne de ihtiyar sadık 
bir hizmetçi içni ağlamakta utana
cak hiç bir şey yoktu. Nedanm ken
disi de zaten benim Kadriye karşı 
ne büyük bir hürmet ve dostluk bes· 
lediğimi pek aJ8 biliyordu. Her iki
miz de ayni hatıraları konu~arak te
essürlerimizi paylaşacaktık. 

Lem'i müphem bir hareket yap
tığı için Cemil bey ısrar etti: 

- Ben de şu azametli ve göste· 
rişçi kimselerin soğuk karakterleri 
yoktur azizim Lem'i. Öyle fazla ve 
gösterişli etiketlere de riayeti lü· 
zumsuz bulurum. Ben senin gibi ye
tiımedim. Böyle şeyleri çok iyi an
larım .. Hatta bir kadın zaafına bir 
kadın hisıine de büyük hürmetim 
\'ardır •• , 

( Deoomı 1'0.T) 

Hariciye ve 
kt·sa 

Ve illerimiz 
Bağdada çarşamba 

günü gidiNorJar 
Hariciye ve İktisat vekillerimiz çar

şamba günü Toros ekspresi1e Bağdada 
hareket edeceklerdir. irnk sefiri Naci 
Şevket de berab.e-:- ~idecektir. Hariciye 
-vekilimiz Bağdatta üç gün kaldıktzm 

ı;onra irak hariciye nazırı ile birlikte 
Tahrana gidecektir. - Vekillerimiz Bağdwda merasimle is.. 
tikbal edilecekler, İrak kralı tarafından 
kabul olunacaklardır. Vekiller şerefine 
müteaddit ziyafetler verilecektir. 

Meclisin tatili 
bugün 

Elde bulunan mühim kanunlar son 
celselerde konuşularak çıkarılmış oldu
ğundan Millet Me::lisinin bugün tatil 

kararı vermesi muhtemeldir. Sancak me 
selesine dair mukavelelerin tasdiki hak

kmdaki kanun Iayıhası da bugün meclis 
te g-örüşülecektir. 

~aşvekilin nutkunu bugün söylemesi 
muhtemeldir. 

Sukut neticesinde 

Bir ölü ve iki 
yarah 

Bunlardan biri küle 
duvarından dilf;ttil 
Dizdariyede İran mektebi karşısında 

30 numaralı evde oturan arabacı Habip 

dün gece evinde fazla rakı içmiş, sonra 
hava almak üzere sokağa çıkıp Çatladı 
kapıya gitmiştir· 

Habib biraz sonra hı.ıradaki kale du
varları üzerine sıkmış, şarkı söyliyerek 
dolaşrıken muvazenesini kaybetmi§, 

beş metreden düşerek başından ağır su 
rette yaralanmıştır. Habibin düştüğünü 

aşağrda dolaşan!ar görmü§ler, zabıtaya 
haber vererek yaralıyı Cerrahpaşa has
tanesine kaldırmışlardır· 

Bnlkondan düştii 
Beyoğlunda Hamalbaşında Zafer a

partımanında oturan on yedi yaşrnJda 

marangoz çırağı Yani dün gece saat 

bi;d;-apart:manrn balkonundan sokağa 
bakarken düşmüş başından ve vücudu 
nun muhtelif yerlerinden yaralanarak 
ölmüştür. 

Dut ağacından diişen 
Yenimahallede Bağlar yolunda otu

ran Gülizar ipekböcekleri için yaprak 
toplamak üzere ~ut ağacına çıkmış, bin 
diği dal kırılınca yere düşüp ayakların· 
dan yaralanmıştır. 

iÇERiDE: 
:t- Beyoğlunda eczacıb11.şı sokağında. 32 nu 

mare.1r evde oturan Yani evvelki gUn Erım 
köyde istasyon caddesinde berber 1smailin 
evine yan :pencereden girip konsolu karıştı~ 
rırken ev snhibl tara!mdan yakalanmıştır. 

:f. Eski 11rnbacıle.r k&lıyıı.sı çolak Hayrının 
Eliza adında bir kI7t evinde hapsettilti ve bir 
kavga sonunda kızın dl§lcrinl lardığı anla• 
ı;rlmış, adiiycyc \'erilerek tc\'kif ecillmiştlr. 

::~ Pollslcrln lrürek çt'kme ve yüzmek cıg
renmt>1eri knrarlnşmıştır. 

:t- Maarl! ve~~leti biri SilhTide diğ'erl bE>y 
kozdıı olmak üzere iki yatı mektebi açaca\c• 
tır. 

:f. Polont!Z köyünde ve bu gibi memnun 
mmt.aka.lara yakın köylerde yabancilarm 
oturabilmeleri için mezuniyet tczkcrelcrl al 
ınılları icaıı rtmektcdir. 
~ TUrklrnşu çttlışmaları bu akşam bitecek 

tir. Yarından itibaren imtihanlnre. başlana 

cak, Tilrkkır,;u kampına gidecek tAlebeler 
ayrılacaktır. 

:f. İktisat mUsteşarı Failt Kurdoğlu dUn 
sabah şehrimize gelmi~tır. Bu akşamAnkara 
ya dı::necektir. 

:/- Şişli - Maslak yolu otuz metre olarak 
genişletllecelttir. Bu hususta ha.ztrlanan :pro 
3e tasdik edilmiştir. Bir temmuzdan itibaren 
bu yal:ın genlflct!lme_5inc baslanacaktır. 

DIŞARIDA: 
·, Şlkagodnn alınan maitlmata göre ıre 

çenl .. .rJe \"e!at eden petroı kralı RokfeUcr!n 
genç luı.stat:ılucısı, hayduUar tarafından ka 
çrnlmı;jtır. 

Işık Lisesinin sergisi 
Nişantaşmdaki Işık lisesi talebelerinin ders senesi içinde yapmış olduk• 

lan eserlerden güzel bir sergi vücuda getirilmiştir. 
İki geniş salonda . g:nyet muntazam surette teşhir edilmekte olan eşyalat 

ziyaretçilere gösterilmektedir. 
Her sene olduğu gibi ~u sene de geçen senelerden daha güzel ve mu• 

vaffak bir sergi hazırlamaga muvaffak olan değerli muallim Bayan Medi· 
ha Aynukşa, sergiyi ziyaret edenler tarafından takdir edilmektedir. Yuka· 
rıki resim bu güzel serginin bir köşesini göstermektedir. 

Bir kadın sevgilisini 
ağır yaraladı 

Bir çocuk da ablasını yaralayıp 
kaçtı, po1isçe yakalandı 

Büyükadada Camitepe sokağmda 7 
numaralı evde oturan kunduracı Niko 
dün gece saat yirmi üçte Ada çarşısında 

gezerken evvelce tanıdığı Hrisola ismin 
de bir kartınla karşılaşmıştır. HrisoJa 
kıskançlık yüzünden Niko ile kavgaya 

. tutuşmuştur· Kavga şiddetlenmiş, Hriso 

Ada dönüşü 

Sevgilisini 
bıçakladı 

Genç kızın hay.atı 
tehlikededir 

Fazıl adında bir genç, sevgilisi Hayri 
ye ile dün Adaya gezmeye gitmiş, ak • 
~ama kadar gezdikten sonra son vapurla 
İstanbul dönmü~lerdir. 

Karaköydc biribirlerindcn ayrılırlar • 
ken Fazıl: 

- Haydi bu gece seni Kasırnpaşada
ki teyzemin evine götüreyim de orada 
kalalım, demiştir . 

Hayriye evinden merak edeceklerini 
söyliyerek buna razı olmamış. trarnva _ 
ya binip uzaklaşmak istemiştir. li'azıl 
bu harekete kızmış, Hayriyeyi iki ye . 
rinden vurup kaçmıştır. Yaralı kız has. 
taneye kaldırılmıştır. Çok kan kaybet.. 
tiği için hayatı tehlikededir . 

* Macarlsta.nda buluno.n A.Iman harlclj'c 

rıazrrr, Nai;ı Hortlyi ziyaret etmiştir. Yeıne~e 

alıkonulmuştur. Yemekte dışbfı.kanı da b:ı. 
lunmuştur. 

* Panama cumhuriyeti tarafmdan Haıyaıı 
vapuruna bindirilmiş ve İtalyan memurlarına 

teslinı CıJllnıak !!zere bulunan Morelll adınrla 

bir şahıs, Fransız rıhtım amelesi tarafından 

Jcaçırrlmıştır. Firarinin izi ltayholınuştur. 
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GEÇEN SENE BUGU!ll NE OLDTI T 

Habeşisüı.ndal~I yeni hüh"'(ımet İtalyanlarla 

harbc>tmek Uzere ycnl<!cn asker toplamağa 

başladı. 

la kunduracı bıçağı ile Nikoyu karnın

dan yaralamıştır. Kadın vakayı mütea

kip kaçmış, biraz sonra yakal•nmıştır. 
Niko 1stanbula geçirilerek tedavi altına 
alınmı!ltrr. 

Ablasını yaralayan çocuk 
Bir yaralama valcası da Cağaloğlunda 

olmuştur: 

Cağaloğfo yokuşunda 1 numaralı ev

de oturan 18 ya~mda Melahat evden 
kaçan küçük kardeşi Aliyi eve çağırmak 
üzere sokağa çıkmış. Aliyi bir arsada 

başka çocuklarla oyun oynarken bulmuş 
tur. 

Melahat kardeşini ısrarla eve davet 
etmiş, Ali ablasına karşt gelerek oyuna 
devam etmiştir. 

Bu yü.rJden ikisi araıında kavga çık
mı.!:.. Ali yanında bulunan jiletle ablası

nı kolundan yanlarnıı, kaçmış, bir saat 
sonra tutulmuştur. Melahat tedavi altı
na alınmıştır. 

. ........... -········-.·····-·-········--············--·· : - E 

t HA 8 ER l~ 
i Jatanbulun en çok satılan ha·! 
i kiki ak,am gazetesidir. ilanla -i 
i rmı HABER'e verenler kare J 
= : ~ derler. j 
~ ............................................... -;:::; ...... ...... 

• :Yunan işçiler bir!Jginln verditf karar 
üzerine dtln Yunıınlstahın her taratmda lsd 

ler çalr§mrşıar ve yevmlyelertnl tayyareye 
tebeniJ etmişlerdir. BUlün dUkk&n!ar, mağa 
zalar, fabrikalar. bankalar bugün acık bulun 
durulmuş, halle bayram yapmıştır. 

'f. \unan ba.şvokll1 Motaksaa, yanında bıLŞ 
vek1'E't mUsteşs.rr ile memleket içinde bir 

seyahate çıkarak tayyare ile Yanyıı.ya git· 
ınlştır. Yarın Prevezeye, oradan da Art.aya 

gidecek perşembe, gUnU tekrar Atinaya döne 
celttir •• 

:f. Fransız pat'lamentosuntı. tevdi edflecek 
:nan proje önümtizdeki kabine tçUmamda 

son §eklini alacaktır. Meclis koridorlarında 

dola<Jan bir ıaylaya ~öre yeni projeyle yeni 

bir vergi ihdas edilmiyorsa da, bUk1\met ba.z.ı 

vergilerin şlmdlkl şeraite göre inllbakmı 
ve dcmiryolları tarlfeslnde zammlyat icrası 
ru dcrplf etmektedir. Böylece 4 milyar franlr 
Va.ri:l!ıt teznl.n. edi1eccktir. 

"' Nevyorl<tan 'blldirildiğine göre, Amcrl 
kan musiki federasyonuna. mensup 500 ı-al 

ilcı o'!'kestrası olmayan ıı1nemalan protesto 
etmek için ~"t"ev UA.n etmişlerdir. 

~ A vrupada. bir seyahat yapmakta olan 
Çin maliye naz1rı Kung AJmanyada Hltlcr 
ta.rafrndan kabul edllmlşt1r . 

~ Ş!mal kutbuna gitmiş olan Rus heyeti 
buz kütleler! altında yaptığı tetkikat nctlr.e 

sinde srcak aıı C'creytını keşfetmiştir. Bu sıcak 

su cereyanınm kutup nııntakasma Atlu -de 
nizfnden geldiği sanılmaktadır. 
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Kıskanç mısınız? 

Bay Nijat bayan Nihalle evlen· 
diği gün ilk suali şu oldu: 

- Kıskanç mısınız} 

makta fazlaya vardığı:,u bile düşün
meğe başladı. Nihal fıer zaman ayni 
tavırda, ayni hald~ydi. Kocasına bü· 

Zira, kendisini iyi bilirdi. Evlen· 
diği halde flörtten vazgeçemiyeceği· 
lli tahmin ediyordu. Onun için peşi
nen zevcesini ustalıkla bu akıbete 
hazırlamak istiyordu. Nihal, kocasını 
Çok sevdiği için, saadetinin mavi se-
masını bir bulutun gölgelemiyeceği
lle kaniydi. Nejadın da kendisini 
Çok sevdiğine emindi. Onun için 

yük bir emniye;c gösteriyor, neşesini 
asla kaybetrr.tlyordu. Artık delikan· 
1ı bu laka,Uiye tahammül edemez 
oldu ve '4t.ansmı neyle kabilse kıs
kandır .mak istiyordu. Arasıra eve te· 
lefo';.tlar ediliyordu. Genç kadın ya 
bit kitap okuyor, ya bir el işi yapı
yor, yahut da yavaşçacık odadan 

kıskanmakta bir sebep olmadığını dü 
!Ünerek, samimiyetle: 

- Aslar . dedi. 
Nejat, bu cevaba çok memnun 

oldu. Çok 0 çok hodbindi .. Zevkini 
Ve rahatini severdi ve ekser kadınla· 
tın evde çıkardıkları clırdırlardan son 
derece korkardı. Lakin izdivaçların 
dan birkaç hafta sonra kansının bir 
arkadaşiyle flörte başladığı zaman 
Nihalin bu vaziyet karşnımda ne ya· 
!lacağmı düşünerek korktu. 

Acaba genç kadın sözünde 'du
racak mıydı} Yoksa arkadaşı Mah· 
tnure ile kocasının kurunu görünce 
krzacak mıydı? ... 

Nejadın en büyük zevki, eğlen· 
diği kadını tamamen elde etmek de· 
iil, yalnız onun kendisine lmrşı mec
lubiyetini görerek gurur duymaktı. 
karısı kıskanacak diye bu masuma· 
ne eğlencesinden vaz mı geçmeliy
di? Lakin Nihal, hiç bir şeyi farket
ll1emiş gibi hareket ediyor, bilakis 
bu tehlikeli arkadaşiyle göriişmeyi 
arttırıyor, onu davet etmediği gün 
geçrr.iyordu. 

Deliko:mlı bu görmemizliğe karşı 
~ülmek mi, ağlamak mı lazrm geldi-

\tini kestiremiyordu. Nihayet fevka· 
la~e cam sıkıldı. Maceranın ufak bir 
tehlikesi, bir zahmeti olmadıktan 
aonr:a zevki de yoktu. Mahmure her 
dakika elinin altındaydı madem onu 
içi çekmiyordu. Zaten genç kadın 
kendi karısiy!e kıyas edilince, Nihal, 
~ekasiyle, güzelliğiyle, iyi ahlakiyle 
teferrüt ediyordu; bu mukayesede 
Mah~ure daima ziyanlı çıkıyordu. 

Nejat, binbir veçheli bir tahassü· 
se alıştığı için, Mahmureden sonra, 
ba§ka tecrübelere de girişti. O, sakin 
\re asude bir izdivaç hayatına taham
rniil edemiyor, •];endi meftun edici 
kabiliyetini boyuna tecrübe etmek, 
bu hasletin kaybolmadığına dair ka
naat getirmek istiyordu. Fakat, ga· 
rip bir tesadüf: Ne zaman Nijat bir 
kadına karşı meyil hissetse, Nihal de 
onu bütün arkadaşlarına tercih edi· 
Yor, derhal onu davete başlıyor, ken 
disiyle birinci dost kesiliyordu. Böy. 
lece cJ;;ikanlı, karısının kıskanma-

..... ··············ııı··········;······ 
n-ü~~=;=~~=ö·~· .. o;·~i·~Q~~ 
~ Doktor ii 
U Süreyya Atamaı i~ 
İİ Beyoğlu İstiklal caddesi Parmakkap1!~ 
lı Tramvay durağı No. 121 birinci ii 
h b~~ ~ 

1 
M uaycnc hanesinde hastalanm her- li 

gün saat 16-20 arasında kabul i~ 
eder. :: 

t:::=:. .·-=::-·- #!mlWlll ili 

dışarı çıkıyordu. Nejadın umduğu 
gibi, hiç bir zaman "'kim telefon et· 
ti (,, "seni kim çağırdı ( .. suali sorul: 
muyordu. Bariz kadın yazılı mavı 

zarftan cebinden çıkardı. Bir yerler· 
de sözde unuttu, yere düşürdü; la· 
kin Nihal, sakin bir eda ile: 

- Bir şey d\işürüyorsun ! - der· 
di. 

Artık delikanlı neler icat edece· 

ğini bilemiyordu. Bazım eve geç. ge: 
liyor, münasebetsiz mazeretler ılerı 
sürt.i.vordu. Hatta birkaç günlük se· 
yahat projesini bile anlattı. Fak~~· 
Nihal, miitebessim, her zaman bu-
tiin mazeretleri güzellikle karşıladı. 
Hatta seyahat teklifine karşı da: 

P k ~ı~ d d' s Istan· - e aın.. • e ı . en 
bulda yokken, ben de birkaç gün 
gider, Bursada otururum. 

Nejat öfkeyle bağırdı: 
- Bensiz mi gideceksin? 
- Mademki senin başka yerde 

işin var ... 
- Avdetimi bekliyebilirsin sa· 

nırım ... 
- Ama, evde yapayalnız sıkılı· 

rım .... 
Artık bu da fazlaydı... Nihal 

kıskanmak şöyle dursun, kocasının 
ne yaptığı ile alakadar bile olmuyor· 
du. Delikanlı böyle anormal bir ka
dınla evlendiğine üzülmeğe başladı. 

Yoksa onun da bir güvendiği mi var· 
dı da böyle meydan okuyordu? işte 
o da, o günden itibaren Nihalin 
her adımının hesabını sormağa baş· 

ladı. Artık ne telefon, ne mavi zarf· 
lı mektup, ne seyahat bahaneleri.. 
Hiç bir şey kalmamıştı. Nejat müte· 
madiyen kadını dinliyor, bekliyordu. 

Gen çakdın, bu hale tahammül 
edemediğini izhar etmekle beraber 
nezaketle ses çıkarmıyordu. Fakat 
bir gün sabrı taştı ve sordu: 

_ Ne oluyorsun L Bu tavırla· 
rın kıskançlıktan mı? Her hareketin 
bu adi hissi tebarüz ettiriyor. Bende 
mevcut olmasından korktuğun kıs
kançlık senin kalbinde mi uyandı 
yoksa? ... 

Nejat, asabiyetle, ~~eyle: 
- Hissetmek kabılıyetinde ol

madığınız yüksek bir ihtiras .. 
Genç kadın, müstehzi bir tebes

sümle: 
_ Acaba? · dedi. 
O anda, delikanlı her şeyi anla

dı: Karısı, evet, kıskançtı, kıskanç· 
lık duymuştu. Fakat o, bütün ze· 
kasiyle kocasının vaktiyle mağrura· 
ne ortaya savurduğu .. kıskanç mı· 
sın?,. sualine cesurane karşı durma· 
ğa çalışmıştı .. Galebe çalmıştı .. 

Nakleden 
Hatice Süreyya 
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Yazan : Niyazi Ahmet 

111 sene evvel bugün - ,,_,, ~ ._. --~~ 
Yeniçerilik tarihe 

karıştı 
Yeniçerilerin son isyanları ve kazanlarını 
son de/a ters çevirmeleri - Ağalaı ının evini 
nasıl yaktılar? - 1600()_ kişinin siirülmesi 

ve Y eniçeı i kışlasının topa tutulması 
1826 yılı haziranın 14 üncü gü· askerin süratle İstanbul cihetine ha· 

nü tam 111 sene evvel bugün Os- reket etmesini bildirdi. Bu askerler, 
manh Türkleri tarihinin en mühim saraya iltica eden yeniçeri ağacı Hü· 
hadisesi vuku buldu: Son yeniçeri seyin paşanm emrinde ta~ass~t kolu 
isyanı ve son kazan kaldırma .. On- olarak bulunacaktı. Sekız hın ka
darı sonra da yeniçerilerin tamamiy- dar kuvvet top ve diğer mühimat 

ı' le 1-Iasköy ve Tophane taraflannda le tarihe karışmaları ... 
Yeniçerilik Osmanlı Türkleri ta- yer alacaklardı. 

rihinde başlı başına bir mevzudur Biitün bunlar yapıldıktan sonra 
ki ancak cilt cilt kitaplarla izah edi- yeniçeriliğin lağvedildiğini bildiren 
lebilir. lstanbulda en kanlı vakalar fet~~a ilan edildi. Muntazam askere 
onlarm yüzünden olur. En hüyük karşı durmak istiyen bütün yeniçeri 

., lerin sona kaclar öldürüleceği de bil-
harpler ekseriya - bilhassa son za· dirildi. 
manlarda - onların yüzlerinden 

b 
Bütün lstanbul ahali.sine silan 

kay edilirdi. dağıtılmıştı. Bunlar, mal ve canla· 
Ben burada en son yeniçeri ih· rım y eniçerilere karşı muhafaza et· 

tilafmdan ve yeniçerilerin tarihe ka· mek için silahla kendilerini müdafaa 
rışmasından bahsedeceğim. edeceklerdi. 

Padişah Selim artık faydası .kal- Buntazam asker bu tedbirlerden 
mıyan yeniçerileri kaldırmak . ıst:- sonra yeniçerilerin birikmiş olduk· 
miş, fakat bu teşebbüsü canı ıle ~- ları meydana doğru ilerledi ve yeni· 
demişti. Mahmut, amcasının pla· çeri kışlası şidetli bir top ateşi altına 
nmı fiil sahasına çıkarmağa karar alındı. 
verdi. Bunun için de ilk önce Av· Tarihten: 
rupa usulünce talimli ve bir çeşit el- "Vakai mezburede yeniçeri tara. 
biseli asker yetiştermeğe başladı. fmı iltizam etmiş olan gürüh reisle· 
Adına "Nizamı cedit,, denen bu as· ri katil ve idam ve diğer hamal ve 
kerler aylıklı idiler. Muntazam ta· tulumbacı gürühündan 16000 kişi· 
lim görüyorlardı. Yeni askerler kış ye yakın eşhas dahi Asyaya nef 
lalar da talim ve terbiye edilirken ye- yü tagrip edildi. İşbu tertibatın ayni 
niçerileri ortadan kaldırmak için ilk Edirne, lzmir ve Bursa ile diğer an· 
çareye baş vurdu. Yeniçeri ağasına lara makayyes büyük şehirlerde 
"Asakiri Mehmediyc kumandanlığı,, dahi metanet ve salahiyeti tamme 
rütbesi verildi. Yeniçeri ağası yeni- ile icra olundu. Müteaddit ve ma· 
çerilerin mümtaz bir reisi olduğu gi· huf yangınlar ötede beride dağınık 
bi padişaha da sadık, cesur ve feda· bir halde bulunan mağlup yeniçerile· 
kardı. Padişahtan ziyade yeniçeri· ri intikam arzusuna düşürdü ise de 
liğin kaldmlmasmı istiyordu. zaten esas heyetleri mahvolmuş, 

Yeniçeriler, kendileri hakkında mukavemet ve iktidarları tükenmiş 
hazırlanmakta olan akıbeti hissetmiş olduğundan bundan sonra baş kal
lerdi. İşte yukarıda işaret ettiğimiz drrmağa cesaret edemediler. 
ayaklanma bu tarihte 14 haziran işte bunca senelerdenberi Üs· 
günü ve 1 11 sene evvel vuku bul- manlılarm iştiharı ~skerisini vikaye 
du. etmiş olan yeniçeriler arzuyu hüku· 

Yeniçeriler şüphelendikleri ağa· metiylc bir anda mahv ve nabedid 
larını aramağa çıktılar. Fakat ağa edildi.,, 
çoktan saraya iltica etmişti. Bu, hid· 
detlerini büsbütün arttırdı. 

- Konağını yıkalım .. diye ba
ğırdılar. Ve saray kapısmda ağala
rına mahsus olan binalara hücum e· 
derek yıkmağa başladılar. lş uzadığı 
nı gören bir yeniçeri : 

- Ateş .. Ateş .. diye haykıra· 
rak binayı ateşledi. Bundan sonra 
cebeci denen silahlı askerlerin bu
lundukları yere hücum_ edildi. As· 
kerler yakalanıyor ve sokaklarda 
sürüklüeniyorlardr. 

- Kazan .. Kazan ... 
Şimdi bütün yeniçeriler Etmey· 

danma toplnnıyorlardr. Büyük ka-
zan bermutat, fakat son defa tersi 
çevrildi. 

Bu esnada Mahmut sarayda şey. 
islam ve ülema ile meclis kurmuş, 
alacağı tedbirleri görüşüyordu. Üskü 
darda Mahmut paşa kumandasında 
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Herkes hatip Arkad~ımız karikatürcü z. S. 
fürklarelindcn seyahat mektupları 
göndermekte devam ediyor. 7 Hazi. 
randa neşrettiğimiz ilk mektuptan 

sonra bugün de ikinci me.\tubu der. 
ccdiyoruz: olabilir, fakat ... 

Esash ve metot dahilinde 
ciddi çahşmak şartile 

Çevlıren: ~rtuğrul lnuhsin 
IliOKT,\: 87: - Kim büyUk bir dlnle.>ld 

kuUe:ılne k8ir ) apmak ı .. tıyor.a, ya.radılııta 
insanın lnannuık meyli ,.e lstidatlarlle hlı< 
l~rtnl tctkll' ı•tnıt'lldlr. 

Ben (ln&anl tabiatı \ "C ıkendi kendinizi 
laıı.ıyormuaunuz?) lalmll kitaplarımda §UO• 

ları ::,·azmııtım · 
l -- Her adam arzu eder. 
2 - Her adam hiase<.ler. 

' 3 - Her adam korkar. 
4 - Her o.dam taklit eder. 
5 - Her adam ba§kadır . • 
6 - Her adam inanır. 

7 - Her adam dU§UnUr. 
8 - Her adamın itiyatları vardır. 
9 - Her adam değlııir . 

10 - Her adam meth ve zemmedUmek iater 
11 - Her adam önderliğe hUrmet eder. 
12 - Her adam ıehveUldir . 
13 - Her adamm ıuuru ve tahtenuuru 

vardır. 

E~u bir dinleyici kUtlealnl co,turmak, 
harekete getirmek, atqlemek iateraeniz. 
herkel!f tetkJk etmelisiniz. llerka alzin başlı• 
ca tetkJk mevzuo:ınuz, söz söyleıneye aalk se 
beblnlz olmalıdır. Hf'rkc• sizin sihirli kelime 
niz olmalıdır. 

Yalnız bir (lkre ve yalnız bir noktarı naza 
ra bağlı olan ktmaeler iyi bir hatip değlldll"" 
ler. MUhendlaler, ııanatklrlar, kA,ıner, m!· 
marlar, mUzlatyenler, ,·esalre gibi.. 

Böyle mUtehaaaıslar hislerinde kUtleye hl<; 
bir zaman birlik \'e beraberlik duymazlar. 
Bunlar herkeate hiç alA.kadar değildirler, 
bunlar yalnız kendi mealekJerine uygun aynı 
ac\1yede lnaanlarla allkadardırlar . 

Ef'r kütlenin konU§an blr adamı olmak 
lstıyoraaııız, kUUentn ne dllfUndü~ü, ne 
duyduğunu söylemek mecburiyetinde olduğu 
nuzu dalma dikkatle gözönUnde tubnanız 
ıAzımdır. Siz kUtlenln scai olmalıııınız. 

NOKTA ltS: - JcatlnlWı, IAtlfelerinlz:ln 
t:ııvlr edici cllmlelerinlzln dütUneelerfnlzln, 
aanat ve btldAdını7.Dl bütün teulıllratue 

ılinleylclJerln cllkkatlnl dalma Uz:erlnlze çek 
mellslnb;. 

Dlnleyicllerin zihni, bilhassa kalabalık ~ 
lura.-ı, çok dağuuK, peri.şandır, ruhen temer
küz kabiliyeti gayet azalır. 
Eğer l&hneden bir kedi geçae bUtUn ~ 

leyicller kediyi dO§ilnllrler, onların alA.kala• 
rmı elinizde tutabilmek için hemen kediyi 
ima eden bir söz söylemellainlz. 

Eter dinleyicUer herhangi bir sebeple nı
hcn sizden kaçarlarsa, siz de onlarm arkaam 
dan kôfup gerl çevtrmeğe ufra§malıamn. 
Bu sebepten umumt bir toplantıya çok genç 
kimselerle kUçUk çocuklarm getirilmesine 
mu.eaade etmemelidir. KüraUde slzinle bera 

ber birçok klmaelerin oturmala.sına izin ver 
memelidir. Dinleyicilerin dikkatlerini ba§ka 
tarata çekecek gürUitU ve hareketler yapıl 
muma mUaamaha edilmemelidir. BilbU9& 
bu noktadan, hlclvle konu,an batıp daha çok 

muvaffak olur. ÇUnkQ cUmlelerl kıaa, canlı, 
kır~lıyıcr ,.e etranıdır. Bu aureUe ııankt 

bir manzara aerial göaterlyormu§ gibi din· 
leyicnerln dikkaUnl kendine perçtnler. 

Halk hicivleri, beraberce evine götllrebfle 
eefi ktlçük fikirleri, tizlQ altm kU!çelertnl 
Be"Yer. lıte onun için her memlekette darbı 
mueller §6hret bulmuştur. Kolayca zlhnlnde 
tutulabilditf gibi berkesin anlyabileceğf bir 
tarzda da ııöylenmlştlr • 

VuaU olarak lnaaıı.m hafıza kuvveti akıl 
•e ldrA.kten fazladır. lnaanm kafası yapıcı 
bir fabrika olmaktan ziyade yapılanlarm 
aatıldıtı bOyUk bir ııabı mağazası, C§Y& pa 
zarıdır. 

İnsan; Uzerinde uzun uzun kendi dU§Une 
eett ıeyden daha ziyade, kolaylıkla batırın 
da kalabilecek bir §eyi arzu eder. 

Onun için dlnleyicUere zihlnlerinl dU§Unme 
ye ee\•kedecek bir takım flkJr ve dU§Unceler 
verecek olursanız onlann dikkatlerini hemen 
ceclk kaybederalıılz. Fakat onlara kendi dtı. 

ıUnOJ •ıranızın son neUcelerinl, hiciv ve te, 
blhlerinlzd:m çıkan parlak cevherleri, hazır 
lanm11 bir tarzda, verirseniz bu aureUe onla 
rın dlkaktlerinl kendinize perçlnlerslni.z. 

Dikkati celbetmek lstlyoraanız bazı iyi 
aokak 1&tıcılarınrn aanatinl benimsemek 111· 
znndır. Bu çok zeki satıcılar; bir metafizik 

, profeııörU bir patates bıçatınm veya bi." zer 
zevatc;ıya bir m:kroakopun nasıl aatııacağını 
pek iyi bllkler. Ama naaıl? lruıanı §&§ırtan, 
hayrete dU§Uren sualler dahilinde mallarmı 
göaterlp dikkaU tahrik etmekle ... Göze hitap 
etmekle .. Kullanıldığı zaman naaıı hareket 
edecetınt göıtcrmekle .. Ve bUtUn bunlarla 
müıtcrlyl oyalayarak mU,tertde o 'eye aahlp 
olmak arzusunu uyandırmakla 

l"ılonyua; - Hakikaten, tıpkı bir de\·c gl 
bl "ö7.llkliyor. 

Hamlet. - Bnıııı öyle geliyor ki bir gcliıı 
cl~c benziyor. 

Po1<Jnyuıı: - Evet arkası hakikaten bir 
gelinciğe benziyor. 

Hamlet: - Yokaa bir balina balığına mı 
benziyor. 

Polonyus · - 'famamile bir balina balığı. ! 
Maksadınız bo!I boşuna bir nutuk '!Öylemek 

olma;ı.ıp tesir bırakmak olduğuna göre ııon 
hatip 1>larak konu~manız daha iyidir. 

Bir de Amerika ve lngllterede dalına au 
kuutıa neticelenen halka teeşkkUr etmek fa.s 
tından l&rfnıazar etmeniz daha muvafıktır. 
Başka milletler böyle toplantılarm sonunda 
mevzusuz, can sıkıcı tqekkUr fas!mı bilmr.z 
ler ve bllmedlkleriııc de ne muUu, 

Halka bu teoekkUrU söyllyenler ya lj1 ha 
tiptirler .. Ve bu hitabet kudreUerile kendile 
rindtn evvel aöz aöyliyen ve halkın dUştlıı 

mek 1stedlft hatibin teairtnı bozarlar, yahut 
ta fena söyllyen kJmseJerd!r. O zaman da 
toplantınm maksadı ve son tealrt kaybolur. 

NOKTA 90: Dlnleylcllerinlzle beraber ko 

nuıunuz. 1:'oks& d.Jn)E"j"lcllere l8deoo bitap 
etmeyiniz. Sanki onlard.'Ul, onJarm araam 
dan blrlyınl' gibi nutkunuzu aöyleylntz. 

Slz:I haJk klttlt•slnden ayıruı veyahut ayı 
rıyor temrini bırakan, yahutta onların tev 
kinde iml.§sinlz gibi gösteren her cümleden 
ve her hareketten ka1:1nmız. 
Eğ~r bUtUn diı.ıe;ı.1cllerinlzin tecrUbcaine 

istinaden ortaya koyacak bir şey billyona 
nız bunu aöylemekten çektnnıeyinlz. MeııelA 
şöyle deyiniz: (Omuz omuza durarak çalı' 
tığımız zamanı hatırlıyor mtmmuz?) veya 
buna benzer bir takım cUmteler .. 

Dalma biz deyiniz .. Sakm aizler demeyiniz. 
F.ğer dinleyicilerinizi zemmedeceksenlz, ken 
dinlzi de onların araaına karı§tırunız O z• 
man istediğiniz Beyleri söyllyebillrslnlz. 

Hatta. dlnleyleilemlzle mUnakaşa edecekse 
niz bile, işe evvelA mU§terek bir dUomana 
hilcum etmekle başlayınız. 

Dinleyiciler sizin aleyhlnizdeyae ve alzi en 
bUyUk dU§man tellkkJ ediyorsalar, ortaya 
daha bUyUk ve mu,,terek bir dlioman atarak 
onlarla beraber bu d~mana hücum etmek. 
hltabetln en uıtaııklı muharebe uaulUdUr. 

SOKTA 91: - Dlnleylcllertn miktan ço. 

4aldlkça siz daha kat'I , -e daha kunetll ko 
nu,malısınız. 

Halk kUUeal nekadar büyUrae o kadar 
l<aba ,.e ipUdal olur. Kütleyi teşkil edeıı din 
Jeylcllı;rtn miktarı çoğaldıkça daha fazla 
jeııt, ciddiyet ve aert tekdir lAzımdrr. 

Halk kuvvetıei ve sert lisanı sever. Muay 
yen ve kat't &özlerden hoşlanır. En cUretkAr 
arzulara taraftardır. ÇUnkU halk meauUyet 
taşımaz .. Halk kendi kendini bir nevı aarhoş 
ıuta atlrUlmeyi aever. tşte bu: umumı halk 
toplanblannda kütleyi coşkunluğa atlrUkJe
menln biricik sırrıdır. 

SakJn ve <!ü§Uncell duran bir batip halkı 
sabırsızJandırır. HakJkaten her bUyUk halk 
kUUeııt gürilltUden ve olddet göstermekten 
hoşlanır. Halk bir kurban ister. Darağacma 
gönderebllaceğt bir adam bekler. Halk gayet 
az merhametlidir, ve hiç kimseyi çok aevmez. 
Kendisinden ba§ka. 

Bfiytlk bir kUtıe araamda, en ince yaradı
lıştakl lnaanıar bile kabalaşır ve en korkak 
insan bile ceaur olur. Bir lnaan kUtleal; ha 
kikaten bir insan mecmuası olmaktan daha 
ziyade dU§mana karşı kendini korumak tııtı 

yen bir aUrildUr. Bu ; içtimai ve slyaal önder 
lerin pek iyi bildikleri en derin psikolojik 
bir hakikattir. Bir halk hatibi sürülerin önUn 
den giden bir köaemen olmalıdır. 

NOKTA oı: - Eter halkın ltlrazma. ba. 
tırmaema maruz kalınıaruz hemen çabuk, 
kaU ,.e hücuma hazır olmanız tavsiye olu.. 
nar 

Eğ"r bu itırar., küçük bir halk kUUeain!n 
lçUmaındayra, !lkrinlzl kabul ctmlyenle tat. 

Kırkl.arcli, evi.eri iki katlı olan ses. 
Biz ve gi{riUfüsii:; bir §Chirdir. 

Burodıa çeşmeler gürül gürül akar. 
Fakat tuhaf değil mi, 8'Uy?ın bolluğu. 
na rağmen sütkr Jı.a.li.9tir. 16tanbullu. 
1.ann 1culakları çınla.sın! 

Bu 1nenılckcttc karışıksız yağ, taze 
yumurta, hilesiz tcro::i ve oğlak değil, 
1uıl~ki 1..-ıt..""'U eti bulunur. Garip değil 

mi' 

lılıkla anlapnanız \'e authperver olmanız mu ABıl sevinilecek IJCY, tramvay ve o
reccahtır. Fakat bUyUk bir dinleyici karşısm tomol.Xl olm4dığı için nüfu.! çoğal
da ~yle yapmamalaımız. ÇUnkU o zaman 1 
halk aiztn aıkıştı~nızı ve özQr dilemek ıate- maktadır. 
d1$tinlzl zanneder. --.---------------

BU\-Uk bir toplantıda kendinizi müdafaa Hıcaz ve Yemenı 
vaziyetine sUrUkletmemellsinlz. Siz hücum 
edecekalntı .. Ve eğer bir kimse alze 1Ura7.a e ı • h t 1 
cUret ederek ıılzi muharebeye davet ederse, v 1 a ar 1 1 
hiç tereddüt etmeden, bu harbe girmeniz ve 
merhametsizce dU:manı yere aermenlz !Azım vak 1nd8 A ok 8ray1 1 

dı:.911! acneslnln S ağustosunda Lloyd Geor ziyaret edecekler l 
ge taratmdan aöylencıı b!r mUharebe nut. Ankaradan bildirildiğine ;;örcı ya. 

Avrupa haberleri -Futbol maçları 
Slavya ile Frenşvaroş, Hungarva 

ile Lazio berabere kaldılar 

'Bologna Avusturyayı, Uypeşt dB 
Romanyada Venüs'ü 

mağlup ettiler 
Merkezi Avrupa kupa!ı maçlarına 1 

dün Avrupanın muhtelif ~ehlrlerinde 
devam edilmiştir. bu maçlara dair son 
haberlerci sırasile aşağıya geçiriyoruz: 

1 

Prag, 13 - Çeklerin me~hur Slavya 
takımı Macarlann Ferençvaroş takımiy 

le Pragda çarpışıyor, Slavya bu maça 
Puçdan mahrum olarak şöyle bir kadro 

ile çıktı: 
Planiçka, Fiala. Dauçik. Vodiçka, 

Prucha, Fruhlar, Horak, Vacek, Sobot

ka. Kepecky, Vytlaçil. 
Maç çok sıkı bir çarpışmadan sonra 

ikişer sayı yapan iki takımın beraberliği 
ile neticelendi. 

Zürih, 13 - fsviçrenin Graı;hopperç 
takımı Çekoslovakya üçüncüsü Potojov 

takımını 4-3 yenmişt i r. 
:,. ,,. . 

Viyana, 13 - Büyük Stadyumdaki 
maç yapılmıştır. tlk müsabakayı Vienna 
takımı tsviçrenin Joungfellovs takımını 

4-1 mağli'ıp ettikten sonra, Avustur
ya şampiyonu Admira ~klerin meştııır 
Spartasite 1-1 berabere kalmı§tır. 

Buda peşte, 13 - Macaristan ~arnpİ• 
yonu Hungaria İtalyanın Lajio _takı" 
miyle berjlbere kalmıştır. 

.,. "' "' 
Bül:rcşte: Macaristan üçüncüsü UY"' 

peşt Romanya şampiyonu Venüsü ~ 
renmiştir. 

"' "' 
Boloğna. 13 - Paris sergisi mUn•· 

sebetile tertip edilen turnuvada. kupa)" 
kazanmı§ olan ftalya şampiyonu Bolo~ 
na takımiyle Avusturya kupası galibi 

Avuıtr:a takımı bugün merkezi Avrupa 
kupası için karşıla,mı§ ve İtalya şanı· 

piyonunu 2-1 mağliıp etmiştir. 

• • • 
Ccnova, 13 - İtalyanların Ceno"'ll 

takımı Yugoslav §ampiyonu Gradian.

klyi 3-1 yenmiştir. 

-------------------------------- ------ -
Dav is 

Tenis 
kupası 
maçları 

Berlin, 14 (A.A·) - Davis kupa. 

sı Almanya Avrupa kısmı <iömifinalin
de Belçikaya kat§t 3-0 galiptir. 

Oynanacak daha 2 maç vardır. Fakat 
Belçika ilk üç mağ!Ubiyeti dolayısile 

tasfiyeye uğramıştır. 
Avrupa kısmı finali içitı Almanya, 

Berlinde Ağustosun 9 uncu ve 11 inci 
günleri Çekoslovakya takımı ile karşıla 
şacaktır. Bu takım dömifinalde Yugos
lovya takımını 2-3 mağlup etmişti. . . ,,. 

Prag, 13 (A.A.) - Çekoslovakya 

ajansı bildiriyor: 
Avrupa mıntakası Davls kupası maç

larının yarım nihai müsabakasında 

Çekoslovakya 3-2 Yugoslavyayı mağ
lQp etmiştir • 

Beşiktaş klübünün 
Yeni idare heyeti 

Beşiktaı klübü dün bir içtima akdet. 

miştir. Dünkü toplantıda 937 sen~i 
bütçesi ve mali rapor okunarak kabul 

edilmiştir. Bundan sonra idare heyeti 

seçimine geçilmiş ve kongre heyeti u • 
mumiyesi büyük bir merbutiyetle klü

bün fahri başkanı Recep Pekeri ayni 
zamanda klüp başkanlığına alkı1lar a • 

tasında seçmişlerdir. 

Be§iktaşın idare eheyeti azaları Fuat 

Balkan, Abdülkadir Karamürsel, İhsan, 
Emin. Şükrü, Hikmet, Salahaddinden 

teşekkül etmşitir. Yeni idare heyetine 

muvaffakıyetler dileriz. 
--- ---------------

.. ' 

Atletizm 
KadıköyUndekl mU-J>aka 

Beş hafta bir turnuva ~eklinde yapı .. 

lacak olan atletizm m:isabakalarınıtl 

birinclsi dün Kadıköy stadında yapıl • 

mıştır. 

Fenerbahçe, Kurtulu1 müsabakala r
riyle birlikte yapılan yarışlar ikifer seri 
halinde icra edilmiş, müsabakalara Ga· 

latasaray, Güneş, lstanbulspor, Beyoğlu 
spor takımları iştrak etmişlerdir. 

Müsabakaların neticeleri: 
100 metre - Kamuran "Güneş., 12,2. 

Giziı "Pera,,. 
200 metre - Galip "Galatasaray,. 

24,6, Gizis "Pera ... 

400 metro - Papadopulos "Pera,. 

54.8, Faruk ''Galatasaray,,. 

800 metre - Mehmet "Güneş,, 

2.11.2. Cevdet ''İstanbulspor,,. 
1500 metre - İbrahim "Galatasaray,, 

4.38.6, Hakkı "Galatasaray,,. 

Yüksek atlama - Pulat "Galatasa • 

ray .. 1.76 • Vasfi "Galatasaray,, 6,13. 

Uzun atlama - Pulat (Galatasaray) 

6,21. 
Gülle atma - Etem "Galatasaray., 

12,05. 
Fencrbahçe - Kurtuluş neticeleri: 

100 metre - Curciyad:s "Kurtuluş .. 

12.2, Cihat "Fcnerbahç~ ••. 
200 metre - Ömer ''Fenerbahçe,, 

24.~. Cihat "Fenerbahçe,.. 

400 metre - Firuzan "Fenerbahçe,, 

54,- Maburi "Kurtuluş.,. 

800 metre - Kostantinidis "Kurtu • 

luş ... 2.12, Piriyolas "Kurtuluş., . 

Yüksek atlama - Necdet "Fener • 

bahçe,, 1,69, Ancus "Kurtuluş., 1.62. 
Uzun atlama - Enver "Fenerbahçe,, 

6.,14, Sadi "~enerbahçe., 6,09. 
Cirid atma - Necdet "Fenerbahçe., 

47. 
Disk atma: Necdet "Fenerbahçe., 35. 
4 x 100 bayrak yarışı - "Fenerbah· 

çe takımı,, 4 7, Kurtuluş • 
M·ilsabakalar sonunda Fenerbahçe 

85, Kurtuluş 69 puvan kazanmışlardır. 

Bursada.:<I mUsabakarar 
Bursa, 13 - Bugün yapılan atletizrrı 

müsabakalannda şu neticeler alınmış .. 

tır: 

NOKTA 89: Kütle llurtnde kola)lıkla mU 
~r olmak için f'll llOD hatip oJaraJc B6r. aJ 

mayı ter<'Jh cdlnlz. 

kundıı. cesur bir parlamento azası itll"aZ ede kında Hicaz \'C onu takiben Yemen 1 
rek Lloyd Geor;c'a hücum etml§U. Fak<\t \'cliahtları, Emir li'aysal ve Emir 1 ..., _______________ 111 

dalma mUcadeh"ye huır olan Lloyd GeorgE" Scyfülislim memleketimiz.e gelerek 

100 metre: Acar İdmandan Nazrni 

11.4, 200 metre Acar İdmandan Ala • 

eddin 24.6, 400 metre: Acar İdman • 

dan İbrahim 55,8. 800 metre Osman 

2, 12. 1500 ~tre: Adnan 5.0,5, 5000 
metre Etem 17.42. 4 x 110 bay rak ya
rışı: Acar takımı 48.4. Oc adım 1rfarı 
12.40, Uzun Atlama İrfarı 6,28 "vt.'ni 

Bursa rekoru,,. Gülle atma: V c<lit 
10.94 metre • 

Bir halk kUUem kolaylıkla kavranabilir. ! 
Umumiyetle en ııon ııöz ııöyllyrn hatibin 
§lkAn o''l"· "Jtamlet .. tc Polunyuıı gibi: 

Hıı.mlet: - Şurada, tıpkı bir deve gibi gö 
zUkcn bulutu gl!rUyoraunuz ? 

hemen (bu canavarca bir yalan! .. ) diye ba• .. • . . . . 
ğırdı. nuton parlamento alkııııamaya be.§la. hukumet mcrkczımızı zıyar~t cdeck. 
dı. Bu auretıe itiraz eden mcbull yerl!nde bU lcrdir. Bununla beraber bu /•J ab veli. 
zuıup kaldı. ahtlarınm gellg tarihleri tcsbıt edil-

( Devamı pcrşcnı.bcyc) mcmlgtir. 

Sokak/.anill. iki cin.! in.'ftl.na ra.,lau. 
m.rı.:: Kadın ve dilcıı.c; ... Kırl,larclinin 

ccııııctrurı IJir yer oldufjıuı..rı si;; de 
iıwıııdım.: ya ... 



Pera şişliyi 4 • 1 
Venerek Apoye matini 
kupasını kazandı 

b'• G~}'.ri federelerin ezeli iki rakip klü-
.ı Şışli ve Pera, "Apoye Matini kupa -

•ı., rna~ını dün sabah Taksim stadyo ~ 
2l'ıun<la yaptılar. 
1t Fenerbahçeli Sait Sala.haddinin ha. 
'rnliği ile oynanan bu maça Şişli: Fc

tuhan - Çakır, Alber - Agop, Jira -
~~r, Iiartum - Suldur, Savarj, Nubar, 
ıran, Zaven. 
:Pera: Kıço - Vlastardis, Roberto 

......_ Ekonomi.dis, Etiyen, Çisiris, - Fil • 
!la, Mesineri, Buduri, Bambino, Culat. 

Müsabaka Per.a~ın teknik, Şişlinin 
de enerjiye dayan.an sür'atli oyuniyle 
"e karşılıklı hücumlariyle başladı. 

Şişli 15 dakika kadar hakim bir oyun 
;utturduysa da 20 inci dakikadan son • 
da :Yavaşladı. Ferahlar rakiplerinin bu 

1 lırgunluğundan istifade ederek akın
ara başladılar. 

Devre sonlarına doğru oyun müte • 
\taı· 
d ın cereyan ederken 3 5 inci dakika • 

a. CuJaf güzel bir kafa vuruşiyle Pe • 

it.aya ilk sayıyı kazandırdı. Bu gol Şi~-
ılerj k' l« sarstı, 45 da ıkanın bu son on da-
'.kasr Peranın açık hakimiyeti altma 

~'.di: 40 mcı dakikada sağ açık Filpa 
•nc:ı, bir dakika sonra Buduri üçüncU 

;e Son dakikada yine Bu.duri. dördünoj 
e;a. gollerini Şi~li kalesine soktular. 

k kınci devreye <lCirt gol avantajla çr. 
llı~n Pcrahlar kendilerini yormak iste • 

'"'":ı bir ovun tutturdular. 
Şişlililer İse limit etmedikleri bir 

ve neticesiz bir oyun çıkarmağa ha§la • 
dılar • 

Maçın neticesine pek az kala Pera 
aleyhine verilen bir, penaltıdan Zaven 

takımın yegane say1sını kaydetti ve mü 

sabaka Peranın 1 - 4 galibiyetile 
nihayetlenmiş oldu. 

Maçtan sonra galip Pera takrınr mev
ut kupayı merasimle aldı. 

VlırU§/l 

İzmirlilerin hücumile başlayan oyun 
daha ilk dakikasında san kırmızılıların 
süratli bir akını ile İzmir nısıf sahasına 
girdiler. Daha ikinci dakikada İzmirlile 
rin bir geri pasna sıkı bir çılo§la yetişen 
Salim takımının birinci golünü kaydetti. 

Galatasaraylılar süratli bir oyun çı

kararak üstüste hücumlar yapmaktalar, 
misafir takım kalesi İbrahim ve Aklna
nın yerinde müdahalelerile bir hayli 
tehlikeler savuşturmaktaydı· 
Boğucu havanın tesirile yavaşlayan 

İstanbul takımı onuncu dakikadan son
ra üstünlüğü rakiplerine bıraktı. İzmir
liler birgün evvelki oyunlarından daha 
düzgün bir maç çıkarmaktaydılar. 20 
inci dakikada Galatasaraylılar gene ileri 
atıldılar, Eşvak uzaktan sürüp getirdiği 
topu 18 çi:>:gisi üstünden sıkı bir şiltle 
ikinci defa Doğanspor kalesine soktu. 
Biraz sonra da sağ iç Süleyman hiç bir 
İzmirli oyuncuya tesadüf etmeden Do
ğanspor kalesine kadar yaklaşarak üçün 
cil golü de kaydetti ve birinci devre İs
tanbul takrmmm 3-0 galebesile bitti. 

B u rsadaki güreşlerde 
Mülayim Amerikan 

boğasını yendi 
Bursa, 13 (Hususi) - Bugün Ata _ 1 

türk stadyomun<la 15000 de nfazla se- ı 
yirci önünde büyük profesyonel güreş 
müsabakaları yapılmıştır. Hüseyinle İs
mail arasında cereyan eden ve Hüsc -
yinin galebesiyle neticelenen amtör gü. 
reşinden sonra Yarımdünya Süleyman 
Bulgar Yovanofla güreµniş, 15 inci da. 
kikada galip gelmi§tir . 

Bundan sonra Mülayimle Amerikan 
·boğası karşılaştı. Mülay!m maçtan ev
vel rahatsızlığın ıileri siirerek güreş . 
mek istemiyordu. 

Fakat umumi israr üzerine ringır çıtc.. 
tr. İki güreşçi 15 dakika ka.dar g-:ireş • 
tikten sonra Mülayim rakibini ani bir 
hareketle ringten aşağı yuvarlamağa 

muvaffak oldu. Hakem heyeti bunun 
üzerine kendisini galip ilan etti. Ame -
rikalı bu hükme itiraz etti. Uzun mü -

nakaşalar.dan sonra güreş bu şekilde 

netcesiz kaldı. 
Daha sonra Tekirdağlı Hüseyin Bul. 

gar Kiro ile güreşerek 1 O dakikada ga. 
lip geldi. Güreşlere gelecek haf ta devam 
edilecektir. 

Alfllk~lf"aı~a~n maıç'lta 

Rapid Demirsporu 
5 - 2 kazandı 

Ankara, 13 (Hususi) - Şehrimizde 

bulunan Viyananm proftsyonel Rapid 

takımı son karşılaşmasını bugün 13 

bine yakın bir seyirci kütlesi önünde 
Demirsopr takımı ile yapmıı ve 5 - 2 

kazanmıştır. 
Demirsopr takımı şu şekilde sahaya 

çıkıruştr: 

Hayati, Nuri, Şevket, İbrahim, Şük. 

rü, Zekeriya, Hakkı, Arif, Fetl1i, Ke • 
mal. 

Buna mukabil de Viyanalılar mallım 
olan kadrolarını muhafaza ediyorlardı. 

Hakem İzmirli B. Saimin i<laresin.dc 
ba ·Jıyan maçm birinci devresinde A
vusturyalıfarrn yaptıkları dört gole mu.. 
kabil Ankaralrlar ancak iki gol ile mu • 
kabele edebilmişlerdir . 

Birinci devre baştan nihayete ka • 
dar Viyanalrların hakimiyeti altında 
geçmiştir. 

İkinci haftaymın başladığı vakit o • 
yun yine Avusturyalıların hakimiyeti 
altına girmiş ve daha beşinci dakikada 
merkez muhacim Binderin ayağiyle 5 • 
inci gol kaydedilmiştir. Bu sayıdan 

sonra Demirsporlularm maneviyatı büs. 
bütün sarsılmış bulunuyordu. 

Viyanalıların gol1eri birinci devrenin 
18 ve 30 uncu dakikalarında sol iç ile 
35 ve 38 inci dakikalarm<la .da merkez 
muhacim Bindcrin ayağiyle yapılmış. 

buna mukabil Dem;rsopr yine birinci 
dev renin 20 inci dakikasında Sol İc; Fet· 
hinin ve 3 7 inci dakikasında da m~rkez 
muhacim Hakkının ayağiyle iki gol 
yapmıştır. 

tkıağilıbiyete uğramaları yüzünde nasabi Fencrba'lıçe • 'Ankaragücu maçından llb: enstantane ... 

İkinci devre bilhassa yanlış bir i.dare 
yüz(in<len, çok tadsız bir şt>kilde gec -
miş, hakemin bir çok kararları ahali • 
nin itirazlariy!e karşrlanmrştır. Bu me. 
yanda lüztımsuz yere bir Viyanalı <:ıvun
cunun sahadan çıkarılmış olması kayd
edilebilir. 



-------------- ------ - -

Vindsor Dük.ası ile zevoc.Y.nfn balayını gcçircctklcri sl>ylcncn ve Boğa::içinitı en g.izcl süa'lerimlen biri olan Beylerb6'1Ji aarayı ... 

Balayı cenneti: BoQaziçi 
Vindsorların ziyareti münasebetile ... 

" ... ve birdenbire canlanacak olan Bebek 
Boğazın iki keçesine öyle bir neşe ü'fürür 

ki festival gölgede kahr, coşkun 
bir ayini cem başlar! " 

Vaei!aın : Nlzameltln Nazif 
~- .c.-::ıa. ttf • ,, 

~:; ... :. 

.. . .,, . 
Vind.ıor Dükmının " /ngilter6, Dominyonkır ve Maverayı Ebhar K:-Jlı ve Hindi8tatt imparatoru,, sıfatiyle Atatürloi 

ziyaret ettiği günlere ait vir hatıra 

7arihte iki 
Güzel Kadın 

Mııdeni dünya huzurunda yüksek 
bir asalet imtihanı geçirml§ olan Al. 
tes ruvayal dük dö Vindsor ıle inayet. 
1n 2vceleri dil§ea dö Vindsor'un, işbu 
1937 yılı temmuz ayının ilk haftasın.. 
da latanbulu ziyaret edecekierl bildi
rilmektedir. 

DUne kadar Kral ve İmparator Ed
vard VII adıyla İngilterenl'l "resmen 
dahi,, birinci asilzadesi olan Altes Ru. 
vayal dük dö Vindaor, ikinci defa ola.. 
rak Atatürke misafirliğe geli§i 
ile, Türkiye cumhurrei!ıinin şahsi 
yüksek meziyetlerine ne cif'rece hay. 
ran olduğunu, ırki necaootl dilnyaca 
mililellem olan Türklüğün asil, merd 
ve llicenab seciyelerile AtatilrkUn 
plısmda ne derece kuvvetl0 tecessüm 
ve tebarllz ettiğine inandığım ispat et. 
mit oluyor. 

Dönen pyialardan, Atatilrkün, şah. 
et dostu &iva.rd dö Vindsor'a Beyler-

Hayatını r;ok tatlı günler ıçindo ge. 
çirmiş 'Ve feci bir ak,betlt) hayattan 
~klt.ıpı.t§ olan /mparot'Jr Osn""! 

oğlu Abdül4.."'iz 

beyi sarayım tahsis etmek arzusunu 
gösterdiği de anlaşılmaktcdır. Ata
tilrkUn bu arzusundaki nezaket ve iaa 
betin derecesini söylemeye lllzum gör. 
milyoruz. Zira Vindsor dükUnUn izdi. 
vacına takaddüm eden ve cıhanı hala 
düşündüren hadiseler İstanbullularca 
pek mal\imdur: 

Milli Şefimizin şahsi dostu olan 
Altes ruvayal balayı seyalıatine çık. 
mış bulunmaktadırlar. 

Dünyanın neresinde bana yeni ev. 
lenmiş bir se\'gili çift göstcıebilirsiniz 
ki, balayının tatlı dakikalar:na Boğa
ziçi kıyılarından daha uygun bir yer 
tahayyül edebilmi§ olsun? 
Boğaziçi denizi, denizinin rengi, gö

kü, havası, koylan, korula:ı, manza. 
raları ve ilA.hi sükunu ile tabiatın o 
kadar içinden olan ve tabiata insanı 0 

kadar ısındıran bir parçadır ki, "tabi. 
attan doya doy.a gam :ılma'' nın, 

''kendini alabildiğine tabiata verme. 
nin,, tam kendisi olan aşk iıdivacı, an 
cak böyle bir dekor içinde tadını ve 
filizini verebilir. 

İnsanlar bu kıyılarda cturdukla.n 
veya dolqtıklan zaman, kirr.b~lir, ne. 
den hep tatlı dilli olurlar? Ve kimbi
lir hangi sihirdir o ki genç ve güzel 
bir kadına sevdiği erkeğin küçük adı. 
nı en gönUl hoplatan ahenkle yalnız 
bu luyılarda söyletir? 

ı::ftyebiliriz kl Altes ruvara.l, sevdi. 
ği kadın için sadece "Edvud" olabil. 
menin ve in11.yetlfı dUşes de 21evdiği er. 
kek icin sadece "Vallis!' ohbilmenin 
bütün şiir ve filsunu-ııu ancak Boğazı
çi kıyılarına kavuştuklan gUnlerde 
tndabileceklerdir. 

Bilhassa temmuz aylan:ıc:Aa Boğazi
çi öyle tatlı meltemli ve öyle mchtab. 
lı bir sükfına sarılarak gece!er geçirir 
ki Anadolu kıyısından atılan hafif 
bir kahkaha, yeni kanad nl:~tıran bir 
yavru martı gibi, denizin bır karı§ 

UstUnden ağır ağır ta karı:ı fa.rafa ka. 
dar gider, Bebek yahlannm her pen. 
cereeine ayrı ayrı dokuna:'uk her loş 
odada bir başka ~apkınlık uyandıra. 

t9 ııncıı asnn en giizcZ ve f üsımktir 
taclı kadını addcdi"lcn br•paratoriçc 

ôjcni - 30 ya.şındayk::n -

rak koyu dolaşır. 
Vindsor Dükü ile bütün dünyayı 

gözlerinin güzelliğine hayran eden 
inayetlu düşesin 1stanbula ı,mmuzun 
ilk haftasında gelip burada asgari Uç 
hafta a.ldacakları söylendiğıne göre, 
muhterepı misafirlcr:n İstanbul Festi
vali günlerinde de Beylerb~yi sarayın
da bulunacaklarını tahmin etmek pek 
mümkUndUr. Bu takdirda lE.tanbulun 
otuz gUn otuz gece devam edecek olan 
eğlence mevsimi bu kib:ır çift için 
ha.zırlanmış bir masal dUğliLU manza. 
rası gösterecek ve ~fsane oo1deal olan 
lstanbulun Edvarda, bir binbir gece 
prensi gibi, 40 gün 40 gece düğün yap
tığı zannı uya.nacaktır. İsta."lbul Festi. 
valinin bu seneki programı f;E.çen sene. 
kilere nazaran çok daha rPngin oldu. 
ğunu bilenlerden bulunduğumuz 
için bunda zerre kadar mü~aliğa et. 
miyoruz. Bu vesileden istlfade ederek 
misafirlerin Beylerbeyi sarayını Fran
sadnkl Kande şatosundan. AYustur
yadaki Enzelfeld şatosundllll daha zi. 
yade beğeneceklerini sf.~1emek d<' 
milmkündilr. Unutmamahdrr kı bu 
saray geçen asnn ziynete -.-c debd<'be. 
ye en dilfJkün güzel kadınını hayran et. 
miş olmnk gıbi tarihi bir ~ •lıraya da 
maliktir. Bu güzel kadının adı Ö,jenl 

' 
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Altes Ruayal Vitıdsor Dfık.ası ve ina yctlı( zevceleri Dii§cs Vallis Jf Vindsof 

idi. Fransa İmparatoru O'~UncU Na. 
polyonun çok eirin ve füaut'klr zevce
si Öjenl ... 

1869 yılında SUveyş kanalının kü
pt resmine giderken İ8tanbulda Os. 
manlı İmparatoru Abdülazizin kısa 
bir müddet misafiri olan İreparatorıçe 
Öjeni, gimdi Beylerbeyi sarayının 
ı;nündcn geçenlerin tatlı bir tebessüm. 
le andıktan bir hatıradır. 

35 milyonluk bir insan yıgıruna 
hükmeden Abdülaziz de, bütün kalp. 
ıere hükmettiği rivayet oıuııan ÖJeni 
de o tarihte çok gençtiler AbdW&ziı. 
39 una ve Öjeni 43 Une yE.nı ~asmıştı. 
Bu yaşlar hayatın baharı Rdd~ilemez. 
lerse de, bahar mevsfm1erirıJn tadını 
ancak bu yaştaki inflanların çıkara
bildiğini bu yqlara geinııı veya bu 
yaşlan geçinni§ olanlar pek ~ıa. bilir
ler. 

İmparatoriçe Öjeni bt'lLbula ilk. 
te§rin ayının birinci çaf'ŞA.lnba gilnU 
gelmişti. Bu ay tstanbul•t'l Çok güı.cl 
olan sonbaharının bir parc;uıdır. LA.. 
kin imparatoriçe , temmuz mehtabı 

günlerinde Boğaziçini tatm•~ olsaydı, 
bu ıiir diyarından geçici bir haz al. 
makla iktifa etmez, buraya ıık ırk 

gelmeyi de itiyad edinirdi. Devrinin 
en sehhar kadını olan Öjeninin lstan. 
bulu aynlır aynlmu unutmu§ olmalı
nın IDTI bu olsa gerek. 
Şimdi Beylerbeyi D&r&YI ikinci defa 

olarak güzel ve çok sevilen tir kadın' 
qk yuvası olmak saadetine ulaşıyor· 

Hayatı etrafında verilen haberler• 
den anlıyoruz ki, yeni dü§es, Ojenini# 
lilks merakıyla taban tabıır,a zıd bit 
sadelikten r.evkalmaktadır. Acaba bıJ 
hal Beylerbeyine ısınamamasına ıı:ıJ 
sebeb olacak? 

Sanmıyoruz. .. Zira kndııı, nekadllf' 
sadeliği severse sevsin, izd!\ ac'ın U
dını çıkarmak, zevkli bir b:ı~ayı ya.§S
mak için daima yaldızlı bir dekora ib• 
tiyaç vardır. 

"' ,,, . 
Düşes Vallis Edvard of Vindsor! 

Dikkatli olunuz: tstanbulıı geldiğinl.J 
zaman, tam yetmiş yıl önce çok gUzel 
bir on dokuzuncu asır impaıatorıçesi· 
nin hulyalı geceler geçirdiği Seylerb&ı 
yi sarayının bahçesinde bir siil kok
larken, güzel di§lerınizin arasındeJJ 

en hafif bir kahkahanın da..'~i kaçama
masma gayret ediniz! Zira bu kahka· 
ha sakin denizin bır karış üstünden. 
yavru bir martı gibi uça uça ta kını 
tarafa kadar ulaşabilir, Bebt'k yalıla
rının açık pencerelerine ayrı ayrı dO· 
kunarak, her loş odaya bir çapkın1ı1' 
ha-vası serperek koyu dolaşabilir. ve 
birdenbire canlanacak ola • ., Bebe}<, 
Boğazın iki kcç.esine böyle bir neşe il· 
filrUr ki Festivalı gölgede bırakaO 

co§kun bir iyini cem başlıy;bilir. 
Nizamettin NAZiF 

Fran.<m i mparatoriçesi ôi•,ni Bmıapart BmJlcrbcyi sarayıı•da lrııparat~r. 
Abdülcizize biribirinden güzel olan nedimelerini takdim ederken 
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ArtisHer perdede nastl öpüşürler 
Makgajcılar Marl~n Ditrih ile Gari Kuperden 

el' aman diyorlar; Joan Kravford için ise ••• 
Mesela, onlann 8§k sahnelerinde memnun kaldıkları erkek odur. Atli 

en fazla beğendikleri artistler Mar sahnesinden sonra onun makyajı, 
len Ditrihle Cari Kuperdir. Halbuki yeni yapılmıı gibi terütazedir .. 
benim baıırna en fazla iı çıkaranlar Klodet Kol~r gayet fU~ _hı~. ka· 

Sinemanın en mühim ıubelerin· 
denden birisi ve belki de en mühimi 
hiç ıüphe yoktur ki makyajcılıktır. 
Rejisörler ne kadar becerikli, artist-
ler ne kadar kudretli olurlarsa olsun· 
Lır, makyajcılar olmasa bunların 
bütün meharet ve liyakatleri hiçbir 
lfC yaramaz. 

Holivuttaki irev bunu pekala 
aöstermiıtir. Makyajcılar fırçalarile 
boyalarını bırakrp da greve bqla· 
Yinca bütün bir sinema alemi ve bil
hassa kapitalistler fena bir vaziyete 
dü§m Üflerdi. 

Filhakika makyajın rolü pek bü
yüktür. Yalnız yıldızlara güzellik 
\'erdiği için değil, fakat oynanan rol 

da b l dı Onı k Sahneleri dm. dır. Buselerı bunu pekala goste· 
un ar r. arın aı B w k d" · · 

katiyen sahte değil.. Ahi Bu ikisi, ~yor. una ragmen en ısını tuttu· 

k - "' 0p·· · · elince gu ve ne kendi makyajını, ne de ar· 
yo mur.. ufme ıııne g k d . . . 
adeta birer vahıi kesilirler 1 a aımmkını bozmaması da vaki· 

Joan Cravford öyle değil, kendisi- dir; fakat her zaman d~1 " 
ni tutmasını biljyor. Fakat buna rağ 
men makyajcıları bir hayli uğrqtı• 
rır. Çünkü, garip bir tabiatı vardır: 
Ôpüıme sahnelerinde haıını ıiddetle 
sağa sola çevirir ve böylelikle, erkek 
arkadaşının bütün suratını kırmızı 
lekelerle doldurur. 

' 

~f. '(;. ~. }idı:laruidan lJetti 
Förna orijinal bir ıapkayla.. 

Yıldızlcwın 
lerdeki samimiyetin hiç olmazsa ya
rısından fazlasını temsil ettiği için .. 

Amerika sinemasının en mühim 
•imalarından biri hiç ıüphesiz mak
yaj üstadı Valli Vestmurdur. 

Corç Raft da Cari Kuper kadar 
tahammülsüzdiir. Bütün makyajcr 
lann dü§manıdrr. Öpüıürken kadın 
artisti adeta boğacak gibi bir hal 
alıyor .. 

boy ve siklet/eri 
Klodet Kolber 

Uzun senelerin verdiği tecrübeyle 
bugün dünyanın en iyi makyajcısı 
addedilen Vestmur, bundan bir 
nıüddet evvel, gazeteci olan bir dos
tuna makyajcılık sanatı hakkında 
Uzun izahat vermiı ve karıısında 
kinin gazeteci olduğunu unutmuı 
olacak - birçok ifpatta bulunmuı
tur. 

Bakın methur makyajcı ne diyor: 
, - Makyajın bir tek düşmanı var 
Cfır ki, o da busedir. Aık sahneleri 
Çevrilmeğe başlandı mı durmadan 
Çalıımak icap ediyor, fena halde 
yoruluyorum. Tabii her fCY artist· 
lere bağlıdır. Bazıları rollerini, laka
}'lt ve hakikate uymayan gayri tabii 
bir tekilde oynarlar; yani öpüıürler 
fakat diğerleri, bilakis, bilerek veya 
bilmiyerek ateıin ve tabii bir vazi· 
)'ette kendilerini ruhlarının icabına 
nıemnuyetle terkederler. 

Tabii, böyJe vaziyetlerde, ekseri. 
Ya iki artistin birbirlerinden hoılan
maları mevzuubahistir. Ben doğru· 
su, kendi hesabıma, kendilerini tu
tabilenleri tercih ederim, çünkü bun
larla daha .az uğraııyorum. Diğer 
lerine gelince, mütemadiyen mak
yajlarını tazelemek ve yüzlerindeki 
kırmızı lekeleri silmek lazım geli
Yor. Halbuki rejieörler gayet tabii 
olarak benim fikrimde deiillerclir. 

Cek Okey hakiki bir melektir. 
Her zaman büyük bir dikkat, ıefkat 
ve hassasiyetle öper. Bütün soğuk 
kanlılığını muhafaza ettiği için, 
makyajını düzeltmeğe hiç lüzum kal 
maz. 

Zaten öpmekten ziyade öpme 
taklidi yapar. Onun biraz mahcup 
olduğu söyleniyor. Fakat her ne 
olursa olsun malc.Ya icıLarD" 

• Puil beJnelmllel sergilinde 
Cltlnyanm en büytık sinema perdesi vll· 

Una Merliel, liendiıine Nidiye edilen 
biı• lıpanyol kadirgmı modeliyle 

lllda pt!ribnfltfr. Me§lıur Lui Lüml. 
Yer taratmdan ha.zırla.nıi olan bu per. 
ae ıo)"(eo metre eb'amnaamr, 

'} M:a.ri Bel "Paris köprüleri al
tmda,, isimli bir filmde bat rolU al. 
mJlbr, 

Rober 'laylor, takdirkôrlanndan 
gelen mektupl.an, katibe.ile 

beraber okuyor 

Renkli film 
Sinemada yeni bir 

lnkılAp mı hazırlıyor? 
Holivudun meıhur film kumpan

yası direktörü Samuel Coldvin, bun· 
dan sonra bütün filmlerini renkli 
yapmak niyetinde olduğunu söyle· 

Rober Montgomen yeni bir 
filmde kunduracı rolünde 

KCÇDK · 
1H1 AB IE R.L ER 

):$.. "Ate§ öpücüklü Napoli,, filmin. 
de Viviyan Ramans meşhur Tino Ros
si ile beraber oynıyacaktrr. 
~ ''Oynak kadın,, Ginger Rogenı 

fn çevireceği yeni filmin adıdır. Bu 

filmde Fred Aster oynamamaktadır. 
~ Met~·o Goldvin şirketi, yıldızla

rından Sesilya. Parkeri bir film için 
R. K. O. ı;irketine kirp.la.mıştır. 
~ Macar yıldızı Fransiska Gaa.l 

Holivudda. ''Korsanlar" filmine başla. 
ınıştır. Rejisör Sesil B. dö Mil tara. 

f ından idare edilmekte olan bu film 
Fransız korsanı J an La!itin hayatına. 
dairdir. 
~ Hayli evvel nişanlanmış olan 

Ja.net Makdona.ld ile Gen"Raymond ha 

ziranm 17 sinde evlenecekle~ini ilin 
etmişlerdir. İki yıldız izdivacl!nerasi-

minden sonra balayı seyahati için 
Honoluluya gideceklerdir. 
'} Mensup olduğu ıtirketle muka

velesi yenilenen Norma Şirer kafası 

keı!!ilen Fransız kraliçesi Mari Antua
netin hayatına dair bir f~de krali~ 
rolUntl temsil edecektir, 

mittir. 
Bu sözler sinema aleminde yeni 

bir dönüm noktasında bulunduğu
muzu göstermektedir. Buna naza
ran iki seneye kadar bütün filmlerin 
renkli olacağını tahmin edebiliriz. 

Sinema müıterileri, bugün, nasıl 
ıessiz filmlere gitmiyorlarsa, o za• 
man ıiyah ve beyaz renkli filmlere 
de rağbet gösterememeğe ba§laya
caklardır. 

Bunun bir iki ay içinde olup bite
ceğini tahmin etmek doğru değildir. 
Çünkii renkli filmler, bugünkülere 
nisbetle daha pahalıya malolacaktır. 

Bugün sinema yıldızlarının giy
dikleri elbiseler, daha ziyade ••kon· 
trast,, yapacak ıekilde tanzim ve 
tertip edilmekte idi. Bundan sonra 
daha ziyade renkler nazarı dikkate 
alınacaktır. 

Renkli filmlerin projeksiyon usu
lü de bugünkünden farklı olacaktır. 
Bunun gibi filmlerin negatiflerini 
pozitifleıtirerek de ayn bir usul kul
lanmak icap edecektir. 

Yalnız şu var: Sinema müşterileri 
renkli filmlerin gözlerine dokundu
ğundan şikayet etmektedirler. Bu 
doğrudur; rekli film gözleri kamaş
tmr ve bozar. 

Yıldızlann 
adresleri 

vıctor Francen, 12 rue llurlllo, Parll. 
Jean Gabin, 42, nıe Charlee • Laffitte, Neu 

lDy • ıı\ır • Selne (Selne) 
Gabrlel Gabrlo, Logts Jean • Valgean, Ber 

cMrea •sur• Vesgre (Eunı, et, Loir) . 
Henn- Garat, 3 rue deı Dardanelleıı, Parls 
Bernard Lancret, 67, boul, Salnt • Mlcbel, 

Parfıı. 

Jos~ Nogu~ro,41, Avenue Salnte • "Foy,Neu 
flly •sur. Sclne (Selne) 

Glnette Leclerc, ıo, rüe
0 

du Karch6, Neullly 
• nr • Setne o(Selne). 

en baflflerl ••• 
İ§te size, Holivudun en me§hur yıl• 

dızlannrn boy ve ıikletlcri: 

Boy Siklet 
J oan Kravf ord: l m. 62 60 kilo. 

Greta Garbo: 1 m. 67 56 .. 
Klodct Kolbcr: 1 m. 65 47 .. 
Marlen Ditrih: 1m.65 54 .. 
Norma Şircr: 1 m. 55 53 .. 
tren Dun: 1 m. 62 52 " 
Miriyam Hopkins: 1 m. 52 45 •• 
Ginger Rogers: 1 m. 65 51 .. 
Key Fransis 1 m. 65 50 .. 
Barbara Stanvik 1 m. 65 54 .. 
Myrna Loy 1 m. 67 50 •• 
Virjia Bruj m· 67 60 .. 
Loretta Young : 1 m· 60 50 .. 
Dolores Del Rio: 1 m. 63 54 

" 
Katherin Hepbörin 1 m. 70 50 .. 
Cin Harlu: l m. 58 50 .. 
Marion Deyvies: 1 m. 58 50 .. 
Karele Lombard : 1 m. 57 51 .. 
Sikletlerin sabit olduğunu ve hakika· 

ti temin edemeyiz. Boy1'.nnrn iıtikran 

ise sahne vazıhlarınm elindedir. Binaen

iliy°h7 boy ve siklctlerinizi bunlara UY• 

durmağa kalkmayın! 

}arıet Makdonald en son filmiride 
16 uıcı. mır ıövalyesi. kılığiyle 



Tarihi macera ve atli romam - 96 - Yazan: (Vi • NO) 

., Ne . yazık 1 ihtiyar kocamın oğluna uydum, o 
beni baştan çıkardı. Y hut ben onu baştan 

çıkardım. Fakat elhamçlülillah ı neticede 
papasa itirafatta bulundum 1 ,, 

GeçenlmımJannbiiliuu ı tiyorum. .. latlnırum--ama, t.R hııwr / miz lizimgellrdi. Halbuki biz, dUnya. 
~a~ o~~ ~~ hınattyan otıaıı bir tarta üt.,.,,,"' ,sıkmıyor... nın rant zevkelrini tadıp geldik. su 
alomınde büyuk twıtıyazlanmız wr. KMamı afyonla ~um. O, yatak. sebeple manastırın ikinci cins rahibe-
dır. Birlikte, kıt:ldınlar manashnt11t1 tı& horlaımya bqla)'Dlca, wnılla yere 

1 
. d '. Yani hizmetkar fuilesin. 

1 k;;.,.,~ · ~ıe :a.z1.: ._ _ _J__,J>__ "',.....,...,, erın enız. •• en esrarı vıı<>ı.c;rını"' gezeVlffyo- -;yanımı. vuı-w .... etmemeye, görilm- . 
1 ruz. Ona mmı çocuktur, 1umı de Ot. celerimi lçerld ~ uy&Ddırmamıya den •.• Hazretı saya zevce olmak, an. 

manlı tahtına oturacak diye~ w. gayret ederet qafıya inerdim. Üvey • eak bakire rahJbelerek~ahsus !!r im. 
riyorl.ar. Bana ise, hadımtm diye ojlum, beni, yatağmda. beklerdi ... Ah, tiyazdır. Sen ne sayı ıyorsun · .... 
mÜ8tJade ~iyorl.ar. Şimdi, yükaek nerede o ihtiyar pinponun buaelerl, - Öyle, öyle ... Fakat, İsa, ne güzel 
bir pencereden yıkanan kadınlara nerede o delikanlmmJdJer ... Ah, fakat. bJr insan ... 
baktyoruz. - İşte, sen de millwıebetaiz tara.. - Sen boyun& g8naha giriyol'IUD. 

• • • fmdan &ÇIYOJ'IND. •• lUpml& 8118Up, bi. Beni de gi1ııah& IOkuyonun. Ben ar. 
ŞİIJnan kadm: rimiz b&§lıyorus. •• ~-·itirafta b11r bk bu IOğuk ıu ltinden vazgeçtim ... 
- Sık ••• Sıi._- Suyu daha sık. Ak. lunmıya mecbur ol~ Biz.e bugUıı Tecrithaneden çıkıyorum. Papua hL 

bmdan fena şeyıer silinsin! • diye inle- soğuk su kifi gelmi~ anlqılıyor. ber vereceğim. Dayat yeıniye raz1. 
Cii •• İstemiyorum .•. Bunları dil3ilnmi· Dayağı iyice hallettaısı Bız.e kamçı, ymı ..• Elverir ki gilııahlarım artmasın 
yeceğim. •• Bu, cellete layık bir rahl kamçı lizıın... ~--''be daha. 
be 1 ak i . .-Bir~u .• o m stiyorum... - Biraz daha. ~be edelim. JUca 

- Hakkın var, h <:.m§lre ... Bu dünya ederim artık konupıa.. B&yle mUna. 
nm zevkleri nedir ki ... Gerçi asabımız sebetaiz teylerden bahaetme, 1ıemeire. 
böyle sarsılıyor, derimiz bir düşünce Unutma, biz, manastırda faanm sev. 
yüzünden böyle titriyor ama, bunlar celeri olduk. .. 

- htemem, ıatenıem. 
Tam.() sıradaydı el, Jtoridonın lçlD. 

de adam boğa.dıyorlarımt gibi acı bir· 
feryat kulakıarmmcla gmladı. 

hep gelip geçici ve aldatıcı hislerdir. - Onmı için buraya bülre ıiftlle. 
Şayet dünyada, bunlara hakim olur • ---=-----...------_.:.__,-------~,.---
sak, yann ahiette, vücudumuz bu fant 
zevklerin binlerce mislJni hem de ant 
bir ürperiş halinde değil, daimi suret. 

(DewN 'fJGr) 

te duyacaktır ..• 

- Öyle ... Öyle ama, aklımdan çık
mıyor ... Ah, beni Famanlıkta üçü bir. 
C!en öyle bir yakalamışlardı ki ..• Biri, 
:Af rikadan getirilmiş bir arab köleydi. 
B iri, büsbütün 7.enci olan bir köleydi. 
Üçüncüsü ise bir Arnavut bahçıvandı. 
Beni gö7.etlerlermiş. Gözlerine kestir
mi~~nn~.. H~ketlerimi taraseut 
etmişler ve tahminlerinde de yarulmL 
Clılar .•. Omuzumda bir koca yükle içe. 
ri girdim. Yığınlar üzerine kendimi 
attım. Bir yumu§aklığa, bir bo§luğa 
raslıyacağınu sanıyordum .•• 

Öteki kadm, suyu sıkmayı unut. 
muştu. Hortum istikametini şaşırmış. 
tı. Sular tavana sıçnyordu. Sesi titri
yerek: 

- Halbuki a oldu'! • dedi. 

Haber, ok1J1ucuJan aramıda bir 
fıkra mn.abakuı açmııtır. G~ndert. 

lecek fıkralarm kıaa ve hl~ olmaua 
u lfltllmlf oırnur llmmdJr. 

Fıkralar. c&ıderenlerln imzalan 
yahut mOstear adlarlle nqredilecek 
ve her ay o ay içinde çıkacaklarm 

en lytlerlnden betin• muhteılf'" kıy. 
meut hediyeler verllecekUr • 

Bize Wifniz tüzel fılcralan 
ıönderiaiz. 

Haltı •imdi 
Yediniz? 

- Ne olacak?... Oldu olacaklar... Soytan, ıece afuını çok güzel ei • 
Uç haydut herifin eline düştüm. Yaz. lendirmitti. Ağa ~ndiaine müsaade ve. 
aı. Ağustos böcekle~i ötilYordu. Zaten 
ter iç" ndeydim. Ü7.erimde ince bir en. 
tari vardı ... 

- Sus.- Anlatma. 

rirkeıt: 

- Yarın sabah beni gör, demiıti. 
Bcteai labah, afa haremden çıkar • 

ken eoytanyı k&rflamda ıördü ve: 

- Evet, anlatm?Y&cağım. Biti-. 
•~- ~-- nnın: -1.9"" oldu olacaklar dedim ya... Biri 

- Ne i1tiyonun? diye sordu. Soyta. 

ağzımı tıkadı. öteki ellerim! yakaladı. - Ağam aağhğınm diliyorum, diye 
Bağırmama, kıpırdanmam.a mlni oldu. verdiii cevaptan botJanımyan aja: 

- Hayır, dili'run· aıtm..1.L: '--'-layı,.,_ Jar. Menhus Arab ... Ah 0 menhus A. U«IU rMa r 

rab ..• Beni günahkar etti. 
öteki rahibe de: 

- Menhus Arab' .••• diyordu. - Ah 
mel'un! Ah D"Z düşmanı hain .•. 

Birdenbire kendilerine geldiler: 

- Fakat niçin bunları konuşuyo. 
ruz? ... f§te günaha girmek diye buna 
derler... Bu lekeden silinmek için 
manastıra rahibe (\}muş değil miyim! 
Bu düşünceleri kafamdan atmak için 
bu soğuk su tecrifr.anesine girmedim 
mi? Fakat bu senin yaptığın da arkL 
dathk değil •.. Vücudumu soğutmak ı., 
çin ilzerime su boşaltacağm yerde 
bak, bana neler anlattırıyorsun. Allah 
8fkIDL .• Allah &§ktnL .• Su. 

Yine blribirleriue hortumları çevir. 
diler. öteki: 

- Ne yazık! - WL • Ben de ihtL 
yar kocanım ıenç oğluna uJ'1um. •• 
Ovey oğlum beni bqtaıı çıkardı. YL 

but ben onu ltatta.n çıkaritnn. •• Fakat 
dindarlığım her eeye galebe c;a1dJ. EL 
hamdülilli.h .•• Papua itiralatta. bulun 
dum. O, ban& bu iti yapmamam lgln i 
nasihat verdi. Fakat ben DUihatl tu. 
tacak yerde, üvey oğluma btlabUtUn 
kavuşayım diye kocamı ö140rdUm. 
Lakin, zaman geçtikeç hatanu anıa. ı 
dım. Oflan beni bırakarak b&§ka bir 

1 
metres tuttu... Ben de, papasa bu ae. J 
fer kat't itiraf atta bulunar~, man~ 
tıra girdim ... Ruhumu temizlemek ıs. 

kar, diye iarar edince, aoytan: 
- Ağam, bu sabah ıizi ıarmemi f.k. 

pmdan ben kulunuza emir buyurmut-
tun uz. 

Dedi, fakat ağa: 
Ak§a.Dlki hidiaeyi unut, keyif halinde 

bir halt yemiıim. 
Deyince ihsan almak ümitlerini kay. 

beden soytarı: 
- Aman ağam, aJqam yediğiniz fC • 

kerdi, haltı timdi yediniz 1 diye muka • 
helede bulundu. 

Ankara: GÖÇMEN 
Dalkavuk 

:Mirasyedinin biri tabına muvafık dal 
kavulc arar, gelenleri beğenmeımif. 
Nihayet bir dalkavuk bulunur. Bir ilin 
efendi yemek eanumda patlıcanın iyi .. 
liğinden bahseder. 

Dalkavuk hemen cevap verir: 
- Pek makbul sebzedir, bir çok ye. 

mekleri olur, hele imam bıyıldnına ba
yılmamak kabil değildir, diye uzun u • 
zadıya metheder. Biru 90nra efendi: 

- Of 1 Bıktım bu pathcandan, ne fena 
wey1 deyince, beriki: 

- O kadar berbattır ki, renginde bi· 
le hayır yok 1 diye batırmağa batlar • 

Efendi: 

- Demincek methediyordun. tiır.di 
de batınyonun 1 diye hayret edince: 

- Kulunuz patlıcanın dalkavuğu d~. 
ğil, eftJ)ciimida dalbvui•ıyum, muka • 
belcainde bulunur. RH.t DREN 

Elektrik 
Karadeniz ıehirlerinden birinin a • 

.zak bir köyünden babaya gelmif o -
lan bir adam, itini r6remlyerek, o ce -
ce, aynı kCSy halkından kasabada otu • 
ran bir bildifinde misatir kalmıt· EY • 
deki elektrik tesisatı ve Jinıbalann ya· 
kılıp sCSndüNlmeai bunun merakını cel
betmif. Hattı yatakta bile bununla 
meıc-l:l olmaia baflamıt. Buna bit tlrlO 
akıl erdlremeyince bUabüdln uykuıu 

kaçllllJ ve nihayet yanmde yatmakta 
bulunan ev sahibine ıetlenerek: 

- Ula Ahmet ula, bao ( 1) elketu. 
ruğun yaju hao porilArdan mi (2) ı• · 
lıy. (3) 

Diye aonnuf. Bu natenuyanır ıl>l 
olan ev sahibi, yatafnı içinde •la IO • 

la dönerek derinden bir (Hı) çekmif. 
Fakat bu (Hı) misafiri tatmin ede • 
memiı olduğundan 10rfU1Un11 türar. 
lamrı, ve artık uyanmıt olan n sahibi 
ıinirli bir halde: 

- Yok ula yok, o deldur del (4) de
miı ise de elektriği yakan ve ıöndüren 
duvardaki düğme hakkında da malumat 
almak isti yen misafir: 

- Pekey, kapudan içeri kirerken, o.. 
rada bir ıeyun kulağunu puktün elke • 
turuk yandi, gene oni puktün elketuruk 
aondi, ya bu ne olıy. (5) 

- Ona tüğme derler, pükerıun çere. 
yan keçer, pükenun çereyanı keser. 

Deyince: 
- ElWıde pi~iun yoğidi, çereyani 

nasi keıtun ula, demfı. 

ŞAKINCI 
(1) Su, (2) Boru, (8) Geliyor, <•> Tel, 

{5) Oluyor, C6) NuıL 

Cevaz 
Bir ehli keyfe aormuflar. Net0elen • 

mek için kaç kadehe kadar cevu vardır. 
Şöyle cevap vermiı: 

:Bir kadehi - iJtihayi taam, ikinci· 
ai - Medan kelam, üçitncüsü - izharı 
meram, dördüncüsü - Tamamen ha • 
ram, beıinciai - icabı hamam. 

Akde ZEKi 
Neden? 

Komikler den birine aonnuılar: 
- Saçın neden ağardı ? 
- Nezleden. 
- Belin neden büküldü?. 
- Geunedenl 
- Dizlerin neden titriyor? 
- Çizmeden •• 

P. BEKiR 

Çeviren 
fa. 
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Bu sözleri clinleyen doktor Grimtov 
ıülümttyerek kapıyı açtı, ıeri çekildi. 
Cim Bleyk kalktı, yavaı yavaı ilerle • 
di. Kapıdan çıktı ve atrr. fakat hiç te 
mütereddit olmryan adımlarla merdi • 
venlerden inmeğe bafladı. Şarlot Hop 
Ue kal'fllqacaktı. 

KARŞI KARŞW A 

Merdivenlerden inerken Cim BJeyk 
kendinde iki f&hıiyet hisaediyorduı Bu 
hiAi, o, bir kere daha, ilk defa kendini 
Franıia Karter olarak aynada gördüiü 
Hkit duymuıtu. Bundan baıka Cim 
Bleyk. bir batka adam olmaca karar 
verdiği zaman bir kitap okumuıtu. 

Franaızl~rın teıiı ettikleri bir ruhiyat 
me;tebine mensup olanlar, kendilerini 
oklukları cibi, yani ıekilleri aynada 
sözlerine akıettiii gibi değil, fakat nıa. 
nen kendilerini tasavvur ettikleri cibi 
hareket ederlermiJ. 
Şu dakikada Cim de kendini böyle 

görüyor, kendini Franaia Karterin ya • 
nında merdivenleri iniyor aanıyordu. 

Bu hia onda yavaı yavaı köklefti ve 
her huıuıta Franaiı Kuter gibi hareket 
etmeğe karar verdi. Sevdiği ve aevmek
te devam ettiği kaduun karpamda ta • 
mamen bir yabucı olacaktı. 

Cim Bleykin böyle bir tecrübeye ci
ritmit olma11 hakikaten çılcınca bir it
ti. Bu tecrübesi tehlikesiz oluak Şar • 
lottan pyri herhangi birisi üzerinde 
yapabilirdi. Şarlota karıı bu kadar 
merhametıiz harekete bir ıebep yoktu. 
Yalnız ona kal'fl mı? 

Kendine karp da öyle. Bununla be. 
raber, Cimin mücadeleci ruhu böyle bir 
tecrübeyi iateaaiyor da dojildi. Kendi 
kendine irade kuvvetini bir daha iıbat 
arıuaunda iıdi. 

Şarlotun, merdiftnlerden inip kendi· 
ne dofru yaklaıtıitm ıördütu adam, 
onun aradıfı kimle deiiJdi. Bu adamın 
YUrüyUtU Cimin yilrüyüıilnden daha 
hafifti. Bu adam Cimclen daha ıenç ve 
zayıftı. Llkin Şarlota öyle ıeldi iri Cim 
Bleyk ıenç olaaydı, böyle yürilr, böyle 
hareketlerde bulunurdu. Adam ona 
yaklapnca dedi iri : 

- Ben aanatoryomun müdilr\iyilnı. 
Doktor Grimtov ıönderdi. Zanneder • 
tem birisi hakkında malaınat almak is. 
tiyormupunuz. 

- E.8't, NevyorJdu Cim Bleyk hak. 

laııda... Kendisinin buraya ceJdiğini 
Annettirecek ıebeplere sahibim. 

- LGtfen beni takip eder misiniz? 
Cim onu bir bekleme odasına &ötür • 

dil. Odanın perdelerini açtı. Şarlotun 
kendini aydınlıkta ıörmeaini iıtiyor, 
tanınmak ihtimallerinin beptini ona 
vermek iıti}l'Ordu. Filhakika Şarlot ona 
dikkatle bakıyordu. Uldn ıenç kaıdı • 
nın eördüiü adamın ıCSıleri soluk ve 
mavi renkte ıözlerdi. Halbuki c:,. in 
gözleri hararetli idi. Saçları da baıka 
renkti. Katlan bafka idi ve yiirinde. 
heykellere mabıuı bir mükemmellik 
nrdı. 

larlot Çantaamdan bir kifıt çıkardı. 
Cim, odun bu hareketindeki hararet ve 
aaabiyeti ıördtl, ve bir &n, ona unndıt1 
eli titredi. . ~ Şarlot bu kliıduı 
içinde bir fototraf çıkarıp ona u.ıatıllıf
tr. 

Bu fotolraf, Qm Bleyldn aevıili lrL 
peği Tinker ile beraber çtkann?1 o!4:.ı
ğu bir fotoiraftı. Tinlrer, ef endiline 

doğru bquu lraldırllllf, onun • elinde 
tuttuğu bir ftkeil nrmeıi için yalv• • 
nr cibi bir hareket yapıyordu. 

Cim fotoğrr:ı aldı, tordu: , 
- Aradığınız •dam bu mudur? 
- Evet, budur. Burada atiil mi? 

Oh ... Rica ederim, burada delil deme • 
yiniz. enu bulmak için o kadar uğrat • 
tım ve o kadar uzaktan ıeli}l'Orumki .• 

Cim, kendine bakan ve yalvaran söz
lerden kı•-+••lr"'k ir.in fotoğrafı büyük 
bir allka ne tetkike bqladı. 

- R::s m.!: , dedi, yandan ı<SrllnO • 
yor. !unun için yU.zU pek belli deiil.. 

PeWi bilirsiniz ki, insanın yandaJI 
muhtelif cörünü9lcri vardır, hem bu • 
raya gelen haataların ekaer:yeti, bit 
çok sebeplerden dolayı, bizden isimle. 
rini ev hüviyetlerini saklarlar. Barıl 

biraz daha tafsilat vermeniz lazım. 
Şarlot şaşırdı. Sonra ~ü;,".inmeğe bz~' 

la.:lı. Ne tuhaf şey. insan sevdiği bir 
k:msenin tarifini yapmak hususunda 
müthiı bir imkansızlıkla kar§ılatr}l'Or ... 
Onlan sık ırk gördüğümüz için ı~vdilc'. 
!erimizi okiuklan gibi değil de, olma • 
larmı iatediiiıniı gibi görüyoruz, ha • 
kikat gözlerimizin önünden ıiliniyor. 

Bisim için aevdiğ:.miı adamın yüzünU 
ıörmek kafi ıeliyor, tefer:•latıru aaya • 
nuyoruz. 

Bu itibarla, Şarlotun yaptığı tarif Ci. 
me beıuemckten uzak kaldı. Şarlot, ta• 
rif ett:ği adam için "güzeldi,, diyor • 

du, halbuki Cim kendisinin bir fevka • 
l.ideliği olma~;.ğını biliyordu. 

Şarlot, onun ıayet güzel bir duruşu 
olduğunu söylüyordu. Lakin c:m 
kambur durmamak için ne kadar uğra. 
ıırdı. Şarlot en sonra dedi ki: 

- insan onu bir defa görünce, ken· 
diıiyle bir defa görüşünce bir daha u • 
nutamu. Buna imkan yoktur. 

Cim bu sözleri duyunca ıordu: 
- Zannedersem onu aev:yoraunuz ı 

Vakia mahrem bir ıual amma? .. 
- Zarar yok. S8yJiyebilirim. Zira 

bu hisaimi çok mahrem tutmqtum. 
Hatti ondan bile .. Artık aöylemck ist:
yorum. Her'.1angi bir va:;ıta ile bunu 
ona bildirmek istiyorum. 

Bir kanapeye oturmuılardı. Cim, 
genç kadının elini eline aldı. B4 hare • 
ketiyle ona himayekar bir tavır takın • 

mak iıtemi9ti. Hakikatte ise yecinc ar. 
zuıu sevdiği kadının hararetli eline son 
bir defa daha dokunmuı olmaktı. Şar • 
lot devam ediyordu: 

- Evet, ıizi merdivenin batında 
gördüğüm zaman, sizin Cim oJduf u • 
nuzu ııannetmiftim. Hatta bundan e • 
mindim. Ona benzediğinizden değil, 
bilikia hiç benzemi}l'Orıunuz. Yalnız, 
bu öyle bir hiı idi ki... Bakınız. iıte 
elim elinizde olduğu ıu anda ayni hissi 
bir daha duyuyorum. Tuhaf değil mi? 

Her halde beni gülilnç bdluyoraunuz .. 
Hakikaten de öyleyim.. Zira elinizin 
tekli onunkine hiç benzemiyor. Bu hiı, 
belki de onu bulmak i~in duyduğum 

arzunun ti.ddetinden geliyor. Sizin 
Cim olınanızı ne kadar da isterdim . 

Cim o ana kadar yavaı yavaş kur • 
muı olduğu binayt az kalım bir hamk
de 1Jkacak ve "Ben, Cim.im,, diye ye • 
rinden fırlayacaktı. Likin aadece: 

- Cim olmadıiJma ne kadar ır.üte • 
euifim, dedi, emini olunuz onu bulmak 
için elimden ıeleni yapacatım. 

- Burada değil mi, demek iltiyorau. 
nuı?. 

Şarlot elini Cimin avuçlarından çek
tL Ve karp11nclakinin auıtuğunu ıö • 
r r.ce dedi ki: 

- Size tarif ettiğim adamı yoksa 
tanımıyor musunuz P Cim Bleyk bura • 
da değil mi?. 

- Hayır. Bur.ada tarif ettiiiniz ada. 
ma beıuer kimse yok. 

- Halbuki ben onu burada bulaca -
tJma o kadar emindim ki ... 1Nr kAğıt 
tlaerinde doktor Grimtovun adreaini 
tiulunca ne aevinmiıt"m. Nihayet bir iz 
,Me edebilmittim. Kendiaiinden vakia 
• 11r& mektup alıyorduk. Bu mektup. 
Jat aayeaindı onun izini bulmata çalıt
tım. Fakat bir fey bulamadım. Hem bu 
mektuplar bapalan tarafından poıtaya 
atılDUf olabiJ'rdi. Eğer maksadı izini 
kaybetmek idiyse her halde böyle yap. 
mr'tır. 

§arlotun halda vardı. Cim aynen 
böyle hareket etqti. Şarlot devam et-
ti: 

- Bütün endiıem, tamiri kabil ohnı. 
yan bir harekett.: bulunmuı olmasıdır • 

(Deoomı w.r) 



~=====1=4=HAZİRAN====-~19;;;3~7========~=======-===~= HABER - }\Jipm poatası ===============~~======~~~~~~~==~====~===:!'~' SOvyet Rusya Bir cürmü meşhut! 
Bu resimlerin acaba 

nıuarnrnası V)I hangisi 
1 Sovyet Rusyada cereyan etmekte ~ den ziyade ihmaldir. Yani, orduyu ta- ıslah edelim, kendi kendimizin tenkidi- k 
an rnühim hadiselerin ve bilhassa yedi lim ve terbiye ederken bunlar ıiyueti ni arttıralım ve bu suretle millet düş- O p ya ? 
g~.ncralle bir mareıa1in idamlarile birçok ihmal ediyorlardı. Knılorduyu büyük manlarının hareketlerinden çıkacak ne- • 
Ytıksek memurtann tevkiflerinin dünya bir vatanperver Ol'du haline ıetinneğe ticeleri tamamen bertaraf edelim.,, 
nrn her tarafında ne büyük bir heyecan çalıııyorlardı. Halbuki Stalin. orduyu Leninin kız kardeşi de öldü 
llYandırdığını ldünkü nüshamızda yaz- partinin çerçeveıi dahilinde vatanperver 
ll'lı•t k Moıskova 13 (A.A.) - Tas aeansr, 

:r 1 • bir &Jet olarak yflittirmek iıtemekte- '" 
Birçoğu idamla neticelenen ve Sovyet clir." Leninio kız kardeşi Maria Utichma Ou-

teı • lainovanın .'i9 yaşında olduğu halde ve-
mı mahafilince tekzip edilmemit o- Cesetler yakılmı11 f la v at etmiş oldu t;unu bildirmektedir . 

n te.,. kifat haberleri, bundan on gün M 0 

evv 1 A oskova, 13 (fransızca İstanbul) - Leninin kız kardesi Maria tllichma 
e vrupa gazetelerine aksetmişse 

d b Mareşal Tuhaçevski ile yedi generalin Ulianova 1878 de Si~brskde doa,.,.,u•-
c u ajans telgrafları bizim gazetelere 'd ..,. .. :r 

aksetmcmiştir. 1 amlarında hiçbir ,ahit bulundurulma- tur. Daha ç.ocukken Lerunin tesiri altın-
:Nihayet iki gün evvelindenberi, Sov- mıştır· Cesetlerin idamdan sonra yakıl- da kalan U1ianova genç kız çağında in-

Yetlerin resmi ajansı .. Tas., tarafından drğı ııanrlıyor. kılap hareketine iltihak etmiş, 1899 lda, 

t~bliğ edilen haberler, bu şayiaların Vo roşilofun tebliği ilk defa olarak Moskovada tevkif edil-
bı h M k miş ve o .zamandan sonra Çarlık Tıolisi rer akikat olduğunu göstermiştir. os ova 13 ( A.A.) - Tas ajansr r 

Bugün gelen Avrupa gazeteleri, Sov- biHiriyor: kendisini rahat bırakmamı§. birkaç defa 
,. ti M'· tevkif olunmıı .. tur. Ulianova, 1917 mar-,, c er idi yarındaki, hidiselerin. yalnız udaEaa komiseri Voroşilof aşağıda- :r 

Sovyet ordusuna mensup bilyük idam- ki tebliği neş~tmiştir: tından l 929 a k,adar Sovyetler birliği 
lardan ibaret olmadrğını, ayni zamanda "Müdafaa komiserliği nezdindeki as· komünist partisinin organr olan Pravda 
Otdtıda büyük mikyasta tevkifat yapıl- keri konsey ı hazirandan 4 hazirana gazetesinde büyük bir gayretle salıımış 
d k d " 1925 ten 1934 e kadar merkez kontrol ıgınr ve bu tevkifatın durmadan devam a Jr hükumet azası huzurile topıanmış 
ettiP.ini haber vermektedir. ve İçişleri komiserliği tarafından keşfe- komisyonun azalığında bulunnw§. 1933 

Ayni gazetelerin Moskovadan aldıkta dilen askeri faşist hain mukabil ihtilal te işçi ve köylüyü okutmak sahasındaki 
rr haberlere göre. "temizleme .. isi yal- teşkilatı hakkındaki raporunu tetkik et- feragatli çalışmasından dolayı Lenin 
nız orduda değil fakat bilaistisna. bütün miştir· Tamamen fcsatçt olarak UT.Un ııişanile taltif edilmiştir. 1931 denberi 
resmi ve hususi teıekküllerde ıde yapıl- müdtlet devam etmiş otan bu teşkilat Sovyetler bicliği halk komiserleri mec-
ll'laktadrr. Avrupa gazeteleri tarafından Kızılordu içinde menfur baltalama, ca- tisi nezdindeld Sovyet merkez komisyo-
•erilen ve ''Tas,. tarafından heniiz te· tıusluk ve bozgunculuk yapıyorduı Bü- nunun divan aszasıydı. 
Yit veya tekzip edilmemi§ olan bu ha· tün Kızılordu. hainlerin layık olduğu Kremlinin muhafazası için 
herler §Unlardır: mahkeme kararnıın ve adil hükmiin in- Diğer taraftan, bugün gelen fransızca 

Sovvet hariciyesini idare etmekte o- fazını öğrenerek müsterih olacaktır. Sov gazeteler Moekovadan ·aldıkları ~u ha-
lan Litvinof uzun zamandan beri tüphe Yet mahkemesi daha evvel de birçok de· beri neşretmcktcdirler: 
altında bulunduğu için, harici sivaseti falar, Troçki • Zinovyel çeteleri içinde "Stalinin oturduğu Kremlin sarayı-
§İrnıdi Potemkin idare etmektedir. Gene yabancı casusluk hizmeti hesabına hai- nın muhafazasr için hassa alayını takvi 
hariciyeye mensup birçok yüksek me- nane hareketleıı"5e bulunan tdhi~çileri ye etmek üzere yeniden seçilmi§ 100.000 
ll'lurtar ve ezcümle uzun seneler bilyük iftiracıları, casustan ve katilleri tecziye kişilik bir kuvvet Moslrovaya gönderil-
elçiliklerde bulunan birçok kimseler de etmiştir. Son zamana kadar yüzlerinden miştir. 
tevkif edilmiştir· Bunlar meyanında: maskeler çıkmamrı otan hainlerin adedi. Stalin: Voroşilof, y egorof ve lfzof 
Sabrk Bertin elçisi Krestinıki, Reklov. ne Krzılorduda yuva kuran mukabil ih- dan müte~ekkil bir diktatörlük kornite- I 
labık Ankara elçisi Karahanta, sabık tilitci casus ve fesatçılar da iltihak et- si vücuda gctirmi§tir· .. 
Tokyo elçisi Yurenov, Cenevre ve Va- mektedir. HAdiseleri izaha çalışan 
Jınsiyada Sovyctleri temıil ctmit olan Bu çetenin takibettiği yeni kat'ı gaye tahminler 
:Roumberg ve Gvit!and gibi mllhim ıah gene ne bahasına ve hangi vasıta ite o-
ıiyetlcr vardır. luna olsun memleketimizde Soryet re- ı\tomina Poat gazeteıi diplomatik mu 

Bundan ba~ka Zinenoif'in kitipliğin- jimine nihayet vermek, Sovyet iktidarı- habiri yazıyor: 
'lle 1)Uı'unmuş olan sabık Atina elçisi nı ortadan katdrrmak, itÇi ve köylil hU- .. Sovyet Rusyada.ki hidiseler, yaban
kabetski esrarengiz bir tekilde ölmüı- kumetini devirmek ve millk ve fabrika cı müphitleri hayret içinde bırakıyor. 
tiir. sahiplerinin boyunduruğunu iade etmek En tecrübelilerimiz bile, son hadiseleri 
Diğer taraftan. henüz Pariıe gitme- ti. Bunlar, parti ve hükumet zimamdar- tefsirden aciziz. 

tniş otan Sovyetlerin yeni Fransız elçisi larnıın katlini hazırlıyorlar, milli ekono 
ite onun Litvinofun yakın adamı olan mide ve memleket mildafaası eserinde 
Suntzun, J.ondra elçisi, Maysayın ve her türlü sabotajı yapıyorlar, Kızrlordu
Viyanadaki ticaret mümessili Vyanof' nun kuvvetine zarar vemıeğe ve bu or
un nezaret altrnda bulundukları haber dunun müstakbel bir harpte bozguntu-
verilmektedir. ğunu ihzara teve11ül ediyorlaror. Sov-

uene ayni gazeteler, idam edilmiş yetler birliğinin düşmanlarına devleti-
olan sekiz generalden batka, daha evvel, mizin askeri esrarını satıyorlar. Kızıl
bazı gener~!lerin de tevkif ct:iildiklerini ordunun terefli kuvvetini baltalıyorlar 
yazmaktadrrlar. Bunlar meyanında Şmit ve umumiyet itibarile harici düımanın 
Kovzmitçef, Esterman, Gayevski, tna- Sovyetler birliğine karşı taarruzunu ta-
nof ve ibskomyatof bulunmaktadır. cil için herşcyi yapıyorlardr. 

Bütün bu tevkifat ve idamlar, bun- Bunlar. hainane hareketlerite, cephe-
dan takriben on bet gün evvel ani bir nin iaşesi ve askeri harekatın idaresi 
ıurette "kendi kendine ölen,, general sahaınnda doğrudan doğruya hiyanet 
G b ı ı ., b" amarnikin ölümünden sonra aı a- ve sabotaj hareket erı.e ır harp halin· 
nuıtrr. Sovyet ordusunda çok büyük bir de Krzılordunun cephelerde bozguntu-
mevkii olan Gamarkik ölür ölmez. he- ğunu ve Sovyet hüklimetinin devritmc-
men erte!li günü Pravda gazetesi, h sini temin edeceklerine güveniyorlardı. 
generalin "alçak ve vatan haini bir Efendilerinin ve vabancı bir devletin fa
Troçkiıt., olduğunu yazmıt ve bunu şiıt askeri mahfillerinin yardımını bek
müteakip derhal, ordudaki malum tevki liyorlar ve bu yardım mukabilinde Sov
fat başlamııtır. yet Ukranvasını vermeğe ve memleketi 

"Japonya ve Almanya lehine casus- parçatamağa amade bulunuyortardr. Bu 
luk yapan alçak Troçkistler,, olmakla hainler, itÇi. köylü ve Kızılordunun as
itham edilen birçok büyük Sovyet rica- keri ara~ kendilerine müz.ahir bula
linin, aylardanberi devam eden tevkif, mıyacaklannı peklta bildikleri için haki 
muhakeme ve idamlarının mahiyeti he- ki çehrelerinin meydana çıkacağın-
nüz bilinmemekle beraber, Avrupa ve dan korkarak milletten ve Kızılordu 
bilhassa Fransız gazetelerinden bazıları askerlerinden kaçıyorlardı. ~ 
bu "temizlik,.i müteakip, Stalinin tama- Casusların. fa§İst burjuva memleket· 
mite kızılofdunun ve onun şefi olan Vo- ler erkanıharl>iyelerine doğrudan doğ
rotilofun tesiri altına gireceğini ve bun ruya merbut bulunan elebaşıları Sovyet 
dan sonra, Sovyet Rusyanın tam bir as adaletinin layık oldukları cezasına uğ
keri diktatörliikle idare edileceğini yaz- ramıtlar:irr· 
rnaktadırlar. Sovyet iktidarının sadık ve emin mes 

Tabii bütün bunlar tahminlerden iba nedi otan işçi ve köylünün Kızılordusu 
rettir ve Rusyadaki mühim hadiselerin aağtam vücudunda bu yarayı açıyor ve 
neyle neticeleneceğini bize ancak zaman süratle izale ediyor. Dütmanlar yanlış 
gösterecektir . hesap etmişlerdir. Kızılordunun boz-

Oaha kızıl bir kızı1 ordu ! guntuğunu görmiyeccklerdir. Kı:ılordu 
Bu sabahki posta ile gelen lngiliz yenilmez bir kuvvettir ve ycnilmiyecck

gazetelcrinden Morning Post, Rusyada tir. Krzılortdu yeni ıosvalist hayatını 
ki son tevkifler ve binnetice idamlar kuran galip bir milletin eti ve kanıdır. 
hakknıda matiımat verirken, bütün me- Bütün Kızılordu. neferinden yüksek 
selenin. kızılorduyu ''daha kızıl., olarak zabitine kadar, birletmiş ve kudretliydi, 
muhafaza etmek kaygusundan çıktığrnı bugün de öyledir ve daima öyle olacak
yazıyor. tır. Ordumuz aaflannda yeminlerine ve· 
Bu gazetenin Rigadan yazan muhabiri vatana ihanet c'1en hainlere asta yer bu 

divor ki: tunmryacaktır. Bolıeviıt teyakkuzunu 
''Burada inanıldıima söre. mnlciin· on misti arttrralım, blltlln sahalarda me- I 

elen alınan ıel*'llllerin ıuçlan, vazife- ıaimizi cezri bir surette yilkıeltelim ve 

Kmlorduya vurmakta, Staliniıı Rus
yakia askeri bir diktatörlük ihdas edile-

ceği kanaatirun :aksini uyandırmak iste

diği söylenmektedir. Daha yatlı Botıe
vikleri tasfiye et+ikten sonra, Stalin 
§imdi, daha az politikacı olan askerlere 

teveccüh etmi~ oluyor ve bu, Sovyet a
daletinin bitaraf olduğunu göstermek 

i~ndir. 

Bir ıey belli görünüyor ki, o da, Sta 
tinin, hangi istikametten gelirse gelsin, 
hiçbir muhalefete müsamaha etmediği· 

dir. 

Vaziyetin en manidar tarafı. belki de 
askeri konseyl~rin ihdas edilmesidir. 
Bu teşekküller, ihtilalin ilk devrelerin
de, askeri kumandanlan teftiş için 

ihdas olunmuş igçi komiteleri veya ko
lejyumlarm diğer bir kopyesidir. Ayni 
sistem. sanayide ve Sovyet hayatrnın 

bütün aksamında tatbik olunmuştu. Son 
ra, lağvedilmiş ve onun yerine ferdi 
mesuliyet prensipi vazedilmişti. 

Konseylerin yeniden ihdası göze alı 

nırsa, vaziyette bir fevkaJa~clik oldu. 
ğu görülUr. Bu konscylerın vazifesi, 

hem ehliyetsizliğin önüne geçmek, 
hem yüksek mevkilerdnki memurları 
siyali kontrol altında bulundurmak. 
tır.,, 

Açıkta denize girenlerden 

Bu mevsimin 
ilk kurbanı 
Bir çocuk diln 

Beykozda boğuldu 
Galatada Kölemen sokağında 4 numa 

ralı dükkanda yatıp kalkan Şekercci çı
rağı Erzurumlu Sait oğlu Osman De
mir Hasan ve Süleyman isminde iki ar 
kadaşile dün sabah köprüden kalkan ilk 
vapurla Beykoza gezmeye gitmiştir. 
öğleye doğru üç çocuk Beykoz çöm

lek fabrikası önünde açıkta ldenize gir
mişlerdir. Bunlardan Osman Demir 
yüzme bilmediği için boğulmuştur. Ccse 
di bulunamamııtır. 

Lilian Harvcyfo "Das Magazin" de 
çıl;:an resmi 

(İmza bir yabanc:r.ındır) 

Lilian Haroeyin bir miaah guete. ' 
mizde çrkan re,,,,., 

(İmza bir ressamır.1:zmdır) 

Ankarada çıkan "Uluı,. refikimiz bir 
ı (cürmü meıhut) yapmıı, bunu ıöyle 

anlabyor: 

San'atın hangi ıubeıinde olursa ol • 
sun her aan'at adamı, kendinden önce. 

kilerin ve hatta muasırlarının tesiri al • 

tında kalmak. beğendiği sanatkarı az 
çok taklit ve tekrar ,etmek kadar tabii 
ne olabilir? Dünyada her fikir söylen • 

mİ§. her his anlatılmııtır: Deği1Cn aöy. 
lenme ve anlatma tarzıdır. 

Fakat bir baıkasırun eserini kendi e. 

seri gibi ve imzagr altında neıretmeğe 

ne isim verebilirsiniz? Bu hareketi inti

hal kelimeıi ile tarif edeblir miyiz? 

Bir tesadüf, dün önilmilze, biri Av. 
rupada ve diğeri İstanbulda baaılmıı 

iki derıfyi getirdi. Bu dergilerin ikisin 

de de sinema yıldızı Litian Harvey'in 

Avrupada basılanı renkli ve lstanbulda 
basılanı düz siyah, iki karikatürü var • 
dı: 

Çizgisi çizgisine , biçimi biçimine 

• malüm tabirle - elifi elifine eı iki ka • 

rika~Jrü .. Bunlardaki tek fark birinin 

bir Viyanalı ve ikincisinin bir İstanbul. 
lu tarafrndan imzalanmıı olması idi. 

Viyana dergisinin çrktığı tarih haziran 

başlangıcı, İstanbul dergisinin taııdığı 

tarih 11 haziran ve resimlerden birinin 
renkli, diğerinin düz siyah olduğuna 

göre bu çirkin tesahüp Viyana dergj
ıincc yapılmıı olmamak gerektir. 

Emek sarfetmcden baıkasırun mahna 
temellüke kalkıımak, bazı sahalarda 

insanı töhrete değil, nekbete götürür. 
Sanatta bu zararlı yola sapm~ olanın 

çarpacağı en büyük ceza ise önce gü -

lünç olmak ve sonra unutulmaktır. Hat 

buki aanatkinn gururu sadece aan'at • 
kar olması değil midir? 

Muhtelif memleket
lerde mebusların 

maaşları 
lnglllz mebuslarının senelik tahsisatı 

5000 TDrk lirasına ~ıkarıldı 
k t 

Senede 600 İngiliz lirası (bizim 
1 ki bUÇU me re• paramızla 3750 lira) maaı alan ln-

11 k d 11 ber 1 giliz mebuslannm ınaqlanna 200 
İngiliz lirası ( 1250 Türk lirası) daha ~ 
zam edilmiıtir. 

Budapeştenin esmer güzellerin. 
den madam Szinnay yalın ayakla 
bastığı zaman boyu iki metre 35 san 
timdir. 

Madam a~ına sebzeden başka 
bir şey koymaz ve şişmanlamamak 
için günde yirmi kilometre yol yü-
rür. 

Bu münasebetle lngiliz gazetele· 
ri muhtelif memleketlerde mebusla· 
ra ne miktar maq verilmekte oldu
ğunu yazmaktadırlar. 

Birleşmif Amerika mebuslan se· 
nede 937.S Türk lirasına muadil bir 
para almaktadır. Bu miktara şimen 
difer yolculukları için verilen tahsi· 
satla mebusların kullanacakları ka· 
tip maaşları dahil değildir. 

Avusturya mebusları senede 
850 İngiliz lirası (bizim paramızla 
5 312 lira), Kanada mebusları sene· 
de 800 İngiliz lirası (bizim paramız· · 
la 5000 lira) almaktadır. 

Cenubi Afrika ittihadı mebusla· 
rının senelik maatlan ise 400 lngiliz 
lirası (bizim paramızla 2.SOO lira) 
dır. · 

Gerek Kanada gerek cenubi Af· 
rika mebuaan meclislerinde tuhaf 
bir usul vardır. Celsede bulunmıyan 
mebuslara ceza verilir. Ve cenubi 
Afrikada para cezası hiç de ihmal e· 
dilecek gibi deği1dir; celsede bulun
mıyan mebus beher celse icin 3 in· 
giliz lirası (bizim paramız}~ 18 lira 
7 5 kuruş) para cezasına mahkum o· 
lur. 

Fransa mebuslanna senede bi
zim paramızla 3125 lira muadil bir 
tahsisat verilmektedir. Ancak bu pa 
radan sabık mebusların dul ve yetim 
lerinin teavün sandığı için bir miktar 
para kesilir. 
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Benzin 
ihtikArı 

Para vermezsen sana 
cüzam aşllayacağız ! 

Benzin fiyatları üzerinde görülen ani 
tereffü ve yapılan ihtikar üzerine yap
tığı:nız ne§riyatın, bu işle alakadar 
:r.akamlarda büyr.ik bir hatıs.~siyetle kar 
plandığı malnmdur. 

Ankarada ve Türkiyenin 'hemen her 
yerinde görülen bu hassasiyetin orta. 
ya attrğı neticeler arasında .bir hayli 
§iddetliler.i de vardır. Meseli lmürde. 

• İzmir vilıyeti alikadarlara bir yayım 

yapmıf. ortada makul bir sebep yokken 
arttıranlar hakkında hemen kanuni ta. 
kibat yaptlmasıru bildirmittir. Enrelki 
elin Alsancakta Şcl benzin sat11 y.eri -
nin memuru bir mÜ§tcriye benzini fazla 
fiyatla satarken cürmü meıhut halinde 
tutulmuı. mahkemeye verilerek tevkif 
ıeeil~r. 

~k TnabaıonclG llall ı ' •• f aı & zll 

Meclisin ve Başvekilin 
Reisicumhurumuza 

telgrafları 
kJı a,,:U(.L ~)-.4tatiirktfmı/,.._ • ,_,,,,,_. hrla-ı 9ift1Dill&. 

tin Jnriq .... ~--Ari ......... ..-ı ...... ...,. ...... 
rJiWlaiilc BfJlldG u. .Ba§t>ekil latMt ı.ımıı ....... Bilik o... llfllğt4ıııti 
~ 1lflloilmiPf;:. 

"' •" • '1 Y.v 
1'ra1ilm 

h1ian. JlecUti 12.1 llT 
MemWietJıı .zirai &ıJimmasna ,1UC!m ~ e-. ~ hlmt 1lj. 

rapr&k Jieti.ltiı'4iliniz .ÇiftLik1eri w 1'tn• t e fa1lrib. aJftll&f:, a1it ~ 
aaireDin kttt.tnı &ir:aa.tln .inkillfı ve t '· • ..... JJB)tıı•ce aJmmelrta 
olan tedbir.lerin mııvaffalayctini kola}'l ._ • z s .-ıe Jllıl& h7arduklan 
hakkındaki haber Kamutayda derin he,._ nw ·.,,.. w M..,mbı wı derin 
tetekkürlerinin .Yft]aıelc lıuzunmuza aun & • jtWpMe brar ~iftiı'. 

De:in saygılarımla an.ederim. .......... 
• 1 ,. ~ B6ıWJa 

l\tatUrldhı ,uce tiuzuruna; 
15 eenedenberl llebatlı n 1ııilgill 91hr• ıewi olu ve herblrl kiymetli 

Sr mamure o1&n ~ittliklerint ıhuinqe hediye buyuıduğuıumı Cwnlıııriyet HU. 
iameti taz.im hisleriyle karplamJfbr. Bu Buretia • hllkQmete gösterdiğiniz 
,nksek mtqaherete tftknmlanmm nnanm.. «r,yııwtU eserleriniz aizin -daima 
refahım dil§iln4Uğllnk köylUmtbe nfimune ve mektep olan.k gok fa.Jdall ve 
lia;yn"lı 01acaklanna imamız .mır. B.11. lıle~ llicamı.P &ellerrtn.rtın heye. 
canla tellkki etti. 111i11etln !ıayn"Ye 'Ta.11 Jfı içinde ka)'llatnl!if olan ytice varlığı, 
nızı hükfunetin ve bütila milletin eu uiz vartıb aa.Ydıfmı en geni§ tazim hisle-
rimle aıackJm. ~ lwt IRON.V. 

Reisicu~ 
şehrim z e 

86yııti önder iuatürk dibı llkpm 
7rabzıondan avdet bu)·urmuflardrr. 

Xaraldaaiz ve ,tark viliyetlcri içia çok 
feyizli ve bayırlı neticeler verecek olan 
1Mı 11erahatten Atatürk çek neıeli dlSn
mUJtilr. 

.A.tatiirkO TnbıJona &ötilrcn YC geti
JICD lımir ırapw:. diln alqam .aaat :aa do
.km: Jıu&ukta .Bojudan içui &irmifdr. 
Ulu önder Kavalduda ablm toplatıla 
lellmlammttır. Bu mıada Atatllrk JaaJ 
Sabiha Gakçcn ta)'1al'Clilıe Yqilka7'1eD 
~ak Boiaza 1elmi1o ftplU'U ltavak
Jarda brJllamııtır. 
G~ ta7JU'cc:i bayan vapurun ilzerin 

de 1191aJer )'&lllUltır• Sabiha CNSkQen 
huan çok ~al•ıı, Atatiltki1 bimt 
acllmlam11. hazan bin .metre7e çıbtak 
akrobasi bareketlCS'i yapmqtır. 

tımir vapuru 13oğazdan ..aPr -izr 

&I ' Zafer tmJ 'f •u da bıa lıir 
f ! -ı.:.. taiftir • .-.._.e • 

ı...n- .. ı w clrm ve Atatürkln 
..-.W .... B ı1a-.ı balkı ubiller 
... ..w .......... " .mencfil --
.. ,..,. $d -· .... pnbr. k-
- • .,.. ... 7lmıile ...... •· 

•'-*~waymap
ma •, ?71Jr:kln 1ıc • .p ı i 1apn :.u. 
Mıdc.ai•1ı1 Eıe.- X·.mttin 
C 5 ' le ... ~den cqe
....ı Ali ~.korgeneral Salill, merkez 
lınlaıaaduu pnera1 Aum, ıeneral Cemı1 
Cablt. paaal J.zettin Sakarya motöri
le tzmlr .. punuıa ciderek bllytik ıefe 
anı tuimat etmiJlerdb:. 

Bll_yilk lef )"lrmiyi ~eyrek ıeçe va
prim •Jnlmıt, Sakarya motörilne 111-
nerek araya çıJmuıluldrr. 

Bu mesele hakkında fzmirde çıkan 
Yeni Asır .pzeteıi de HABER'in mU. 
cadcleıine katrtnnı bulunuyor. İzmir • 
deki benzin utıcılannm da fiyatlarmı 
arttırdığım ve bunu İstanbu1daki mer
kezlerinden aldıktan -emir üzerine yap. 
tılclannı bildiren başmakalesinde "'Ye. 
ni Asır., töyle söylemektedir: 

Evvelki ~n Ankara muhabirimiz • 
den benzin fiyatlannın ucuzlayacağı 

haberlerini alınca cidden sevindik. 1şin 
garabetine bakınız ki bu sevindirici ba • 
bcr henüz tertibe verildikten sonra ts -
tanbul muhabirimiz benzin fiyatlarına 
kumpanyaların bet kuruı zammettik • 
1erini yetittirdL 

Ertesi sabah İmıirdeld benzinciler 4e 
beher tiıeyc yedi buçu1c kuruı ram 
yaptı!ar. ortada fiyattann yükselmesi • 
~i icap ettiren hiçbir hadise mevcut de.. 
fı1dir. 

Mevcut olan ıudur ki; devlet, bütçe
ıinden fedakarlık yaparak benzin ve 
petrol fiyatlaını ucuzlatmak karannı 

a1mııttr. 

Elbette bu iıi yçarken, beıuin Te 
petrol utan 1irketlerin klrlannı da nor. 
mal bir hadde indirmek isteyecek ve 
bam kontrol tedbirleri alacü:tır. 

Bunu sezen açık "gözler ( 1) el ça
bukluğu ~c derhal harekte geçmiıler, 

aon bir ıvurgun daha yapabiha.ek için 
fiyatlan yükseltmi!lcrdir. 

Çok memnuniyete pyanchr ki bu .a
a:iyet karfmnda 'Vitiyet ınakaml hare • 
kctıi.z blınaJIU§. ya,pd.an ~amlardan do. 
layı hııuni takibat yapabilmek iiaere 
gazetelere bir tebliğ ,ıönderuclc, fazla 
fiyat talep edenleri.il ihbanıu tp.Iktan 
!!temiıtir • 

Bununla beraber aöyliyebiliriz ki 
halkın ihbarına da lüzum kalmamıftır. 
Çünkü ıehrimizde bu iJle uğra§ilnlar 

zam keyfiy.etiniinkir etmiyorlar. Mer • 
kezlerinden aldıklan emirle bu İJİ yap, 
tıklarım ıöylüyorlar. 

Bu hadise "ihtikan men., kanunu -
nun tarifatına tamamen uygundur. 
Devletin aldığı teldbirlerden dolayı se
bebsiz olarak fiyatlar yübeltilmiJtİr· 

Eıuen benzin ve petrol satanlar ata· 
larında söz birliği etmi§lerdir. Tröst 
halinde çalıJ!naktadıdar. Keyinerine gö 
re aralannda fiyat tayin etmektedirler. 

Yapılan zammın ani ve hep birden 
olmnı da bunu göstcrmeğe kifidir. 

Memleket için hayati ehemmiyeti ba-
b benzin ve petrol gibi !Uddelerin fi
yatlarmr böyle üç beı ki§imn keyfine 
brrakmak elbette -doğru olamaz. Dc'9ct 
elbette ba .adamlarm çevirdildcri manev 
ralara ıeyirci kalamaz. 

Benzin ve petrol ifleri imtiyaesıı:, f.ili 
bir iııhiaar halindedir,. Birlqik Ji.rket· 
Jer, karplanna çıkan rakipleri, icalNna 
göre ya tatmin etmek, yahut fiyattan 
onlar.m zaradarma dayanaımyacağı bir ı 
hadde indirmek suretile ortadan kakhr-

. dık1armr biliyoruz. Liberal iktiaat aiste 
minde belki bu hareketlerle uğraşmak 
gUçt:lir. Lakin devlc~i bir hükimet mey 
danı bu &ihilere boı bırakamaz. 

Hele devletin oaon defa memleketin 
yibek menfaatleri atlına yapmalı ~ö
ze aldırdığı fedakarlık karfıunda derhal 
fiyatları yiikscltmenin manası çok acı- ı 
dır· Bu hareket karııhksız bırakılmama
hdır. Artık yeter. 13u iJe bir aon ver-
.mek lazımdır. ( 
Yeni asnn bu yazısı da, yazdıklanmız 

da hak11z olmadığımızı, gösteren ve 
4 kun:ıpanyaıun bir tröst yaptık!annı 

tevile mahal brrakmıyacak bir ıckilde 
ortaya koyan bir delildir. 

bmir vllAyetinin lhtiklrla mlkadele· 

Güzel yıldız Pola Vesley bu 
tehdit karşısında kaldı 

Berlinden haber verildiiiııe ıöre, , 
"Maakarad,. ve "Epizod.. filmlerinin 

mefhu rartiıti :Po1a Veaeley bundan 
birkaç gUn evvel Gaapter.lerin tcbdi • 

dine manu kalımttır. Gangsterler, 
gösterilen yere 50.000 tiling getirme • 

sini, akli takdirde kmdiaine ··~m 
mikrobu., aplayac:aklannı haber ver , 
mitlerdir. 

Ölüm tehdidinden çok daha miithiJ 
olan bu tehdit üzerine, güzel yıldız, 

derhal polise müracaat ederek vaziyeti 
anlatmqtır. 

Polis yıldıza gösterilen yere ıitmeıi
ni tavsiye etmit ve orada bir tuzak ha. 
ınrlamı§tır. 

Randevuya MWler adında bir cdll 
celmit w tabii derhal ~. 

Fakat delikanlı hiçbir 9eyden habef• 
dar olmadıtım, sadece tanımadığı bit 
ıahıs tarafından güzel yıldızdan bU1 
fotoğraflar almak •llzere randevuY' 

ı<Snderild'iini idda etmiftir. 

BitW>ı polis bu "l&f,, pncin iddilJI" 
nm nuan itibara almanq ve onan aoÇ 

ortaklarını yakalamak için tiddetle fa
aliyete r~ıtir. 

Yapılan araıtırmalarda, Müllcr, e • 
vinde &Uzel yıldua ait bir çok reaimllt 

''cüzam mikroplan., m ihtiva eden bir 
tüp bulunmqtur • 

Hayır Atatürk! Sen 
bizim canımızsın ! 

(Btlf tflf'Gfı l illCideJ 
lcaleme, nclyoya, telefona, her 1a • 

nlıtm ,.alaız gözlerimir.i yapıtı)ror ! 
• • • 

Atatürkün bütün tapu)anm mil· 
Jete bahfetmesinden bizim çıkardı. 
ğmuz en büyük den tadar: 

"Millet iÇin koDanm sıvayarak 
er meydanma çıkmq olan inkdlpp, 
herelineaeçenlaymetlmutlakabtt 
ıün millet yolunda harcam8k azmin. 
de buhmaW.dır ! lnlalipçı JBPbiı 
ft7& ppıbn11ma iftirak ettiii inkı, 
liba kartı olan im•nmı daima içinde 
deiiımemİf buJmabdır. Türk inJoli. 
br Türk milletine ferah vermeği, 
Tiirk kö,lüaiiDü en yülaek ıefab 
•e.iJesiae alattmnaJI dÜfÜDIDÜt, 
vaadetmit ve IMı emeli ne müllll!ım· 
mel Ntarabileceiini ... etmit olan 
adamın inlallbtdır w lııa büyük a· 

sün iiatünde -- etmemeni ni,.r; 
etmek cüretini a&twir. Ei• llir IÜll 
.... de Türk milleti can feda etmek 
mü..ı.hıma dam eclilirM tinMI 
hep aenclen seride uf tutan ba mil
lelia, dül11e11 nefaiae bd.r .mdeD 
ileride - tvtacajma •• tehlikeJe 
...... -.&tin anda .... dönüp ye 

belki ile defa olanık lriietaMık edip 
!iYle '-in ..... MI: 

"- .._,... Atatüıfr! Her teJini 
ffl'din, her ..,mi~. ama 
camm? Asla.. Zira 81111 lmm öz " 
tnüfterek C8ftlllDmD !,, 

HABER 

1ram11ag tarifesi 
1 Hazirandan ve yeni ili:Ja kadar pa• 

urdu h8lb Jblerde 

GiDi§ • QBL/§ CB't'VBU 

dam memleketinin en yiibek idi· 
dar manivelllarma elini lk dokun· 
durduğu sün içinde~,... ~ 
sek ve temiz ic1ealisti on bet yıl eon. 
ra da aynen, batta daha yiilmek n 
daha çok temiz olarak, içinde yqat
makta devam ediyor.,, 

No. Ycıllar ... ..... 
"l'llml-"'8 

tık Son 
blkıf bJkıt 

... 21.fO 

... M.00 

Atatürk her teYde birinci ve &; 
~erde eın önc1e olduju ıibi bu sefer 
de ,1Nıe bir fen&at ve civanmerdik 
tez&büriyle inaanhk afmm en ö
nünde bulunc:luiunu, en ~ ve 
temiz mübeflİr olduğunu bize İspat 
etmiı bulunuyor. 

Atatürkiin Batvekil taJm lnö. 
nüne göndenfiii cevapta fil •brla
n okuduk: 

"M.evau ıbahlolaa becliye Yilk
-* Türk mmetiae becim wl ıv... 
ınejİ .ı::.ünd .. v.. laeciye -... • 
..L _, 'WWll .~U:. 
ua Jliç bir la aueti ı.is der-. Ben 
iclg> eüiii ~-- bö,,ük hediyem ._.üzere Türk milletine CM"IOJ 

de gCSstttdifl kat'ı ve 11ddetli hareketini 
ıörd61rten ıonra, kumpanya ınerke.r!cri 
nin toplandığı f ıtanbut villyetinin 
de alacağı tedbir elbette ki İzmirden 
geri kalımyacaktır. 

thtildlnn mevcudiyetiai tesbit eden 
belediye lktısat mlidütlüi'J hazırladığı 
raporun aokaanlannı tamamlamaktadır. 
Daireler evvelki glln ZSğle vaktindcnbcri 
tatildi. Alikadar makamlann bu mesele 
üzerindeki faaliyetlerini bugün ıöıtere 
cekleri ıüpbesizdir. 

Umuyoruz ki. İJ lmtaıiyeye dakW
mcden .muhtekirlerin y.akauna yçıııl
sm ve ıoyulmamıza meydan verilmesin. 

Biz. bu mese~ hakkındaki elde ettili 
miz tok dikkate de~er nolrtalrın nqrini 
Tes-nt makamların faaliyetleri neticesine 
intizareıı yarına bırakıyoruz. 

HABER 

.... 
&:il 
~ 
> 

6.-

11 aksim • Sirkeci us ıUo ,. 
Sirkeci • Tak8lm T.35 11.ao 

- Beyuıt ı.u ,. 
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Wi ca:;;, mı m m 
A EmlıllCIDU,. ..._ MO IUO 
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~:moo 
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Hiç hayret eseri ıöstemıedi. Sanki 
nerede bulunduğunu evvelden biliyor
muş gibi gayet sakin ve hatta biraz müs 
tehzi görünüyordu. Fakat hayretin şaş· 
kına çevirdiği Stilli, onun bu halinin hiç 
de farkında !değildi. Zaten bu esnada da 
Pardayan içinde gizli bir istihza sezilen 
bir sesle azarlıyordu. 

- Bu aptalca taka da ne oluyor, mös 
yö? .. Sizin adamlarınız deli ıni yoksa 
kudurdular mı? 

Sülli o zamana kaıdar, gözlerinin ya
nıldığını zannediyordu· Fakat şövalye
nin sesi ona hakikati gösterdi . Yerinden 
fırlayarak ona doğru koıtu ve adamları· 
na bağırdı: 

- Aptal herifler mösyö §Övalyenin 
iplerini çözmek için ne bekliyorsunuz? 
Bir yanlı§lık. olduğunu görmüyor mu
sunuz? 

Adamlar, ıderhal onun iplerini kesti
ler ve naı:mn bir işareti üzerine dışarıya 
çıktılar. 

Pardayan, özür ve tarziyeleri lakayt 
bir tavrıla ve uyu,an kollarilc bacakla
nru oğarak dinledi. Fakat gözlerinde 
gizli bir istihza vardı. 

Stilli hiddetle bağırdı: 
- Fakat bu affedilmez hata nasıl 

vukubu~~u? 

Pardayan ciddi bir tavırla cevap ver
di: 

- Ben de bundan bir §ey anladımsa 
arap olayım. 

Sül1i ısrar etti: 
- Fakat hadisenin nasıl vuku buldu

ğunu öğrenmeliyim. Zannediyor musu· 
nuz böyle bir hareketi cezasız brrakaca
ğım. 

- Ne diye ceza vereceksiniz. Mesele 
kapandı gitti. Zava11mm birisine vere
ceğiniz ceza, vuku.a ~elmls olan bir seyi 

• 
değiştirmez ki. 

- Siz her zamanki gibi alicenabsı· 
nız· Fakat ben, emirlerimin ne suretle 
icra edildiğini öğrenmek mecburiyetin
deyim. 

- Mademki! Bunu muhakkak öğren 
mek istiyorsunuz, size bildiklerimi an
latayIJTl: Bir dostumu evinde beklerken 
şöyle bir uzanayım dedim.. Mallım ya .• 
:thtiyarhk var uyumuşum: Uykum esna
sında yakalandım, sımsıkı bağlandım ve 
henüz iyice uyanrnağa vakit bulamadan 
buraya getirildim. Eğer size anlattığım 
bu kısa hikayeden bir netic:e çıkarır lda 
bana söylerseniz cidden minnettarınız 
olurum. 

- Bu dostunuzun ismi nedir? 
En masum ve saf tavrını takınınış 

olan Pardayan cevap verdi: 

- Yiğit Jan. 
Sülli yerinde zıplayarak bağırdı: 
- Yiğit Jan !-. Şu halde hadisenin 

nasıl cereyan ettiğini anlıyorum. 
Paıidayan, ciddiyle müstehzi arası bir 

taVtrla: 

' -- Benden daha anlayışlısınız, dedi. 
Hayretler içinde kaldığı besbelli olan 

nazır devam eti: 

- Bu Janın, dostunuz olduğunu söy· 
Jüyorsunuz, öyle mi? 

- Söylüyorum, çünkU öyledir. 
Stilli biran düşündü sonra birdenbire: 
- Yiğit Janın tevkif edilmesi için e-

mir vermiştim. Bu işle tavzif edilmiş 0 -

lan zabit, sizi orada, evinizdeymiş gibi 
bir vaziyette bulunca, sizi Jan zannet
miş. 

- Şimdi anlıyorum .. Fakat bu tev
kif neden icap etti? Benim dostum olan 
bu çocuk nasıl bir cürüm işledi? 

Sülli onun gözleri içine bakarak: 
- Şövalye, dedi, bu adam, }>ana, kra 

la karşı gelen, tehlikeli bir serseri ola
rak ihbar edildi. 
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PJ\RDAYANlN OGLU 217 
Sülli is.mi kağıda kaydetti ve tekr .u 

ıordu: 

"' - Bu adam nerede bulunur? 
- Arbr - Sek sokağında, Kurba-

ton çıkmazı karşısında. 
Sülli adresi de ismin altır1a yazdı ve 

ıcrt bir sesle şöyle dedi: 

- Bu andan itibaren o milyonlar kra
la aittir. Buna elini uzatmak cesaretini 
gösterecek olan herkes bilamerhamet 
cellida teBJim edilecektir. Bilhassa bu 
yiğit Jan, Monmartr manastırı civarın
lda görilldüğti anda, mahvolacaktır. Bu 
akşam kendisi tevkif edilecek ve ben 
onu bizzat kendim isticvap edeceğim. 

Saetta •evincini gizlemek için eğildi 
ve §Öyle dilıündüı 

- Bu defa Fauııtanın oğlu artık malı 
volacaktır !.. Sinyora Leonoraya g~lin
ce, o da. işini mösyö ldö SüJliylc hallet
sin .• Doğrusu yirmi senedenberi be~le
diğim bir intikamı, Konçininin elim? 
den almasına tahammül edemem! 

.Ve nazıra hitaben lakayt bir tavırla: 
- Bıi, sizin bileceğiniz i~. monsen

yör, dedi. 

Stilli biran onun gözleri içine baktı ve 
elini çekiçe doğru uzatarak soğuk bir 
sesle sordu: 

- Bana söyliyecekleriniz bu kadar 
mı? 

- Bu kadar monsenyör . 
Saetta son bir idefa eğilerek, seri a

dımlarla dışarıya çıktı. .. 
Stilli, gözlerile onu takip etti ve Rü-

yaya dalm1~ gibi mırıldandı : 
- Bana öyle geliyor ki bu garip a

dam, ihbar ettiği adama kar~ı sonsuz 
bir kin besliyor 1 

Biran düşündü, çehresi nefretamiz bir 
ifade aldı ve ilave etti: 

- Belki de meslekdaşını kıskanan 1 
adi bir serıseridir •• Maamafih bu yiğit j 

Jan hakikaten bu kadar korkulacak bir 
adam mıdır? 

Biraz daha dü.Şündü ve kararını ver
di: 

- Tehlikeli tir adam olsun olmasın 
vazifem tedbir almaktır. Bunun i~in hu· 
giln hemen faaliyete geçeceğim· 

Bu kararını verdikten sonra, Sülli 
çekici çıngır;ı.ğa vurdu ve ziyaretçilerini 
kabule devam etti. 

Perdayan bu muhavtrenin bir tek 
kcliqıeşini dahi kaçırmadı. Konuşmanın 
sona erdiğini anlayınca, yani Sülli, Janr 
bizzat isticvap edeceğini söyleyince ya
vaşça çekildi. 

Siiratie yürüdü ve Sebeston rıhtımı 

köşesinde, kapmm yanında bekledi ve 
yandaki meydanda "palinay,. tesmiye 
edilen top oyununu oynayan gençleri 
tecessüsle seyredergibi bir vaziyet aldr. 
Fakat hakikatte gözücuyla kapıyı gö
zetliyordu. 

Saetta çıktı ve sağa dönerek Sent-
antuan soka~ına tdoğru yiirümeğe baş
ladı. Pardayan da, derhal. kendisini hiç 
de alakadar etmeyen top oyunu tema
şasından vazgeçti ve onu takibe koyul
du. 

Henüz kararını vermi~ olmamakla be
raber, bu adamın nerede oturtduğunu 

öğrenmenin faydadan hali olmıyacağı
fikrindeydi. 

Pardayan yürürken düşünüyordu: 
- Anlaşılan Pariste ne kadar asil 

ve mevki sahibi insanlar varsa, hepsi 
meşhur defineyi ele geçirmek ümidiyle 
Martir kilisesine baskın yapacaklar: 
İşte Konçiniyle kral kar§t karşıya!., 
Yalnız orada avcılar biribirlerini yiye,. 
cekler ve neticede hepsi de inkisarı ha
yale uğrayacaklardır· Can sıkıntısın .. 
.dan patlıyordum. işte şimdi, mükemmel 
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bir temaşaya ıahit olacağım .• Bana öyle 
geliyor ki, bu, ,Çok güzel ve faydalı bir 
temaşa olacaktır. Doğrusu iyi bir eğlen
ce. 

Böyle düıünürken, Saettayı da göz
kfen kaçırmıyordu. 

.Bir aralı}c ona yaklaşmak istiyormuş 
gibi, adımlarını açtı. 

Belki de ondan derhal izahat isteme
ği düşünmüştü. Fakat bundan vazgeçti-

ği anlaşıldı. Çünkü gene adımtanru ya
vaşlattı ve düşünmeğe devam etti: 

- Maamafih, işte ikinci adam ki, yi
ğit Janr, bu milyonları ele geçirmek is

temekle itham eldiyor.· Yoksa bu genç 
hakikaten? ... 

Omuzlarınr kaldırdı ve düşüncesini 
tamamladı: 

- Doğrusu aptaltık ediyorum! .. Bü
tün bunların alçakça bir dolap olduğu 
gün gibi aşikar değil mi? Fakat nede ol 

ııa bu genç şimdi epey fena bir vaziyete 
düştü. Bereket ki, keridisini müdafaa 
edebilecek bir vaziyettedir. Sonra, el
bet ben de ona birazcık yardrm ederim 
ya! .. · 

Ve müstehzi bir tebessümle: 
- Vakit geçirecek bir iş arıyordum. 

fşte mükemmel .bir eğlence. Bir tarafta 
komedi, diğer t;ilrafta facia. Beğen be
ğendiğini. 

Saetta, Trüandri sokağında ikamet e
diyordu. Evinin kar~ısında ''Aşk kuyu-

su., tesmiye edilen, ve hakkında birçok 
efsaneler yazılmış olan bir kuyu vardı. 
Binaenaleyh ev kolay kolay bulunabi
lirdi. Bundan başka, Pardayaııın ikamet 
ettiği Sent Denis sokağına da son dere

ce yakındr. Floransalı, takip edildiğin

den kat'iyyen şüphelenmeden evine gir
di· Patdayan onun hakikaten bu evde 
ikamet ettiğine kanaat getirmek için 

bir müddet bekleldi ve sonra otele dön· 
dü. 

Orada bulacağım ümit ettiği Jan o
tele gelmemişti. Bunun üzerine Parda· 
yan Arbr Sek sokağına onun ~vine git· 
t1 ve kapının kilitli olmadığını görerek 
içeriye girdi. Fakat Jan orada da yoktu • 

Pardayan fakir mobilyeye bir nazar 
atfetti. Mutfak takımı biran, onun na.-

zarı dikkatini crlbetti. Ve yava}ça gü .. 
tümsekli. Sonra, başını salladı: !çini çek 
ti ve düşünceli bir vaziyette sokağa 
çıkarak Bertiy'nin evine baktı: 

Ve dudaklarında hazin bir tebessüm
le orada derin bir düşünceye daldr. Ma
zide uzak fakat kalbine yakın hatırala· 

rı yadcı:liyordu. Yirmi yaşındayken, ken 
disinin de, böylece karşı evin önünde 

durarak orasınr saatlerce gözetliğini 

düşünüyordu. Altın saçlı enfes bir ha

yalin, kalbini saadet ve sevinçle doldur
duğunu hatırlıyordu· 

Sen ]ermen kilisesinin çanlarr, on 
biri çaldı ve onu rüyasından uyandırdı. 

Pardayan mırıldandı: 

- Sülli ancak bugün öğle üzeri ha· 
rekete geçecektir. önümde asgari iki 
saat vakit vardır. Bu bana bol hol ka
fidir. 

Otele döndü ve yemeğini ısmarladı. 
Masası hazırlanırken odasına geçti, bir 
kağıdın üzerine, süratle birkaç satır yaz 
dı ve tekrar aşağıya inerek. elinde mek

tubile masasına oturdu ve kendisine biz 
met eden otel sahibesine lakayt bir ta
vırla: 

- Nikol hatun, dedi, bu akşam yat· 
mağa gelmemem kuvvetle muhtemeldir. 

Yarın sabah erkenden, anhyor musu
nuz? Erkenden, bizzat kendiniz: odama 
girersiniz. Eğer beni orada göremezse
niz, hiç vakit kaybetmeden nezarete 
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gidersiniı. Tarafımdan mösyö dö Sül!i
yi görürsünüz Bunu unutmayın Nikol 
hatun, tarafımdan. Sizi nazırın yanına 
alacaklar ve siz de bu mektubu· ona ve
rirsiniz. Sonra, rahat rahat evinite dö
nebilirsiniz. 

Nikol hatün, şövalyenin kendisine u
zattığı mektubu ddı. 

Kadın hiç şüphe yoktur ki terbiye
liydi. Çünkü hiçbir şey sormağa cesaret 
edem~di. Yalnız yüzünde büyük bir en
dişe ifadesi vardı. Pardayan bunun far-

kına vardı. Ve onu temin etmek için, 
zavallı kadıncağızı ürperten sakin ve 
çok ciddi bir tavrrla şöyle dedi: 

- Size söylediğim veçhile hareket e
derseniz, sağ ve salim olarak döneceği
mi göreceksiniz .. Fakat eğer bu mektu-

bu kaybclder veya kendi elinizle, bizzat 
naz:rra vermezseniz, o zaman, Nikol 
hatun bana doyuncaya kadar bakın.·. 

Çünkü beni bir daha göremiyecelrsiniz. 

Nikol hatun sapsarı kesildi ve arka-
sında duran koltuğa düştü. Heyecan, 
nefesini ve ayni zamanda bacaklarını 
kesmişti . 

Pardayan tatlı bir şekilde: 
- Azizem, ıdedi. söylediğim gibi ya

pın ve herşcyin yolunda gideceğini gö
receksiniz. 

Kadının, hadi harfine itaat edeceğin
den emin bir vaziyette yemeğe koyul
du. 

Bu aralık Nikol da korkunun verdiği 

bir çeviklik ve süratle odasına koştu 

ve mösyö şövalyenin selametinin bağlı 
olduğu kıymetli mektubu itin.ıyla çama
şırların arasına soktu sonra geriye ÖÖ· 

ne~ek şövalyeye mütehassis edici bir 
itinayla hi7.mete b;işladı. 

Pard"-yan. yt'mc~i ı1i Ht:rclikt:n son
ra, tebessümle ve: "Unutmayın,, demek 

ister gibi garip bir tavrıla kadının yü· 
züne baktı ve sonra dı~arıya çıktı. 

Ayni gün, öğleden sonra, saat ikiye 
doğru nezaret bi;aıının geni~ bahçe
sinden, başlarında bir zabıt bulunan on 
asker tarafın.dan çevrilmi~ olan bir ara
ba dı§arıya çıkıyordu. 

Kafile Arbr Sek sokağında, Yiğit Ja· 
nın evi önünde durdu. iabit, altı asker
le beraber arabayı da çıkmaz ıokaktcı 
bıraktı ve dört askerle beraber eve gi
rerek yukarıya çıktı· 

Jan adeti veçhile odasının kapısını 
kilitlememişti. Askerler ~essizce içeriye 
girdiler. Bir adam, iyice mantosunun i
çine sartlmıı. dar bir yatakta yatıyor
du. Şüphesiz bu yiğit Jandı. 

Biran içinde y4kalandı, sımsıkı sarıl
dı ve arabanın içine götürüldü.Ve araba 
derhal nezarete döndü. 

bu tevkif o kadar seri ve ustalıklı ol
muştu ki, hiç kimse bunun far~ına var· 
madr. 

Mahpus, küçük bir hücreye kapatıl
dı. Tedbir olmak üzere, ipleri çöriHmc
mişti. Onu karyolaya benzer bir şeyin 
üzerine uzattılar ve adamcağız orada 
bir tek hareket yapamadan kaldı· 

Saat alttya ldoğru dört iri yan adam. 
yiğit Janrn hücresine girdiler ve onu O• 

muzlarına yüklediler ve bir yerlere gö
türdüler, kapattrlar ve vüzünü kaplayan 
ve nefes almasına müşkülat veren man
toyu araladılar. Bundan ııonra, dört 
ki~i arkasına geçerek beklediler. 

M'ahpusun yüzü meydana çıktığı za
maft, büyük bir masa önünde oturan 
bir adam hayretle yerinden fırlayarak 
bağırdı: 

- Mösyö dö Pardayan ! 
Bu adam Nazır Sülliydi. Pardayan, 

sabahleyin iltifatla kabtıl edildiği bu o· 
dada şimdi mahpus bulunuyort:lu. 



~14 HAZİRAN -1937 HABER - j\Jqam poatuı 15 

lnkıbazı, Hazı msızlıgv 1, Mı· de MAZON ıiderir. Hiçbir :zararlı Ye müabil madcleai ~ktur. Şeker haataı.tı olanlar bile :alabilirler. MiDE Te BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. İçilmesi tatif. Tesiri kolay ve mülayimdir. 
Yerini hiçbir mümaail müstahzar tutamaz. 

Ekşilik ve Yanmalarını M EVVA TUZU v.~~~::.:.!!!!~:Nn:::;a••n• dikkat. Depoauı MaEön Ye BGton Etndepôıu litl89-Yl 
--------=:.....-~~~~------------....... ------------.-------~~--------------~~--------~~----......---~----------------""""!"'--~--~-----

~DYo 
!a'l'"'-'lSlJL • 

lS., • 
''" h ... o PIAkla dans musikisi, 19,30 Afrika 
fııı atıraıarı: S. Salahaddin Cihanoğlu, tara 
'l'ur~ 20 Rıfat ve arkada§lan tarafından 
lttıa ınuslkfsl ve halk §&rkıları, 20,30 Ömer 
"e tarafından arapça söylev, 20,45 Sa!lye 
~rkadaşları tarafından TUrk musikiaf ve 
22 §arkıtı.n, (sat ayarı), 21,llS orkestra 

11~3 lljans ve bom haberleri, ve ertesl gtl 
"e Programı. 22,30 pllkla 'sololar, opera 
\') ~ret parçaları, 23, son. 

lANA: 

4
1
s.2s §an konseri, piyano konseri, 19,80 

1111 
tırık yayın, 20,3~ konser, 21,80 kabare 

Ilı l?ıaraları, :?2,30 eğlenceli konser, 23,15 
.,!~teıu haberler, 23;25 konser • 
-~'rE: 

13 ıs,;:5 pllyano konseri, 19,0:5 konferans, 10, 
do lan konıorı, 20 eeyahat, 2U,50 aııktrl bfln 
bt' 21,45 Uhttıcr. 22 05 oda muslklııl, :ıa,OP: 
atı va, gramofon, 23,811 §an konseri 24,0ô al 

1 arıca habetler, 24,10 çlng ne orkeııtruı, 
~O ııon haberler. 

1.G.RAn: 
2ı. 18 :?-; konterans, gramofon, ulusal yayın, 
t 05 Zagrcbden nakil, 22,45 haberler, gramc 

1 °:! YQ salrı>, 23,55 senfoniler. 
"'V!liI>RA: 

2() l9,I)::; askeri bando, 20,05 haberler, vesalrf.' 
bu .a5 ~an konseri. 21.0a musikili piyes, 21,'.:0 

11 
.Yllk konser 23,15 habcrJer, hava. spor. ko 

1 Uıına, 23,40 dans orkestrası, 24,35 haber 
:~ \'f.'sa1rc, 24,45 ı;'I'amofon. 
~:\tA: 

2 
ııı.20 karışık musiki, lll,55 karı§ık yayı11, 

l,45 ltan!jlk musiki, 22,05 hatıralar, 23,20 
~er, sonra. dans muslklsl, fstlraha'lerde 
.._berıcr, ha\•a. 

Nöbetçi Eczaneler 
tl Su ak§am ~"hrln muhtelit semtlerinde 
llbetçı olan eczaneler şunlardır: 

Cla ~l?ı!nönOnde (Bensason), Bcyazıtta (Bel 
), KUçUkpazarda (H. HulO.sl). EyUpte 

~~Uııtata Arif), Şehremininde (Hamdi), 
j"'l'a~mrUkte (Fuat), Samatyada (Teofl· 
0aı, Şehzad,,ba§•ndR (Asaf), Aksarayda 
<ttem Pertev), Fenerde (Emllyadl), Alem
~da (AbdUlkadir), Bakırköyde <Merkez) 

l°(lğlundakller: 

~•ttkldl caddesinde (?.latko\•lç), YUksf.'k• 
't dırnnda (Vlnbopulo). Gıılatada (Merkezl, 
lllcsiınde (Kemal RebUI), Şişlide Osmanbl?)' 

de (Şark Merkez), Kastmpa§ada (Mileyyen 
~köyde (Nesim Asco). Bcşlktaşta '(Ali 
'lıa). Sanyerde (Osman). 
UsJ.Udar, Kadıköy ve adalardakiler: 
'U~kildarda iskelede (Merkez), Kadıköyl'n 

de Altıyolatzmda (Merkez), BUyUkadada 
1 Şiııası Rıza), Heybelide (Halk) 

SiNEMALAR 

BEYOCLU 
SARA 'I 1 Program.uıl bildirmemlf Ur. 
TURK a Saadet. Palyaço 

MELEK ı A ve Marta. KanaJ ve 
daktiloeu. 

ll'E& a ÖldUren zehir. Lorel Rar 
di çocuk hın&.lları 

SAKARYA a NC§e ile. !Jiz de lıı.saDıı 

YILDr.ı ı şanghay. Sam.on 
~UMF.R ı Tarubulba. Kırmızı derl• 

\ller çeteıl 
ALKA~AK 1 Yenl Hatay. Befill•r. 
1'AN ı Bitmlyen ıstırap. Afk va 

ŞIK 
ŞARK 

ASRI 

öl Um 
ı Blldlrmelştmlr. 

ı Blldlrmel&ıtmlr. 
ı Altın arayan kızlar. Hin 

dııtan küıramantan. 

8AN('AK : 
(ICtkl -t .-tOPJa) 
ZAFER 

Kt.ııUJllUI fthir. 8la l1ll9 

el geeı (TUrkçe > 
Parlı esr&ri. ceuıt kor 

Hlu.J 

sanları 

ISTANBUL 
ı Roma atefler içinde. ı.oreı 

Hardl dertllz arkadafl&r 
ı Romeo ve Julyet. tUD • 

tin. tin 
AZA.il ı DördtıııcU aşk ve Seatı 

çete 
1111..AL ı Marlnella, Kırmızı derili 

ter çetem 
Al.&MDAR ı çapkm genç ve AUantlt 
BALK ı Kilit altında. Antal<Y• ·b 

! Ea'kt Kemal bey> kenderun. EtırarenertF. 

Narlıkapı 

ŞAFAK 

HALii 

RALll 

tayyare 

Halk Uyatrosr 

KADIK O Y 
ı Pepo 

OSKUD A' 
ı Seviımek arzusu 

BAKIRKOY 
MtL111' ADI ı Btldlrmemlıtır • 

Klralık apartman 
Sultanahmette Kabuakalda Utan. 

gaç sokak numara 13 Mümtaz bey a
partımanı ikinci kat kiralıktır. Elek. 
trik, havagazi, banyo, Terkos \ e deıti. 
ze nezareti vardır. 1stiyenler1n kapı. 
cıya müracaatları. (8761) 

Tl::J Q K iYE 

llQ.~AT. 
f9AN KA51 

Biriktiren rahat eder 

lstanbul 
konuş yor 

(Bq tarafı 3 üncüde) 
• SUleymaniyede oturanlar içinde 

ipiz de pek bolmuş. 
Yanınıdaki gençler, bizi hem gezdi. 

riyor, hem de yukarı ıuralad.ğım dert
leri anlatıyorlardı. 

Dol&.§& dolaşa terlemiş 'Ve yorul
muştum. 

- Artık, dedim, buralarda görece. 
ğimizi gördük, sanırım. ş:mdi gide. 
lim de, §U meıhur Darülha.dıs medre. 
sesini ele bir gelelim ... 

Bu teklif bütün grupu memnun et. 
ti. Anlaeılan yorulan yalnız ben de. 
fildlm. 
Medreıenin bulunduğu ün:iversite 

cihetine doğru ilerlerken, gençlerden 
birisi, yolun solundaki büyi.ık duvarın 
üzerini bürümüş bir sürü o~u göstere. 
rek: 

- §u duvar yapııkanJaı mı görüyor 
musunuıf dedi. ltte ontıt'tlsn bol bol 
yetişsin diye, yaz günleri bütUn ma. 
halle yağmur duasına çıkar=. 

Da.ından dilter gibi söylenen bu söz. 
ler karşısında hayret ettim, gayriihti. 
yari: 

- Ne münasebet, diye sordum. 
Genç güldü ve bana izah etti: 
- Çünkü bu gördüğünüz otiar, tab. 

takurusuna karşı en birinci ilaçtır. 
Duvar yapışkanı yanında fılit, tahta
kurusu tozu kabilinden lllçlar hiçtir. 

Mahallemiz ahşap olduğu için, ev
lerimb:de tahtakunısu fıkır fıkır kay • 
nar. Fakat geceleyin yataklarınızın et 
rafına bir tutam ot dizdiniz :nıi, tahta 
kurulan aemtinize bile uğnyaınazlar. 
Böyle bir nimetin duvarlar,mızda bol 
bol yetişmesi için yağmur duasına 

çıkmıyalım da, ne yapalım biz! ... 
Bu ir.ahatı almca, bütün duvarlara 

dikkatle baktım. GördUm ki, SUleyma 
niyelilerin nevicat tahtakurusu ilacı, 

öyle pek de bol yetişmiyordu. Bu se. 
ne büyük bir yağmur duası daha lL 
zımgelecekti, galiba~ ... 

HABERCi 
Yanna: Bir zamanlar Osmanlı 

devletinin en büyük alimlerini yeti§
tiren (Darülhadis) medr~esinde 
şimdi kimler oturuyor} 

Antika hırsızları 
Çlnde idam edilecek 

Pekin.in en zengin antika tacir
leri, idam cezasiyle tehdit edilmekte. 
dir. 

Senelerdenberi bu adamlar, mü· 
cevher, porselen, yeşim taşı, ve diğer 
altın zinetleri, imparatorların mezar· 
tarından çalarak seyahlara satmak· 
taydılar. 

Şimdi Daily Herald'm yazdığına 
göre, mahalli makamlar yeni bire· 
mimame çıkarmışlardır. Bu gibi 
mallan hırsızlardan alanlar yahut 
yeniden satanlar kurşuna dizilecek
lerdir. 

latanbul uliye 5 inci hukuk mah
kemesinden; 

Davacı Merzuka tarafından Fa· 
tihte Macarkardctler caddesinde 88 
No lu hanede lbrahim Hakkı aleyhi
ne açılan Beyoğlunda mektep so· 
kağmda nısrfhane üzerindeki haczin 
fekki davasından dolayı müdeaaleyh 
İbrahim Hakkıya usulen yollanan 
dava arzuhalinin zirindeki mübaşir 
ve mahalle mümessili meşruhatına 
nazaran mumaliyehin bu ikametgahı 
terkettiği ve hali hazırda ikametga
hı da meçhul bulunduğu anlaşılma
sına ve davacı vekilinin talebin~ bi
naen keyfiyetin ilanen tebliğine tah· 
kikat hakimliğince karar verilmiş ve 
arzuhal sureti divanhaneye talik kı-
lınmış olduğundan on gün zarf mda 
cevap vermediği ve ye~i tahkikat 
olan 14-9-937 salı günü saat 1 O da 
mahkemeye gelmediği takdirde hak· 
kında gıyaben muhakeme cereyan 
edeceği H. U. M. K. nun 141, 142 
inci maddesine tevfikan tebliğ ma· 
kamına kaim olmak üzere ilan olu
nur. 

~.ante!Zi: 

Cin Harlo ilt 
evlenir miydiniz? 

Yazan : Hikmet Münir 

Cin Harlunun en son 

Her sinema artlıtinltt, her mem• 
lekettc bir seveni var. Bir tane de· 
ğil bin • belki on bin tane ... 

' Hiç' §Üphesiz, geçenlerde ö~~n 
Cin Harlonun da, dünyanın dort 
bucağında böyle aşıkları bulunacak· 
tı. 

Bu arada lstanbulda, Cin Harlo
nun matemini tutanlar var mı, diye 
düşünüyordum. Hemen kalemi, ka· 
ğıdı elime alarak, ön\ime gelenle ko· 
nuşmıya daldım. 

Evvela kendimden sordum; 
Hem tepeden inme: 

- Cin Harlo ile evl~nir miydin~ 
Meseli, ölmeden evvel çıka geldi 
katıma ve dedi ki: 

"Ey benim meleğim! Ben senin 
adını Amerikada işittim. Her hafta 
katibime gelen yirmi bin mektubun 
arasında seninki nasılsa elime geçti. 
F'otoğrafını beğendim. Boyunun öl
çüsü falan, her ıeyin hoş. Sen be· 
nim olacaksın ...... ne dersin!? ... 

reıimlerinden biri. 

"Me§hur yari olanın bt.ıı beladan 
çıkmaz.ı, 

Hazır cevap bir muharrir dedi 
ki: 

- Evlenmezdim. Binlerce ki§inin 
hayalinde eskimiş bir kadını elbette 
ki almazdım! 

Cin Harlo hakkındaki mütalea· 
lar gittikçe şidetleniyordu. Halbuki 
"ölüleri hayırla yadediniz,, derler. 
Bu güzel ölüye de, onun aşıklarının 
hatırı için öyle muamele edelim. 
Hatta kalemi cebime koymazdan 
evvel fikrini sorduğum hayali geniş 
ve taııviri kuvevtli bir arkadaşın şu 
sözleriyle yazıyı bitirelim: 

- Cin Harlo ile derhal evlenir· 
dim. 

-Neden} 
- Çünkü yumuşaktı .. Ve ağzı.-

nın, ilahlar gibi öyle yarı aralık bir 
duruşu vardı ki .. O kadın bir fok ba· 
lığı gibiydi. Hem kendine doğru 

çekiyor, hem elinden kayıyordu in· · - Hiç kaçırmaz evlenird!m. 
Cin Harlonun derin matemini içe· sanın ... 

ri.sinde bula<:a:ğımı _umduğum haris t' Hilanet MONIR 
bır gence aynı sualı sordum: ---------------

- Evlenirdim, dedi. Cin Harlo· ı f1j • •• •• •• 
nun hiç ıüphesiz parası da vardır.. J:Jefftfft fl.Ol!UŞUfff,: 
Zenginolurdumt -- MJont;kB -

Orta yaşlı bir nıemura sordum: 
-Vallahi azizim, diye cevap Vatan peırveırll01 

verdi. Ben o kadın gibi tip görme· (Baf tarafı s ü~) 
.ıniıtim. Onunla evlenmekten Ür· Halbuki meseli lstanbullulara 
kerdim adeta .. Ne saçları saça ben· 

b 1 b •· hl" · "Muhallebici,. elerler. Bize: "Şehri. ziyor, ne akış arı ir e ı, msanm 
bakl§ına. Ben 0 garip mahlukun nizde en meşhur muhallebici dükka· 

1 nı neresidir?,, diye sorsalar alınma· ne o duğunu araştırıncaya veya o· 
nun acayip zevkine varmak üzere yız ... 
dalgın tetkiklere girişip kendine ısı· Keza bütün memleketin Kayse· 
nıncıya kadar o da beni bırakır gi· rililere takılması mutattır. Onlar da 
derdi. müsamaha gösterirler. Askerlikte 

Bir Con Kroford meraklısına bir delikanlıya okuyup yazmak bilip 
sordum; şehadet parmağını kron o· bilmediğini sormuşlar: 
metre ibresi gibi ha,·ada sallıyarak: _ Bilmem ama, Kayseriliyim ı . 

- Con Kroforddan vaz - demiş. 
geçmem, dedi. Fakat Allah saklasın, ı 
ona bir hal olduğu takdirde arka- Bunu Kadıköy vapurunda en n· 
sından CinH arlo ile evlenirdim. tırlarken, meşhur mÜtC§ebbis ve iş 
Lakin takdiri ilahi, Cin Harloya adamı Bay Sabur Sami, sevimli çeh· 
1mıs. Benim gözünüm nuru Con resiyle karşıda oturuyormuş: 
Kroford; çok yaşasın emi ı - Kendisi hem Kayserilidir, 

Bir ciddi gence danıştım: hem de okuyup yazmak bilir! . de· 
- Sinema artistlerinin, hayatımda mişler ... 

rol oynamasına asla meydan verme· Gene kızmamış ... 
mişimdir, diye kaşlarım çatıp du· 1şte rejyonalizm, böyle latif şa· 
daklarını sivrileterek büyük bir kü· kalaşma halini alırsa, yahut da, Or 
tüphane istikametinde yürümeğe du ve Cireson arasında olduğu gibi 
başladı. b 

Mütefekkir bir zata bu suali tev- ir yükselme rekabeti şeklinde le· 
cih ettim: celli ederse ne ala .. Yoksa karşı tarafı 

- Evlenmezdim, dedi. Meşhur düşman bilen bir mmtaka vatanpcr· 
kadınla evlenmeğe taraftar değilim. verliğinden korunmalı ... 
"Ciizel yari olanın başı belasız ol
maz,, diye bir şarkı vardır. Bence: 
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NEVROZiN 
BUton A§rlların 

Beyhude ıstırap 

sır tek kaşe 

N E V R O ZIN 

En müannid bq ve dit ağnlannı 
sür'atle izaleye kafidir. Romatizma 
evcaı, sinir, mafsal ve adele ısbrab· 
lan ~"EVROZ1N'le tedavi edilir. 

Nezle, Grip ve Brontite kartı 
en müeaair ilaç: 

panzehiridir. 

çekmeyiniz, 
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RADYO GRAMOFONLARINIZDA 
'-

EN SON ÇIKAN 

ALTIN BA 
RADVOfl'ON PIC K · U 

IÖNESİ KULLANJNJZI 
GPam!»1o., •çın "".,. Pıck·Up için 5 plak çalar .. va~ıı •<>• 

Radyo ve GRAMOFON için hususi ya ı.ııtan bu iğnelq: ıeıi gayet tabii verir. Bir iğne 5 defa kullanı:ır. 

Avrupa, İltan bul ve Ankara Radyolarında RADYOFON iğneleri kullanırlar. 
Perakende F. 100 adetlik kutusu her yer de 40. 200 adetlik kutusu 70 kuru~tur. 
Türkiye Satış Deposu: NİHAT IŞIK Sirkeci Hamidiye cad. No. 37. 

ı Satış yerlsri: ANKARA Şükrü Düng ün Şenses Mu~ik Pazarı. İZMİR - Mustafa Sarı Gramofon Mağazası 

L. , Bu lllnı tO gUn zartrnda ibraz edene~ 
~ Dikkat i kutu numunelik IAne parasız ver.11~'1•--•.,. 
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'•-...- A D E M 1 1 K T 1 D A R 

Tere.ıh / ve B IE L G IE V $ E K L 1 G 1 N E 
NEVROZiNi ı 

NE V R O Z 1 N' dl r. 
IKARŞO 

----~ .. ---e-din-ız .. : H o R M o B i N 
,·- Tabıeuer ı • Her [Czaned• arayınız. ' 11 :.aıa .;u 1u•u 1255 Hormohln ı Her akşanı 

TA K Si M Beledi ya 

Bahçesinde 

SAFiVE 
~sş,te~LJanq~!lti Sal&hattin 
Süzan 

Nermin lbrahim 

Melahat Yahya 

K. MelAlıat 

NecattTokyay 
Şefik 
Hasan 
Hasan 
Şükrü 
Nihat 

Keman 
Piyano 
Kanun 

Panço 
Klarnet 
Ney 

Parasko 
Bayan LÜTFiYE tarafından milli oyunlar 

Kemençe 
veAkrobatik numaralar 1 

Telefon : 43703 

Deniz ·Levazım Satınalma 
Komisyonu ilanları . 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satmahna Komiıyonunc:Ian: 

1 - Tahmin olunan bedeli (66.600 veilk teminatı 4995) lira olan 3000 ton 
kardif kömürünün ka;>ah zarfla eksiltmesi 28/Temmuz/ 937 Çarşamba günü sa 
at 14 te Vekalet binasında mütetekkil komisyonumuzca yapılacaktır. Şartna
mesi 333 kuruı mukabilinde komisyonumuzca verilmekte olduğu • 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun gereğince vesikaları ile temi 
natı havi kapalı zarflannı saat 13 e kadar komisyonumuza vermi§ bulunmaları 
ve postada vukua gelecek gecikme yüzünden yapılacak müracaatların kabul 
olunmıyaccağt. (3332) 

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

ıstanbul Belediyesi ilanları 
Cılt CinRi 

9100 Sirkeci • Bakırköy otobüslerine 

Belıerinin muhammen 
bedeli 

bilet. 3 J{urU§ 25 santim 
6000 Taksim - Yenimahal'e otobüsle-

rine bilet. 
137:10 Keresteciler • Eyil!> otobüsleri. 

ne bilet. 

2~ 

ilk teminatı 

'iO lira 20 K. 

Yukarda cin.ııl, miktan YI! muhammen bedelı yazılı olan b:let açık 
dcsntmeye konulm~lardır. 1'iümune ve fJrtnamesi Levazım miı ... urlUğünde 
gö:ülebilir. İsteklıler 249tı numaralı k"'"unda yazılı veaikp. V.:? hizasında 
gös~erileu ilk teminat maktı;,;z veya nıektubile beraber 15.6!.937 Ba'r gilnü saat 
14 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3138) 

1 

Birinci sınıf Operatör 

D~:,~~!rr~~,.~i~~d~~n SA;~~&~ıı 
cerrahisi mütehassısı pı A J\ A 

Parla Tıp F akülteıi S. Aıistanı ~ K 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
estetik · "YUz., meme, karın bu· 
ruşuklukları,. Ni"aiye ve doğum 

mütehassısı 

. Muayene: Sabahlan M e c c 1 nen s den 10 a kadar U 
öğleden sonra ücretlidir 

Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 
No. 1 Telefon: 44086 -

Dr. lhHn Sami --
BAKTERİYOLO JI 

LABORATUVARI 

Unıuml kan t&hlllltı. F)'engi noktal 
nazarından (Wuserman Ye Kahn 
teamülleri) Kan kiireyvatı sayılma· 
sı, tüo ve sıtma hastalıkları tqhlıl, 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahlili.tı ültarmikroskopi, kan. 
da üre, geker, KlorUr kolleııterin 

miktarlarının tayini. Dh·anyolu 
N o. 113 Tel.: 20981 

lstanbul evazım nur 
Satınalma Komisyonu Ulnlan 

Maltepe askeri lisesinde mevcut 
olan 2500 teneke ve 98 adet makarna, 
çay ve üzüm sandıkları 24 Haziran 937 
perşembe günü saat lS,30 da Topha
nede satmalma komisyonunda açık 

artırma ile sn.tılacaktır. Hepsinin tah. 
min bedeli 144lira10 kuruştur. Temi. 
natı 22 liradır. Eşyalar okulda görU
lebilir. İsteklılerin belli saatte komis. 
yona gelmeleri (5) (3282) 

İstanbul Levazım imirJiğin~ bağlı 
müesseııeler için 8100 kilo tereyağına 
talip çıkmadığından 17 Haziran 937 
perşembe günü saat 15 de Tophanede 
satınalma komisyonunda pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
7290 liradır. İlk teminatı 546 lira 75 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin kanuni vesikarile 
beraber belli saatte komisyona gelme. 
leri ( 4) (3281) 

HıRtJJV doktoru 
Necaettln Atasagu, 

Her giln 16,30 dan 20 ye kadaı 

Ulelide Tayyare apartımanlarındı daire 

2 numara 3 de hastalarını kabul eder 

Cumartesi gilnleri 14 den 20 ye lı:ıdaı 

muayene paraaızdır. 

D I Ş TABiBi 

Necati Pakşi 
Hastalansu her gün sabahtan akta· 

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde· 
si No 1.2 kabul eder. 

Salı ve cuma günle-ri 14.20 ye kadar 
paruız muayene eder • . 

KU'2U 
Bf ~ 

([ŞM[ 
VAZİ Y,TİNDEDİQ 

ONU rAiz~r. 
OANk'.AYA·V[l<INIZ 

~ususi S'AATLAQIMIZI 
soQUNUZ 

____ ,,,; 
Kendi kendine 1000 kelime ile 

ıngilizce der si 
A 6slm : 17 

Avı sit to Landon 

( Londrayı ziyaret ) · 

1 -Tlae HoU1ea of Parliaı::1ellt. 2 - We~tminster Abbey. ::i - W:ı ı' ehall• 
4 -Trafalgar Squara f-The Mall. 6 - Buckingham Palace {tlarayı)· 
7 - Queen Victoria'ı Memorial (Kraliçe Viktorya heykeli). 8 - Hyde 
Park. t - Kenaington GardP.118. 10 - The Albert Memorial. 11 - PJ ::cadıll)' 
Circus. 12 - Charing öross. 13 - The Straml. 14 - Flcet Strect. 15 -
Ludg:ıte Circus. 16 - St. Pıt ul 's Cathedral. 17 - The. Banl< (bank.11) 18 -
The Mansion Houııe. 19 - The Roya) Exehange. 20 - The Tower of LoD· 
don. 21 - The Tower Bridgc.. 22 - The Mint. 23 - The ~Joııuınellt-
24 - The Nationı:.l Gallery. ı!> - The Tate. 26 - The British ı.ıuaseuırı. 
27 - Thc Zoo. (Hayvanat bah~csi). 


