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Bugün 
Almanya, Japohga ve ltalganın kurduğu 

ııs . 
Sayfa 

!terdeki yazılar: 
lj CI SAYFADA: Dıt ai,_., 
ıı.ı~• dair. (Muhsin Ertui· 
1Qr ~~ofru Değil mi? Tarih di-

Üçler ittifakına karşı 
iktisadi tedbirler alınacak 

"' O ~o!co SAYFADA: htanbul 
'-lcı. IUYor, Hayata Dair: Hort. 
8j ... " (Nurullah Ataç). Arada •. Aiti ,.. __ _ 
l~ ~leci (Sim • uı). 
liitr.tÇei Zahid Çelebi (Karikca· 

sı~c a_ t SAYFADA: Kurban 
cO:::•nda Mindi mi Keseceğiz? 
ı...... Ceınal), Memleket ha
....,eti 
•u • Altın TolKalı Sanım Ca-

ı. 

6 ~cı dilde. SAYFADA: Suad Dervitin 
~ te defer bir anketi: (Çalıpn 
c1 ... ı:-~ Konuıuyorum), Ka.. 
~ ~ç'?• Konan Zırhlı (Ali Rı-
11\tıa nın deniz ve macen ro-

l). 
7 ~Cl 
(t(· SAYF _.\l>A: Odalıklar 
g l~tia Nazif). 
.,.__;ı SAYFADA: Günün spor 

•9t)....: 
9~ ~··· 
1-ıı C~ SAYFADA: Çocuk haf. 

11 
'~li Uç Silihte1rler romanı. 
INc tilıi 1 SAYFADA: "Amele 

it-. S.hıtnn, hizmetçilik ettim." 
... ~... röportaj. Grafoloji 
~1"annızın cevaplM'I, hikL 

T;0rd Halifak.! Londriıdan Berline ha
reketi sı~nda kızıyla ,,~lqtrkcıı ... 

Yugoslav yada 
. feyezan 

Belgrad, 20 (A. A.) - Gu.etelerin.ı 
bildirdiğine ıöre Slavoukibrod civa
rında Sa va nehrinin sU1an ta;mıttır • 
T\liyan ..ııasında hayvanlarım kur· 
tarmak iatiyen yedi köyltı boğulmuş
tur. Şimdiye kadar cMetlerden bir ta-

~ ~~........,==~·wucı.. çıkarılnııftır. 

- M------__,,,---~~---..-----....~--------------
..., Uttefikrnın yıpranmaması ıcın 

J\Jni8nya 'ç'tode 
.. su~h . istedi · 
8Ponyanın Sovyetlere karşı .kuvvetli 
katmasını lstlyen Hltlerln teklifini 

ı>ar· Japonlar reddetti 
tı.ı ~tı~~g (A.A.) - Övr vazeteıinde Bununla beraber Japon askeri ımh -

''au okunmakbldır: . fellerin:n Hitlerin nasihatmr tutmaya -
~o hUJc~}'ın ~tısında Hitler tahıen Tok- . iak Kantona ihracat yapmak ıuretiyle 
tıft Cltııe ırı_ctıni gimali Çinin zaptı ile iL l:iir c:enup cephesi tesis etmeleri muh -
~-~ aı ve sulbü mümkün olduğu· temeldir.,, . . 
~tir Çtf>uk imzalamaıı için tazyik et- Cephelerde vaz\yet . 
fcııcri. '4ıkeri ve iktıaadi Alman malı- Ş~nghay, 19 (A.A.) -Röyter muhL 
t~~k geniş olan Çin arazisini zapt.. b!ri bildiriyor: Japonlar tarafmdan ya-
lcor~ Japonyarun zayıflamaımdan pılan bir beyannameye glSre, Yangt~e. 
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Avusturyalı tOccar 

·Lahitler 
ölümle 

. tehdit . edildi 
Gangster mokallldl 
· Ru·m çocukları 

1akalandı 
Zabıta memurlan, bir Avueturyatı 

tüc:carr ölümle tehdit ederek dolaridır. 
malt iatiyen iki Rum çocuğunu yakala-
mrıtır. _..Devamı ıo uncuda 

Cç aylık 
maaşlar 

Hayramdan evvel 
verilecek 

Defterdnrlık; emekli, yetim ve 
dulların Uç aylık maaşlarının bay
ramdan eyvel verilmesini kararlaş
tırmıştır. Bunlardan bazıları, aylık
larını EmlAk ve Eytam bankasına 
kırdırdıklan için, bunlar defter
darlık aylık dağıtmaya başlamadan 
evvel aylıklarını bankadan alacak
lardır. 

Bankayn aylık kırdıranlar tok ol 
duğu tçln, banka tevzlata ayın yirmi 
beşinde başlayacaktır. Defterdarlık 
da ayın birinden itibaren hayrama 
kadar tcvziatın bitirilmesi için icap 

· eden tertibatı almıttll' ~ 

Mektep mü.diri Tahai~ Akgürgen 

Kaaımpaıa.da eski tersane yerinde 
yeni tesisat yapılarak Türk deniz in
p.iyecliiinin ihy11ına karar verildiği 

malumdur. 
Türk iJçileri tarafından iki denizaltı 

gemisi yapılmakta olan Denizyollan 
.... Devamı 10 uncuda 

Fransada isyan 
bazırlıyanlar parayı 
nereden 

buldular? 
Yeniden bir çok sllAbl 

depoları baslldı 
Parls, 19 (A. A.) - LiJ şehrinde de>. 

muz paçacısı Seys kardeşlere ait bir 
kamyonda birçok tUfenk ve para.bel
lom tabancaları bulunmuştur. Bu mü
him miktarda kaçak sili.h bu sabah, 
oktruva memmlan tarafından kam
Yonun aranılmuı U7.erine meydana 
~ıkmıp. Halen zan altında. bulunan
lann evleri de arqtınlmıştır. • Bu yeni sillh kaçakçılığı meselenin 
Caguetards iti ile ali.kadar olup olma
dığı sorulmaktadır. 

Kukuletalılar cemiyeti tarafmdan 
898': De?UU 10 uncuda 

ipekliler damgalandıktan aonra 
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(jiiltiilt meseksi ; 

Bozkıra hayat 
vermek azmindeyiz ! 
Eskişehirden doğu Anadoluya doğ

ru bozkırı geçen her Türk vatandaşı
nın içinden bir sual geçer: - Acaba 
hu topraklar nasıl hayat bulabilir? 
Burası, nasıl, yeşil ve zengin bir tabi
at manzarası bağlıya bilir? 
Eğer size Türkiyenin en büyük bağ 

sahalarının bozkırda olduğunu söyli
yecek olsalar, hayret edersiniz. Hal
buki Türkiyede, şimdi en çok aranan 
şarabın bozkır bağlarının mahsulü ol
duğunu biliyorsunuz. Keza bozkır top 
raklarında iyi cins birçok meyvalar 
yetiştiğini de yeni öğrenecek değilsi
niz. Her tarafta bağ ve meyva ağa
cı kolayca yetişiyor: Çalışınca or • 
mantar bile yapabiliyoruz. 

Fakat bu meseleyi rasyonel ve halk 
ihtiyaçlarına cevab verir, binaen~leyh 
halkın kendiliğinden yapabileceği 
tarzda halletmek Iaznndll'. 

!şte cumhuriyet ziraat bakanlığı 
şimdi l>öyle bir proje üstilnded.lr. 

Anadolu yaylasmm su hazneleri ve 
toprak kabiliyeti, bu geniş vatan par
çasını baymdll', yeşil ve mes'ud bir 
hale getirmeğe elverişlidir. Şartlar 
müsaid olursa, cumhuriyetçilerin az. 
mi onu en kısa zamanda gerçekleşti· 
rir ve Türk imarcılığınm, bu suretle 
en gUzel eseri meydana geir. 

Şimdi bir rUya. kadar tatlı olan 
fakat fen ve hesab hakikatlerine is ~ 
tinat ettiği için, herkese hemen ka
naat verecek olan tafeilltı okuyu· 
nu~ · 

Ziraat ba.lianlığınm hazırladığı bU.· 
yük projenin hedefi, oozkırm rengi
ni ve bilnyesini değiştirmektir. 

Step yeşillenecektir. Bu ağaçlan
aırma ve oağlandırma hareketi, köy 
içlerine inhisar etmiyecektir. Köy hu 
dudlarına kadar dayanacak ve ekim 
mıntakası dışında. kalan lblitUn top -
raklan kapıyacaktır. 

. MeselE; §Udur gm§aylA. TUrkiye· 
nın ..kll'aç ve ağaçsız kÇ)§esidir. Bura
da kalkınmanın ba.şlıyabilmesf için ev 
vela bu manzaranın değişmesi l!znn
dır. Toprağın cevheri taş bağlam~· 
lır. Donmuştur. Onu yuınuşatmali ve 
faydalanılabilir hale getirmek lft.zmı -
dır. O halde bu renk değişmesi, bir de 
toprağın bünye değiştirmesini gerek
tirmektedir. Orta yaylanın çiftçi mil
yonları, bu asi ve geri tabiatle cenk
leşe cenkleşe, onun ne istediği belli 
olmaz, disiplinsiz ahlakına boyun eğ
meye alışmışlardır. Step, renk ve 
bünye değiştirmedikçe burada bir 
kökteıt değişme olmıyacaktır, 

Evvela on iki yayla mmtaka.sı ele 
alınmıştır: Ankara, Eskişehir, Kü -
tahya, Afyon, Konya, Niğde, Kayseri, 
Klr§ehir, Yozgad, Sıvas, Çorum ve 
Çankırı ... 

Bu geniş yurd parçası ürertnde do
kuz bine yakın köy vardır. Anadolu -
nun en büyük ve en geniş arazili köy
leri bu mıntnkadadır. Heı- köyde va
sati oarak 60 ailenin oturduğu kabul 
edilirse 510.000 çiftçi ailesi ... Türkiye 
topraklarının dörtte birinden fazla o
lan bu mmtakada. 3.783.388 vatandaş 
oturmaktadır. On iki vilayetteki bu 
nüfusun yüzde 79,5 ğu çiftçidir. Yani 
üç milyonu ..• 

Şimdi bu 540.000 çiftçi ailesinin; 
2 dönüm bağ, 
2 dönüm koruluk, 
2 dönüm toprağın hususiyetine gö

re çeşitli meyva yeti5tirıniş olduğunu 
kabul ediniz. Her ailenin 6 dönümü 
540.000 ailede 3.240.000 dönümlük bir 
saha eder. Yani 324.000 hektar ... 
Şimdi, bu rakamı hatmnızda tutarak 
bu on ı_ki viayette bugün mcvcud bağ 
rniktanyle 935 senesi yaş üzUm mah
sultine ait şu listeyi okuyunuz: 

VilA.yetlcr 
Ankara 
Eskişehir 

Kütahya 
Af yon 
Konya 
Niğde 
Kayseri 
Krrşeltfr 

Yozgad 
Sıvas 

Mevcut 935 ya3 
bağlı hektar Uzüm (ton) 

1~fi09 54466 
598 1401 

84{6 908.1 
7809 2134 

151104 67525 
l3228 30778 
93701 770j9 

6156 36732 
!mf.O :J9900 

12 531 

Çorum 
Çankırı 

4500 
755 

124.788 

9350 
775 

124.788 hektar ... 540 bin aile (2) 
dönümden yalnız bağ olarak 108.000 
h~lrtarhk bağ kuracaktır. Yani he • 
m~n hemen ayni mevcuda yakın ve fa 
kat. koruluk ve rneyvalıkla beraber 
mııvcut bağ ve ormanın üç misli ... Bü
tün Türkiyenin bağ servetinin yalnız 
34li.438 hektar olduğunu da hatırda 
tut unuz. 

7-iraat Bakanlığı, salahiyetli ilim 
otC\ritelerinin vazife aldığı komisyon
lar'l bu rpevzuu en ufak noktasına ka 
dar tetkik ettirmiştir. Netice şudur: 
on iki vilayetimizde türlü çeşitli ilzUm 
yetişebilecektir. Bütün topraklarda 
bu vasıflar vardır. 

On iki vilayetimiz için yeti§ecek: 
ideal tiplerde meyva ağaçları da tes
bit edilmiştir. Koruluklar için en mU
nasib olan cinsler hazırlanmıştrr. Pro 
jeler tamdır. Bugün Ankara ve E&
kişehirde tatbikata geçilmiştir. 111( 
neticeler yüzde yilz müspettir ve beli
lenenler eksiksiz olarak gerçekleşmjş. 
tir. 

Bakarken gönlümüzün burkulduğu 
ve bizi mistik yapan şu sarı bozkırın 
yemyeşil bir dünya cenneti olduğtijıu 
dilştlnünUz bağ, bir servettir. 10 mil
yon 800.000 dönüm bağdan Uç milyon 
Tilrk köylüsü, senede - aşağı, çok a• 
şağı bir hesapla yüz milyon kilo i1züm 
alacaktır. Bir kalori ve para kaynağı. 
On iki vilayette bu mahsulün bu~ 
ancak yarısmr alıyoruz. Çiinkil bf z 
toprağa yeni dikeceğimiz çubuğun, bu 
toprağın asırlardanberi özlediği va • 
sıflarr olmaema dikkat edeceğiz. Ye
ni dikilenlere verim, eskiye göre Uç 
misli fazladır. 

_Doğru 

Değil mi? 
Azap duyarak 
verdiğimiz 
bir cevap 

Bir gene diyor ki; 
"Teknik mevzulara dair kitap 
neşretmenin bizde her nedense 
bir itiyat halini alamadığı göril
IUyor. Ben tornacıyım. Dundan al
tı yedi yıl önce okumak ve sana.
timde ilerlemek için fenol eserler 
aradığım kUtüphanclerden birin
den şöyle bir cevap aldığımı ha· 
tırlarım: 

- Bu eserler TUrklyede basıl
maz. 

"Niçin?,, diye sor unca kitapçı 
burnuma bir yumruk vurur gibi 
şu cevabı fırla.tmuştı: 

- Basılamaz da ondan. 
- Acalp şey, matbaa mı yok? 
- Ha.yır ... Matbaa var. Fakat o 

kuyacak adam yok. 
- lşte ben varım ya. 
- Siz ktıtl değilsiniz. Hem ya-

zan yok. 
Aradan yedi yıl geçti. Ben 

Türk dilinde bulamadığım bu ki· 
tapları okuyabtlmek için yabancı 
dil öğrendim ve nihayet sanatim
de bugün bir hayli ilerlemiş adde
dlllyorum. 

Kendi çektiğim sıkıntıyı baş 
kalarınm dn çekmekte oldulda
rın ı tahmin ettiğim için: 

- Haydi bir hayır lşllyeyJm ..• 
Dedim vo tuttum sanattmfn en 

lüzumlu bahislerinden biri üze
rinde teknik hlr eser yazdım. Ki
tapçılara ~ötürdUm. Hiçbiri has
mıya ynnasmn<lı. Adına hakan 
basınr öte ta.rafa çeviriyor. 

Gencin bize gösterdiği eserin 
adı ~udur: 

"Tornntln prntll~ diş hesapları., 
San:ıylde dev adımlnrllc yUrU

yen bir memleketin bunn benzer 
eserlere ne <lehşetıl hlr ihtiyacı 
oldu~n l·endillğinden nnlıı.şılır. 
Bir fabrika, içinde çnhşıPl unsur
ların fen kuclı·ptf clercccslndc 
mC'mlokP.tP. fa,·dalt otur. • 

Babıft.H kltnnC!!'mın yapmadı~ı. 
hntt:\. hn'ktr ıı:l\rclnl!U hu \ş de..,·let 
neşr!~·ntınm en mühim !.lir branşı 
olmak llynk:ıt!nrlcl.llr. 

HAB ER 
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(Almanya, müstenilekelerini geri almak istiyor.) 
Edene - BurndR sıkışmakta mana ne? Yukarıda rcr tok ? ... 

ı -Alman karikatürü -

Tiyatroya dair 
Bir tanıdığım §Öyle söyledi : 
"Tepebaıına gelmiyorum. Dram oyna

nıyor. Milteessir oluyorum. Hatti bl
zan ağlıyorum .. Halbuki hayatımız za
ten baıtan başa bir facia!,, 

Bunu söyliyen okumu~ bir a.damd.ır. 
Cemiyette iyi bir mevkii de var .• M,n. 
tığı, muhakemeyi bilir. Gülmeye ıu
:tum yok .• Muhakemeyi bilir .. Ama yal
nız yukandaki cümlesini onun süzge
cinden ge5irmemiştir .. Bakkalın da te· 
razisi var .. Ama kat§ıtıındaklni aldat
ma.k.:veya kendi aldanmak istediği za
man kullanmar. 

Bu yukarıdaki o:lmleyi herkes tut· 
turmuı gidiyor. Sanki birisine hesap 
vermeye, yalan söylemeye met.:bur
muşlar gibi. Sanki hayatın bütün zev
ki; sahne üzerinde görülen zorla bir· 
biri arkasına eklenmiş, gayri tabii va
kalara, buluşlara gülmekten ibaretmiş 
giıbi. Hayatın bütün zevkini bu kadar 
dar bir dalak çerçevesi içine alan ada
mın kafasına hitap etmekte zaten ma
na yoktur. Bizim bildiğimize göre ha
yatın bütün zevki, abtallığa gülmekten 
ziyade, yaşayışnnızdaki keskin ve sert 
didiımeyi görmek, başkalannın bu mü
cadelesinden kendi hesabınuza bir pay 
çrkarmalc, bir şey öğrenmek, yeni bir 
şey öğrenmekten bir haz duymaktır .. 

Yoksa insanı müteessir etmiyen bir 
dram istemek, güldürmiyen, sınttır
mayan bir komedi aramak gibi olur. 
Yukarıdaki sözleri söyliyen zat haki
katte komedi tiyatrosuna ve sinemaya 
da gitmemektedir. Sözleri ıamimt ol
saydı hiç olmazsa komedi tiyatrosuna 
veya sinemaya giderdi.. Dram ve kome
di tiyatrosile kendisini tatmin edemi
yen bu adam hala mahalle kahvesine 
gider. Fakat kahveye da.dandığı için 
gidemediği tiyatroya ait bir bahis açıl
dımr, ortaya yukarıdaki cümleyi atar 
ve etrafındakileri sebepsiz. manasız al
datmaya çalrşır. Halbuki kimseye he
sap vermeye de mecbur değildir. Fakat 
işte bu modern hayatımızın sebepsiz 
riyası. 

• • • 
Bir tanıdığım şöyle söyledi: 
"Tepebaşına gelmiyorum, klasikler 

oynanıyor .. Uzun! Canım sıkılıyor .. 
Uzun müddet bir yerde oturmaya bu 
günkü insanların sinirleri taha:nmJl 
edemiyor .. Bugünün temposu başka .. ., 

Bu da okumuş, hatta Avrupa gör
müştür .. Oradan bir de monokl getir
miştir, gözü gibi ta;ır, Bu zat da ti
yatroya gelmediğine klasik bir pivesin 
uzunluğunu sebep gösteriyor. 

Yazan: 
Mulhsl ın 

IEırtuğıru O 

salan bir şey yoktur .. Sebep bu değit
... air .. Bu zat; herhangi ciddi mevzulu 
bir münakaşaya yarım saat iştirak cde-
miyen, herhangi ciddi bir kitabı bir sa
at okumayan, herhangi bir resim ser
gisine yarım saatten fazla tahammUl 
edemiyen, ciddi bir orkestrayı bir çey
:rek bile ı.liııliycmiycn asıl 1:>!.t- haatadır. 
Haı~ dediğim için onu böyle df!vamlt 

bir yerde oturınakta mazur add~tme
yin .. Çünkü hastanuz, öyle bir hasta
dır ki, ı.:rgara dumanile göz gözü gör
miyen bir barın nikotin, ispirto ve ter 
kokulan içinde sabaha kadar oturur. 
On beş dakika dinleyemediği o nazlı 
orkestra konseri yerine caz davulunun 
beynini tokmaklamasına beş saat ta
hammül eder. 

Sorsanız; sırf sizin tiyatroya gelme• 
niz için eserleri kısaltmaya da razı ola
cağız .. Bir piyesin kaç dakika devam 
etmesini arzu buyuruyorsunuz? 

Cevap yoktur .. Faustu yarım saate, 
Hamleti kırkbeş dakikaya, Vallenştayn 
triyolojisini bir saate indirseniz o yine 
gelmiyecektir .. Onda eksik olan tiyatro 
sevgisi ve •.:iddi eserleri anlama kabili· 
yetidir. Klasik eserlerle ruhu arasında 

köprü kurulmamıştır, kurmakta iste
mez .. Onun iyi terzi elinden çrknuş gü
zel elbisesine, Avrupadan gelmi§ mo
nokluna, elhasıl kalıbına bakarsınız da 
yanılarak hitap edersiniz.. ve cevap 

beklersiniz .. Halbuki hazır elbise man· 
keninin ağzına yerleştirilmiş küçülr bir 
oparlörden bir plak dinleseniz daha fay-
dalıdır. • • • 

!~te bu kutu kafalı mankenler, elbi
selerinden ve gözlüklerinden cüret ala
rak, bazan tiyatro mevzuu hakkrnda 
münakaşalara kalkarlar ve yalan söy
lerler .. İşte bunlar asri zamanın sebep
siz yalanlan .. 

Bir tanıdığım da şöyle dedi: 
"Tepebaşına gelmiyorum .. ÇünkU er

ken başlıyorsunuz. İşten çıkıp geEnece 
ye kadar yetişemiyoruz 1,, 

M . ERTUCRU L 
..... Devamr 12 incide 

CUMARTESİ 
IKlNCtTEŞRlN - 193 .. 

Hicri: 13156 - Ramazan: 16 
Gllııctln dofuıa Gllnetln bahtı 

5,53 18.47 
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14tilı diqoc fd~ 
Şeyt8'1ırlbeş 

elçisi ! 
Eski şairler tütünü, kahveyi, 1 

nu, şarabı ve mahbubu, hayııt ~ 
lerinin ba§lıca UMuru sayar, b l)lllUt 
taparlardı. Bunları içlerinde ır ~ 
yatağının be§ yastığı diye US" 
den ler de vardı. 1)1~ 

Kaba sofulara, sahte ve soht~ tJ' 
maya gelince, bunlar da - ken arsJ1ı 
birJcrince - "insanı dinden . ~ılt 1'~ 
hiliki unutturan, şer'i §Crıfe ~e~ 
mübalatsızhk yaptıran bu beŞ 11 

ye: v• sır· 
- Şehvet çadırının bes dire.2'1• 

tarun beş elçisi! 
f.\erlcrdi. J~' 
Tütün, eski devirlerde, çubukl~aıı• 

lird•. Günde yirmi, otuz, hatta .ıırcJ!ı 
ziya de çubuk içen tiryakiler 'nJef• 
Kachnlardan da çubuk tellendire 
çubı tk safası yapanlar çokça.ytlı. c? 

Çubuklar, ekseriyetle kiraz ağa1 ~ dan ve yaseminden yapılırdı. GU ~ 
fındık ağaçlarından da yapılanlar dl 
dt. Bunların ağza gelen tarafları;ı,. 
san ve siyah kehribardan baŞ~ • 
ağızlıklar takılırdı. Bazan da k tt111ı 
bar yerine mercan kullanılır, 8 afıİ 
gUmüş bileziklerle, değerli ta§l 

sUslenirdi. dl 
Kadınların çubuklan, daha In:ıJ, 

ha gU:zel ve daha süslüydü. Çub ııt" 
rın ucuna kUçUk küçUk lUleler tal<l 

dt. ~ 
Lülecilik tstanbulda pek teraklti bit 

mişti. Tophanede, geniş ö!çUde J~ 
semti işgal etmişler, adeta bir J<O 
vUcuda getinni§lcrdi. LUlcciler 1toJO' 
nlsi! ~ 

İçlerinde, hakikaten sanatkar 01 bit 
ları vardı. F~ki lüleler, hususi çi' 
topraktan yapılır, altmln. yaldızlı ~ 
çeklerle süslenirdi. Bugün, bu JilC~J 
arıyanlar pek çoktur. Bilhassa A.~ Je' 
palılar, seyyahlar İstanbula gcldılc " 

··J<Se .. ri zaman bunları ararlar, çok yu 
fiatlarla satınalırlar. ~ 

Eski devirlerde, misafirlere çu~ 
ikram etmPk bir an'ane, bir t~ 
halini almıştr. !pek seccadclerlclcüd,,ı' 
halılarıyla, çeşmilüllüllcrıc, us ~ 
çatmala.riylo "n~ıenmi§ salonlarJil• il' 
daların bir köşesinde her cinsten. ( ~ 
buklar bulunurdu. Misafirlere, içü~,r 
mevkiine, derecesine göre çubul< 

ikram edilirdi. ~ 
Çubukları herkes hazırlıyanı , 

Bu işi ihtisası olanlar yapardı. :Ot. 
raylarda, kibar konaklarında b ıs!' 
çubukçular vardı. Bunlar çub~l< &' 

hazırlarlar, ateşlerler, küçük bır ~&' 
den tabla ile beraber getirirler, ırıı}d11 
fire sunarlardı. Lüle, halılara dil' 
düşmemesi için tablanın üstUnde tif• 
rur, ateş bittikçe çubukçular ge ltJ 
ellerindeki küçük mangallardan SS:P ; 
rı savatlı maşalarla. ateş değiştiril' 
ler, çubuk tazelerlerdi. ı~i 

Çubuklar boy boydu. 1çlerindeardl· 
metro uzunluğunda olanlar dıı. v tıt" 
Bunlar bazan iki üç parçaya aytJl t' 
dı. Herkesin evdeki büyük çubult ~,., 
dan başka, bir de gündüz, iş ba.Şırı., . 
sokakta kullanmak için bir çubU~ı1 
bir de sırmalı tütün kesesi va.rd~· il' 

çubukların uzunluğu 25 - 50 santııfl • 
rasındaydr. Ve ekseriyetle Uç par~ıı. 
dan ibaretti. İçildikten sonra parç:se 
lar sökülür, bir keseye konur, Jc 1ıC 
beldeki ipek Trablus kuşakların10•t<ll' 
yaz sakız sarmalarının arasına SO 

!urdu. ·ııe 
Topkapı sarayı rnUzesinin ?ıııı' ııJ1 

dairesindeki üçüncü salgnda O:ll1' 
oğullanna ait çok kıymeti bir Lıtc• 
kolleksiyonu vardır. Bunlarm a.g• .... '/f 
lan sarı kehribardan yapıtınlf. dtı 
pırlantalarla süslenmiştir. tçıeriJJ ttO 
pll'lanta ve incilerle süslil bir ıotJı&' 
boyunda birkaç çubuk vardır Jd, elf' 
kikaten c;ok ustalıkla yapılmış ıı e1 , 
bir sanat eseridir. Ayni mnzede '(ı1' 
mastraş ve pırlantalarla süslü, ~ • 
altından yapılmı~ nargileler de rtl' 
dır. Eşlerine dünya müzelerinde 
laınak kabil değildir. a.1' 

H. RüştüTI~ 

ispanya sularındS 
Alman donanması cj 

"Uzun,, diye •;anı sıkılıyormuş .. Sor
sak neyle öl~müş de uzun bulmuş .. 
Bunların uzunluğu bugün mU anlaşıl
dı? Hangi ölçüyle?. Bunlar uzunsa - ki 
hiçbiri iki buçu!: saati geçmez - §U hal
de kısaları hangisidir? Hayır .. Dünle 
bugün arasında deği§eh, uzalan ve kt-

Yakıt Sabatı Oğle Iklodl .'.koam !'at~ı Jmnl 
:>,2i 1200 H,32 16,47 18,23 G,09 

Cebelüttarık, 19 (A,A, - oefj/d 
land, Moc>e Greif Kondor vo "ıı fDı 
adında beş Alman harp gemisi bjr•' 
bah şark istikametinden A.IgOS 
sa gelmiştir 



ıstanbul Konuşuyor 
Mua1unı N~<al~e'\teCI r • • 

nırııakikntc~a::::::~~~~n~: Usku•• darlılar bu•• yu·· k 
lltye haykı lahım nihan 

nın elbctt rır. Onun bu haykırışı- • • 
cı lı:ını Yae bir sebebi olacaktır. Na- be b •• k A t k 'wl 
~atınorta:~p ~avuran şüph~, haki- ır u ume onagı 
e Yalnız d cı amaması şüphesin

eder kı dU e~ildlr. Herkes de takdir 
lııa~ında nyada hakikatin anlaşıl- • st• orl a r <11Ionıez.1k CUc hiçbir şey tasavvur e- ) } '7 
tlzJt kapa~ böyle olmasaydı, bugün J 
:1zbırcok h :apıldığına. inandrğı- Yeni yapı lacak a dl iye bi na sı masrafı-
. erı orta şe:Herln - hakikatin he- . "" 

l arıııanıaYa cıkıvermesi endişesile - na b İ r a Z d aha 11 B Ve 
lteıe ınnsı lıiıımgellrdl . . 

ıu t~ıere n~uremtzln uğraşt~ğı pürUz- e d i 1 er e K ş 1 m d l v e 
l'alıı.r1 akınız. Buradaki da,·a dos d ğ k 
ttll\e\ar~sındaöylelerine tesadüf kadar a ı n ı 
!~lllor~~IIıkündUr ki, işin h.aklka- v a z iyett e b UIUnan 

ıııı, Vekil ~ıkarabllmek lçın cins 
~ea1ekten ş~kll her tabakadan, her bütün devlet 
ı:rıeler \'e a nmıarın, müştereken, d a 1re1 er ,. n 1 iç 1 n e 

o ha}\lk senelerce çalışmaları hil-
lll Oaıeteı atı ortaya koyamamıştır. a ıacaK bır bına 

~Ştır: ı;;de gözüntızden kaçma-
~ıu,, "1' İttihat \'e Terakkinin iç yap rn a K Kab ı I a 1 r 
t:lll! ,, ve :lö.t Paşayı nasıl öldür- \azan : HABh.H.Cı 
ı tazete1 aha bilmem neler ve hat Üskildarda, zaten darmadağınık 
aşılması e~ın her satırı hep bu an-

llıaıt tı:ın gijc me rhumu ortaya koy- bir vaziyette olan devlet daireleri, 
lra81nda Yazılmıştır. Gene bunlar adliye binasının yanmasından sonra, 
tıı laşıy hakikati söylenıek lddinsı- daha beter dağılmış, resmi dairelero 
Jraıanıa:ın satırların, gene hin türlü işi düşen hali<, cidden milşkül vazi-

4dllye a Süslendiği görUllir. yette kalmıştır. 
~oYnıaır nln işi: Hakikati ortaya ..Bunu geçen gün, ben bizzat 

1 
2'ttırettı tecrübe ettim. 

ı' l'aı>ıını Şlerın işi: Gizli kapaklı bir Üsküdar adliyesinde bir işiın düş-
lltı anıa~sına mani olmak, yapılan müştu, sabahleyin erkenden köprü-

Oazet ... ak. den bindiğim bir vapurla, Üsküdar 
~ek, ha~l1erın 1şi: Hakikati söyle- iskelesine geçince, orada ilk rastgel 
et teşıuı katı ortaya koymak. Dev- dlğim polis memuruna adliyenin yo
k~let tc A.tınıızda adliye ve her ve- lunu sordum. Memur bana tramvay 
tıı11erın tkll~tı lcinde ayrıca müret- istasyonunu gösterdi. 
:Şı~, glbt Ulunması hep hakikati gün - Şurad~m tramvaya biner, Tu
~lttdır ortaya koymaya çalışmak nusbağ istat>yonunda inersiniz. Ora

tııl!e h~~\t b{}yle olduğu halde gene da bir nokta vardır. Yolu sorar öğ
~ıın ha.la, katıer vardırkl bunlar bu- renirsinlz, dedi. 

1
1tlar C Cnlhan) perdesi altında- Bindiğim tramvay beni ta Karaca 
"n bi~ azetelorde röportaj adı veri ahmet mezarlığının başladığı yere 
:1ıtılar ~azı silsilesine rastlarsınız. kadar götUrdU. Tunusbağ istasyonu 
tf YCkso: hakikati ortaya atmak gl burası idi. Mezarlığın kenarında. 
tı dır. F'a}\ bir düşüncenin mahsulle- nöbet bekliycn polis bana dar çamur 
~it \·e Y at gezeceğiniz, göreceği- lu bir sokak gösterdi. 
~ar oıanazacağmız yerlerde al~ka- - Oradan gidiniz, bir müddet 
, ·~tı•1ıu lar, sizin bir gazeteci oldu- yürtidilkt<'n sonra karşınıza bir bak-• 

11
1tt l'aın anladıklarr zamanlar işleri- kal çıkacak ona sorun gösterir size. 

1 'l l'tl~d ız iyi taraflarını gösterirler. dedi. 
r~Ur en bu kabil yazılar tek taraf Bozuk kaldırrmlı yollar a çamura 
" Gaz~t bata çıka nihayet bakkalı buldum. 
ı tııı!Jıe ecı kendisine murctttş susu Bu se er ondan şu cevabı aldım. 
t ~e ka"' l)nıaııı) ~une gUvenerek yü - Adliye binası burada iki tane
ıı'raınaıl>atıınıış gördUğU kapıları aç dlr. Hem de blrlbirlnden oldukça u
<llsıtıı cİl Bir gazeteci hakikatin ken zak mesafelerde. Siz hangisini isti-

1t? o rebıımek için ne yapmalı- yorsunuz, hukuk mahkemelerini 
~1tıa ı:un resmt bir hüviyet taşıma- mi? Yoksa müddeiumumtıiğl. ceza 
l11r artı ~a.n olmnymca, yapacağı iş mahkemelerini mi? Ona göre yol 
ı; lt noıı8 gibi hareket etmek olur. göstereyim .. 
I, başk 8 hafiyesi gibi tebdil gezme- Hukuk mahkemelerini aradığımı 

:tıııek la bir hUvlyet altında tetkik söyledim Ye gösterdiği istikamette 
C1.ttıa81 1Stedıt;ı mevzular içinde ya- I bir hayli yUrüdkten. sağa so-
J\lt!ını cap eder. la saptık•.an sonra. mahalle ara-

~etıııı~1 !~ kaldığına göre böyle bir 1 sındn ahşap bir binada yerleşmiş 0
-

~e ''dile .. urkiyc matbuatına ilk ön- lan adliye dairesini buldum. 
Oltınu ncııer.. rttportajlle Haber Bir evin içinde. kUçUcilk odalarda 

feııe b~tu. l3ugünkU nüshasında da yerleşon mahkemelerin, kfttiplikle-
1)'or. Yle bir röportaja Haber baş- rtn. tebligat dairesinin ve llh .. ha~~
h ~erırn nl anlatacak değilim .. Şöyle bir du-
arrır 1 an adındaki genç bir mu- şilnilrsenız. vaziyetin güçIUğünU. sı

~ıerıne ·~ı, cazeteden aldığı direktif kıştklığını siz daha iyi tahmin ede-
lr rörı ş sahasında ehemmiyetli billrslniz. 

lltt "lş ~rta.j hazırlamıştır. Mevzuu- Fakat işimi görüp ele ndUycden 
fl.tltara 

1
as11 bulunur? iş bulmak için çıktıktan sonra bir dostumun vak

talış1r httyaç vnr mıdır? lşçi nasıl tile bana vana vakıla. 1JskUdardaki 
taiış1r' htınıetçl nasıl lş bulur. Nasıl devlet oal~elerl~ln dağınıklığından, 
lııetı:ıni Corck işçinin ve gerek hlz- tşe eh·Prişı;iz binalara yerlesmiş oınıa 
aı~ı.aıa n, daktilonun işlerine karşı sından nasıl şlk!l.vet ettiğini hatır-

rı nedir? Yaşayış tarzları na Jadım. Ve bu dalr~lerden bazısını 
Sim·US şöyle bir dolaşıp görmek hevesine 

~--..!CJll;~~-_:.D:c~va:m:ı:_.:.12::.....:m:c:id:e:__~d=lı=·ş~t=ü~m~.------------~~~~---

Leı~cı~(r e~ Zah\rçelebl 
Jl1!1~k D:UNDE l;M COK M~JTAMEL 
"~l:tfATI ~AV\ MU~TAfAQ L06A TC,.~ 

S:.~ZEl"f: z_. S · t;,-. 

Abı Hayat .... Abı rG ••• 

Tramvay Yoluna ~ıkmak için, ma 
halle arasındaki Arnavut kaldırımı 
döşeli yolda ilerlerken, uzaktan bir 
tanıdık gördüm. ÜskUdarda oturan 
bu eski arkadaşım da bana doğru 
geliyordu. Aramızda 10-15 metre 
bir mesafe kalmıştı. Şapkalarımızı 
çıkararak sel~mlaştık. Ve gillilşerek 
biriblrimlze biraz daha sokulduk. 
Tam bu sırada. incecik bir ses: 

- Merhaba amca, diye beni selAm 
J!dı .. 
Arkadaşıma. verdiğim cevabın 

böyle bir mukabele ile karşılanması 
beni biran şaşırttı. Fakat başımı çe
virip de, sesin geldiği tarata bakın
ca bu şaşkınlığımı kahkahaya tah
vil etmekten kendimi alamadım. 

Çukulata renkte ikt tane, mtnl mf 
nl şirin, hem de fevkalAde şirin yav 
ru, evlerinin pencoresinden bana ba 
kıp gülüyor ve: 

- Merhaba. merhaba. diyorlardı. 
l\taklneml :ıyar edip sizin de 

yukarda göreceğiniz gUzel resmi 
alırken. arkadaşım da yanıma gel
mişti . Yavruları sela.mladıktan son
ra. ikimiz beraberce yUrilmeğe baş
ladık. Yoldan çevirdl~lm dostuma. 
dUşündilklerlml anlattım. 

- Çok haklısın dedi. Gel de sana 
istediğin binalardan birkaçını gös
teroylm. 

Çamurlu sokaklarda on dakika 
daha Y il r ü y e r e k geniş bir 
meydana ~ıktık. Karşımızda yarısı-

' 
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Yanan ttskildar adliye binasının bu 
giinkU hali ,·c şlnulikl Csküdar ad
Uyc!oilne gidon ~oknkların birisinde 
gelip geçeni scli\mlıran, çikolata. 

renkte iki şirin yanu. 

yanmış ve i~keleti meyda~a çı~mış 1 
koca bir konak ve onun bıtişiğınde 
tse, yepyeni kA.glr ,.e kışlamsı bir 
bina görünüyordu. Arkadaşım: 

- !şte yanan adliyenin enkazı 
dedi. Yanındaki de hapishanedir. 
Yangından sonra derhal düşünillüp 
yapılan projeye göre buraya asri bir 
adllye sarayı yapılacaktı. Fakat ilk 
günlerde hemen inşaata başlanacak 
gibi hareket edilen hu iş. bilmem ne 
den şimdi uzayıp gidiyor. Aylar geç 
ti.yapı hfilf4 başlamadr. Üsküdar adli 
yesi de bu dağınık vaziyette kurtu
lamadı. 

Dostumla bernbPr, yanan adliye
nin önünden. meşhur..parkın karşı;. 
srndakl beyaz bir ahşap eve ye[leş
mlı;ı kaymakamlık binasınr. aaha 
sonra, bir katır yeni tapu dairesini 
gezdik. Bu son bina için beni gezdi
ren şöyle izahat Yerdi: 

- Burası eskiden belediye ahırı 
idi. Sonra bozdular. Tamir ettiler 
ve ortaya böyle yepyeni bir bina çı
kardılar .. 

Biz tapu dairesinden ayrılırken, 
arkndaşrm, elinde bir tomar evrak 
havanın soğukluğuna rağmen ter
kan içinde kaymakamlık binasına 
do~ru hızlı hızlı yUrüyen bir adamı 
çağırdı. Bent ona tanıttr. Ve sonra 
ikisi bir arndn şunlnrı söyleclller: 

- Bizim kazada, mademki yeni 
bir adıtye binası yapılacak, Bu mas
rafa biraz daha ilAve edilsin burada 
ki bUtUn devlet dairelerini içine ala
bilecek büyUk bir hükumet konağı 
yapılsın. Böylece hem bugünkü mas
raftan oldukça raUhlm bir ekonomi 
yapılacak. hem de esbabı mesallh i
çin bUyUk bir kolaylık hazırlanmış 
olacaktır. 

Şimdiki şerait altında, iş sahiple 
rlnln ne büyük bir müşkülfı.~ çektik 
ıerioi bilemezsiniz. 

Yanındaki arkadaşla beraber 
üsküdarrn başka taraflarını ge
zerken. muhtelit kimselerle bu fikir 
Uzerlnde ,konuştum. 

Hepsi ve hepsi, ayni fikri. ayni 
ReYL can ve gönülden arzu ettıklerl
;,ı bana tekrarladılar ... 

Bütün bu kaza halkının arzusuna 
tercüman olarak bu hususta nazarş 
dikkati celbetmek için şimdi ben bu 
satırları yazmış bulunuyorum. 

HABERCİ 

:Kat1ata daic ----''hortlaklar,, 
L u ha.ı.ıaii:i l:cdlgıin'ü okucıuuuı 
D ın u '! ... Hesinııerinden, rcpor

•«.:.o Jarından bahsedecek değuım. 
..ııoşJanarak baksam, auı.ka ile oku
ttam bile onlardan pek anlamam. li'a 
ırnt bu sayıda. üstadımız Ahmet A
gaoğlu'nun "Hortlaklar,, adlı neiis 
lıir yazısı var. 

Ahmet Ağaoğlu'nun "anlattığ1 
lıort.iaklar gece yarısından sonra be
lirip de evlerde ut:ık tefek gürültü 
çıkaran, horoz ötünce de hemen me-
ıarlarına dönüveren nisbeten zarar
sız, hatta bir dereceye kadar sevim
li snyılabilecek cinsten değildir. 

Zaten her nedense onlar ı;:oktan beri 
lnglltere'den başka yerlerde gözük
mez oldu. lngiltere'de tuhaf tuhaf 
ananeler var diye bizde de birtakım 
lüzumsuz Adetlere bağlanmak isti
yenler bile geceleri evlerine yeniçe
rilerin geldiğini iddia edeıniyorlar. 
Hortlağın o turlilsilnden çok şükür 
kurtulduk, isprJ.tlsmacıların en be
liğ, en hararetli davetlerine dahi i
cabet etmiyorlar ... 
A~aoğlu'nun hortınkları ise hep 

aramızda dolaşıyor; hatt~ diyebili
riz ki hemen her birimizin içinde 
yaşıyorlar. Bu hortlaklar zamanı an 
lanııyan insanlardır. Zamana uymı-
yan demedim; bllı\kis, Ağaoğlu'nun 
da ısrarla işaret ettiği gibi onlar za
mana uymakda hiç bir zorluk çek 
miyor. Fakat onlar en yeni şairi de 
okusalar onda en eskilerdeki vasıf
ları arıyarak seviyor; en yeni, fi 
kirleri öğrenmek isteseler onlar, en 
eskilere irca ediveriyor; frakı aba, 
rugan iskarpini mest gibi giyiyor
lar ... Daha doğrusu onların en yeni 
şairleri okumalarına, en yeni fikir
lere taraftar görünUp en yeni krya-
fetıcre girmelerine bakmayın, içleri 
geçmiş asırlardan kalmadır. Onlarla 
konuşurken insan oğlu ancalt bir 
mcrhnleye kadar llerle;vip orada du
ruvermiş sanırsıntz. Onlarda yeni o
lan hiçbir şey bir zaruret değildir; 
onu l\det yerini bulsun diye, "Öyle 
de olur. böyle de olur!,, diye kabul 
etmişlerdir. Onların herhangi birin
den vaz geçilip geri dönülse içlerin
de hiç bir eza duymıyacaklardır. 

Ağaoğlu'nun bir ahbabı onlardan 
bir ikisinin kafatasım :ıçtırıp bak
trrmış: Meğer onların beyinlerinde 
physiologlk bir noksan yokmuş ama 
insan o~lunun be)·nindc Descartcs' 
tan sonra teşekkür eden çizgiler de 
görillmüyormuş ... 

"HortlnltJar.,ı olrndukça insan 
düşünüyor. ürperiyor, içine bnzan: 
"Acaba ben de onlardan mıyım? .. 
diye bir şüphe geliyor. Gerçek sôylU 
yorum. çoktan beri bu kadar "zen
gin .. her birimizi kendimizi müra 
]{abaya davet eden bir yazı okuma
mıştım. 

~ ... 



İÇERDE: 
• Slrlcecf nhtnnma gelen vapurlardan 

Yoku alacak ve çıkaracak mdallara birer 
tıamara uılac&ktır. Beledıye ~umaralı AD 

dallar fçlu bir tarile bam1amaya başlaml§ 
tır. Ealmln\ nazaran yeni tarl!e çok tenzt 
IWI olıcaklir. 

• Liman lfletmesJ. yoıc:uta.rm kolaylıkla 
çıka.bilmeleri için. Sirkeci nhtmund& dem 
ze dotnı inen cenif blr merdiven 7apbnzıa 
ya karar ftl"mffUr. 

• Ziraat !flerlnde, mtlr yerine at lrullaruı 
:ınuı bakkmıSa. ziraat YekA.JeU bJr Y.anuıı 
l!Jfhaaı hazırl&maktadır. Atlar hiçbir suret 
le haczedUem.lyeceğt Cibl, eayıın Terıtsi de 
almımyacaktır. 

• TUrkkuşu uçuş öğretmeni Vecihi bugiln 
Almanyaya gUml§llr. KrynıeUl tayyarec!miı 
bir yıl Almaı:ıyada kalacalc, tayyııredlik dok 
tora.sx verdikten IOIU'a memlekeUmtze d6ne 
cekUr. 

• TUrk - Yuaaıı topralı:ı·~ ... R -•uw.... geçen 
trenlerde g1lmrllk ve poııa muamelelerinin 
do.tUuğa uygun bir §ekilde cereyaı:unı temi~ 
etmek maksadlle yapılan konu~ netlce 
Jenmi~Ur. Teni AAIAJma jprojesj birkaç gün 
içinde tatblka l:l§lanacakttr. P.rojentn esu 
nı&ddelerJn<.Jen biri de §Udur: Tren'erde lld 
d0.9t \"e mUttoffk mllleUıı ilgili ~morları 
kendi hudutları 1çlııde bulwıayorıa.rmır gibi 
barcl<et edecekler, hudut olm~ :,yerden ge 
çlyorlann~ gibi muamele glireceklerd!r. 

• Bu yıl lzmlrde blrcok Jruıalar yapılacak 
trr. BcleC!lye relsJ yakında AnkAraya giderek 
devlet btıt.çesinb yardmı lst!yecekUr. 

• Uladağda lmı bıwttıklan bltmı,. otel 
'Ve kahve elelttriklerımloUr. 

• Xaden kl5mllr11 ocaklarında Jrul!anı1ıtn 
ıılltım 1ht.2yacuu önlemek Qzere A'kdeılz bu 
zumda on bin hdttarlık bir sahada ok&llpttl• 
ormanları yet!Jtlrilmeııı kararta,tır.ıtmıı, bu 
hwıusta ~elen ha.m\ıklara haflıulmr.ı 
tır. 

• Vil!yct ve kua .merknlermde zıraı .ua 
yiJ ltur:Wacak, hu k6y lç'ln en a.pğı b1r bek 
çi kullanılmak 11zere )kır be.kçlliğ'f :kadJ'olu 
dmlacaktrr. :Bekçi Amirlerine IG-40 Ura 
ücret verllecektfr. Bek~lkır .Z:S lira alacaldar 
dır. 

• Yllksek sıhhat §Orası toplantılannı blt.lr 
mıoUr. 

• Xtrk ıaeklz saatlik çalı~a zamanı ıhak 
kmdııki emrin, fe}ırim!Zdekl Mzı nıUeaeM 
terde matı~p ff~d·n~l\ıflt edllmed~ aııla 
§Wnl§tır. Bundan zarar gören il~er, ı, daire 
afoe flkAyete bcı§lamrılardır. Bu ıhusuıta mlo 
blr kontrol ba.,ıaıxıl§tır. Kanuna muhali! ha 
rcket edenler amlye,Ye verileceklerdir. 

• Devtet "l§ÇI slgortuı .. için inceleml"Je.re 
ba.'lıınınıştır. MemlekcUeki butUn ame!t'yi 
allkadar eden bu tqekkUlUn biran evvel 
faaliyete geçmesine 'karar verllml§tlr. Yapı 
Jan tet:klltatt&, her 'ça'.11'8?1 ameleye tekatıt 

lUk hakkı verilmesi ~ııu itibarile 'kabul edll 
ml§tlr. 

• Aym yimı.I ıtıçnncn gilntı KtZI!ayın aıt 
mxıııneı yıldönUmtıdUr. O g11n Anltnra.da ve 
yurdwı her tarafmda meı-aaim yapılacak, 
bu bayzrlt re.m.lyetın yM6nllıxı11 kuuuıaııa 
caktır. 

• ÇU'&bm sara}"DUD !amlı:t .b&kkmda 
GllznI .mnatlar ~tıd tarafmda.n b!r 
pllıı lha.ztrlamı:uftn". 

• lngWz illruı dUn &27 kurUf& attllJlJf 
tır. 

• CcretH vazl.!dlerde ça.lı§aılann ta)'1:1ı ve 
terfllne alt e882 nuaı&nW kaumamenln, tea 
d.11 llAyUıaaınm kaDunJ)'e't ltesbd.mes!nden &ı 
layı mer'tyeUen ıkalılırt1ınaama :urar -verll 
mJ,ftlr. 

• Bebek De 1ırt.ın;e arumdald )"Olun uıfal.t 
olarak 'YÇilınaaına ltarar veril~. Yolun 
mı:babara :kadar tamaml&nım.mııa .ç&lJ§ila 
caJrtır, 

• ÜSldldar adllye lılı:ı.uuım e*1 remde 
inpsı kararlaştırılmıııtır . .B1mı 'iki ka.t ola.ca.k 
aynca tilr de zemSD lkatı bulımacaktir. 1nııa 
at ılç1n ı:ıo.ooo :ııra ta.halsat !atcnm1Jt1r. 

• !'Uııkt,.e -.nat :mektepleri J11ezuııl&n 

cemtyeti ilk ~ dUıı ~- ttdare 
heyeti BCçimbıde reiııllğe t.elmı.r daktı:r 

Ha!ız .Cemal ~ cd.llmlJilr.. 
• ŞdırlmlzClıe !buhmmakt& mu .Almu aa 

kert heyeti dUn piyade atııı mekteb1ııJ we de 
nlz lı.emıl ı:tyaret et.mlJlerdlr. 

DIŞARDA: 
• ~ Jııım 'wır'I lltcmt M Ka.rU!1. ~ 

'J'e 1"r&nanm lm&ıw ~- Fn:mıı,, 
Suriye - &DcaJı: .....a...1mbı1 S&nca:k ata 
t11lıQnQn bld ~ ıtakdirde 1taa&k ed~ 
-ıtnl ilert ~- Bu T&d~te ıc6r.e Bu 

riye '!ka\ı! .... ıdn lliW'.a ~ ~e.ld.edlr. 
• l'1rmı-. :ım&1l.l'fl !JIUll:rll ile 'Bdlaııda 1ba1ı. 

kerleıiDdeıı ~ ıtdr IP'UJI &nuıın(la C1 

:rey&n ıedelı. ~ mlha,Yllt lbı.ilmıılı: lllr.e 
ıredlr. )(~&kereler ıınn.z ~eraller.l 

tarafm!5&ıl :J'BPO• kJl'k ~ lllerbg 1aJ 
mctmde'ld llstDcr.a:zı Meıme1ıt ~ 1Jwıa raOell 
ıb1r !lJlt.tkrU ıaltı!li lgb ~ 

• ısw.nn Kud1ll ~ ~ ıdlaıı 
ııstııma1 ~ an 1ı:ıa.ldı:rılmJ. 
·~ ~1llD'llın D uncu~ 

:mtl ,mm ibUtun ~ ~· lkuthtuı. ı 
l?UŞtu. 1 

• ur ıbUkft.....um. u lblm uuı ibu:ı.u 1 
ınaa t.ıUbn8l2 f'alujlld ~ Beynıttftl 

~-

Yeni Romanya 
kabinesinin 

siyaseti 
BaşvekU programını 

lzan etti 
BUkreş, 19 (A,A,) - Öğleden son 

ra yabancı gazeteler mümessilleri
ni kabul eden Başvekil Tataresko, ı 
yeni hükumetin dış styasetlni 1zah e
derek demiştir kl: 

" - Yeni kabine, hlcbir tereddüt 
gectrmeden, son dört sene zarfında 
takip olunan ""e Romanyanın de
vamlı siyasetini teşkil eden harict 
siyasetini takip eyHyecektlr Bu ısi
yasetln hedefi, sulhün idama.t ve 
ınemlekc hudutlarının müdafaası
dır. 

Küçük antant 4:erçeTesl içinde 
Yugoslavya ve Çekoslovakya ne Bal 
kan antantı cerccvesl dahiUnde Tür 
kiye, Yunaolstnn ve Yugoslavya tle 
glttlkçe daha mUsbet olaxak devam 
eden ittifakımız. milletlerimizin mu 
kaddeTatrnın Tilcnt bulması ve Av
rupanın merkeı:lnde -ve şarkında 
devletlerin su1h iı;inde 1nklşaf etme 
sl husu.slarıında. semereU faallyetl
mlr.in esas unsurlarını tefkll eyltye
cektlr. 

Polonva He olan itilfakımız, ara
m 17.dak{ g-aran ti mua.lıedesUe beyııel 
milel slyasetlmlzln mUsbet elema.n
larmclan biri olaralc kalmaktadır.,, 

Çanak kaledeki 
çarpışmanın davası 

Ç:ınakkıılede NdrA. burnunda Ka
popino adlı İtalyan gemisine çarpa
rak batıran İspanya bandıralı Ma
cell:ın gemtsıntn yaptığı bu kazaya 
ait davaya dün ikincl ticaret mabke 
meslnde devam edtıml~tlr. 

Kocası bapı~haoeye 
giden çocuklu kadın 

Dün Suıtanahmet birinci sulh ce
za. mahkemesinde Tahtakalede bir 
bakkal dUkkAnından bir teneke ~ey 
nlr çalarken yakalana Nlyazinln du 
Nl\ması 'Yapılmıştır. 

!Niyazi, peynJrl çalmadığını iddia 
etmesine raı;men ~ahitlerin ~ahnde
tl ve polis tabkikatı suçun kendlsl 
tarafından ıfşlendlğlnl meydana koy 
du~nnd~n pe~ ay yirmi beş gUn hap
se mahlium olmu!ftuT. 

alıkiım Niyazi. mahkeme kapı
smdan çıkarken, karısile .karşılaş
mış. kadın kucağındaki dokuz aylık 
cocu~u kocasının kucağına atıp ıun 
ları söylemiştir: 

- Çocuğunu al, beş 'ay ylrmt beş 
glln bak bakalım! •• Bende takat kal 
madı! 

Niyaıl karısına rica etmiş . y alvar
mış, nihayet zavallr yavruyu karısı
na iade etmeğc murnrtak olmuştur .. 

8 UyUk MI 1 let 
M t'ellslnde dl\nkll 

mUzakereter 
Ar.kara, 19 (A.A.) - Büyük 'Millet 

:Meclisi bugün Re.fet Canrtezin .reisli -
ğinde toplaomrı ve ihtiyat .zabitleri ve 
iibtlıyat askeri memudan kanununwı 

1bazı hükümlerinin de'ğiştlıilmesine dair 
ikan un l!y1hasının birind m'>.ddcsini mü· 
.zakere ve liyihanın ~cnchi keli.eneler -
<len ayıklanması için encümene ıiadeai -
n~ karar nrilmi)tir. 

Mec1is panrte5İ günü toplanacak"..rr. 

Azlık mekteplerinde 
TDrkç~ de~sler 

Azbk mekteplerinn, bütün det'61erinin 
Tüikçe okutturUlması hakkındaki ınü
ıracaat üzerine, Bakrrköyün:!l:1d Bezaı:

yao Ermeni okulu dünden itibaren bil· 
ıtün dc.r.sle.rıin,i Türk,&e okutmıya ba~a -
mıftır. Diğtr ck.c!la.r ıda peyderpey 
Türkçe tedrisz.ta lbaı1ayacak.lardır. 

Fransız kabinesi 
ltlmad kazandı 

P.arlı, ZO - Dün .Franaız: ımebunn 
:tm:clisinde !hükumetin ıumumt a:yaseti 
iizeırmıSe ı:x:üu.kerdere devam Olunmuı 
w: birçrik hatiplerin beyanatında.-ı BaJ· 
vekilin cutkun.dan tcnra ! 60 ı::luhalife 
bıJ: 399 ttyle Şotan kabine~ine itimat 
1be7m edilm:ıtir. 

MevBQt 
IWı.m:tli tarihçi .Ahmet Rcfiğin ıru • 

hıma ithaf olunmak üzere bugün u.at 
on dörtte Ka5ıltöyüııde Osmanağa ca • 
nliinde Kevlütban Hafu: Burhana Mev. 
lüt okutulac.aktrr. Kıymetli ü~ ~e • 
'Yenlerin ıelmelcri rica Dlunur . 

Xemuımun kerimeli 
a.ı&ka Belôs 

• 
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Bugün iPEK Sinenıasında 
Ttı:JJ~KÇE SOZLC 

Dişi Tarzan 
iki saat heyecan - aık • güzellik akıllara hayret verecek maceralar • binl erce vahşi - binle:'.:e figüran - binlerce 

vahşi hayvan. 
Ve ba1 rolde: Holivudun en gı~zel vücutlu en ıgüzel km meşhur DOROTY LAMOUR 

Bugün sa:ıt 1 de tenzilath matine 

ÇAGLA YAN Gazinosu 
Muarda fllmlerlnf ikmal edip memlekelimlza dönen ~eşhur Film Ylldızı 

Tl\HiYYE MUHAMMET 
Her akpm seanslarına de'\'am etmektedir. Ayrıca bayan Mualla TL 40335 

--~--~--~~~~------~--~ --------------------------------------------------~--~ =- • ,• ,_,,..... ~ , ' r, \ ' t ~ • ; • 

Günün meseesi 
Bozkıra hayat 

vermek azmtndeylz ! 
..,... ~.ı 2 inclde 

Bu tetkikler, bir hakikati daha or· 
taya. koymuştur. Yaylada, bağlar için . 
bir felaket olan filoksera - tıpkı ve
rem gibi - ya§ıyamamaktadır. Yayla
da yüzde doksan nisbetinde yerli as
ma yetişece!ttir. Yani üç sene sonra, 
büyük işin bağlandırma kısmı bitmiş 

olacaktır. 

Dört büyük dava 
Proje, şu dört büyük meseleyi hal

lediyor: 
a - Step, ye§il olacaktır. 
b - KöylU tezek yakmaktan kur

tulacaktır. Bağından budanan kısmı
la koruluğu ona her sene yakacağını 
temin edecektir. Üzüm, onun için en 
iyi bir gıda ve dalına r.ara getirir bir 
madde olacal::tır. 

c - Koruluğu vardır: yakaca.ğm.J 

a.rtık ondan çıkaracak. teze~i tarla-
1 srnaı atabilecekw... ilızyanın biı; bir. 
toprağı, Anadolu toprağı kadar fömal 
edilmiş değildir. Bugün yayla topra
ğında donmuş ve katılaşmış öyle cev
herler varfür ki, bunların yeni mahsu
ıu ç~itlerjni yetiştirebilir hale gel
mesi ancak onu gübrelemek ve pulluk 
kullanmakta mümkün olacaktır. Bu 
toprak bUoofuı köylünün alakasızlığına 
kil.&kündür. Yüzlerce senedenbtti üze
rine ayni mahsul ekildiği ve hiç bir 
5E!Y verilmediği halde, biraz su bula
bildiği zaman cömertliği, onun velfıt
luğunun \'e kuvvetinin en açık belge· 
sidir. 

d - Orta yayla.an, bilhassa köylü, 
az meY\·a y:er ve lüzumlu olan vitami· 
;ni b~ka ·vasrta1ar1a temin .eder. 

Her aile, kendi to~ğında en iyi 
yeti§ebileck mahsul cinsleri bulunan 
iki dfuıUnılük bir bahçeye sahib oldu
ğu zaman, 9000 köyde, 540.000 aile
nin 108.000 :hektar meyavlığı olaca:k
:1.r. "Fakat 76.273.000 hektar genirli -
gınde <Olan bütün Türkiyede 2..,5.903 
hektar nıe,Y\ a bahçesi olduğunu bili
yor musunuz? 

Bu tedbir, bütün Türkiye n Y\1l 
bahçelerinin sayımnı bir anda yüzde 
elli arttxl'acaktır. Yaş ve kuru meyva
dan YallllZ dış memleketlere yaptığı-· 
mız ~tı~ sekiz on milyon lira olduğu
na gore projcnın meyva kısmının yay

:Ia köylüs'Jne neler kazandıracağım i
zaha lüzum dahi yoktur. 

En pratik yollfar 
Ba'ka.nlıJc. planın tatbikı iı:in ço1c 

pratik çareler bulmuştur. Evvela köy 
kanununda planın tatbikı için mü.said 
mev:zu1a.r '\"e hükümler v.a:rdır. Bütün 
hazırlıkhır bittikten sonra proje aza
mı sf.i.-a.Ue tatbik edilecektir. Evvela 
batün köylerde bağ, :nıeyva bahçesi ''e 
koruluk yapılacak yerler tesbit edile
cektir. Kirizma ~·e hazırlama işlerini 
köylü kendisi yapacaktır. Köylü~·e 
1iznn olan çubuklar, fidanlar ve Ci
ğer malzemeyi devlet verecektir. Bj. 
:re:- memur köylerde kalacak ve mese
leyi nihayetine kadar. tamamiyle ibi
tinceve kadar işin başında bulunacak
tır. Etwılı ve devamlı 'kontrol :projenin 

&• Onümüzdeki Pazartesi akşamı 

1 S A K A R V A sinemasında 
ALBERT PREJEAN - CHARLES VANEL - FRANÇOISE ROSAf 

tarnf ından fevkalide bir tarzda oynanan 

MEMNU AŞK 
(-IENNV) . 

Saf bir kız ile &cfahetc dalmr-' bir annenin romanını tasvir eden bu e~ 
filmde Parisin sefahet ve e~lence yerlerinôe tereyan eden dramatik bir 

mevzu göreceksiniz. 

BUGON iZDiHAMIN öNONE 
YANIN EN GOZEL - EN NEFiS 

GEÇMEK, BOTUN 
• ve EN ŞAHANE 

DON· 

n me_şhur komikler FAUL KEMP, THEO L1NGEN tarafından ef61$ 
bir surette yaratılcın ŞAljESERLER ŞAHESERİNİ rahatça göre-

b:lmcniz isin_ bu filmı, ..BEYOCLU NUN en büyük iki sineması 

MELEK ve SARAY sinemaları 
birden ve ayni zamanda göstermektedir. 

SARAY: 12.30 (Tenzilitlı talebe ınati' 

SEANSLAR nesi) 2.30 - 4.30 - 6.30 süvare 9 dl 
: MELEK: 2 (Tenzilatlı talebe matinetO 

4.15 - 6.30 süvare 9 dil ~ 
• J..... .. . f • .... • , - ,./' 

'·;. ,\. '· ı, . • ·: 
•• ' w· • ··- • ~ '\· ~ •• ·'" - ~ 1r.. ~ : 

Baş, diş, nezle, grip, romatizrf1S 
ve bütnn ağrılannıtı derhal keser. 

rcabnıda !. Unda 3 kap ahnablUr 
isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakın~ 

~, ......... :'I'.,. .... ,.. .. - . . ... .. .•• ı . . 

-~ -----,--ril-~-J-tiifJ 
+;ı. .• • ~ . t· ~'. ! ; ' .:. . . ; ... 

TEKDÜGME 
bOtün tyarlan ot0tnllik 
tarzda tanzi111 eder 

PHlltPS 

1~.U.~UL: f 
:ıs,ao plAkla. damı muslldSl. 19 s..tJye.~ 

'Y&J)O ve k eman ırefakatlle, 19;80 ıııı.~ ~ .c.-,,J 
19,35 ikon!eram, doktor Sal!nı ~ IJl .tf 
tallklara taha.mmtll n:ı ndemi ~ 4' 
ıııe~bleri) , J19.;ri5 borsa haber.lerl, ~ 4' 
arksı.<!a.§ları tamfmdıuı Türk 111~ 1 
ib&llı earkılan, 20,30 Ömer Rıza~"' 
arar wa ı&O~ • .20,4.5 Semahat --...ııAI ~ 
ark&!a§ları 1.arafmıhn T.Ur:lt nı~ ~ 
halk r;arkıl&n, (R&t ayan) , 2ı;ııs ~· 1 

22,11' ajaıı.1 lh&berlerl, %2,.30 J)WCl& ~' 
peri '" qperet pa.rça1an, 2!,50 ıaoıı ,.. 
~"Ve~ gllntm ~ .23-.ofl-4 

bilmek i!tin evveliı. Sudan çayırı ektir- ıSOnra arılar, '1'raky.a köyJüsilJı~· 
dlııı. 'Or.erinde küçük san çir.ekleri o- rinae ibirer aervet ka~__,.:;te f' 
lan bu çayır her yerde kola.ylılda ye- Trakya O\'aları kuş sesine, yı:v--

• :mtJerlıl .e:ıı ~ ~ ıar:bda,'.a.rm -================-=--===== 
daıı ...,. J'lblb8f1 :Frttz ~·da~. bJ&'Dıı ltdç!dr n.aUmıt n ldmae tan.fmda.-ı ~ 1 
Amc:aya gttınek tııer:e \"Zlpur& lıln ml~tlr } ne tev~I e<!llml17 bir 1.§1 olmadı:~ ıôylemlı 
Frltz Veldemenn, Mreketl e3Ilaımc1a rcsmı Ur. 

ana hükümlerinden birini te§kil edi -
yor. 

Kh'M. Dirik 11unı.ı .anlattı: 
"- Trakr'-yı, asırlara vatan yapa- ı 

tişir. Toprakta çok iyi vasıflar ve bol dikten .sonra. bvııŞtııı.,. fi' 
•u aramaz. Bu proje Kema1imıin :rüyasıW 

Sarı ve bo§ yerler yeşil olduktan çekleştirecektir. - Ulus 
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., ... -~- .. ] Osman Cemal diyor ki : 

I~ Kurban bayramında 
~~~o~rn~e~k-v~ı~ıa~v=e~t~~-~~~~,~z~m~~ir~d~e~~~~~~~~~! 

1 Y 1 I da 25 me kle p Ve Otobu··sıer Jen doymadı ise. hani, bir aaha da doyacağı bu hindi bolluğu bir, iki ay daha bu 
Uı yok demektir. 1937 nin Gonb:ı.Jıarmda kıratta devam edecek olursa kurban bay 

S~ y b • 1 11 k k 'k sanki İstanbul civarına gökten küıne ramında artık koyun yerine seyredin siz 
q ısız ına ar yo ar orne aı tı 'kiline, sürü sürü, hindi yağdı! hindi kesenleri!.. 

hlanisa • • J tamir, (Hususı) _ Bdaiiye, Jdıir _ Çeşit çeşit, boy boy, renk renk.. • * • 
\7ah11 L1llfi Kırdar ir aene içinde bu vilayeti Adeta ihya etti de ,ıürültil ile mücadele ve kazaların ö- Altniı§tan yüze, yüz cma kadar Bayram dedim de hatırıma geldi.. 

Bu bl
• il k l Q JQn nüne geçmek için yeni yeni 1edbirJer al- beyen beyendğini al! .• Sonra çorbasını - Ne geldi?. r §f f ÇQ lŞ m Uı maktadır. yap, söğüşünü yap, kızartmasını yap, Diyeceksiniz. Onu da anlatayım da 

'1 d k b •• •• k f •• Bu cümleden olmak meu, Avrupa pilavını yap, ve artanını da evdeki dinleyin: 
-:.... U~ un azan Cl uy .l Ur aeyhatinı:!en yeni dönen belediye reisi kediler doya doya mp1etıuııer1.. şimdi burada adı sanı tôzım oımıyan 

Dehçet Uz, belediye tarafından ifletil • Hele bunlann yetmi~ be~lik, seksen- adamcağızın biri bayanına bayramlık 

~~ ~-~~ ..... --~ 
l'; :?isi Udfi K1t4.ar ~ :fırka kırmcmaam general Afi R.tm ~ 1a-

' a.mnn 1cilfa.i. mesmi>Mie '1InCJct.eyZilcri. t~ t'.di:yanZar 

' • (l!11$usij - :Bugün Marusa; 1 mı ~aa Cw:ı:il:ıwiİ.ret bayramı gününe 
~t il~ :\'~et merkezi aenilmeie tesadüf ettlli.lDlltt:r. 

1"arliJr ibir ıikt.lcme, ib'i.r yenilik 'ft tıba7 Liitfi !Cır&nn ·craat ıvc teıeb-
~ ~ aaeaiyor. lbüatı ~ <:riliyet merkeriuc inhisar 
~ . ilhaylıfma :tayin oıunau,fu- .etmiyor: ıbüıün lkar.a.lanmw da 1fimil 
\:.: ~~c bw pek u &!lece& ibulunuyor. 
b.~~ c:t .Ç.lndc: ıöfle ıb'ö.Yle lbir yıl- a ıeümleden olmak were; Turgulu 
~; ~C&ai devrıcsinaeiilbayL-ütfi:JKır. bovn& tiir orta ve b'ir iie ii1k mck
ct ~ ~ bir b~ lhüpSk ıeaer- :tŞlc lonca binmmn 've Turcutluya bai 

;j:ia ttti .acı:ıa. 1toymUJ, yenilik1er v1ku- lt Ahmetli nahiyesi merkezinde bir yatı 
!3 tılıı§tır. melite 'nin Salihli knasında; Cumhu· 

""' Qracıa , a· k ""Ptllllak • §.m ıye adar yapı'lan ve riyet meydanı, Atatürk büstıJ, koşu ıa· 
' tttn Ü.tere bulunan eserlere te- has.ı, .asri mezarlık ve hu kazaya bağlı 

1 ...._ ek 'istiyorum: (poyraz damlan) nda jandarma kara-
lı1cl:lllc}:~anisaaa kt% enstitüsü, 2 - kolu ve Mersinli köyünde bir ilk mek
tlaaı ~ et "hastahanesi, 3 - Parti bi- tebin, Alaşehir karasında; Sarı kız 
ti:rk' b ;- Asarı atika mlizesi, S - Ata köprüsü ve bu kazanın Tepeköyünde 
t~ll u. ,,arı, 6 - İnönü bulvarı, 7 - ibe~ sınıflı ilk mektep, Sarıgül nahiyesi 
9 ....... ;:;.et .bulvao, 8 - Zahire loncası, merkezinde asri su tesisatı, ve Yenl-
lı~ları t~balthane.. köy, Dereköy merkezlerinde gö,iınen 

l>et lla hitam ibulmuJ :ve Cum.tıuri- evleri. Kula kazasında muhteşem bir 
~ tzr{l'iUntnda .kiljat .rcsiml.cri yapil- ilk mektep ve asri mezbaha, Eşme .ka-
. tlcrkcıd zasında: günün ihtiyacına cevap vere-
l>~ C e temelatma merasimleri •.:ek bir ilk mektep, Gürdos kazasında; 
1 ..... ~~xnhur.iyct .bayramında yııptlan beted:ye dairesi binası ve Gürdosa bağ-

r ~ket kütüphanesi binası, 2- lı Salor, kurttutan ve A'•.:ılar 'köy
Sa~ ~e Muradiye, Çoban İsa, }erinde be§Cr sınıflı birer ilk mektep; 
' ~ Ydlmu köylerinin bqeT' Akh:sar kazası merkezinde; on be~ 
'ttisı::nc:1clı:te,p bina1uile aynı köylerin dersaneli bir ilk mektep ve Ak!lisara 
. l3urıl CVJen. baflı, Büknüş. Dereköy, .Beyoba, Sey· 

tık, Sa ilrdan baJka, Horozköy, İğ<le· i:lioba, Arbacıyüz, Çoban Hasan köyle· 
l'ucaıc ~~khyüz Karaoglanlı, !Kumko· rinde yine beşer sınıflı birer ilk mel<· 
~Clı::tc 

1 
°.Ylerinin yine beşer 'Slmfh tep binaladle kaza dahilinde 130 kilo-

lıt>tat efinio kü.§at törenleri yapılDlIJ metrelik telefon §ebekesi ve Sındır'ı 
~~~ -~laln:ı.a ıınşahlar köyleri okullanmn kazası hududundan ba~layarak mute-
~Ur a· lncrasimi ~.:ra edilmiJtir. aa.ait :köyleri merkeze bağlayan 1ıir ana 

' ,.. a 1Yc köyünün Cumhuriyet mey yolun kü_şat törenleri yapdmııtır ki; 
e .\ta.Uirk .anıtı .r.cmıi .ldi§atla- :viliyct mcr~ez.indcki .memlelcet hasta· 

4ıtın Tolgall Sarışın 
.............................. 
CASUS 

Hatıralarını anlatan: Mart Rişar 
Fransa:'lm en meşhur kadın casusu 

J -9-
:t ~ ~"l'.ev _ile dostlarının yaptıkları 1 - Canım si~e söylemiştim ya: ~ran 
t~r ~cr-...n ~ç j'\izü.tıii kcşfctmcği "V'C e sacla tedavi dilen l>e1'ikalı asker~rın a 
~le i .. ua ıisclc:::, oy.unlarına alet olma- ilelorine gönd: rmek ~ted:kler~ habct ler. 

l;>or: lkene5'!.uini :ihhar etm::fi §Ok _ i'Ö~rinize aldığınız vazifenin 
llt rn. m~-nleketime hit". bir suretle icnalık ge 

&.., nacnaıe'l•~ 'L': aa- -.ll • • • • ~ • A • • ~ ? -..,; a,p ''C:d" J. uıç tere ut ~tmguen tirmıyecegıne yem.n euer mısınız. 
ııı:ı. . 1-- llcn . ' . . . - Tabii c!e,&ril mH BöyJe lbır 'ey o 

CJe s:u:enım. · - . _ ..ı • um - ~'Üke mxyacagma yemın ,gurycr · 
~Clı>: ınmcl., bJOSlz ıbir .Jb.dın 0} - a ~ I f"" 'SII"ada 0· 
'ılL ı;ınııı zate bT GD! G t . . Ç11mıaga haı:ırlan ıg ın - • 
• ' 11Jaca);.__ n : 1! um. 81" A~J da::ını terkctmemi' olan I.fü:i, salona gel 
lt~li 

1 
snnıza ıemınım 1 Bu ~ce tcb!ı- . .d h anı 

ıı..., 0 ıtbileı:ek b - ah ba -ef eli. N~zarı dit:kati.ını ccllıe c:ı eyce ı 
""'t cd:_t. tr lit:y atte na • a-
~·\1 · tk h :far kendinizı 'kuvvetli hiı ve titrelı:: b:r sesle; 

:.:..r ~uıunuı: ': - Şemsiyeni •erir misi'l anne, de-':!z ncc~ye ıgidiyorrunıu? di, ~anya çıkat.:ağım. 
~ ~ e1çika hatlarını gc~crc.k ~ki cep 1 ''Yine §emslye·• diye düJilndüm. 

..... ::ı~ haber götı:irrnc'k lhım. fcMvyev de soğuk bir eeıle cevap 
~c habr:ri? verdi: 

melrte cıılan Kordon otobfillerinden kor- liklerinden ve oldukça irice TC beslice • manto için, gitr.1iş, çarşıdan iki buçuk 
na ve klakson ılbi gürültü çıkaran 'ilet- lcrinden bir tane aldınız mıydı tamam. metre bir kumaş almı§. Hem de metrcı;i 
lcri kaHırrruştır. Ayni uıul son zaman. dır keyfiniz! Mübarek ne yemekle biti- dakuz liralık bir kumaş- Ak~am üstü, 
tarda Roma ve Berli.n.de de tatbik edil • yor, ne ne yüzüne bakmakla .. kumaşı eve getir;p te: 

· k , Ge""en gun·· 'ı:nktım, birisi bunlardan - İşte benim canımdan aziz, ruhum-
m·ı ve aza.ıarm yüzde altm.:ı ni.sbetin- ~ 
de elciildiği görülmüıtür. dört tanes!ne birden yapışmış ve ikisi dan leziz b-ayancığım, sana bayram için, 

bir elinde, ikisi öteki elinde smtarak isted:ğinden ala bir mantoluk!.. 
Yaptlan tetkiklere göre kükson ve 

gidiyor. Kendisine sordum: Diye kumaşı bayanın önüne serince 
kornaların kalkması otobiis toförlerini - Yahu, siz evde zaten dört kişisi - hatuncağız açmış a~zım, yummu~ gö • 
daha dikkatli hareekt etmeğe sevkettiği ıniz. Bu koskocaman dört hindiyi b:r • zünü: 
gibi halkı da dikkat ve bası"rete sev1ı:et. d ı ı · · ~ B b' · , ,_ bö 1 
mektedir. 

en nası yeyece ;:sınız r. - u ne ıçım mantoıuıi ··y e? Bu, 
Strrtma.suu arttırarak: geçen yıllarm modası .. Bu yılın modası 

Bun::lan ha~ yakında b3Uan yaya _ Amma da yaptın ha! .. dedi. Bun- :i~ başka .. Hem bu gayet 'kalm ve :a-
kaldmml•n hari~e yüriimcs:i mene - lar:rn dördünü birden yeyecck değiliz.. ğır bir kumaş! Belediye, İstanbulda 
dilecektir. lfaftada. on günde, bir, birer tane ke- sırt hamallığıru yasak etmişken, ben bu 

Be1ediye kendisinin iılettiği Kordon serek öyle tüketeceğiz. . kadar kaim ve ağır bir yükü manto di-
otobiislerinin ma.Jc;ne arızalarını kontrol Koyund&n da ucuz, t;ığrrdan, ınanda- ye sırtımda tapyamamJ •. Al, bunu ce-
ed:cek memurlar yetiıt.irilmeai için, bu dan da .. Bu tlört tanesine yetmişcrden riye götür, sokağoı at, ne yapaıun yap, 
otobüsleri satan Al.manyadaki Büsi.ng iki yiiı ıebcn verdim. Hcf biri kesilip ben bunu istemem! .• 

1 1 . .. :U.. Bunun üzerine adamca;:._ du·· u··nmu" ..._ 
ate ye erıne uç memur göndereecktir. yolunduktan sonra en apğı ~~er bu • 6"'· !P 

Sanat mektebi mezw:ılanndsn aynlacak çuk kı1o gelir ki !kilosu otuza. düJÜyor taşınmıı. nihayet karar vernıiı: 
bu üç memur orada yeti§tirilecektir. elemektir. lkı - Ben bu kalın kumaştan kendime 

Kilosu otuza •. Ne aıı amma, biz, lo_ flık bir palto yaptırayım, sana da, 

Köylerin gelirlerini 
arttırmak için en iyi 

çaıe 
İzmir, (Hususi) - Vllyetimi% bölge

lerindeki zeytinci kua ve nahiyektle 
bunlara bağlı köylerde müstakbel köy 
gelirlerini arttınnai için Iayc1alı bir 
te~büse giri~ilmi§tir. Her köye yüzer 
delice zeytin aşılanacak ve hasılatları 

köy ihtiyaçlarına hasreclilecektir. Bazı 
köylerde tecrübe edikn bu usulden iyi 
neticeler alın:mıtır. 

Borsada ·ipek tmaU\t
henelerl gece 
çaıışmıyat!ak 

Bursa, (Huaust) - Bursa beledi· 
Yet>l halkı memnun eaen blr karar 
v-ermiştir: Maha.~ıe aralarında me\"'
cut ipekli !knmq imaı•thauelerlnin 
geoelerl çok gijrültii Çlkarttıklarmı 
gözönüne alarak halkın lstlrahatını 
temin b:Unmı.nclan bu ::imaıt.tha.nele
rln saat sekizdeu ;sonra faa.1iyeUeri-
nl tam etmelerini miinaslp gorm1i' 
n key!lyetl sahiplerine tebliğ etm•ş 
ttr. Bundan baş'ka nbaMarı saatse 
kizden evvel otomobillerin şehir ~a
hflinde 'korna çalma~arrnt da. yasak 
etmiştir. 

1hanesi müstesna olmak usere bütün 
bun1ar; ilbay Lütfi Kırdann 'teşcbbü.ea 
ile meydan almı§ ve netlcelcnmiı iler· 
leme. kültür, .genijleme -.e yükselme 
eaula.rma bağlı umra.n cserlcrjcJir. 

- llabim, ıcmaiyeyi tamire götür 
dii1.. 

Lıüsi, m=ur:p bir 8CSle bafırdı: 
- Malcs:m mi? • 
Jenevyev IJt~ı: 
- Haydi, biı:i r.ahat bırak. Dıpnda 

ne itin ıva.ı .! :Burada kal ve eğer Mak· 
sim biz yokkeıa celir9e... 

- Gidiyor musumu, nereye gidi
yarsımuz? 

- fsticvabın 1ılll bitmedi 'mi! 
Genç krz Jenevycve sarılarak ba

fırdı: 
- Anne, anne yalvarırım ıana c:t 

mel 
Fakat, jenevyev lcrı:mın kola.rından 

.sert bir !1aı:rile ile silkinerek kurtuldu: 
- Malro1 ol. Ve bilhassa bura<lan 

k:mıldama.. Anlryor musun? 
Diye bafıraı. Bana dogru dönerek 

ilave etti: 
- Ç&hı:ık, Mart l Hazırlan. Lüai si 

.:c sağlam ·ayükabı ~recek çünkü ılc
n;ı y()llaroa yüruyeceğiz .. 

AyakkabJdaki 
civt 

Lü&l oduma ~iderek 1«•.:aman bir 
çift 11eyya.h ay.aldcalmı getirci. 

Banlardaıl birilmi ayalıma ceçiriD 

kantalari:la hindinin de, tavuğun da por yarın birlikte gidelim, isttiaiğin gibi 
ba~a bir mantoluk .alahm. ! . 

siycı:ıunu yimıi beşe, otun yediğimize 
göre, bu mübareklerin lciloJan buralar- Uzatnuyalmı, ertesi gün ayni mağa-
da yü% elliyi geçiyor demektir. zaya gidilip orada beyamn beğendiği 

Önümüzdek bayramda hısxma, akra
ı>aya, CfC dotta evleriD&, %iyafet ver· 

mek isteyenler artık bol bol hindi kes-

sinler ve ziyafete gelenlere bol bol hin
di dolması dayasınla 1 Şeker bayramm
da hindinin, h'indi etinin ne kadar maı<-

Tarlada.bi·r 
facia 

Erzurum (Huıust) - Şehrimiz a
ixr cezn mahkemesi bur:ıda Uk defa 
görülen birkan giltme davasmı ru
yetc başlamıştrr. Yeni çıkan kan gUt 
ıme kanuna, böylece. ilk dera bu fa
ciaya tatbik edilmiş olaca.kur. Ha
dise şudur : 

Ar.aba köyünden .Mehmet, g~
ısiz ve hrrçın bir adnmdrr, her vesile 
Ue knvga çıkaran blr tiptir. Bundan 
bir müddet evvel n;ni köy halJnn
dan • .\hmet oğlu .Mehmet adında bir 
ndamla bir ta.rla mesel<!si yüzünden 
kavga etmiş, kavga bliyümüşr Meh
met t:ı.r1a komşusunu orada öldür
roü~tür. Jandarma biraz sonra katili 
,.·nkalıyarak adllyeye f;ötUrme'k is-

teın.lştir.Fakat hA.diseyi duya.n ~kar 
(leşlerinin ölümünden mUtecss1r .olan 
Sabri Ue :Selim, intikam almak iste
ml~1erdtr. Sabri ~e Selim jandnrma
nııı bütüıı ınU4alıales1ne rağmen "ka
til Mehmedi bıçakla -öldilrmUşlerilir. 
Böylece adt bir tarla kaYgasr bir 
kan .davu.r ~kUnl aJmıetır. 

ce bir çığlık kopardım. 
J enevyev hayretle: 
- Ne oldu? diye 80I'au. 
- Her halde ıayauldnda 01:- çivi 

var t Ayağımı dehşetli acrttt. 
Dernal \>a kocaman pabu_çu pkar

aım :ve sorabımın Kan 1çinae kaldığını 
cördüaı. Sonra oradan _ç.ıkardığnu bü
yük paslı çiviyi Jcneryeve gö.tererck: 

- Öyle ya çivi müf 1 dedim. Bak
.anrsa ... 

.Jenevyev tehditkir bir tavrrla km

na baktr. 
Çiv1ı.ıin ayağımda yaptığı yara ol

dukça ağırdı ve fena halde canmu ya
kıyordu. 

Jeıncvycv, lkaına öfkeyle bakmakta 
İITa:r ~diyordu. 

- Ab:lal kız, dedi. His bir :§eye dik 
:lcat etmez. 

Bana dogru dönerek ilave etti: 
- Çok acı .duyuyor musun Mart? 
Ayağıma pansuman yaptıktan son 

ra, bir kaç adım attım. Jenevycv aor
du: u 

- Yürüyebik•.:ek misiniz? 
- Yürüyebileceğimi üınid ediyo-

ırum, ma.amaf ib kilometrelerce gitme
mek tartiyk ! .. 

İIC21 boyunca uza~ büyük yolu ta 

mantoluk batka bir kuma!ı al.mm?§ •• 

Sonra da zavallı adam h~r iki ktlmöışın 
sarılı olduğu koca paketleri yüklenerek 
caddeyi tutmuş. 
Akşama doğru işinden çıkan bay, ge

ne her ilci paket koltuğunda olduğu hal. 
de önce kendi terzl&ıne uğramı~ ve za
ten orada vücudunun ölçüsü belli 
olduğu ~in .terziye paketin birini :uzat
ım}: 

- Şwıdan bana bir palto... Fa.kat, 
gene eski paltom gibi babayani bir 
§ey .. 

Ve oradan ıçıkıp ba.Yanm terzisi olan 
bir .kadın ter.r:.iye yanafmJı: 

- Bizim bayan bue-ün si~e uğradı 
mı?. 

- Evet ufradr, kendisinin yeni bir 
ölçüsünü aldrk.. Şu model üzerinden 
bayramlık bir manto yapaC'ağu:.. Ku _ 
maşı bekliyorduk.. 

- Buyurun kumaşı da getirelim if· 
te?. . 

- Pekli.lıil Bayan ü_ç gün sonra pro
vaya buyursun 1 •• 

Uç gün sonra bayanla bay, kendi ter. 
zilerine ayn ayrı provaya gittikleri za
mım ne görseler beğenirsiniz? O kalın 
ve ağır ıpaltoluk kumaştan ıson moda ve 
gayet süslü ı>Üs1ü bir manto, ve deaeni 
gayet ıpk, hafif&e 'kuma'ktan aa tam ba
bayani .bir pa1to biçTimem1~ mi?. 

Osman Cem&1 KA1".GILI 

kip ettik, sonra kırlara ısıptik. Soğuk 
bir ya,fmur yağryor.du '-'e süriilmü§ 
topraklar üzerinde 'ü_çlükle ilerliyor
duk. Nihayet bir .köy:in ilk evler.in 
ıeldik. 

Jenevyev: 
- Dünkok köyü 1 
Dei:li, bana bir harabeyi göstererek 

ilave ettl: 
- Beni lbir dakika ıurada bck1e

yinJ_ 
Bir saatten fazla bekledim. Nihayet 

elin.de iki emprime pardcsü 'ile 'g'eldi °" 
bir tanesüıi bana uzatarak: 

- Şunu üzerinize geçirin, dedi. 
Yoksa yağmur kemiklerimize 1wiar iJ· 
liyecek .. 

Pardesüleri sırtımıza ~e~irdikten 
sonra yolumuza devam ettik. Yeniden 
çamur ve obüs çukurları içinde güçlük 
le ilerlemiye başladık. 

Birdenb:re durakladığımı gören Je 
nevyev sordu: 

- Ne oldu Mart? 
- Ayağım fena halde ağrıyor! Artık 

yürüyemiyorum! 
- Biraz •.:esaret 1 
- Hayır, bırakın beni!. Artık taham• 

mülüm vokl 
~Devmmvar 
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Bir manikürcü kız diyor ki : 

Saç boyaları 
Gelişi güzel boya kullanmayınız; 

gülünç olursunuz. 

"Kadın hayatta yalnız 
k endine güvenmelidir ! ,, 

Kadınlar için saçları boyama modası 
aldı yürüdü. Gerçi bu boyanan saçlar 

tenilirse krna hamur haline getirilirken 
oksijenli su kullanmalıdır: Ve ilAve ediyor 

bazan pek hoş görünüyor. Kına 100 gram, oksijenli su 100 
Fakat, çok dikkat lazım. Zira, pek gram. 

teblikeli:iir. Kimyevi boya:ar 
Saçlarınız kumral mı, yoksa siyah Avrupadan gd~n ve memleketimiz • 

Bu asırda bir kadının, hayatını 
başkas ından b eklemesi kadar 

saçma bir şey olamaz 
mı?. Tabii mi yoksa boyalı mı? Saçları- de yapılan bir çok boyalar vardır. Bun. Duvarları ma,·i, kapıları, aynala-

1 ) ·b· d 1 rı, masası mavi boyalı, şık bir ber-
ruzın rengini iyice seçtiniz mi, simanıza arın en iyileri (Para tertı ın e yapı • b 1 er sa onu ... 
yakışıp yakışmldığma d:kkat ettiniz mış olanlarıdır. Bunlar; taçla::ı pek Kenarda. kUçUk mantkUr masası-
mi? çabuk boyar ve uzun mü<ldet clevam e- nın önünde gtizel manllcürcil Lili 1-

Güneşte, veya elektrik ziyası altında der. le karşı karşryayız ... Onunla ralınt 
nasıl görünüyor? Bunlar, çok dikkat e- tik evvel, st.çların clibine, yani ba~ rahat konuşmak tçin, tırnaklarımı 
· <lerisnie ve göz kapaklarının i:stüne va. ellerine teslim ettim. O işile meşgul 
dile:ek şeylerdir. 

zelin sürünüz. Boyayı kullanırken de olurken ben de onunla. konuşmak 
Her renk. her çehreye yakı~z. elinize lastik bir c.ldiven takınız. Saç- ve o bir gazete için konuştuğunun 

Gelişi güzel bir boya kullanmak doğru lan yıkarken :leriJer de boya eserleri fa rkma varmadan onun ağzından 
değildir. insanı gülünç yapar. k'llma>nasına d'kkat ecliniz. dUşüncelerinl, hislerini öğrenmek is 

Bunun için tavsiye ederiz: Saç • tiyorum. 
larmız boyatacak mısınız, her hal:l:-. Şişli muhitinin zarif bayanları ta 

rafından çok tanrlmış ve çok aranı-
usta bir berbere gidiniz .. A~c;ğrdaki tav lan bir şahsiyeti olan dükkAn sahi-
siyelerimiz, ara sıra, saçlarınızı bizzat bl Bay Celı\l Nuri, eline aldığı bir 
rötÜJ etmeniz içindir. takrm maşalarla güzel bir bayanın 

Saçların rengi başına altı aylık ondüIAsyon yap. 
Boyalardan bahsetmezde'l evvel tabii makla meşgul. .. Saat tam öğle san.

ti ... Dük::An nlsbeten tenha olsun dl 
§eyleri söyliyelim: Saf su, bazı hafif ye bu s:ıatl intihap ettim. 
renkli !!açları değ:ştirir. Bunlar sarım· Biz konuşuyoruz. 
ırak veya kola renğine yakın bir renk _ Demek ki evlenmek sizi ürkütll 
alır. Bu ekseriyetle, her gün saçlanru yor öyle mt? diyorum. 
ıu ile yıkamayı adet edenl:rde görü - - Evet efendim. Evlenmek bent 
Jür. . çok korkutuyor. 
Soğuk veya sıcağın şid:ietı: olması - Ya. diyorum, evlenmeyip ne 

(Rüzgarlar, deniz havası) bu saçları yapacaksınız '! 
krrmızılaştrrır Güne~, açıkla~tırır. Yağ - Ne mi yapacağım?.. Çalışıyo-
lı Briycınfnler d~ koyulaştırır. rum ya! .. Çalrşacağım .. 

- Bir glin çalışmaktan bıkmıya-
Boya'arın tasnifi cak mısınız? 

Saçların renklerini değiştirr.ıek için _ Hiç insan, çalışıp hayatını ka 
b:r çok usuller vardır: zanmaktan bıkar mı? 

Öğlenden sonraları giyinmek için gii-
1 - Saçların asıl renkleıini değiştir- - Delki yeni çalışmağa başlamış-

meden, açıklaştı•mak veya koyulaştır • zel ve son moda bir rob. Siyah ı;e ka- sınızdır da onun için böyle söylUyor-
mak. lın danteladan yapılır. Bel, cep ağızla- sunuz. Belki yorulmamışsınız .. 

2 - Renklerini tamamiyle değiştir rı ve yaka, ip biçiminde sırma Tror- - Yeni mt <:alışıyorum?! 
mek, donlarla 8ilslcnir. Diye ~llltıyor: 

Bu da iki suretle yapılır: Eğer saç- - Ben on iki yaşımdanberl h" .. a.· 
J 

tımı kazanıyorum .. Ve bir gUn ça-
arrnızın rengini koyulaştırmak istiyor

lışmaktan bıkmadım. Çalışmak. in-

{t ... :::::::=::::::==::::=::::::=:m •.. 1::::: 
• Anketi yapan : li 
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yordu. Ama şimdi geçti .• Çok mem
nunum... ı 

- lş hayatıııın kadını yıprattığı 

söyleniliyor? 

- Yalan ... Eski kadmlar, evlerin
den çıkmazla.rmış da sanki daha mı 
genç kalırlarmış? Eskiden kırk ya
şında kadma kocakarı derlermiş ..• 

BugUn !nsat adip etrafınıza bakınııt 1 
dn söyleyiniz ... Kırk yaşında kadın
lar, arasında, hem de çaltşanlar i
çinde yıpranmış olanını htç görUyor 
musunuz? 

sanız, sade bir boya ile; yok eğer fdaha sanı insan eden şeydir. Çalışan a-
açık olmasını arzu ediyora3nız, tabii ren Ev kadmı ne bl'mell ? danı efondidir. Kendi ekmeğinin, - Kadınlar çahştrğı tçtn evllUği 
gi tarr.amiyle defiştirdikt~n sonra.. ..-G.":""" .. -kım-J - - 1 - . 1"- • ? kendi kesesinin, kendi parasının sa kısa ömürlil oluyor, diyorlar. Ya bu umut ta ar nası temız enır 
Saçları boyamazdan evvel hlbl.. na ne dcrstniz? Şimdi ailelerin tadı 

Yemek yenir yenmez gümüş takım· 1 ı · 
İyice yıkamalıdır. Aksi halde boya Bu asırda bir kadının hayatını ka mamış. 

iyi tutmaz. Yıkarken çok dikkat etmek larr sıcak su ile yıkayıp kurulamalı ve başkasından beklemesi kadar saç- - Eskiden tadstz aileler çokmuş .. 
tutam tutam temizlemek lazımdır. Su : kaldırmak Arasıra bu suyun içerisine ma bir şey olamaz .. BugUnkü sevda- Fakat boşanmak daha azmış.. Ama 
ya biraz amonyak karıştırıp kullanabi _ bir fındık büyüklü~·:inde soda koy- ıarı bugUnkU evlilikleri görüyoruz.. boşanmanın azhğt kadınların hayat 
lirsiniz. Şampuvanlarda saçların kir _ malıdır. Kadın hayatta yalnız kendine gü- farından memnun oldukları için de-
lerini, yağlarını alır.. Kristal takımlar nasıl temizlenir? venmelldlr, yoksa başına çok şey ğll, bir iş, bir ı;anat becereme 

gelir... diklerinden ileri gelirmiş. O zaman 
Daha iyi kaynamış yağmur suyu ile Islak bir bezin üstüne bir miktar çi- - Siz kendinize güvenir misiniz? kadın dlif.;UnUrmüc;: "Elimden bir tş 

ovarak temizleyiniz.. vit serptikten sonra iyice uğuşturarak - Elbet .. Ben kendimden "kendi gelmez bir şeyler bilınlyorum. Ko-
Saçlar; aşağıdaki sulat1dan biriyle ıs- silmeli, sonra bol suda çalkalamah ve zanaatımdan başka hiçbir şeye gil- camdan ayrıhrsam yapabileceğim 

Iatıhr. Kurudu'·.tan sonra, ı'stenı'len tüysüz bir havlu ile kurulamalı. venmem .. ,, h. . V r. iş. bir ızmetçiliktir... derr.11ş. e 
renk husule gelinciye kadar yıkanır. - Mesleğinizin size verdiği hiçbir b . b 

K 
zahmet Yok mudur.? ölilm aza ı geçlrdlğı halde oşanma 

. • estane rengi saçları sarıla•tırmak ğ cesaret ed 1 K d lar ra ıçm: ,,. Soğuk aya k la r - Hayır .. Btl!kls ... Buraya tstan- a emezm ş. a ın " -
bulun en kibar, en şık, en tatlı dilli lışt1ğ'r için ailenin tadı kaçtı diye dU 

Alman papatya çiçeği ıoo gram; kay- Bazı kimselerin ayakları he.. bayanları geliyor ... Manikür, kuva- şUnmek yanlıştır. Herhalde o zaman 
narmş veya yağmur suyu 1,000 gram, ınen daima soğuktur. Bu hal, kanın för, onlar için daima kendilerlle ko kocalarınm fenalıklarına taharomUl 

Kestane renğini vermek için: iyi deveran etmemesinden doğar. Bu nuşulan bir arkadaştır. Dalma tatlı, eden kadınlara yaşayacak bir şey 
Ccvzi yaprağı tozu 20 gram, dövül - vaziyette her sabah ve akşam ayak. tatlı konuşuruz, sonra, işim temiz verilseydi. O zaman kaç ailenin ge-

Bayan Lili 

~ 

A 1'.' 
yor, Te bedbe.ht olmıyor. Boşanı •v' 
Bedbaht bir evllllk, herhnlde uo~aır· 
maktan çok daha fena bir şer te' 
Hem bugün çalışan kız esasen ~sof• 
medlği bir adamla da evıenın1{et' 
Eskiden babası annesi evlen der 

1
(1 

mtş. O da "bir ekmek getirsin,. d ~~ 
bütün havatmı sevmediği bir ad9o ,,, . ~~ 

bağlarmış. Şimdi çalışan kız se"' 6ır 
dtğl erkekle evlenmeğe mecbur ~e' 
ğlldtr. Evlendikten sonra da M!ııtıO 
yi kocasından bekliyemez... Çü tJt' 
bugün erkek kazançlarının bir e. ıırU 
yi geçindirmeğe yetişmediğini g 

yoruz. tfl' 
- Demek sizin için çalrşmalt 

dir. ~ıı· 
- Benim için kadrnların çatıŞ90ıı 

sı, kadınlar için bUyük nimettir· ııl• 
• d~ 

elan ştkA.yet etmeğt dllşUnen ka şş'' 
ben kendi hesabıma, aklına ş 
rım. 1ııe 

Sonra sözUnU unutarak, aklt iŞ 
gld iyor ve: 111ıe• 

- Hangl numara lft.k tsterslt ~ı 
diye sorarak sözünü kesiyor; acı 
olsun koyu mu?, [lJı/Ş 

Suat DE müJ metc mazısı 30 gram, çay 3 gram, lan kolonya ile masaj yapmak fay- iştir. Gllzeııııc.e, sUse, alt bir tş .. tık çlmll olduğu meydana çıkardı. Bu-
dalıdır. 6 dl kaynamıJ su soo gram .• Yanaı kalıncrya ı-----------------•z11am;..;a;.;;n;;l;a;.r ..;t;e~c~rü:b:;;e;s~i;.zl;i.:ğ;.;im;..;b.;e;n;.l .;U;;z;;U~..:g~il;n~k;;.en;;;.;n;..e;.;g.;lilllv.;.en;.;t l'~·o~r.;., .;1.;.şi;.;n;;e;_;g;Uv~e;;n;.ı;._ _____________ ~~ 

kaynatınız ve flitre ediniz.. ı-

Saçlann boyanması 
En kolıay ve en çok kullanılan ıey ok 

eijenli sudur. Saçların rengini tamami-

le değiıtirir. Bu su ile saçlar, y~ platin 
eansı, ya da kırmızıya mail sarı bir renk 
alrr. 

Okıijcnli suları renkli ıişeler de sak 
Jamalr, ağızlarını kapalı tutmalıdır. 

• Koyu siyah saçları &arılaştırmak için 
bır kaç kere oksijenli su ıürmek ister. 

Tabit boyalar 
... En birincisi kınadrr. Bu; ceviz yapra 
eı tozu karıştırılarak lapa halinl:ie kul
lanılır. 

Saf kına, beyaz saçlara kırmızımsı 
lbir renk verir. Koyu renklileri de ma _ 
un rengine çevirir. 

Renkleri koyulaştırmak için kınaya 
çivid fidanı yaprağı tozu karıştırılır. 

Kestane rengi için: 
Kına 50 gram, çivit fidanı yaprağı 

t"IZU 100 gram. 
Koyu siyah bir reni: için: 
Kına 40 gram. çivit fidanı yaprağı 

tozu 110 gram. 
Çivit fidanı yaprağı tozu } erin~ cc. 

vi'-' yaprağı tozu da kullanr:~a olur. 
Saçların daha açık renkli olması is-

-1-

Size burada anlatacağım macera, kanlı, kor 
kunç ve hiç işitilmemiş bir tşttr. Bugunden kırk 
yıl kadar önce başlamış, olmuş bitmiş olan bu 
tüyler tirpertlcl hfl.dise üzerine o vakitler lngllte
rede, Fransada, Amcriknda ağızdan ağıza bir ta
kım sözler dolaşmış olduğunu, TUrktyede yaşı. 
yan ve bubün çok yaşlı bulunan yurdaşlarımız
dan, hatırhyanlar acaba olacak mıdır? 

Ancak en kanlı ııerdeleri uzaklarda, esrar 
kaynağı ve esrar mezarı ısssız. ucsuz bucaksız 
dış denizlerde oynanmış olan bu facianın büylik

lüğllnü. işte ilglli olan devlctlcr,lrcndllerince çok 
haklı sebeblerden dolayı, o kadar gizli tutmağa 
~·alışmışlardır ki: O vakitler Abdülhamit haflve-
lerinin ltorkusilc en tanınmış Avrupa gazetel~ri
nı <11Ierinc almaktan çeldncıı Türkiye halkından 
o şnyiaları pek az kişinin duymuş, duyanların 
da bugün pek azının sağ kalabilmiş olduğuna 
1na11ıyorum. 

~imdi ben. okuyucularımı. ho~ sözlerle yor-
maktansa, o zaman daha yirmi yaşında bir Türk 
genci olduğum halde o eşi görlilmemiı:ı korkunç 
facia~·a nasıl karıştığımı nnlatmağa 

7

başlamalı
yım; çUnkü hayatımın şu son ı;Unlerinde olsun. 
başıma gelenlr>ri yazmadan ölecek olursam-me
ıarrma gözlcı im açık olarak gideceğimi pek tyl 
lnllyorum. 

Ben, İstanbullu, temiz. epeyce zengin bira
Uenln çocuğuyum. On iki yaşında iken anam ve 
babam birer yıl ara lle ölllnce, yıllardanberi Mı
eırda bulunan v~ orada pek zengin ve pek bU
:illk blr adam oldu&unu her vakit duyduğumuz 

amcam lstanbula geldi; annemin a.krabaslle bir 
takım miras ve mal işlerini düzelttikten sonra 
bent aldı; Mısıra. götUrdil. lstanbulda baba tara
fından kimsemiz kalmamıştı. Annemin akrabası 
ise nek uzak kaldıklarından bizi korumak ve 
büyütmek Mısırdaki amca f1;ln bir vazife oluyor
du. 

Mısırda çocukluk hayatım prenslerlnkine 
uygun bir parlaklık, rahatlık ve bolluk içinde 
geçti: amcam, o zamanlar herkesin yanyan bak
tığı "yeni kafnll,,lardan, tuhaf bir adamdı, evlt 
değildi, bUtUn merakı avcılıkta, glizel yatile de
niz seyahatleri yapmakta, her posta ne Avrupa
dan gelen sandık sandık kitaplar, gazeteler ara
Pmda yuvarlanmakta idi . 

Ben on sekiz yaşında lken amcam öldü; pek 
tenç ve pek zengin olarak geniş ve güzel dilnya
da yeni baştan ~·alnız kaldım: Amcamın bütUn 
serveti bana geçmişti. 

Yirmi yaşıma geldiğim vakit ben tyi tahsil 
r,örmüş, amcamın sa~nı~ında onunla, ölümünden 
6onra yalnrz veya dostlarımla dört beş kere Av
rnpada dolaşmış, çokça okuma ve spor düşkünü, 
lAkln herkalde ağırbaşlı bir gençtim. Böylece, 
amcamın bıraktığı büyük para ve emlAk sayesin
de hayatımm geçişi, aşalı yukarı amcamınkine 
benMmlş bulunuyordu. 

Bnşıma gelen bliyük macera. daha yirmi ya
~ımda., amcamın iken, art?k benim olmuş olan 
yatla ştmaıt Avrupada dolaştığım sırada başla
mıştır. 

1895 yılı idi. tekenderlyeden yatıma binmiş. 
pek hoş bir deniz gezlnttsl tle cenubi Fransa, İs
panya kıyılarını dolaşarak Londraya gelmiştik. 
Londrada llzım olan ve gUzel görünen hemen 

Haber'ln deniz ve macera rouıaıu: 1 

rJ ge' 
her şeyl ve her yeri tekrar gördUkten son rıstıı 
ne yatımla Fransaya geçtim, dilşilnccm l'~e>'ıııt 
de birkaç ay geçirmekti. Şurasını da söyfü g.tıı~ 
l:i: Londra bana, bir deroceye kadar, yarı"' ırdl' 
gibi geliyordu. Oksford linh·ersiteslnde g~ 6oSt 
ğim beş yıl bana bu büyük şehirde pek ço betlJ' 
kazandırmıştı. Fransızcayı da iyi btımekle ~~et 
ber ingtlizceyi de orta derecede, hattA. ınune601Jl• 
sayılan çok !ngllizlerden daha tyl biHY0:nd''' 
Şarklı •e çolc zengin olmaklığım ise µ 1' ~
Paris gibi merkezlerde insana nekadar ço 8 bl' 
ıerylizler, tatlı diller hazırlıyacağmı berk~1ı6' 
ıtr. Bundan başka genç olduğumu da akli 
tutmalrsınız. tll1ı1' 

1897 yılında "Kartal .. adındaki yatı,.9•ıı 
Fransanın "Kal~ .. limanına girdiğimiz .şt>flıı 
şlmendlterin bizi atacağı Parls şehri bana> 
C'tlık duygusu vermekteydi. degıı: 

Bu Pnris yolculuğunda yatta. yalnız ı;o1l 
dim. Yanımda birkaç dostumuz daha vardı~ o•ıl' 
lardan biri Ali leminde benimle Oksfordd ~0,-dıl' 
muş \'e İstanbullu zengin bir atlenin çocug 9 r61 

Yanında on altı yaşında kızknrdeşi l~~ı. ~ ttJ~ 
öteki ise burada şimdi bile şeklini ve yuzilD JJ!.1'ııı 
olarak tarif edemiyeceğim bir lng!Uzdi. tıllır 
ona bllmem tam manasile bir "dost,. dlY8 _.11 
ıolydik! Bu bir bakışta elli elli beş yaşınd 
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Venüs mabedinde insanların 
g"iizeJiiğe 18kayd kalmalarına -

.. 

".\ tahammül edilemezdi 
l!sı!::: harp gemilerinde kürek çı>ken lzbandut irisi Afrikalı 

'zlnclrlerlnl şakırdatarak yatuk odasında dol ·•şıyordu." 
Delliz - 11 -=-

be\J rnasına . · . bulunmadığı için h uçuk Asya nasıl 
Ardeşirc boyun eğmiş bulunuyorsa, 

hir!erini sar an umumi nefret onu 
mutl:ıka altedcrdi. Fakat Perikles 
yalnız büyük bir ha tib, yalnız zeki bir 
siy..ısl ve yalnız bir harb adamı değil
di; At inanın ve Bellas'ın büyük min· 
netini kazanmış bir büyük anıirahn 
da oğluydu. Aspasivanın rezaletleri 
ile Hellas §chirlcrlnin çalkandığı 
~ünlerde büyUk nmiral Kısantip'in 
traolılara karşı ka7.andığı znfer he
nüz unutulınamı~tı. Zira Hellasın bü
yük düşmanı Iran, hala Ktiçük Asya· 
yı <'!inde tutuyor, hala Ege kıyıların· 
da bulunuyor ve Akdcnizin şarkında· 
ki ülkeleri kasıp kavuran bu tran:n 
denizlere hükmetmek, Ege adalarını 

. "~ ln \ Hhr; mermerler oem· 
ıııen gU ce altın sicimlerle gökten 
~a ncş s . 

n kı~ar ' erın taşlıklarda . şakala-
~0ılaıı1y0~n Yeşil gözlerinde yaka-
eıseıere · Uzaktan bakınca zümrtid 
~h· Yaslan be r ır, kem ~n mbeyaz evlerıle 
11llıış ir· erJerı \'e göğüslükler:i çıka

l'ııı1 h 1 \e ol :ıtırı gun Palmira kadınla-
atıyor. 

~as . 
~·a ... ~ra<Ja ls h . -
h ' l\ÜçUk a ertUz dogmamıştır. As 

bet!Uz lsk Asya. Mısır. Hind ,.e İran 
u dU ender· ı . 'nYan 1 taıumamı~tır. Roma 
erın Ycnı ın ortasında nesli belirsi1..
llıat bir k Yeni sığındıkları adı anıl-

0YdUr. 

~() . . . 
l:ıır Ça'dayıı h· • 

sonhah · 4Xtllada tam 406 yıl var. 
d Aternıcr ~ günü. 
"'\llu kapı avuzlarda incir ve Uzüm 
·ıııd ar yij..t: 
lıa an ak c.uyor. Arslan ağızla-
~1\'Uııarcı:n ~Ularla itilen bu kaplar, 
a li'oça k done döne dolanıyor. Gü

b~ak, bi:dı~ıaı:ı ~krak kahkahalar 
tıı a!l kıta Yırınıncı asır kızım hica
tı\ ( irıcirIQr:lacak maceralar anlata-
11\'·ıcr saldırıyorlar. Bunlar, 
"1\ tıb1• Q baldırlarından tutkallan· 
.. :ıtı Yası 
Si~ı~ ı 1.. • anınışlardır. Ve taşlığın 
~ııı e g1d~ı ılc kızışmıyan, su şınltı
'>ı '1 \'e anmıyan mermer sUtunla
le f 1·'1,f hcykcllcrindı>n bu ir.l ı,., ı. 
~l'~ed~~f!-hir ırol-ıonot !;Ok güslük-

O"at Iır. 
l'L ı kad . 

" "ııa .1 ın ... 
.raı ı it b k 
~İli ?lı~l'ılt a an sanır ki, bu bembe-
~IU Ce tııcr~rlcr arasında o, bir başka 
deıı,ç~·e dal:rdi~: Fakat bu mermer 
le . 1ki b... n goz onda yeşil somaki· 

~ıı b "nck .. 
~td "nelt .gonnekte gecikmez. lki 

1'\ en inbiklkı Foç~y~ saran y:ş~llik
e~ı a· cnınfş ıkı damla gıbıdir· 
ll •r· ' 

~aı ır .•. 
llıııı lncır - .. i ~ib v bir yapragı uzer nde 

hen' gune§i danııa su nasıl bir billur 
8(ı,, ek de t ı§ıldatırsa, bu iki yeşil 

"l'a 1 Pkı .. b~~~ onu . oyıe gelen ziyavı emer, 
ll a lllhirı hır başka ateşle, bir 

~5~ lı Yeşi) ~ knrıştırnrnk püsklirür. 
bQ~1Ctiaır. Gö nekI~r, ~?çalı kadının 
~r ~ ışııdı zlerın boyle renklisi, 
~aşıra Jı~nı ve böyle ateş saçanı 

tl ların kadınında buluna • 

~an u 6yıe t 
a kal'Fıı ~lsırnıı bir kudrettir ki, t. 

0Yacak kahraman bileği 

\·,h-
-.q• <\. 

~ • lJ lhr.a &,'11 

1 .. 1 • b 
b:ı.ş!•a !;ehirlcr de !w< ın gı;z.erınc u 
ilahi manayı \'cn.:ıı sıhirli kudretin 
sırrına ul:ış:ımndıkları için bu yeşil 
gözlü ka<l.nlariyle F'oc;u. asrın bütün 
gönillkrine hakimdir. 

il 

Mıliıaan lam dort yüz nltı yıl ön-1 
ceki bu sonbahar gününde, on beş ya
şından kırk yaşrnn lcadar bütün Foça 
kadınları birer gelin gibi süslenmiş· 
!erdi. Zira mabede gelen yeni Venüs. 
halka bugiin gösterilecekti. Bu hey. 
kel Atinadan ı;clmişti. (1) Perikles
in sevgilisi Aspasiya taraf mdan he
diye edilmirşti. 

Aspasiya Küçilk Asyalıydı. Milet 
şehrinde doğmuştu. Çok kıvrak bir 
vücudu ve bclkemiğinden daha çok 
kıvrak bir zekası olduğu söylenirdi. 
Kimbilir hangi rü:ıgii.r onu Atinaya 
atmıştı? Mileftcn Atinaya nasıl git
tiği, orada geçirdiği ilk ayların ma
ceraları ve Pcriklesle nasıl tanıştığı 

meçhuldü. Yalnız herkes biliyordu ki 
Atinanın bliylik hakimi Perikles. As
pa.siyayı tanıdıktan sonra Aspasiya· 
nın hükmü altına girmişti. Evet, o 
inatçı Perikles, o kavgacı ve sert Pe· 
riklcs. gözleri önünde U§akları ile ö
pü3tüğynj.i gördüğü halde, . A.tina 
har~. ~ıuilçı-inJcı: ;ıtuı ek çeken Lib}11h 
esirleri zincirlerini şakırdata şakır. 
data yatak odasına getirttiğini bildi· 
ği halde bu Aspasiyayı sevmişti. 

İlk günlerde Atina buna çok hay· 
ret etmişti. Ispartada bu sevgi Ati· 
nanrn ahlak düşkünlüğüne yeni bir 
misal olarak gösterilmişti. Mermer 
sütunların gölgelerile şatrançlanan av 
lularda güzelliğinden avuç avuç dağı
tarak ızbandut irisi Afrikalı köle -
!erin açhğını gideren bu kadın Pe
rikles'in !}()hrctini çok baltalamrştı. 
Oh! Perikles'e bir budala aşık rolü 
oynatıyordu. Eğer Aspasiyayı se,·en 
bir başkası olsaydı. Yunanın bütün şe-

(1) Eski rwıanda Atinmım biiyük 
devlet adamlarmd.an. Sisanı adasım 
ce Mora'ya biti.}ik gibi duran ôba 
adcısını zaptetmi~ co gü:::el 8Qnatlara1 

edebiyata büyük yardtmlan olmuştur. 
AtiMyı birçok güzel abidelerle süsle· 
mi§ ti. 

zaptetmek. Ege'nin ka~ı kıyısına, 
Hellas'a saldırmak için fırsat t;elde
diği biliniyordu. 

Kısantip'in zaferi üstünden tam 
yetmiş üç yıl geçmişti. Bu yetmiş üç 
yıl. Pcriklcs'in babasından lranın ne 
dehşetli bir sille yediğini apaçık göe· 
terlyordu. O çok kanlı, çok çetin harb 

günü lyonya'nın sarp ve kayalıklı kı· 
yılarmda. Mikal burnu önünde bütün 
donanmasının mahvedildiğini gördilk· 
ten sonra İran tekrar denizlere açıl-

mak cesaretini kendinde bulamıyor • 
du. Bu yüzden Atina Akdeniz ticare· 

tinin bclkemiğini elind~ tutuyor, Ak· 
rlPni1.in Avrupa, A11ya ve Afrika kıyı
larında hep Athianm f ern1anı o1cunu
yordu. 

Perikles bütün dedikodulara rağ. 
men muvaffnkıyctten muvaffakıyete 

koşmuş bir adamdı. Bütün rezaletle

rine rağmen Aspasiyayı sevmekte ı!
rar etmesi. ona bir şey kaybettirme
mişti. 

Aspasiynda ne vardı? nasıl bir sih· 
ri vardı bu kadının ki o erkek yapılı 
Perikles, bütün Atinn. kadınlarını çıl
dırtan o güzel general, o cesur politi· 
kacı, o nteş dilli hatib durmadan al
datılan bir budala il.şık rolü oynamak· 
tan bıkmıyordu? Bunu Aspasiyanın 
ve Perikles'in y~adığı devirde kimse 
anlıyamadı. Aspasiya yalnız ona de· 
ğil, devrinin bütün büyük adamlarına 
da, ilimde, san'atta ve harpte kaza. 
rulmış bütün büyük şöhretlerine de 
dizleri dibinde boyun eğdirdi, hepsini 

"Ona i11~ bakan saııır ki bu bembeyaz 
mermerdir ... n 

birer k?.pek gibi kullandı. . J 
Bu kopeklerin en sadıklarından bı

ri de Aristo değil miydi? Herkese hi
ci vlcrinin zehrini akıtan meşhur Sok· 
rat onun yanında dünyanın en yumu
şak adamı olmamış mıydı? Dehşetli 

bir kıhbık olduğu bilinen bu alim, As· 
pasiyanın yanında bir gece geçirmek 
içil\. her §(iyi göze alırdı. Hatt~karıst 
Kısantipis'den eşek sudan ,gajittc;~~ 
kadar dayak yemeyi bile... Atinanın 
38.irleri Perikles'in sevgilisini "KUçük 
.Asyada canlanıp Atinaya gelmiş olan 
Venüs,. diye terennüm ediyorlardı. 

lşte Foça'ya bir Venüs hediye eden 
.Aspasiya, böyle bir Aspasiya idi. Şim· 

di, o da, Perikles de tarihe karışmış 
bulunuyorlardı. Aspasiya Küçük Asya 

1ı olduğu için doğduğu diyarın bütün 
büyük §ehirlerinde kendini ebedileş -

tirmek istemiş: Hcllasm en meşhur 
heykeltraşlarına çıplak heykellerini 

yaptırmış ve bunları Küçük Asya şe
hirlerinin Venüs mabedlerine hediye 

etmek arzusunu göst~nnişti. İran bo
yunduruğundan kurtulmak için can a

tan Küçük Asya şehirleri bu teklifi 
sevinçle kabul etmişlerdi. Bu heykel-

lerden birçoğu Aspasiyanın hayatında 

lrana karşı duyulan düşmanığm bir 

sembolü gibi mabetlere yerleştirilmiş
ti. Fakat Foça'nınki, işte ancak ölü-

- sankl önceden kararlaştırmışız gibi - bizlm 
yata dn girmiş, Parfs yolculuğumuza karışmıştı. 
Bereket versin, biz, hususile ben, o ne yaparsa 
yapsın IAkavt kalmağa, daha doğrusu ona yanı
mızda ){endt kendine yürür bir ne,·l eşya gibi 
hakmaA-a alışmıştık. 

<'ek oldufum sözleri kimsenin duymasını iste· 
mem. 

~~ııaıı: ı . , 
l' ı, ıı httynr b 
~ lııtahır. h • Ir bakışta. daha kırkını gecme-
~l!Q ita derastnltklr bir adnm, bütun ('&ki şeyle
jtıtı:orclu :ccslnde meraklı bir budala gibi gö 
I~ 6 rı be~e ayıf, solgun cehresi ifadesiz, hare
taı11t ile~ to:lkslzce, sözleri çetr efildi. Bu adamı, 
~lıı~e tetkik dra rnUzeslndo geçirdiğimiz bir haf
>1\ıarıı htc unt sırasında tanımştık; o bize kendi· 
>..al'allt töııte:Uulmayan bilgi ve nezaketle kolay
'-'I~ aclıtı rnış, nasıl olduğunu bizim do kav
ı ll:raa111 anıız bir biçimde çarçabuk blldtklerl
İ"ı zan bu gfrnııştı. 

Kale'den lılzi Parise atacak trene bindikten 
\'0 tren yollandıktan sonra kompartımanda dört 
kişi yalnız kalmıştık. Dizim mahut İngiliz, arka
daşım, kızkardeşl tncl ve ben ... Blrnz sonra tnci 
yolculuk şalını omuzlarının üzerine yerleştire-

Onda öyle derin bir ciddiyet görmeğe alı~· 
mamış olduğumdan. acaba gene kendince bir 
tuhaflık mı yapmak istiyor, diye yüzüne dikkat
le baktım. Hayır, bu adam ciddt \'C derin bir 
heyecan l~lnde idi. Gözlcrlncle pek kun·etll bir 
.ralvarış ifadesi Yardı. Arkatlnşlarımızın U\'U· 

dukJarına kendisini temin n gerek Jncinln. gc· 
rek Alinin, sözlerini işitecek olsalar bile ht~blr 
kimseye söylcmfyceklerlnl IUlve ettim. 

lit 11~datı at nclarnı bir budala sayarak kızdığım, 
l'ııı!Q 1 cııkler nı.ak istediğim halde birdenbire 6y
~ııı~{()t duy gösterir, yUrcğime öyle derin bir sa
~ l'lrl kı.ra ınısu verirdi ki: Soğuk blr muamele 

il 1 <ııı b~ rı bUsbUtUn aklımdan çıkıp glderdf. 
"'~llf z IJ:a dalgın, budala bir filozofu andı-

4' ft 0ııurııa kstunıuz fle tnclnln arası çok f yJ 
~1Jl'11ıer b 0nuşurken birçok tuhaf, meraklı 

) Qllllz h~lur, söyler. akla gelen Te bizim sor-
'~'l lltf:ı b rşcy hakkına izahat verirdi. 
~· 1 t lte~dt 1~ cazibe fle blıl kendisine ceken. 
\ ~~~()Ydt, ~ bize çektıen bu adam kimdi, geç. 
)~ · lq ttı~. unu ne blllyeır, ne de soruyorduk. 
~~.~il~ tt~fUdlycUmizde Uıım Ye en tablt bir 

l~tı:n aramıza karışmıştr,. Bizimle ge:z:l-
:rattıfımrz otelde yatıyordu, ~n sonra 

rek gözlerini kapadı, All de kompartımanın en 
uzak köşesinde çoktan uyumuştu. İngiltere ka
nalı, sert bir deniz ve sıkı bir rüzgflrla bizi epey
CEI hırpalamış olduğundan hepimiz uykusuzduk. 
Ben de yaYaŞ yavaş yan tarafa dayanarak gözle· 
rlml kapamak. isteğini duymakta idim. LAkln 
heş on daldkadanberi lnglllz dostumuz karşım
da öyle tuhaf harek ctlerdo bulunuyordu ki: O· 
nun budalalıklarına alıştığımı sanmakla bera
ber y•angözle de seyretmekten gerl duramıyor-
dum. 

o, bana manalı manalı bakıyor, sonra uyuyan 
inci He Ali)•l gözlUyor, gene bana bakarak he
men bir şeyler söylemeğe başlayacak glbl olu
yor, yüzünün bütün çizgileri oynayıp değişiyordu. 
Bir aralık cebinden çıkardığı birtakım ltdğıtları 
karıştırdı, sonra başını blrdenblrt1 geen kal<lıra
rak gOzlerlnl bana dikti.Bu anda benim budala 
dostum !nglliz bUsbUtUn değişmlş,budalahktan u
zaklaşmıştı.Titremekte olduğunu anladığım eli
ni kolumun Ustüne koyarak Ye! uyuyanl arı ı;öst~· 

r erek: 
- !kisi de uyudular değil mi? dcdi,size söyliyc-

t~te o zaman hu garip dostun dili aç1l,lı: 
- Mister, Şnhin, eledi. üç diirt g:Undür slztn· 

le konuşmak istiyorum. nncnk bir türlü \ıygun 
hJr zaman bulamadım. Şilphcı:;lz garip buluyor-
11unuz. Belki blrhuçuk aydır hergün ı-izinle hera
her, Adeta sizin misafiriniz bulunclıığ"um halele 
r•ize adımdan haf,lkıı hiçbir şey ı;ttylemedim ! ~iz 
de bu garip hnrPktiıno knrşr lı:uıa. hi.r ı;ey sor
mamak nezaketini gt;E;tercllnlz. Eğ-er bir Mhte· 
JtArsnm bilme k istemediniz. eğer kanunun pen· 
ı;esi önünden knçmnğn <:;alı!]an hir <'ant. bir hır
~ız, bir katil isem kanuna ~·nrdım ctmeğcı kalktş
ruadınız. Cebimde pnrnm ,·nr mı yok mu onu da 
bllmiyorsunuz: bununla beraber, beni bir dost 
yeri ne koyduifonuzu ben bll!yorum. acaba yn
ı:ılmış mıyım? 

Gnrlp ndnm hu son sorgusunu tiyle derin. 
ı::amlmf Ye tatlı bir Msle sor<hı ki: Ta yilref:tmclr> 
ince bir telin titrediğini duydum ,.e ne yaptığımı 
düşilndilrmlyen hir heyecanın onun elini tutup 
sıktım: 

- Yanılmamı~:muı. hu Türk dostunıızn so
nuna knclar ı;\ivr>ncbilirslnlz'. 

... Devamı \'&r 

.· 
mermerler nrasınaa o bil' baş7:a 7.-:il~e 

münden beş yıl sonra mabede konula
bilmişti. 

nı 

Öğle sıcağı geçtikten sonra, birer 
gelin gibi süslenen kızlar ve kadın· 

lar evlerinden birer birer ~ıkmıya baş 
!adılar. Bunların lıerbirinin peşine ev
leri saran bahçelerdeki körpe deli
kanlılardan, güçlü kuvvetli yeğitler -
den biri takıldı. lleride, denizin en 
mavi renk verdiği yerde, mel'l'ller göv
desi göze vuran mabede yollandılar. 

._. Devamı \"ar 

Diyanet işlerinin 
Fetvası: 

Fitreler Hava Kuru
muna verilmelidir 

lstanbul M'Jftiliğiııdcıı: 
Yurdumuzu ve rnJlll varlığımızı koru. 

ınanın en bll§lı Amlllerlndcn olan hava kuv. 
vetıerlmlzln, bUtUn yurt ufuklarına ltanat. 
larını gererek milletimizin tam huzur ve cın 
niyet içinde çalı§maaı ve tıertıemc.sl için bU: 
tUn kuvvetlerimizin tekemmül ve tnkl§afına 
hlzmet etmek \"C bu yolda hiçbir yardımı 

esirgememek yurt borçlarımızın en bUyUk 
ve en llnemlllcrlndcn biridir. He!e bUtUn mn. 
JcUerin \'arlıklıınnı korumak için hava kuv. 
vctıerinl artırmnğa ve ilcrletmeğe çalı§tık. 
lıırı \'C her !cdaklrlığıı katlandıkları bu de. 
' 'lrdc, ke.."ldl varlığını korumak yolunda eş. 
lıiz !eılaktlrlıklarlylc clhan tarilılnln en ıınn. 
lı :sayfalarında yer tutan ve bu sayfaları dal. 
ma yaşatan hamiyetli ve fnzlleUI milletimi. 
zc dU§en vaı:l!c, bu kat'! fhUyııç kar. 
~ısıncla diğer mlllctler derecesinde, hattA da. 
ha ziyade çalışarak mevkllnc \"C bUyUklO. 
ğUnc yaraşan bir hava kuvvetine malik ol. 
mnl<tır. 

Diyanet lıslerl riyasetinin bu milli \'e 
kat'! lhUyacı nazarı dikkate alarak, ne~rct. 
mlş olduğu fetva mucibince Sadnl(al Fıtır 
ve Zcktıt ne mUkcllet olanların, yurdumuzu 
"e mllll varlığımızı hn\'ndnn gelecek tC"h'f. 
kelere karşı korumak u1ıTundn feyizli ve 
aürekll bir surette çalı!lan \'C a1dı~ı hediye 
ve tebcrrUlerl, Kızılay ve Cocuklnrı Eslrgr. 
me gibi hayırlı kunımlnr ile paylaşaralt mil. 
lete hlıtnl'l eden T:~rk Hll\'a Kurumun:ı yar. 
dımn koşm:ıları ve böylece anayurda h!?
mtttt bulıınmalnrı ehemmiyetle lldn olu. 
nur. 
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~ ............. ........
Bük reşi n kuvvetli takımlarından 

Triko lor 
Şehrimize gelmek 

istiyor 

Yarın z.orlu bir maç yapacak olan Galatasart11.Jtn geçen seneki on biri .•• 

· Lik maçlarının üçüncü haf tasında 
Romanyanın kuvvetli takımların

.tan olan Trikolorun yakında şehri
mize gelerek Galatasaray klübfle 
karşılaşacağı söylenmektedir. 

lkl sene evvel şehrimize geldiği 
zaman Galatasarayla berabere kal
mış olan bu takımın bu ikinci maçı 

Galatasarayla Beşiktaş 
karşılaşıyorlar 

bir revanş mahiyetinde olacaktır. 
Romanyalıların ikinci müsabaka

larını hangi takımla yapacakları he
nüz mal\lm olmamakla beraber Be
şiktaş, Fenerle oynaması ihtimali 
kuvvetlidir. 

Aynı sahadaki Fener - Beykoz müsabakası da haftanın 
en ehemmiyetli karşılaşmalarından biridir 

Stadyom Ukl futbol 
maçları 

Taksim stadyumu Jiki ismi altm-
4a. gayrlCedere klüpler arasında ya
pılmakta olan mUsabakalarm en he
yecanlısı yarın sabah olacaktır. 

21 lklnciteşrln pazar gUnkil ilk 1 
karşılaşma. saat 10 da Arna.vutköy 
ile stat kupası şampiyonu Şişli klilp
leri yapacaklardır. 

Saat 1 l ,30 da yapılacak olan mU
sabakada Galatasaray ile Beyoğlu 
ıpor (Pera) arasındadır. 

Haftanın en enteresan karşılaş
malarına sahne olacak olan Kadı
köy stadında günün ilk maçı l<"'ener 
ve Deykoz takım la.rı arasında ce
reyan edecektir. Bir hafta evvel 
Topkapıya sekiz sıfır galip gelmtş 
olmasına rağmen taraftarlarını tat
min edecek bir oyun gösteremiyen 
sarı Uclvertlilere karşı Beykozlular 
çok ümltU çıkacaklardır. Fenerbah-
çe takımı hiç şüphesiz Beykozdan, 
bir hayli kuvvetlidir. Fakat ba7.T 
noktaıarda tamamen boş denecek 
kadar zayıf elemanlarla doldurul
muş bulunduğundan tak1mın o eski 
ahengi artık kaJmamış ve Fenerbalı 
~e gelişi gllzcl top oymyan bir ta· 
kım vaziyetine dUşmüştür. 

Nazııoı Mendres takamı 

:Futbol Federasyonu-
-nun yanhş bir kararı 

Memleketin en iyi futbolcusu olan 
Fikret dalma rakipsiz kaldığı sol a
çık ınevkiinden insayde alınarak 
kıymeti yarı yarıya dilşürüldüğUn
den sarı ıa.cıvert takımın hilcum hat 
tr de deşlcilfk kabiliyetini tam ma
nasile kaybetmiştir. 
Miikemmeı bir ortahaf olan Bülcn 

din Ali Rıza gibi hücum hattında 
lıarcnnması zannedildiği gibi bu hat 
tın gol cıkarma kablllyetini teza.yUt 
etti rmemiş olduğundan antrenörUn 
ikinci bir Drake yaratmak hUlyası 
da boşa cıkmış oluyor. Bana kalırsa 
Fenerbahce takımına l!zım olan 
!ngilfz mfllt takımının merkez mu
hacim! değil kuvvetli bir mUdataa 
oyuncusudur ki antrenörün Uc sene
lik mesalsfle bunu yetlştıreınemlş 
olması herhalde Tilrk cocuklarınm 
kablltyetslzlHHnden .dvade onun e-Yüzünden grup şampiyonu iken 

hükmen mağlup mu sayılmış ! 
,. rimstzliğlnl gösterir dedikten sonra 

Beykoz tnkımına. gelelim: 

Nazilli gençleri bu yanlışlığın 
tashih edilmesini bekliyorlar 

Nu.lllideki sporcu okuyucularımız
dan biri dUn matbaamıza geldı ve 
Nazllli Menderes spor klübünün bir 
haksu.lıkl& karşıla§masmdan şikayet 

etti. Nazilli gençlerinin bu vaziyetten 
fevkalade müteessir olduklarını söy
~iyen okuyucumuz hadiseyi şöylece i
zah etti: 
"- Manisa grup birincilik futbol 

müsabakalannda takımımız Balıkesir 
İdman birliği takımıyla finale kalmış
tı. Final maçı talimatname mucibin
ce yine Manisa.da yapıldı. Balıkesirli
ler çok eert, ve spor kavaidine hiç de 
uymıyan ve aporculufa yakışmıyan 

bir tanJda oynadılar. Oyuncularıınu.a 
tekme attılar, yUzlerine tUkUrdUier. 
BiltUn bu hareketler neticesinde, hem 
hakem ve hem de federasyon mümes
sili olan Alleddin, Balıkesir taknnı
nın muhtelif fasılalarla beş oyuncu
sunu oyundan çıkarmak mecburiye
tinde kaldı ve be§inci oyuncuyu da çı
kardığı zaman artık maçın devamına 
ni.zamen imkln kalmamıştı. Maçın bit 
meeine 11 dakika kalmıştı. Hakeme 
oyuna devam edebileceğimizi söyle -
dik. Fakat hakem pek haklı olarak 
karşnnımaki takımın beş oyuncusu 
çıkmca maça devam edemiyeceğimizi 
ve esasen o anda 2-1 galib vaziyette 
olduğumuzu eCSyliyerek maçı tam et
ti ve bizi hUkmen galib ilan etti. Böy
lece Mania& grupu birincisi olmuştuk. 

men gnlib ilan edilmiş ve saat 11 tre
niyle de takım Ankaraya hareket et
tirilmiştir. Bu cins, bilhassa muay -
yen saatinden dört saat evvel saha
ya bir kere dalıp çıkmak mukabilinde 
elde edilmiş bir ~alibiyet dünyanın 

hiçbir tarafında görülmemiş olsa ge
rektir. 

Bunu tef errüattan addederek işin 
esasına gelelim: 

Federasyonun hakem raporunu bile 
beklemeden maçın tekrarı hakkında 
karar vermesi usulsüz.dür. Çünkü mın 
takalara gönderilen futbol birincilik
leri talimatnamesinin 3 üncü matide
sinin B, Ç ve G fıkraları mucibince 
mederasyon maçın tekrarına knrar 
veremez. Farzımuhal olarak hükıtıen 
mağlfıbiyet kararı \'ermek hakkı fe
derasyona ait sayılsa bile maçın tek
rarı tarzında bir karar mevzuata ay
kırıdır. 

Bundan başka yapılan maç bütün 
Manisa halkının gözü önünde cereyan 
etmiş ve hem hakem ve hem de f ede-
rasyon mümessili olan zat takımımızı 
galib ilan etmiş ve keyfiyeti anlattı-

ğımız şekilde raporla resmen f ederas
yona bildirmiştir. Federasyon, maçın 
tekrarına karar vermekle kendi mü
messilinin sahada verdiği ve raporla 
tevsik ettiği kararı bozmuş olmuyor 
mu? 

Fakat iki üç gUn sonra bim fede
ruyonun bir kararı tebliğ edildi Bu 
karara göre, klUbilm.Uz ile Balıkesir 
tdman birliği ara.8ında maçın Eski.şe
hirde tekrar edilmesi bildiriliYordu. 
Biz, ha.kh olarak şampiyonluğu ka -
z.an.mıt olduğumuz için bu karardan 
bir teY anlıyamadık ve itiraz ettik. 
'E'Aklıehirde tekrar karşılaşnıya da 
gitmedik. Fakat öğrendik ki F.skişe
hfrde tekrar edileC'ek maçın 14 Teşri
nlsa~t pazar gilnil saat 14 de yapıla
cağı !!an t!dildi~i lıalde saat 10 da 
BaJık~lrliler sahaya çıkarılmıı ve biz t 

mevcut olmadıfmıtı için 15eremonl 1 
ya.ptırıl&r&k Balıkesir takımı hük " 

Hulasa: Balıkesir takımının spor 
terbiyesine aykırı harekette bulwıdu
ğu ve hükmen mağlub oldtıi;:"U hnkem 
raporu ile sabit bulunurken bu takı
mın - maçın tekrarı suretiyle - galib 
ilan edilmE'.si değil, talimatnamenin 
üçüncü maddesinin Ç fıkrası muci
bince bölgeler arası müsabakalardan 
ihraç edilmesi 13..mngelir. 

Federasyonun maçın tekrarı hakkın 
da bir karar verme.si mevzuata tama
men aykırıdır. KlübUınüzün hakkı hiç 
bir Buretle kaybeılamaz. Federasyonun 
bu yanlı§ ve hakem raporuna dayan
mıyırn karannt tadil ve tashih etme· 
sini bekliyoruz.,, 

Beykoz Fenerbahçe gibi geniş lm 
kAnlara malik olmadığr halde keniU 
kudretinin erişeblldiğl saha içtndP. 
cok bUyUlc bir varlık göstE>rmckte
dlr. 

Yera ne berabere kaldıktan son
rn tstanbulsporu 2-0 mağlUp ede:ı 
bu takımın Fenerbahçeden zayıf o
lan tarafı mn rı.,·\n hattı ve kalecisi
dir. 

Fenerbahçe - Beykoz maçı sarı si 
yahlılarrn bu kuvvet farkını enerji 
lerfle kapamağa muvaffak olabildik 
lerl dc:recode heyecanlı ve zevkli o
lacaktır. 

Galatasaray - Beşiktaş 
Ayni stadın ikinci macı Galatasa

ray - Beşiktaş arasında oynanacak
tır. Gecen hafta GUneşe karşı kıy
motll bir galebe elde eden siyah be
yazlıların yarın Galatasaraya da ga
lip gelmeleri icap eder. Bu mevsim 
çok zayıf bir kadro ile liklere giren 
sarı ktrmızıhlı:ı.r gecen hafta Süley
manlyeye sekiz gol atmakla gene 
ihmal edllmiyeMk bir kuvvet teşkil 
ettiklerini isbat etmişlerse de Beşik
taş bugUn lstanbulun en zorlu bir ta 
kımr olarak kabul ettiğimizden Ga
Jatasarayhlarm muvaffaklyet lhtl
mallerlnl pek zayıf buluyoruz. 

Yalnız şu da unutulmamahdır ki 
sarı kırmızılılar hfç bir takımın gös 
teremtyeccğl bilyilk enerjilerle u
mulmadık maçları kazanmışlardır. 
Bu sUrprJzl<:>rln mazideki bir~ok ml
Rallerl (Galatasaray enerjisi) sözil
nü bugUne kadar getirmiştir. Bu lU
lınrla yarın mUdafaaya Faruku bel-

ki de NurJyl de alarak sahaya t am 
ka.drosile çıkacak olan siyah beyaz
lıların bu maça icap eden ehemmi
yeti vermeleri zaruridir. 

Vera - Süleymaniye 
Şeref stadında maçların en mü

himmi Vefa. Süleymanlye maçıdır. 
Ruhi ve Nuri gibi kıymetli müda
fiinden mahrum bulunacağını duy
duğumuz Süleyma.nfye takımının bu 
vaziyette Vefaya karşı alacağı neti
cenin bir mağlilbiyet olması ihtima
li çok kuvvetlenmiş bulunmaktadır. 

Topkapı - Jstanbulspor 
Galatasaraya karşı güzel blr o-

yun çıkarmış olmasına rağmen Fe
nerden sekiz gol yiyerek taraftarla
rını ümitsizliğe düşüren Topkapı o
yuncularının !stanbulspor önUnde 
nasıl blr netice alacakları biraz mUp 
hem olmakla beraber Güneşle bera
bere kalmak glbf mühim bir varlık 
gösteren sarı siyahlıların bu maçı 
kazanacaklarını tahmin etmek pek 
yanlış olmaz. 

Güneş - Eyfip 
Ta.lrAtın stadının bu yegAne macı

nr Güneşin kazanmatu ıa.z1UJgeltr. 
Şimdiye kadar yaptıkları lkl maçın 
birincisini beraberlikle lklnclslnt de 
Beşlktaşa. yenflmekle atalatan GU
neı:ılller mevsimin ilk galebesini her 
ha.İde yarın idr!k edeceklerdir. Şlm 
dilik bUtUn takımlara güzel ve şans 
lr oyunlar dileriz. 

O. Kavrak 

Ako lf\1S~oır 
IKaıraglUı m ırlYı k 

Aksaray - Altıok 
maçı da 

tekrarlanıyor 
İki ha ftadır havanın müsaadeslz

lfği yüz1lndcn tehire uğrıyan Akın
spor - K aragUmrUk takımlarının 
kupa maçı nihayet yarın oynanacak 
tır. 

Jkl czcıt rakip bu maça bir aydan 
beri bUyük bir ciddiyetle hazırlan
maktadırlar. Bu müsabakanın ha
kemliğini genç sporcu subaylarımız 
dan En\'er yapacaktır. Bu mUblm 
maçtan eyvel Eminönü halkevlnln 
Cumhuriyet turnuvası final maçı ya 
pılacaktır . .Aksaray - Altıok takım
larının ilk maçı yarıda kaldığından 
iki rakip tekrar karşı karşıya gel
mektedirler. Bu çok heyecanlı ma
çı da Bahaddin idare edecektir. Mü
sabakaların programı şudur: 

Saat: 10 Akınspor - KaragümrUk, 
B takımları, 

Sant 12 Aksaray - Altıok A takım 
ları turnuva final maçı, 

Saat 14 Akınspor - KaragümrUk 
A takım tarı kupa maçı, 

--
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Fener -Beşiktaş 

Bayramda 
karşılaşıyorlar ııi• !. 
İstanbul şampiyonasının iki kil\'• 

\'etli namzedi olan FenerbaM6ıııo· 
Beşiktaş takımlarının ba.yraın .~· 
nasebetlle hususi bir maç yapacecl• 
larını haber aldık. lkl klüp tdar 0e 
lerl anlaşablllrlerse bayraın ~!" 
heyecanlı bir müsabakaya şa.blt 
cağız demektir. 

Fenerl-i -Y-aş-ar getdlfil 
Fenerbahçenln kıymetll ınnd• ıı· 

Yaşar hafta içinde Ankaradall ~jl 
rim1ze gelmiştir. Haber. aldğt~11e
göre Yaşar tekrar Ankaraya d ıı.d' 
ceğinden yarınki Beykoz :ınaçı 
oynamıyacaktır. ----Yağlı güreşler bet 

Çenberlltaşta aile bahc;esind~rtf 
hafta yapılmakta olan yağlı r ,, 
müsabakalarına yarın da devaıı:,,o 
dllecektir. Tanınmış pehlivanla! bıJ 
Pomak Mustafanın iştirak etti&· al' 
gUreşlerln çok heyecanlı oll'c 
muhakkaktır. ..../' 

Almanya 
lngilter8 

Mlllt futbol takımları t•, 
mayısta karfılafacald~tf 

Berllnden verilen bir habere ı O' 
İngiltere futbol federasyonu. öOıd 
müzdekl yaz ic;lnde AlmanyaY• 11ııt metıt bir takım göndermeğl :ıt• 
etınlştir. ıtıol 

Almanya - İngiltere mlllt fu"'' 
maçı 14 mayısta, Berllnin olltxlP1' 
uta.u .ıitıa icra. ~ılilecektlr. 

Dünya kupası 
için . ·ıi• 

Kolomb stadına yirmibin kış• 
yer ilAve edilecek 111• 

Dilnya futbol kupası macıa~~:a• 
Parlste, meşhur Kolomb sta 
yapılacağı maliimdur. 

8
pf 

Bu statta, ancak kırk bin ~tlıııı 
cinin oturabileceği yer vardır. '!SU' 
nazarı itibara alan futbol fedef1l 11tıı' 
nu hükumete müracaat, ederclC•b• !• 
da. yirmi bin kişilik bir yer da ğıJ11 
1Ave cclllmesinin münasip olıı~,bııl 
bi1cllrmiş ve hlikümet bu fikri 
etmiştir. 

Ingiliz Blakpul kliibillt 
90000 liraya b 
oyuncu satın ald~_, 
tngllteredc, bu mevsim baş~ll,,ş&' 

ltlbarcn , CD pahalı bir f'.utbolC 
tın alan klüp Blakpuldur. uısıe' 

Geçen seneki maçlarda, ilk ~1l ıt' 
nln sonuncusu olan Blakpul. ısıef 
no ikinci kümeye inmemek iç1~~u•ı1' 
hur lskoç futbolcusu J3UCt!Jl l''' 
mensup bulunduğu klilbe (blZ JJ1 1ştlfi 
ramızla) tam 90.000 Ura ver uıc~fJ 
Eski kIUbUnden 15.000 Ura ın bet ,1 
alan Buchau, yeni klUbUnde. 
1600 lira alacaktrr. 

p;t;~ o•Kb;3~ 
MUsabak yapamıyaca" sıJ 

~ n'ıll• ti' Meşhur boksör Peter Ka tdo 
deta. olarak horoz siklet ıca dtşcl~ 
sinde, bu ayın 25 inde LO~rŞı el 
Fransız hoksörU Batayeye Jc , 
vüşmesl takarrür etmiştir. 11 1şr~ 

Fakat, son maçında cıınderşsı 1 e 
lanmıR olan Petcr Kan'ın ya. dell "" 

• . ğill •"y nidcn Yehamct kcsbettı bit 10 
dol<torlarm taysiyesl üzerln~eıdlJ 
haftn istirahat etmesi rn.ırı;ı 
den, bu maç tı>1';-r f' dBmiştır· 11' 

Almanya - Ftoıe11d 
gUreşlerl çııerl 

ureş rd' 
Alman ve FlnlAndlya g ıxı•l• ıJ 

arasında. yapılan karşılaş 0 rt1 '' 
Bcrllnll gilreşçi Schveickert ı\rof' tf 
lette Finıtmdlya.Iı Olnhen 0şe•1r 
dakika 23 cn"'.liyede. paltıl"e11ıtlt1" 
4 dakika ın sa.nlyede tuşla •1,111cl 1, 
Ur. Yarı a~ırda da seelC~e ııı:,. 
Vcntoyu 2 dakika 16 sanıre;11 J> 
yendikten sonra KaJ1ioya 8 

blle mafl~b olmuştur. 



t Biliyor musunuz? J 
§en Fıkralar 

Iiler 
fena ı,,ı ık ça •• 

Hikaye: 

ICadınıar 
kaçmasın 

diye ı 

de.\frikada yaşayan bir kabile-
'•l" 1tcıc.ıa ı kadınJann ayakhrına 

,.. n, ıu gördüğünüz garip 
'ilt ~rı geçirirler!. Kaümlar 
)el. Ocafından kaçmasınlar di-

BUcek le beslenen 
insanlar 1 

Dünyada yal
nız böı;ekle 

beılenen in -
san olabiltceği 
ni hiç dütiın
dünüz mü, aan 
mıyoruz, fakat 
bu, bir haki· 
kattır : A fri -
kada yafayan 
"Dudaa,. kabi
lesi efradı ken 
dilerini sadece 

bc.l.:eklerle beı lerler. 
Bu adamlar yer yüzılndeki 

insanların en iptidaileridir. 

Japon reısam'armm 
bir marifeti 

- Aman birader aorma, ifleı 
pek fena ıtdiyor f 

- Ben de- öyle birader! İt-

ler öyle fena gitti ki, evdeki 

hizmetçilerin hepıine yol ver
mek mecburiyetinde kaldım. 

Şimi her iti karım görüyor. 

-Vahi Vah! 
- Yalnız bu kadarla kalsa 

iyi!. Çocukları bile mektebe 
gönderemez oldum! 

- Vahi Vah! 
- Evet azizim. Böyle devam 

ederse, otomobiller!min ikisini 
de satmağa mct;bur olacağım. 

Sermayesi 
ne kadarmış? 

- Cürmüne bir delil bul
mak öyle mi? Fakat itin en güç 
tarafı bu yal Şeytandan daha 
kurnu olan bu adam, hiç ken 
disini cürmü meJhud halinde 
yakalatır mı? Evindeki ıu·ııtır 
malar da bile en küçük Lir iz 
bulamiyoruz. 

- Biraz aabr('tmek Jlzım 

dostum her ıey yoluna girecek 
tir! 

Bu konu§mayı yapan ~ki şa 
hıs, parkta ve bir sıranın üzerin 
de oturuyorlardı ve ıon derece 
enditeli oldukları yüzlerinden 
besbelliydi. 

Bu iki adım, Scotland Yard 
(İngiliz polis teıkilitı) nın en 
değerli iki hafiyesi Pat ve Jaktı 

Japon rcs • - Bu heykeli kaça ııtıyor-
aamları, fırça - ıun? Pol:ı müdürü kendileıi.ni çok 
)arını bir vazo- tehlikeli bir haydud çetesini ta 

- Bir lira bayım! Çok gü-nun af zmdan lribe memur etmitti. Bu çete, 
zel bir malı 

içeri sokarak, her tarafta bir çok bankaları 
~ vazonun iç ta- - Bir m<t.:idiye veririm! soyuyor, zengin adamlara teh-

o ita otomobiller, atlı arabara raflarına bile - Hadi öyle olsun bayım 1 did mektupları yazarak para çe 
Jt0,,_ dar benziyor ki, kamçı güzel resimler On kuruıluk bir ıcy için ha- kiyor. fakat bir türlü yakayı e 
'lrdı. la mahsuı yerleri dahi yapmakta. bü yük bir me- tınnı lcıracak delilim ya 1 le vermiyordu. 

:---.._ ret göstermektedirler. Pat ile Jak bir ay süren tahki 
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!ı<Uçük okuvucuıar1mız dikkatle okusunlar 
llz!n için uzun bir nmandanberi hazırladığımız "Resimli Uç Sillhtorlar,. romanına bugün aayfam•da bqJıyo

.... "Oç Silihıorlar., ın devammı bu pazarte.ı günü gazetemizde bulacalcaınız. Bundan IOllra da her puarteai &\}nkü 
layı~ tak!p edccekainia. Size ıunu da müjdeleyelim ki, birlikte verdiğimiz küçük kuponu kesip ıaldaymu. İleride 
''Resinıli Uç Sitahıorlar,. romanını bir kitap ıeklincle kaıanmıı ~laı.:~1m1ı. _. Kuponumuz 7 inci sayfada 

Deli 1 

kat net=celinde, ıu net,.:tye var 
ddar ki, bu korkunç çetenın rei 
si Brad adında bir adamdı ve 
bu adam gayet müreffeh bir ha 
yat ıürerek en kibar muhitle 

re (İrip çıkıyordu. Fakat bü
tün pyretlere ratmen onun 
ıuçlu oldufu bir türlü ispat e-

. dilemiyordu. 

Tam bu 11rada Pat ona: • 
- Sus ses çıkarma, 1urıya 

bakr 

Diye fıllldadı. 
Bunun üzerine ]ak, arkıdap 

mn itaret ettiği tarafa baktı ve 
hayretler içinde dona kaldı: 

- Olur teY de fil l Aman ui 
zim ne tali. 

Filhakika, üıtü açrk bir oto
mobil, iki arkadapn bulundu-

siklet kolaylıkla saatte t 50 ki 
lometre yapar. 

Arkadaşı gaze daha fazla ba
sarken, Pat da arkasında garip 
ve tehlikeli bir canbazlığa baı 
ladı. Bu canbazbk bulunduğu 
yerde ters!ne dönmek, yani sır 
tını arkadapna çevirmekten iba 
retti: Bu, hayli goJç bi itti fakat 
Pat buna muvaffak oldu. 

Otomobildeki haydudlar ıüp 
hesiz kendilerini israrta takip e 
den bu motosikletten ıUphelen 
mitlerdi. 

- Haydi bakalım Jak moto
ıiklete bütün hızım Yer ve onla 
n ceçmefe çalıtl 

Bu a5zler tı.erine, motosik
let adeta uçar ıibi ıftmefe bat 
ladı. Bu garip yanı yapılırken, 
Pat da elindeki 1dlçWc ıinema 

'• ma makinesini iyicene kucafı-
na yerleJtirerek mUnaıip bir an 

f. bekledi. 
t Bu an nihayet celdi. Moto
ıı siklet, otomobili adeta 11yira-

rak büttlln hızile geçti. · 
. Bu lirada Pat da: 
. • - Yap Jakl.. 

diye bağmlı ve ayni 11man 
) da, iki haydudun en giUet poz 

da filmlerini almağa batJadı. 

fu parlmı biraz ötesinde dur- • xuıaıma mtlthiı bir ld1flk 
muıtu. \ ıeıi çalmdı. flri haydut me9ele 

Bu otomobil, mefhur bir ka yi anlamqlardı. Kendilerini 
çakçr olan Valdinge aiddi. Val yan yana gösteren bu reaimler 
ding beı ıene hapiıhanede kal ne korkunç bir delil teıkil ede 

dıktan aonra, nihayet tekrar bil \..-ekti: 
iki tabanca aeai duyuldu ve 

riyete Jcavuımuıtu. Fakat Jilb 
pat bilyfik bir aoğuk kaqlıhkta 

bir hayat ıeslrö~i için poliı Cacfa ~ ~ 
müdUrlyetı, onun yine Jca,.•k- tabp 

>'"' ve aynı amanda haydutlann 
çılıkla meııul oldufundatt fÜp da reamlni alırken, kuqunlar 
beleniyor, m1.1mafih bu ıuçu dan birilinin f&pkuını aıyrrdı-
nu bir tilrlU iıpıt edemiyordu. pıı hilsetti... MaJcineaini diz 

Valding otomobilinden indi teri uuına arkıftırdı ve otama 
ve parkın karJiıındaki bir köt tik tabancumı çıkararak oto 
ke girdi. mobilin lutilderine doğru bir 

Pat endifeli bir tavurla aor yayhm ateı açtı. Bir an sonra 
du: otomobil durdu. Jakta Pıt ilk 

- Acaba orada ne yapacak? it olarak, karakola gelince film 
- Orasını bilmem ama bana lerini hazuladılar ve dertıaı po 

öyle geliyor ki, bize bir motosik liı müdilrünU davet ederek bu 
let göndcrflmeıini iıteıek hiç heyecanlı ma'.:erayr beyaz perde 
fena olmiyacak. Belki itimbe de ona caaterditer. 
yarar. Buradan kımıldama ve ta Hemen ° giln, haydutlar ev-

lerinde aranddana da, tabii bu 
rauud et. Ben derhal telefon e tunamadılar. Maamamfih ild 
dip bir poliıin bize bir moto- gün aonra, hudutta da yakayı 
sildet ıetirmeaini iıtiyec:etiml ele verdiler. 

Bu tedbir mükemmeldi. Ni 
tekim bir çeyrek sat ıonra, Jak 

reriye döndüğü zaman, iki a-

damın kötkten çıkarak otomobi 
le iki tane büyücek balya koy 
duldannr rördü. Onlann he
men arkasmcları Valclinr çıktı. 

Yanmda, fApkaamı iyice r&zle 
rine iğmiı bir adam vardı. 

. iki poliı hafiyesi ona dikkat 
1i bakınca, hayretle mınlJandı 
lır: 

- A ... Brad! .• 
Jak, arkadatmın kulafma 

dogru iiilerek fısıldadı: 
- Bu defa göziimilzü iyice 

açalım ... Yürü .. 

İki arkadaf, gizlendilı:leri yer 
dtn yavaıça çıkarak, parkın ar 
ka tarafında, kendilerini bek-

liyen motoeildete atladılar. 

T.am bu 11rada, haydutlann oto-

mobili hareket ediı1.:e onlar 

da hattket ettiler ve Pat moto 
sikleti idare eden Jaka bağırdı. 

- Onlan takip et .. Sakın peı 
terini bırakma 1 

- Böylece, motosiklet, oto
mobili iki yÜ% metre mesafe

den takip etmeğe baıladı. Biraz 
ıt0nra, dib asfalt yola çıktılar 
ve otomobil hızını arttırdı • 

- Salan pe1lerini bırakma. 
Jak. 

- Merak etme, bizim motıo- 1 

BULMACA 

Bugünkü bilmecemizi &ize 
bir murabba olarak veriyorusc 

Bu dört ktiıe çizgiyi müsavi 
tekilde keıilmiı öyle. D&rt 
parçaya ayıracaksınız ki, bu 
dört parça birleıtiği zaman or• 
taamda yine küçük bir murab-

ba hasıl olsun, bu bilmeceyi 
halledenlerden birirl.:iye bir 
pergel takımı, iki~ciye bir pa-

ra çantası, üçüncüye bir mü• 
rekkepli dolma kalem, 200 inci· 
ye kadar da muhtelif hediyeler. 
verilecektir. 

HA 
ÇOCUK SAYFASI 
Bil,,.~ lıııpona 

20 tıctNCtTEŞRlN 
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Fransada isyan 
hazırhğı 

Bııştarafı ı incide 

devletin emniyetine karşı hazırlanan 
suikast mülhiş bir vüs'at almakta -
dır. Polis her gün yeni yeni silfilı de
poları meydana çıkarmaktadır. Bil -
hassa dün Pnristc bir antikacı nez.din 
de ve bir bakknl dükkanında yeni si
lfıh depoları keşfetmiş, 150 bomba bu
lunmuştur. 

Polis memleketin birçok yerlerinde 
''e bilhassa sahillerde yeni yeni er

zak, mühimmat, teçhizat depolan, el 
bombaları, mitralyözler, yer altında 

sığınaklar, küçük istihkamlar, blok-

havzlar, siperler, ve saire meydana 
çıkarmaktadır. Bu hazırlıklar için 

sarfı lazım gelen büyük paranın han
gi taraftan gelen paralarla karşılandı
ğı suali akla gelmektedir. 

Polis, tahkikatını ilerlettikçe, tıpkı 

sergüze.st romanlarında olduğu gibi, 

esrarengiz bazı binalar, zırhlı kaza -
matlar, kalın duvarlar arasmda yapıl 

mış olan "müstahkem odalar" meyda
na çıkarmış, yeniden birçok kimseleri 

tevkif cbniştir. 1 
"Kagular" ların uzun za.mandanberi, 
hümmalı bir faaliyetle, kanlı ve kor
kunç bir ihtilal ham-ladıklan, artık 
inkar edilmiyecek bir hakikat halini 
almıştır. 

Diğer taraftan yapılan her yeni 
tahkikat, bUtUn bu hazırlıklar için ne 
büyük maddi fedakarlıklarda bulu
nulduğunu d a meydana çıkarmakta· 
dır. 

Bilhassa, Parisin en kalabalık cad
delerinden b irisi üzerindeki b ir pansi
yonda arqtırmalar yapan Fransız po
lisi, hayretinden dona kalmıştır. 
garib ve esrarengiz bir mekanizma. t-

Filhakika bu "aile pansiyonu"nun, 
le işliyen gizli bir kapısı vardı ki, bu
rası açılınca içerde hakiki bir istih
kam ve ayni zamanda mevaddı infi-
18.kiye deposu bulunduğu görülmüş -
tür. • 

IBaOl}(an antan'lto caevoet bankaları 
<dlDıre~töırDeırnınınn Ankaıra ıçtlmao 
Balkan antantına dahil memle

ketlerin devlet bankaları genel di
rektörleri pazartesi gUnU Ankarada 
toplanacaklardır. Toplantıya iştirak 
edecek olan Romanya ve Yunan he
yetleri dUn ıJehrlmlze gelmişlerdir. 
Rumen heyeti, Romanya merkez 
bankası genel dlrektörU baskanlı
gmcladır. Yunan heyetine, Yunan 
merkez bankası genel direktörü rl
:yaset etmektedir. 

•• 

Ankara mUzakeerleri, Balkan dev 
let bankaları arasında çalışma bir
liği esasları Uzerinde olacak, antan-
ta dabll devletler arasında para, 
döviz ve Klerlng meseleleri g~rUşU
lecek, bu hususta yapılması mUm
kiln olan kolaylıklar incelenecektir. 

Yugoslayya heyeti de bu sabahki 
trenle Belgraddan şehrimize gelmiş 
lerdfr. 

Uçler ittifakına 
karşı tedbirler 
~ Baştaratı ı fncide 

le saat 17,50 de buraya .gelmi§lerdir. 
Lord Halifax yanı~dtfıgili~ bUyük 
elçiliği ,ikinci katibi olduğu halde oto 

mobille derhal nasyonal eosyalist p::.rti
si merkezine giderek binayı gezmi§ ve 

nasyonat sosyalist ölülerini selamlamış 
ve saat 22,20 treniyle Berline hateket 
etmi~tir. 

Kal'i karar yok 
Londra, 19 (A.A.) - Sela.hiyettar ' 

İngiliz mahafili, Lord Halifax'ın, von 

Neurath', iki memleketi alakadar eden 

meseleleri müzakere etmek üzere J..on

'drada .davete memur edilmiş olduğunu 
tekzip etmektedir. Yeni İngiliz -- Al· 

man görüşmeleri ihtimalleri bir tuafa 

atılmamakla beraber, şimdilik hiç bir 

§eyin kararlaşmamış bu1unduğu söy
lenmektedir. 

Bir tnrartan Bitlerle 
görilşüliirken 

Nevyork, 19 (A.A.) - Röyter :ıjan
sının muhabiri bildiriyor: 

Herald Tribüne gazetesi akdi derpiş 
edilmekte olan İngiliz - Amerikan itila 
fım ''faşizme karşı bir tedbir,, olarak 
tavsim etmektedir. 

Hull tarafından, dün yapılan beya
natın ilk aksülameli ayan azasından 

Lodgc"ün tevdi ettiği bir karar sureti 

şeklinde teceddüd taraftarı mahfellerde 
kendizini göstermiştir. Bu karar sure
tiyle bütün ticari müzakerelerin bir 
sene müddetle tehiri istenmektedi~. 

Lodge, delicesine yapılan sitah ya
tışı ve ufuktaki harp tehditleri karşısın
da hiç olmazsa Amerikanın diğer millet 

lerle arasındaki kangıklığı arttırmak
tan sakınması lazım geleceğini ve bu

nun hayati bir ehemmiyeti <>ldu~unu 
söylemiştir. 

Heyecanlı bir misal 
Lon.dra, 19 (A.A.) - İngiliz mat

buatı İngiliz - Amerikan mUza'.tere
lerinin resmen açılmasını heyecanl.1 kar 
şılamaktadır. 

D:ıily Telegraf gazetesi böyle bir 
itilafın yakın maddi menfaallerin çer
çevesini aşan neticeler vermekten geri 
llurmıyacağını yazmaktadır. itilaf bQ. 

tün dünya için müheyyiç bir misz.J teJ· 
kil edecek ve beynelmilel t!careti va
• · "'ekilde felce uğratan inhisar ve ta· 
nım s . • . k • 
kcı}"}•:Idatın fasit daıresını atı surette 

kıracaktır. 

Nevı Chronicle gazetesi şöyle yaz· 
maktadır: 

"Bu alellde bir itilaf değil dünyanın 

en büyük demokrasilerinin tesadünll -
nün açık bir tezahürüdür. Siyast ~hem

miyeti iktıaadt ehemmiyetinden daha 

büyUktUr. Demokrasile:- için bu sabah 
iyi haberler vardır.,, 

Japonlar endişede 
Tokyo, 19 (A.A.) - Japon maha· 

fili, İngiliz - Amerika-ı müzakereleri

ne karşı büyük bir alaka göstermekte

<lirler. 
Japon gazeteleri, teklif edilmiş olan 

misakı komünizm aleyhindeki misakı 

imza etmiş olan devletlerin tazyiki do

layısiyle demokrasi blokunun bir sıkı

laşması gibi tavsif etmektedirler. 

Almanyada 
gazeteciler 
barınamıyor 

Yabancı bir gazeteci 
daha çıkarıhyor 
Faris, 19 (A.A.) - Havas ajansı 

Berlinden istihbar ediyor : 

Yeniden bir ecnebi gazetecisinin 

Almanyadan çıkarılması hidisesinin 

vukuu haber verilmektedir. Bu gaze

teci, "Basler Nachihten,, adındaki İs

viçre gazetesinin muhabiri M. Boechens 
ten'.dir. 

Bu zat, bu ayın 25 inden itibaren ar 

tık Aimanyada oturmak hakkına malik 

olmıyd.:aktır. Hudut harici edilmesine 

sebep olarak Almanyanın dini siyaseti 

hakkındaki bazı mekaleleri gösteril
mektedir. 
Çıkan lan diğer gazeteciye 

ziyafet 
Berlin, 20 (A.A.) - Bertin.deki 

yabancı gazeteciler birliği, Atman hü-

kfimeti tarafından hudut harici çıkarıl
masına karar verilen Havas ajansı mJ

messili Ravoux §ercfine bir veda ziya

feti tertip etmiş ve bu ziyafette:, vazi

feleri dolayısiyle gclemiyen birkaç ga

zeteci hariç <>lmak iizere bi\tiin gazete· 
ciler hazır bulunr.nııtur. 

ltalyada komü
nist şebekesi 

Yeniden 22 kişi 
m ahk tlm oldu 

Roma, 19 (A.A.) - Hususi mahke· 
me 24 kişiilk bir komünist grupunu da 
ha muhakeme etmiştir. Brükseldeki ko 
münist merkez bürosu ile temasta bu· 
lunan grup şefi on sene ağır hap.ae di
ğerleri de dört seneden bir sene
ye kadar muhtelif hapis cezaları
na mahkitm olmuşlardır. Maznunlardan 
ikisi beraet etmiştir. 

Deniz 
inşaiyeciliğim iz 

~ Baştarafı 1 incide 

fabrikasın.da da Van gölü için küçük 
mikyasta gemiler yapılmış bunlar Va-

na götürülerek orada montajı yapıl -
clıktan sonra işlemiye başlamıştır. 

İki seneye varmadan yeni baştan 
kurulacak tersanede deniz yolları na-

mına büyük yolcu vapurları inşasına baş 
lanacaktır. Bunun için şimdiden h:ızır
hktara başlannuştır. 

lktısat vekaleti her şeyden evvel 

mJtehassıs işçi meselesini nazarx cikka 

te allll1', Kasımpaşada denizyolları fab
rikası yanında bir mektep açrruya ka· 

rar vermiştir. Deniz müsteşarı Sadullah 
Güney bir müddet evvel İstanbula gel

diği sıralarda fabrika ve havuzlar müdü 
rü Cemil ile görüşmüş, böyle bir mekte
be kati lüzum olduğu anlaşılmıştır. 

Mektep açılmasına karar verilince, 

Galatada açtığı memur ve makinist mek 
tebini senelerce muvaffakıyetle idare e-

dip yaşatan ve birçok talebeler yetişti
ren emekli deniz kurmay zabitlerimiz_:-

den Tahsin AkgoJrgen'in mektep müdür 
lüğUne tayini takarrür etmiştir. 

Mektebin açılmaıma ait formalite 
kısa bir zaman.da bitirilmiş, dört gün 

evvel mektep açılarak t edrisata ba~lan
mrıtrr. 

Mektepte motörcµ, makinist, telı;iz 
t elgrafçr •. elektrik_çi ve deniz inşaaiyc 

mütehassısı yetiştirilecektir. Şimdilik 

~O talebe alınnuıtır. Bu talebeler fab

rika ve havuzlarda çalışan çocuklarla 
ilk mektep mezunu olan Türk çocukla
ndır. Bu çocuklar mektepte iki ııcne o
kuyacaklardır. Sabahleyin nazari ders 

görecek olan talebeler öğleden sonra ge 

milerde ve fabrikalarda çalışacaklardır. 
Talebelik müddetleri esnasında çocuk-

lara ayda altı lira Ucret ve elbise, gün
öUz yemekleri de verilecektir. Bir nu-

maralı havuzun yanında eski Had:leha
ne camii tadil edilerek mektep binası ha 

!ine getirilmiıtir. Bundan başka bir de 
yatakhane yapılmaktadır. Bu nişaat bit-

t ikten sonra talebeler gece mektepte ya
tacaklardır. 

Mektebi bitiren talebeler on sene 
denizyollan tarafından verilecek bir va-

zifeyi kabul etmiye mecburdurlar. Bun 

tara günde beş liraya kadar yevmiye 
verilecektir. 

Deniz inşaiyesinde çalışacak olan 

Tüık !S<ICUklannı yeti~tirmek makısadiy
le böyle bir mektep kuranları tebrik e
derken fabrika ve havuzlar müdürü Ce-

mil ile mektep müdürü Tahsine de Ü

zerlerine aldıkları yeni vazifelerde mu
vafakıyetler temenni ederiz. 

Otomobille saatte 
511 liilome tre ! 

Bonneville - Utah, 20 (A.A.) 
Otomobil yanşçısı Eyston dün gidişte 
bir millik mesafeyi saatte 491,292 kilo
metre ve dönüşte ayni mesafeyi saatte 

511,247 kilometre süratla katetmek su

retiyle bir dünya rekoru kırmıştır. V'<!. 
sati sürat 501,074 tür. 

Bundan evvel CampbeU tarafından 

tesis t:dilen rekor 484,S 1 O i:li. 

Hindli yarın son 
güreşini yapıyor 
Tekirdağlı ile Hintli yarın saat on 

beşte karşılaşıyorlar. Hintli bu sabah 

matbaamıza geldi. Hüseyinle yapaca

ğı gUreşin intikam maçını yapmıya -

cağını, maçtan !!!onra Umdraya gide
ceğini söyledi. 

h~~ 
7\1. ~?. 

lstanbulun iman 
CUMHUfilYET' da "O halde 1.stanbulun turistik nokt.UIIl~: 

iman bah.se mevzu olduğu z.ııman iki P 

Jıolay ııterdendlr:,, diyor \"O ya7.J!lına ıll~le 
devam ediyor: 

"BUtllt;ı bu lnıaatın biricik kusuru ıehrln 
hayatına ve umumi manzara ahengine nlıı. 
beUe p!An.sız ve Adeta gelişlgUzel yapılııın
d&dlr. Eğer bu inşaat bir p!Anın çlzml§ ola. 
cağı kadroları ikmal etmiş olsaydı, 1.stanbu. 
lun iman o kadar kazanmış, yeni yapılar 
her cihetle şehre sll.9 ve kıymet llD.ve etmiş 
bulunurdu. 

Şehlrcillk mUtehassııı M. Prost lstanbul 
fçln bir plıtn hazırlıyor. Nihnl şeklinde bu, 
Belediyenin tatbikine nezaret ve iştirak ede. 
ccği bir plAn olacaktır. 1etanbulun iman he. 
aabına bl:>Jm dUşUncemlz daha geni~tir. Biz 
İstanbul dcdlğlmlz zaman tııtanbulu ve hin. 
terlnndını kaııdcdlyoruz. Filhakika bUtUn 
dUnyanın grpta edeceği gUzel t.stanbulu §im. 
diki belediye hududilc çevirmek, çok dar bir 
dUşUnce içinde knlmak demek olur. Bizim 
bUtun dUnyaya gUzel olarak arzedece 
fimlz lstanbul, Marmara denizleri 
ara.smda Çekmece göllerinden Geyve bo 
ğazına ve Uludağ tepesine kadar uzanan 
bir sahayı ihtiva eder, ve bu mecmuanın 

hepsine birden İstanbul ve hinterlandı deni. 
lir. 

Lahitleri tehdit 
IS"' Bll§tarafı ı incide 

Beyoğlunda Yazıcı sokağında Haci 
Said apartırnanının 8 numaralı ld.ıire
sinde oturan Avusturya tebaasından 

tliccar Lahitler, çarşamba günü iş.inden 
çrkmış, evine giderek yemeğe oturmuş. 
tur. 

Bu sırada apartımanın kapısı çalın

mış, uzun boylu bir genç tarafından dı· 
§arı çağrılnu~tır. Bu genç kapının dıı 
tarfından Lahitlerin kulağına eğilerek 

§Unları söylemiştir: 

"- Cuma günü 5,40 ta Köprüden Bos
tancıya kalkacak olan vapurun kamaro. 
tuna bir kutu içiri:ie 2000 lira teslim e
deceksin. Kamarot bu kutuyu Bostan
cıda bekliyecek bir adama verecektir. 
Sen kamarota kutunun nakliyesi için 30 
kuruş ver. Eğer bu parayı vermezsen 
kendini ve ailen efradını iki gün içinde 
ölmüş bil r .. ,, 

Meçhul genç bu sözleri söyledikten 
sonra yıldırım gibi merdivenden inip 
lı:açmı§tır. 

Lahitler vak'adan hemen zabıtayı ha. 
berldar etmiş, memurlar tahkikata el 
koymuşlardır. 

Cuma günü saat on altıda meçhul bir 
yerden Lahitlere telefon edilmiş, kutu
nun kamarota teslim edilmiyerek Ka
raköyde mahallobi<:i tlyasın çıra~ı Mu -
barreme verilmesi bildirilmiştir. 

Bunun üzerine Lahitler bir pasta ku
tusunun içine bir sü.rü boş kağıt doldur 

mu~. sonra yola çıkarak ıdükkana gitmiş_ 
kutuyu Muharreme bırakmıJtır .. Aradan 
yarım saat geçince dükkana iki çocuk 

gelmi~, Muharremden pa!!ta kutusunu 
almı~, büyük bir sevinç alaimi göster -
mişlerdir. 

Bu sırada dükkinda müşteri sıfatiyle 

bulunan zabıta memurları meydana çı
kıp çocukları yakalamııJardır • 

Bu çocuklardan birinin adı Haralam -
bOdur. Kurtuluşta Tırmık sokağında o. 

turmaktadır. Aşçı çıraklığı ya~akta
dır. 

Diğerinin adı Koçodur. Tarlaba1mda 

Hacıkaclın çıkmazında 3 numaralı evde 
oturan bu çocuk ta terzi çırağıdır. 

Bu çocuklar sorguya çekilince, bu i§i 
kendilerine veren ve yol gösterenin ev -

velce Lahitlerin yanında çalışnuı olan 
Yorgo olduğunu söylemişlerdir, Yorgo 
da yakalanmış, halen boşta gezdiğini, 

Lahitlere kızdığı için bu iJi kurduğunu 
söylemiştir. 

- zavalh Çin 
Japonya tarafından 

Afyonla da imha 
edilecek 

Dakft, 20 (A,A,) - !randan alınan 
nıevsulc. malünıata göre ".Mltsubişi,, 
Japon flrmast 1rnn firmalarile bir 
muka,·eıc nktederek ırana 267 bin 
sterling kıymetinde Japon mensuca
tı satmayı ve !randan da buna muka 
bll 115 bin sterling kıymetinde af
yon almayı temin eylemiştir. Bu af
yon Çinde uyuşturucu maddeler kul 
lanılmasrn1 yaymak yolunda Japon
ya tarafından sarfedilen gayretlerin 
arttırılacağına bir delil addedllmek
tcdlr~ 

ıuımdır: t 
ı: Netsi tstanbulun p!Anı, ki bunu ~ı. Ptol 

hazırlıyor. t 
2: İstanbul ve hinterlandının pllnı, kl lf 

0 

bu yapılacaktır. rı 

Birinci pltma göre 1stanbul şehrinin yolla 
mcydanlan, yapılacak, tı.bldelerl ve bu ttbid9 

lerfnln etrafı dUzeltllecck, modern §ebrill 
bUtUn lcnplnrı yetine getirilecektir. PUın ınu 
clblnce ve peyderpey tabl1. 

1klncl pldna göre lst&ılbul hinterlandı gtl· 
z.cl 1atanbula otostratlarla bağlanacak ,.e 
bUtUn hlnterland 1stanbulla bir mecmua te~ 
kil etmek üzere dUzelUlecek, güzeııe;ıttrUe. 
cck, otellerle, plAjlarla. ormanlarla, ııu ıcblr 
lerlle alabildiğine zenginleştirilecektir. 

Her Ud p!Andan §Chrln ve havallnln ı:ıor· 
mal olarak kendi yapabilecekleri ayntacııl< 
ve maııra! lstıyen bUyUk fılerl fevkalAde ,•a• 
ridatıa başarılmak Uzere mUnhuıran ısıaıı; 
bul ve hnallalnln lmarllc meşg\ll olacak yU 
ıek heyete verilecektir. 

Vaziyetler ve vazifeler böyle tefrik oıun• 
duktan sonra İstanbul ve havali.sinin J>izlıtı 

lW dil· dediğimiz yolla yapılrp yapılamıyacat>. 
~UnWmclldir. Kabul olunur ki yapdablllr, 
ve böylelikle zaten güzel ve her clheUe ~ 
gin 1ıtruıbul dUnyanm hakikaten en g 
bir ıehrl olarak ortaya çıkmıı bulunur.,. 

Çin - Japon 
harbi 
~ Bll§tara!ı 1 ıncıde • 

den Çanğsuya kadar uzayan ve yerıı 
Çin mii:Haaa hattının belkemiğini ter 
kil dden Çin •ol cenahı, 19 kilometr~.' 
lik bir sahada tamamiyle yarılnut uÇ 

istikametten yapılan hücum neticesinde 
Çangsu düşmüş, Japonlar halen suço· 
va doğru bir sevirme hareketi yapmaJc.. 
tadır. 

Çin ajansı ise, Japonların Çangsufl' 
aldığı haberini tekzip e~ktcdir. 

Bomboş kalan şe bir 
Nankln, 20 (A,A,) - TakrfbOJl 

1.200.000 klşlnln Nanklnden c;ıkIJl11' 
sı Uzerlne şehir boşanmıştır. DUk' 

kAnlar kapalı ve cameka.nıarı ta~
larla örtUlUdilr. Gazeteler ancak ıtU• 
çUk formalarda çıkıyor. Nezaretler· 

de ise ancak onar memur_~~~ 

Macar Başvel<ili 
Hariciye nazırile beraber 

BugUn Berllne 
hareket ediyor .

1 Budape§te, 2 O(A. A.) - Başvekı 
Daranyi ile refikası ve hariciye na:aı:1 
B. dö Kanya, maiyetlerindeki zevat ı· 
le birlikte, bugün öğle üzeri, Berline 

gitmek üwre, trenle ve Viyana yolll 
ile Passauya hareket edeceklerdir. O· 

.. Jl 
rada, Alman hükfuneti tarafından g\ 
derilen husust bir trene binerek yo 
lanna devam edecek olan Macar de''' 
Jet adamları, pazar günü saat on b~0 

doğru &rline varacaklar ve tezahür c 
ka.?'§ılanacaklard.ır. 

BahçekUy camii ~e 
mektebi yandı 

• -t))' 
Snrıyor lmzasına bağlı Bahee~uc 

camiinde bir yangın olmuş, carnl 
köy mektebi yanmıştır. 

rtı' Ynngınn camı içinde yanılt blöf' 
kılan bir mumun sebeb olduğu 6 a. 
!eniyor. !stlnye itfaiyesi yang:ııı 
ycUşmlşso de o vakte kadar yan 
kendliiğlnden hllyUmüş ,.e sönınuş· 
tur. __...-

Nişanını bozunca 
sevgilisini yarala~!-
çar§ıkapıda Sinanm çorab fabrı ., 

sında ralışan Dervia o~lu Ahmet 91g· 
!f ·ı.ıı 

lıyan bir müddet evvel ayni fa.bl'1 i· 
l§çilerinden 17 yaşında Zeliha ile :rı 
§anla.nmıgtır. 

1 
Zelihanm ailesi bu nişana raz1 .. ~ 

mayınca genç kız evvelki gUn yilııı 
f;(itl' 

Ahmede geri vermiş, nişanını bO })ıl 
ğunu söylemiştir. Ahmet ÇağlaynndiiI1 

hadiseden çok müteessir oın:uş~ttiği 
fabrikada çalışırlarken tedarık aa.ıt 
bir ekmek bıçağı ile kızı kolların ıcıı 
ağır surette yaralamıştrr. Ynralı 111 
Haseki hastanesin<! kaldıniınış, sııÇ 
bıçağı ile yakalanmıştır. :ı.4 

Bundan başka Hasekide otur311ra.Jl 
y~ında Celalle Şehreminind~. ~~u deıı 
arkadaşı Fikret oyun yuz~ sr· 
kavga etmişlerdir. Fikret çakı ıl:ı.r. 
kada§ını sol kolundan yaralaınI§ 
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Bir işçi gibi fabrikada çalıştım; hizmetçilik yaptım l 

~ . 

(Beyaz bohça 
l .. ~ Yazan: ilhan 

• , · _ ~- ~ Ali onbaşı askerden döndükten son- J tövbeli olan yol ağası zade Hafı:r. Os-
~ ra evlenmeğe karar verdi. Arka arka- man bile, Alinin hatırı iç"n daha ~üneş 

ya on dört sene durmadan askerlik gökyüzünün ortasında iken, zil zurna 
yapmış, bu on dört sene zarfında yir- sarhoş oldu. • 
mi sekiz sene ihtiyarlamış. şöyle böy- Ali onbaşının evi o gün görülecek 
le kırk beşe merdiven dayamıştı. haldeydi: Duvardaki mısır koçanları 

Ali onbaşının köyde üç beş parça bile kırk yıllık tozlarından silkinmiş, 

toprağı, başını sokacak bir damı. bir ve buğday saplarından yapılmış resim-
kaç davan vardı. Gönlünü yokladığı liklerin içine birer deniz kızı ycrl~şti-
zaman da pekala genç bir kızla evle- rilmişti. Babasının cephe<le şehit r>idu-
necek cesareti kendinde buluyordu. ğu gündenberi bodrumda, dibek taşı-

Köyde, hele ı.:epheden beraber getir- nın içinde duran küçük semaver, parıl 
diği (onbaşılık) rütbesinden sonra, parıl, ortaya çıkmıştı. 
epeyce itibarı da vardı. Hangi ağaya O güne kadar kapının önünden bile 
baı vursa ona kızını vermekten çekin- geçmiyen allr yef• köy kızları, sanki 
miyecekti. Ukin Ali onbaşı bu işi epey birkaç defa girip çıktıkları bir yermiş 
ce düşünmek lazım geldiğini bir t:.irlü gibi, AH onbaşının evini, yadırgama-
aklından çıkaramıyordu. Ne tarlalar, dan, karıştırıyorlardı. Ali onbaşı bu se-
ne rütbe, hiçbirisi, genç bir kadını uzun maverin bugüne kadar nerede durdu-
boylu oyalayacak şeyler değildi. ğunu ve bu beyaz yatak çarşaflarının 

Bunun için yaşlıca bir kadın, hatta hangi sandıkta uyuduğunu bilmiyordu. 

arayanın gözünde kOea 
şehir ne ka dar daralıyor ? 

15tanbul sokaklannda, bir an geldi ki, kendimi hakikaten 

iş 
dul bir kadın daha iyi olacaktı. Fakat işte, dudaklarında sarı bir te-

Ama vakit bulup da bu işi bir daha bessümle, kirli dişlerini göstererek 
zihnine sokamadı. Günlerin arkasın- evin içini dolaşıyor, gözleri hayretle 
dan işler yürüdü. Eşdost onun traşlı açılıyor; kızlarla ahbap olmanın ver-
kalın ensesine vurarak -.:esaret verdi- diği garip bir haz ile bıyıklarını ısm-
ler. Hatta köyün gönülKi yengesi Emi- yordu. 
ne dudu bir gece evinde tertip ettiği Camide hemen hemen bütün köy 
bir fincan oyununda, Hacı Hüsmenlerin toplanmıştı. işte yola geldigilin 
küçük kızı Gülüsümü kapı aralığından kasabadan sırf bu düğün için gelen 
ona gösterdi. zengin damattan, işte Ali onbaşı ile görmeye başladım ıı ışsiz, boş gezen biri g 1bi 

ta /\SER yazı işleri müdürü, bana 
Pılınası ., b" . d H' k" ltayb guç ır ış var ı: ıç va ıt 

la§a etıneden Ltanbul sokaklarında do· 
tas C<ı.k, iş yerlerine, i~çi çalıştıran mü
l'aı-es_elere baş vuracak, kendime iş ara. 

~ :.gıın. Bu iş, ne işi olursa olsun, hat
illtJ tzrnetçilik bile.. Yazı müdürUr.;·n 

ına, b" l rehan oy e bir tetkik yaptırmayı, ida-
ll:ı.tlt .eY.e, günün her saatinıde iş iste • 
tac~ ış ıstediğini ilan ettrimek için mü-

J.ı .. t edenler getirmi~ .. 
tctk?le bir teşebbüsle, ?kuyuculann 
'İlt e takip debilecekleri bir yazı sil

; çıkarmaya imkan var mıydı? 
-\'et .,.,. · 

lırıtl:ıı •· .',ıçın olmasın? Bu hayattan a. 
bit ~ bizzat yaşanmıJ, görülmüı, tes-

edılıni Cak Ş vakialarm notlarından çıka· 
di Yazı silsilesini okutmak ve hattl 
. }'cbilin k. . 
'llllt~ ın ı, beğendırcrek okutmak 
b an daıı·1· d . . ils· ı ın eydı .. Yeter kı başarıla. 

ıtı.. 

ll:ıa~ll Vazifeyi birdenbire lizerime al • 
btıyı Ces.aretini gösteremedim. Çünkü 

·~· e hır teşebblie insanda bir ikinci 
ti atın daha mevcudiyetbi icap ettL 

Yordu t . 
ti;oe~~n, hakikaten iti aramak mecbu -
lıarc~de bulunduğu zamanlardadır ki 
.... etıerind b"A •• .. b"l" di. B "'t?ı "b· e ta ıı gorune ı ır e-

gı 1 k .. 
llıc te . ırl ınevcut, fakat ıııne malze. 
t lllın etm k • • sah b. · c ita e ıçnı te ır vazıyet-

ken/1 kapı dolaşarak it arayacülann, 
tiat ~ ıncaleklerinden bqka bir de ar

tdc~di~~ tanı bir artist olmaları icap 
l'l:ıu~aff en böyle bir rolü yapabilecek, 
l' ak olabilecek miydim? 

crcddUd·· •. .. ....._ ~ . umu gorenler: 

di;oorıa ~ınıan ! Sen bu iti yapabilinıin .. 
larına ~ ~· Hele erkek olmayışın yazı. 
tdcr. Soana başka bir hususiyet il~ve 
Qil'ıııek .n~a yapacağım i§, gönül eğlen. 
'~si Ya ıçın değil, bir kısrm halkın hu • 
tırı~ a §ayı§lannr, ihtiyaçlarını zevkle.. 
l> rzuıa , 
ılacakt rxnı ortaya koymak için ya-
l) ır. 

t otru sö l" 
aıetecu Y uyorlardı. Kaç defa biz 

tltı ita er §ahit olmuıtuk. Mathaamı
~İl Psın1 a d erdi. n Şın ıranlardan bir çoğu iş. 
~n, az Unlar, fazla çalıştmldık!Qnn -

t01 tia Para aldıklarından, sıhhi şart • 
1a.r, derret edilmediğinden bahsediyor-

}3:: Yanıyorlardı. 
,_ v;-Jc bi 
~ttn 

8
.. r sınıf arasına katılarak bun-

q,.L Ozler· · · 
b
""'lr .. ını mıhenk taşına vurmak 
. •cya h 
ır ~<h:t aksız olduklannı bitaraf 

e ortay ak . Şjllld' a atm fena mı olurdu? 
1~irıe ~· ıyc kadar bu kabil müesseseler 
1trıc, 1;r vÇok gazeteci girip çıkmı§, işçi.. 
~ı.ı§ bakı erenlerin vaziyetini §Öyle bir 
tcte ıa §ı seyretmiş ve intibalannr ga-

ll Yfaları t . . l.' u gör" na geç rmı§lerdı. 
~ '-brikay U~ler doğru mu sayılmalıydı? 
lttllllu 

1
• ııyaret edenin gazeteci ol. 

l~n- btlcn b" . . h'bi ı<q\ ır 1§ evı sa ı , ona, gös-
b ernea· • 
lllı.ırılll 1 tcap eden kapılan kapamış 

ı Ilı tnıydı?. 
ı. § •ere ı 
~\teren n erden yapılan §İkayetlerin 

e ltarıı iğbirar duyan bir i§çinin 

···················•···································· . . 
i Röportajı yapan : ! . . 
i Nerlma11 i 
························································ 

Muharrir Ncrimaıı 

tezvın saymak mümkün görülemez 

miydi?. 
tstanbulda it bulmanın güçlüğün~, 

tahrir müdürümüzün aklına böyle bır 
mevzu getiren ziyaretçilerden anlıyor. 
duk. Acaba bunlar hakikaten liyakatsiz, 
ellerinden bir it gelmez adamlar mıydı 
ki it bulamıyorlardı? Yoksa, hakikate~ 
iş bulmıya mSni ciddi pürüzlerle mı 
karşıla§ryorlardı. 

işçi nasıl yaşıyordu? A,kı, ıstırabı, 
nasıldı ve nedendi? Bir daktilo kızın 
zevki, arzusu, işine bağlılığının derecesi 

neydi?. 
Bütün bunlar hakikaten tetkika de-

ğer mevzulardı. ·-· .. 
Bana böyle bir vazife verildıgı gun • 

den bir gün sonra, sabahleyin mat~a 
kapısından girdiğim zaman, beni teıvık 
eden arkadaılardan birine rastladım: 

••• 
- Kararımı verdim, dedim. Verilen 

vazifeyi yapacağım .• 
Doğrusu söylemek lazımgelirse, ar • 

kadaşa kararımı bildirdiğim ana kadar 
bu iş hakkında ciddi bir karar vermiş 
değildim. Dilime böyle geldi ve öyle 
söyledim. Artık fikrimden cayamadım 
da •. Sonra bana alnıma ''kararsız,, veya 
"cesaretsiz., damgasını y.ıpı§tıracak -

tardı. 

Yazı işleri müdürüne vaziyeti bildir. 
dikten sonra matbaadan aynldrm. 
Okuyucularım takdir ederler ki, ü

zerime aldığım bu işin başarılması pek 
kolay değildi. 

Nereye baş vuracak. nereden iş isti • 
j vecektim? Bir an geleli ki ltendimi ha -
kikaten işsiz, boş gezen biri gibi gör
meye batlaldım. Gözlerim gelip geçen. 

lcrde, tabelalardaydı. Şirket binaları ö
n:.nde duruyor, girip girmemekte tered
düt ediyordum. 

Ali onbaşı, büyük kapılı avlunun ta babasının sağlığında bir öküz yü-
gübrelerini temizletirken kafasına bir zı:inden kavga etmiJ ve bugüne kadar 

htanbul içinde işsiz kalmanın haki • 
§ey düşmliı gibi silkindi ve homurdan- onun adını bile anmamış olan solucan 
dı: köyünün muhtarı güdük Hasan, işte 

katen güç ve .fena bir şey olduğunu an
lıyordum .. İnsan İstanblıla be gözle 
bakınca, koca )ehri her yerin yüzüne 
kapalı olduğunu düşünerek bir avuç içi 
kadar küçük buluyordu. 

- Ulan Ali, bir işe girdin ama, dur Uluborlu Halil beylerin en büyilğün-
bakahm. den en küçüğüne kadar bütün bir saf 

Gübreler temizlendi, sandıktan be- teşkil eden oğullan, torunları, damat-

yez patiska perdeler çıkarıldı. Ali on- lan .• 
başının rahmetlik anası, bunları, on Ali onbaşı namazda kaç kere dalga-

Bir karar veremiyordum. Müracaat 
edeceğim yerlerde muayyen bir iı mi 
aramalıydım: Yoksa herhangi bir iti 
yapm~ya hazır olduğumu mu söyleme -

beş sene evvel biçmiş, dikmiş ve san- ya düşüp alem seedeye varırken göz-
dığa yerleştirmişti. leri büyük mumlardan birinin ışığına 

o • • takılı, ayakta kaldı. Kaç kere imam ve 

liy;iim?. ~Devamı var 
Düğün gün-l kasabadan bir davul 

zuma getirdiler. Otuz senedir nkıya 

MDTEHASSISIMIZ 

Cevap 
• 

Cevapları veren : 

PROFESOR SANERK 
Grafoloji ve Grafometri 

mütehassısı verıyor 
B ÜTON' ta!silAtlle karakterinizi; meı.tyet ve ıcusurlarmııı; aizt bay~ete dUşUrecek 
kadar vazıh ve sarih olarak busU8tyeUertnlzl; tuttufunUZ veya dll§ündUğünüz işte 
muvattak olup olmıyacağmızı; nihayet böı !arkla ya;,tııızı lize söyllycbilirim Bana 
bir gazeteden, bir kitaptan veya aklınızdan yazacafmız dört satırlık yazıyı; Son 
ııylardakl lmzalarmızdaı:ı ikisini gönderini.%. 

Tetkiklerin çok esaıılı yapılmasını ıstedJ ftnlz takdirde sat elinizle yazdığınız 
dört satın; ayni ya.zınm llOI elinizle yazılmıeı nı: b8f ve şahadet pa.nnaklarınızm blr 
kA.ğıt Uzerindekl lzleriDJ; eağ elinizi klfıt Uze rlne koyarak bir kul'§un kalemle elini
zin kAğtda çıkaracatmız resmını; muhtelif tarihlerdeki · imzalarınızı, yazıyı sağ 
el ile kaç dakikada, 1101 elle kaç dakikada yaz dığmrıı; dlraeklerlnlzden bileklerinize 
kadar kaç ıantinı olduğunu na.ve ediniz. 

Ktzımzı vereceftnlz delikantmm, tanıdık ıarrnıZlD. dostıa.ruıızın, nişanlınızın. ıı 
ortağmıznı d& aeclyeslnl, h118WılyeUerinl, bfıe lmza.Jarrnı ve herhangi bir yazısmdan 
dört satır yazıyı gönderirseniz ılze eöyllyebl lirim. 

KendJlerlne cevap verdlklerlnı, cevaplar hakkmdakl mUtalealarını - lcabmda 
ne~rcdllmek 11%ero - sarih adreaJertıe yazabl lirler. Gelen mektuplarda, bir kAğıda 
muhtelit kimselerin yazı yazıp imza attıklarını görUyorum. Herkes ayrı ayrı kAğıt
lara yazm&lıdrr. 

ı - Fat.lh S98 e. c. ı 
30.~ yqlannda, pek büyük bir ihtimalle 

uzun boylu ve zayıfa yaklqan bünyede bit 
ıatsınız. Yazılarınızdan anlqılan en bariz 
bususlyeUnlz asa.b1 olmaktır. Çabuk kızareı • 
nız ve kızmak için de çok sebeb bulursunuz, 
Hlddetıcrtnlz uzun aUrmcz; takat btrihirlnl 
takip eder. 

Gönderdiğiniz muhtelif lmzalarmızdan 936 
senesine ait olanını dikkatle tetkik ettim. 
Bu imzanın attldığt 11rada herhangi bir has. 
talık geçirdiğiniz neUceslne vardım. Yani 
açık ltade, geçen sene bir hıuıtaıık geçirdiniz 
ve bcnUz tam manulle aıhhatınizden de 
memnun değllslnl.z. 

Yazınıza nazaran. bedeni değil fikri bir tı 
yapmakta.ıımız. Memur olmanız en kuV\·etıl 

lhtlmııldlr. Aııablyetlnlz. arkad~larmızı 

memnun etmemektedir. Bereket venıin ki iyi 
kalpllllğinlz yaptıklarmızı tamire kifayet 
edebilmektedir. 

tçklye dUşkUnsünUz. Hiç lçmPmek ellnlT
de detııee itidal ne içmeniz ~ayant tavıııye. 
dlr. Bana mel<tubu yazmazdan evvel. ne ka. 
dar ic;mtıUntz 

Tavsiyeler: Sfnlrlerln ted&v1a1, içkiden vaz 

geÇmek, açık hava ve bedeni hareket, clnat 
yazılar yerine eğlenceli ve faydalı oeyler o. 
kumak! CÇUnkll m!ltaıeaıannızda meraklı 

ve :korkunç §eylen tercih edecek bir tema. 
yWdemnlz). 

2 - Moda Sakızaka<'ı ~fim. 
Genç, orta boyda, ha•su bir tıp. İntizamı 

aevmekle beraber ya biraz dalgınlığınız ve. 
ya thmalkA.rlığtnız Vllr. Tabiatlnlz esaa iti
barile uysal olmağa daha pek çok mtlsalt ve 
mtlstalttlr. Fakat buna rağmen etratmızda 
uysal olmadıtJnızdan §iki.yet edenler mev
cuttur .. Biraz «n'Vel biraz dalgınlığmız veya 
lhmalkA.rlığmız var demiştim. Muhtelit hare. 
keUer1nlzde her ikisini de görmek mtlmkUn. 
dur. Hayatta yl\ksek lddlalarmız yok. Rahat 
ve gtlrültUsUzce yaşamak: Sizi en çok tat. 
mln edecek gayedir. Sıhhatçe bir §lkAyetı. 
nlz olmamak IA.zımdır. 

Sizi t-n fazla a!Akadar eden işte, ihmal 
ve dlkkatmzllği bırakırsanız muvat!ak olur 
sunuz. Bir işin teferruatını lhm&lde niçin 
ısrar edlyoraunu:? 

Tavsiyeler: Dlkkatınlzl kuvvetlendirmek, 
lhınıı.ıkarıı~mızla m:.ıcadelc etmek, intizamı 

aeven tablatlnlzin bu temayUIUnU ileri gö. 
türmekUr. 

arkasından cami halkı dizlerinin üstün 
de karar kılıp otururken o ayağa kal
kıp, bir saban okü gibi, sallandı sanan 
dı da etrafına bakınıp neden sonra ye· 
re çöktü. 

• • • 
Ali onbaşının evi bu akşam ne karan 

hktı. Avluyu geçerken ayaklarını ke
restelere çarpıp kırayazdı. Merdiven
leri çıktı, sofayi bir idare kandilinin 
ışığında geçti. 

Oda kapısını usulca açtı: 
Evvela bir şey göremedi. İçinde çok 

sigara içilmiş bir maha1le kahvesi gibi 
mavi bir dumanla doluydu oda .. Bir iki 
adım attı, se<lirin köşesinde beyaz bir 
bohça vardı. Bohça titredi, san bir ço
.:uk yüzü, Ali orıbaşıya güldü. 

Ali onbaşı da gülmek istedi, yapa
madı. Bir şey de diyemedi. Gitti, du· 
man çıksın diye avluya bakan pence
relerden en uzaktakini açtı. Gök yüzı:i
ne karşı derin bir nefes aldı. 

Biraz kendine geLdi. Başrnr çevirdi, 
gelin şimdi büsbütün küçülmüş. büs

bütün b:.izülmşt . 
Odanın içinde bir koku, bir güzel 

koku vardı. Yıllardanberi buraya böyle 
bir koku girmemişti. Hiç, hiç duyma
mıştı. bu kokuyu .. 

Ali onbaıı bir küçük hayvanı hatır
ladı: Koca bir mağazaya, bir ağıla, bir 
tavlaya küçük, fare gibi, bir hayvan 
girer ve orasını, baştan aşağı keskin 
ve iğrenç bir koku ile doldururdu. Bu 
mahluk da bu odaya girer girmez bu
rası .. Sonra divanhaneye çıktı, burası ... 
Cihaz odasına, mutbağa gitti, burala
rı .. Bütün ev, her yer, her yer bu g-:i
zel koku ile dolmuştu. 

Bir güvercinin kafesini açık unut
muş gibi korku içinde, odaya döndü. 
Köşedeki beyaz böcek, kıpırdama-dan 

oturuyordu. Yüzünü de nereye sakla
mıştı? 

Ali onba~ı yavaş yavaş oraya doğru 
yürümeğe başladı. 

Beyaz bohça açıldı, yine deminki sa
rı çocuk :y-:izü ortaya çıktı. Yine gül· 
dü, sonra üzerine doğru gelen adamın 
büyük gölgesi duvarda gözüne ilişti. 

İki kocaman el, üstüne doğru uza:1 iı 
Saçlarında fırın gibi bir nefes duydu 
Birdenbire yerinden fırlayarak, keskin 
çığhklar!a, oda kapısını, sofayı geçti, 
me.drivenlere atıldı: 

- Anneciğim! Anneciğimi 

lLHAN TARUS 
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Tiyatroya dair 
.... Ba~tar&fı % hıdd• 

Bu sözleri söyliyen zat memurdur. 
İJinin bittiği saatten tiyatro başlangı
•.:ına kadar iki buçuk saatten fazla bir 
zaman vardır. Eğer tiyartoya gelmek 
istese, evi şehrin en uzak yerinde bile 
olsa, evine gider, elbisesini değiştirir, 
yemeğini yer. tiyatroya yetişir .. 

Şu halde bu zat ne yapıyor da tiyat
roya yetişemiyor. Arzusuna rağmen 
yetişmcldiği tiyatroya gelirken kendi _ 

sini alıkoyan §ey nedir? 
!sterseniz gizlice arkasından ~ide

lim.. Bakalım nereye giriyor, nerede 
gecikiyor? Galatasarayın yan sokaklan 
içindeki o kapı küçük bir meyhanenin
dir. Akıamları orada muhtelif taze me· 
zelerle iki Uç tek rakı içmek çok zevkli 
olur ve tanıdığımcz zat da oranın daiı:ui 
misafirlerindendir. Bırakalım içsin ı .. 
Tiyatroy• aç karnına gelecek değil ya.. 
: emek ye~e.sin~e~, yemekten evvd iJ
tıha açmak ıçın bir ıki kadeh içrn.eainden 
daha tabii ne olabilir? 

Fakat ipn kötüsü buya.. GözU kör 
olası bir iki kadehle kalamıyor ki in
-:ın.. Bir kadeh yarım fite, yanm bir 
ıııe oluyor, derken gramofonda bir ga
zel.. Bir rehavet.. ve sonra şöylt- bir 
cümle: "Adam ıendc, öJümlü dünya
da .. tiyatro da ne olacak .. Hayat ifte 
bu! .... deniyor ve belki de Hayy.ımın 
Rubaisinden şu mısra ilbe ediliyor: 

(Saki, 1e11in feyizli kapmdan aynl-
1 maya). 

Bu rindin zevkli hayatına kim karı
şabilir_ ve onun için bundan daha gü
zel ne olabilir? 

Zaten yanlıı anlaııJmaaın. herhangi 
sebeple olursa olsun tiyatroya gelmi
yenleri tenkit etmiyoruz_ Dokunmak 
istediğimiz nokta: tiyatroya zaten gel· 
memi~ ve gelmiyd.:ek bir takım kim
selerin, hiç mecbur olmadıklan halde, 
yalandan, riyadan özürler, mazeretler 
aramalarıdır. Sanki tiyatroya gitmeımk 
bir kabahatmİJ, bir eksiklikmİ.f gibi 
kendilerini temize çıkarmalı: istiyerck 
sebepler uyduruyorlar.. İtte bunlar 
modern hayatımıım sebepsiz riyalan ve 
yalanlan .• 

• • • 
Bir bayan da §Öyle dedi: 
"Bizim tiyatromuzda Paristeki gibi 

eserler oynanmıyor.. Onun için gitmi
yoruz. Briç partileri yapıyoruz.,. 

Kadıncağıza (saçınız bile uzun değil) 
demek lazımdı ve bu cümle her ıeyi 
kökünden hallederdi .. demedim. 

Acaba Pariıte oynanan ve bizim ba
yanın beğendiği eserler nedir diye so
racak oldum: 

- Comedie française'e gittiniz mi? 
- Hayır, orada iyi bir ıeyler yok 

muş! 

- Baty'ye, Jouvet'ye, Dullin'e Re
ne Rocher'ye, PitoefE'e filin gittiniz 
mi? 

- Hayır Dauville'e gittik. Sonra da 
Biarritz'e &idecektik, vazgeçtik. 

- Bulvarlarda en çok ne beğtndi
niz? 

- Kö§e baıın.daki Eıpreıo kahvesi· 
ni! .. 

- Tiyatroları nasıl buldunuz?. 
- Şoförler buluyorlardı .. 
- Neler gördünüz? 
- Bütün moda mağazalarını 1. 
Vebu ktjtük gibi cahil, züppe 1cadın 

tiyatro mevzuuna temas etmek ciireti· 
ni bulduktan ba!Jka üstelik bir d ~ oy
nanan eserlerin değerleri hakkında ulu 
orta, Pariste olduğu gibi burada da tL 
yatro kapılarından içeri girmeden, ıöz 
ıöylemiye kalkıyor .. 

İ§te bu da modern küstahlrğımu:ın 
tuzu, biberi .. 

M.ERTUGRUL 

ıstanbul Haricı Askeri 
kıtaatı ilanları 

Bana kalıı sa 
Asırr ga~etecı 

IJllF'9 Bqtaraı S Unc1lde 
sıldrr. Aşklarr, ıstırapları, duyuşları 
nasıldır? .. gibi ehemmiyetli nokta
ları teşkil etmektedir. 

Ne.rima.n bir muharrir olduğunu 
glzl.iye.relt. bu işi hakkiyle başarmış
tır. Günlerce en bUyUk fabrikaları
mızdan birinde amelelik etmiş, hlz- 1 
metçi idarelerine başYurarak iş is- ı 
temiş, hlzmetçllik bulmuş. hlzmet\l ' 
lcrle düşUp kalkmrı;ı, e,·ıcrdc çalış- 1 
mıştır. 1 

Elbetteki böyle bir çalışma tak
dirle karşılanır ve lrtyık olduğu a.lA
kayı uyandırır. 

Bu blıe şunu anlatıyor: 
Herşeyln dc.v adımlıırlle ilerlediği 

bir devirde gazetecllJk de omuzları
na aldığı yüksek vazifeyi yapabilme 
si tein. masa başı gazeteciliğinin kl
fl olmadrğıdır.Asrr gazetecl,lcat>ınC:.a 
masa başı muharriri, lcabında ame
le, icabında hlzmetçl, icabında dak
tilo, tcabında dadı olabilen gazetect
dir. 

Sim-US 

SiNEMALAR: 
BE_Y.OC L u 

MBAY • La Bohom 
KELEK • La Bohem 

lPEK 1 Dl§l Tarzan, 
SAK.ABYA • Şen Haydut 

stnl&B 1 Çigan melodia 
illU.ZAa • Kalp1zanlar çetdt .... 

Atea taburu 

nLDIZ ' DUedltim gibi yqanm n 
Viyana HVdal&rJ 

rAN J Programmı bUdlrmeml§Ur 
şm • Serseriler kralı fi arıyor 

ve oımıyen melodiler 
ŞA&ll ' DOrdllDcG qJa ve Kara 

,wıer 

:\aal 1 ~ıım,..ıana lerftt1 " Kad.mlttm mn 
SA.NCA.8 1 SID&'&pur poatıuıı ve De-

D\l.r yumruk 
ZAFER • Son bayduUar ve lıl&Jek 

kaçakçı 

lSTANBUL 
FE&A.11 • Var,yete ve tiyatro 
KlLLJ • IAdam O Kamelya .... 

Kadın ve ,eytan 
UAK 1 Hacı Murad (tllrkçe) ve 

Wlton genç kızlar mekte 
binde 

RlLAL ı Hacı Murad (tllrkçe) ve 
Mlltoıı geııç knlar illekte. 
binde. 

.\.LUIDAJr ı Beyaz Melek vo Kanundan 
kaçılmaz. 

BALK a ~te bo.hriycllter ve Kır-
(Eıtkl KemaJl>t'J) ll'll%l dorllller çetesi 

BALE 
~OREYl'A 

KADIKOY 
ProgTammı bildlnnemlııtir 

Matmazel do!<tor 

OSKOOAR 
Pro&Tamını bl!d!rmeml§tlr 

BAKIRKOY 
WLTIYADI ı Volga ateşler içinde 

T I Y. t\ T R O L A R : 

l'EPEBAŞI DRAM KISMJ 

Saat 20,30 da. 
ISPANVı\ BAUÇELERt~E 

Dram 3 perde 
KRAL UR 
Yakında: 

••• 

MlANSlZ TİYATROSUNDA 
OPERET KISMl 

Saat 20,ao da ;ıın~ 
A.TEŞ BôOEGI 

Komedi 4 perde 
1
; !~ 

ERTUGRUL SADl l'.t:K 
TİYATROSU 

Paııırteıl: 

(Kadıköy Silreyyada) 
KOR ve Kll.1BJX 

Salı Ocdlkp&§o. (Azak) 
alnemııamd .. 

('U!lı"UTULAN ADA.ll) 
Yazan: :Xazım Hikmet 

iLAN 

HABER - l\kşam poatası 20 !BlNctTEŞPlN - 193~ 

•mm:-- Dünya n En Meşhur Şekercisi 

ALi MUHiDDiN HACI BEKiR 
ŞEKER 'flCARETHANELERI 

Akide, lokum, badem ~keri, badem ezmesi, Acıbaclem kurabiyesi, reçel, şurup, f&l'k usulinde . · 
edi~ fıstık, badem, fındık, kay ısı ve alafranaa meyva tekerlemelerin in her se§İdi. Bilhassa yeni ~ık&nWr 

haramelalann bütün dünyada eti ve emaali yoktur. 
Adreslere dildnt: İstanbul Bahçebpı Hamidiye caddesi. 

" Beyoğlu Parmakkapı 
" Galata Köprü civan. 
" Kadıköy: muvakkithane caddesi. 

Tava ıiparişlerinde: Ali Muhittin HAO BEKlR Hamidiye 
c::.dd~si Bahçekapı. 

! • • , 1 • • • • ... • ~ • ~ Adresmeyazılmalıdır .......... . 

r.ô~-0 '.3s {c, 
~ ~-ttı-,.-> Q'i..'l..ALUA?,. 
~.q~ J'35WAlT ~ 

Gözlerinizi muhafaza etmek 
için hol ışıga ihtiyacınız var
dır. Osram lm} hu ihtiyacını-, 
zı tatmin eder. Asgari istih· 
lik temin ettigi cihetle daha 
hol ışıgm tedarikini teshil 
.eder._ Cözleriniz dahi muha-' 

OSRAM 
' D ~ 'ovo\; 

'Ber.:VWt' garanti markumt 
dikkat ediniz. 

laza edilmiş olur. 

Dekalümen lambası asgari bir istihlak .temin eder. 

1 
f stanbul Levazım amirliği 1 ı 
Satınalma komisyonundan 

Maslakta Preventoryüm için 35 ton 
kok ki:iırnUrü 22 - 11- 937 paz:artesi 
günii saat 15,30 da tophanede Levazım 
imirliıi satın alma komisyonunda pa • 
zarlrkla eksiltmesi yapılacaktır. thate 

günU teslirn ıartiyle alınacak olan kömür 
için taliplerin belli aaatte komisyona 
gelmeleri. (7827) (268) 

~t~nbul Levazım amirliğine bağlı sur 
harıcındeki mUessesesat için 19500 kilo 
Yoğurt 23/11/937 Salı günti saat 14,30 
da Tophanede Satınalma komisyonunda 
Pıı:zarhkla eksiltmesi yapılacaktır. Tah 
mın bedeli 3510 liradır. İlk teminatı 
263 lira 25 kuruştur. Şartnamesi komis 
yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni 

1 vesikalarile belli saatte komisyona gel 
meleri. (2G:n (7761) 

Tophane ve Davutpaıa fırrn~rında 
birikmiş l 040 kilo kadar elemek kırın -
tısı 26-11-937 cuma günü saat 15 te 
Topha:-ıci:le Levazım :!mirliği Satmalmıı 
komisyonunca pazarlıkla ı;atılacaktır. 
Tahmin bedeli 13 lirn ilk teminatı 'J7 
buçuk kuruştur. İ&el;lilerin belli gür.de 
Kom:ııyona gelmeleri. (2i0) (i855) 

Acltılar sulh mahkemesinden: 
Heybelide Cebel sokağında 7 ~o. 

rada ölen Fatma Saidenin terekesine 
vazıyed edilmiş olduğundan veraset 

rTıp Fakültesi sabık nisaiye muavini birinci ııruf m~tehass.ısı operatör· 

1 
Kadıkö;3M~ ~dr;:n~ ~ ~ ~an!n!7 h~ ! ~tala"nı 

• kabul eder. 

. Deniz · ·.Lev.~z~r;n~ S.atı~~fma 
.: · :. ,·:~: · .:~ ·o.m ·i s.vo n t..J .. i·I a·.n"ı ~ti ·;: ·:: 

tl 
Tahmin Fiatı Teminatı Eksiltme giln ve .ı' Cinsi Kilosu 

Krı. Sa. Lira Ku. 5 Sadeyağı 20.000 94 1410 22-11-937 1
9 

50 
Ekmek 170.000 9 61 1225.28 22-11-937 

1 ;pı· 
Komut.ınlık kara eratı ihtiyacı için 12 ve 13-11-937 günlerinde ~ı•'' 

tan eksiltmelerinC:e ist~kli:;i çıkmıyan ve yukarıda cinsleri hizalannda ıııi ı· 
l;ı.rı yazılı iki kalem yiyecek maddeleri yeniden açık eksiltme suretiyle aa~rf,. 
lıncaktır. Eksiltmcleri hizalarında gösterilen gün ve rıaatlerde tzm!tte . ~· 
ne kapısındaki l{omisyon binilsında yapıl::caktır. isteklilerin muayyen giitl 
s;ıatlerde Komisyona müracaatlan. (777 5) 

~~--~~--~~---~~~~~~--~ 
Adresi meçhul kömür ticareti 

Türk Anonim şirketine 
• Istanbul gümrtiğU BoşmildürlilğUnded ~ur" 

472,473 No. 1r dubalan 11-5-937 senesinde satın alarak ilk defa Jtl ı 
bayrağı tarafınııd!ln ~ekilldiği Deniz Ticareti MUdürlüğünün yazısın~11 ti'' 
la§ılmı§tır. Bu dubalar için tahakkuk ettirilen 276 lira gümrük resınirüJ1 
den alınması laznngclmektedir. . te~i • 

Kerfiyet Hukuk usulii muhakemeleri kanununun 141 inci maddesı~e 
4
4) 

kan 10 gü:ılük tebliğ makamına kaimolmak üzere illin olunur. ~ 

lll-ıs=ıım!I =AB:llft-JBJttıamJ?" 
ıstanbul EeCedlyesi Beykoz Tahal<" 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
290 kuruş olan 15000 metre kıılık elbi
selki kulll.'.lş kil.pah zarf usuliyle satın 

alınacaktır. ihalesi 3-12-937 cuma 
günü saat 11 dedir. ilk teminatı 3262 
lira 50 kuruştur. Evsaf ve şartn;ımesi 
218 kuruş mukabilinde M. M. Vekaleti 
Satınalma komisyonundan verilir. Ek. 
siltmeye gireceklerin 2490 ı:;ayılr kanu • 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösteri. 

rilen vesa:kle temin;:ıt ve tekl'.f mektup· ı 
}arını ihale saatin.den en az b:r saat ev. 

vel komiayona vermeieri. (598) (7681) İ 

iddias:nda bulunanların üç ay zar
fında vesikalarile ve e.,yaya talip o-

Senelı>rdcnbcri otelimizde unutul - lanlann 25-11-937 tarihine mUsadif 
mu.'.i eşyalar sahipleri tarafından bir Pe.r§embe gUnU saat dokuz buçuktan 
ay içinde alınmadığı takdirde kendi- itib:ıren satış yeri olan mezki\r evde 
lerine iade edilmiyeceği ilan olunur. 1 hazır bulunncak alak:ıdar memurla -

Fatih Re~iyc oteli sahibi l ra müracnatıarı ilan olunur. 

ve Tahsil Başmemuı·ıuğundan : ~" 
Bina vergisinden şul>cmize bin il~ yüz iki lira doksan ıekiz kur~:. ıçiıl 

Paıabahçe Tuğla fabrikası sahibi Kefeli Mahirden paranın temini tah5t •,,uııı' 
fabrikadaki halen mevcut ( 50.000) tuğlıtsına haciz vazedilcrek tuğlalar ,c11'' 
çıkarılmıştır. İsteklilerin 23- 1kincitrşrin- 937 sılr günü öğleden 
saat 14 de Paşabahçe Tuğla Fabrikilsında hazır bulunmaları ilin oıunllf)• 

.(7870 • Halid Galıib Erkoya 
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'PARTlAVANTN KTZl 

------------------------------------..------~-------------Lokaerova kilieeısinde ve kral He sa· 
ray halkmm huzurunda yapıldı. 

Valver pto.una çekildi, arazisi bü· 
~tWmU,, Pardayanın oflunun araıi· 
aine kadar olan topraklar aattnalın· 
nıı§tı. İki alle onda beraberce mes'ut 
bir bayat ıUrdUJer. 
Şurumı da llSyllyelim ki. LandrJ de 

efendisinden ayrılmadı. Dünyanın bU· 
tun servetlerini verseler lamini koy -
dt1~"U Floransı terket.meye razı değil
di. 

Landri, zamanının e.n mUhim kıs • 
rnını Valverle Jan dö Pardayanın 

Çi!tlikleri civarında birer maliklne ea 
hibi olan Grengayla Eskargasın ya -
nında geçiriyordu. 

Yine haber \'erelim ki. madam Pe· 
rin de küçUk Luizden ayrılma.mıotır. 

Minimini kız, Uç anne ve d~rt bet ba. 
ba arasında mes'ut ve bihtlyar bU
yüyor ve son derece dikkatle bakılı· 
yordu. 

Valver ve amcazadesi Jan dö Parda· 
yan ~valyelerini dalma. dUıUndUler, 
beraber oldukları zamanlar dalma on· 
dan bahsederler ve hemen her zaman 
ıu tözleri söylerlerdi: 

- Mötyö dö Pardayan ölmem{ftir. 
Onun yaradıll§ınd&ki bir insa.n llye • 
muttur. Azrail onun omuzuna elini k<r 
yamaz:. 

Şu muhakkak ki kahramanlar kah· 
ramanı Pardayan ölmemiştir ve bir 
gün, hiç beklemediğimiz bir anda, 
kimbilir ne hadiseler geçirmiş olduğu 
halde arnmıza dönecek ve bizi meı'ut 
edecektir. 
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mut. bırakmıyordu. Fausta çıkarken, ı· 
Pardayan gizli mahzenin kapısına 

blr p attı. Zira Fatı!ta üst katıı sığ 
mıya.n barutları buraya yerle§tirtmig-

tl. Acaba Pardayan bundan ba.berdar 
mıydı. Gözlerindeki ifadeye bakılırsa 

haberi olduğu ve iab eden bütUn ted
birleri aldığı manuı çıkabilirdi. Ma· 
a.ma.tih kimbtlir? 
Mutfağa dlSnmUşlerdi. Fauıta bir 

iskemle üzerine oturdu. Parday:ıruıa 

onu pek sinirlendiren dola§masına 

batlamı§tt. 
Prense! vakıl 61Umden korkmu • 

yordu. Buna rağmen !ac;: diplerinin 
terledifinl hl.!settl. 

Fausta korkmadan ateıe ka.rşı gi • 
decek, havaya uçacağını bile bile bir 

l>aruthaneyi ateoliyeeek kadar ceıur 
olmakla beraber, bu endtııell bekleyi' 
onu ainlrlendtnnekteydl. 
Meı'um dakikanın yaklaıstığım dil· 

ıünllyor, tam on birde bUyük bir infi· 
llk neticesinde vilcudunun bin parça 
olacağım düşünüyordu . 

Birdenbire uıaktıuı bir natin ilk 
da.rbeai 19ltildl. Fauıtt\ diğerlerini bek 
ledl. Son vuru~tan 10nra. belki de so
na kader gelmeden ötUp gideceklerdi. 
Pardayanın kendhdni tetkik ettiğlnl 
farketU. Sakin bir hal almıya çahştı, 

yalnıı gözterlnl korkudan kap:ımamak 
için fazla açrnııtı. Heyecanın: dn bu :m 
retle ortaya çıkarıyordu. 

Saat, lklnci darbeyi vı..ırmadt. İnfi
lak da husule ıelmedl. 

Fausta biraz daha bekledi. Yine bir 
ıeyl er olmuyordu, o vakit gaVl'i ihti
yari 

- Fakat... F&ka.t, dedi. 

•• 

Pardayan derhal konulJJlıy& bqla

dı: 

- Saat on biri çeyrek geçiyor. Şim 
d1 dinlediğiniz çan, çeyrek çanıdll' 
prenses. Saat on biri bir çeyrek evvel 
çalmıştı. Fakat siz o kadar dalgmtlI• 
nız ki, farkına bile varmadınız! 

- O halde ne oluyor? Yoksa Dalba
ran ! ... 

Pardayan fenerlerden birini eline 
aldı \'e Fa~tay~ dönerek dedi ki: 

- Geliniz madam, eimdl anlıya· 
caksınız. 

Beraberce yUrUdUler, merdivenleri 
indiler. Pardayan evvel& mahzeni 
gösterdi. Burada duvar delinmioti. 
Yaklaıstılar,. Şövalye feneri yere yak· 
?a~tırdı. Fitili göstererek dedi ki: 

- DaJbaran gelmiş, ve fitili yak

mış. Bakınız, fitilln eseri bile kalm&
mı~. dikkat ediniz. 

Bir tekme ile Ust ilste duran fıçıla
rı devirdi. trıçılar yerlere yuvarlana· 
rak dağıldılar. Bunu gören Fawst& 
hayretle bağırdı: 

- Hepsi de boş ... 

- Evet, dün aiz gittikten sonra. 
hepsini boı:alttım ve barutu da nehre 
döktüm. 

Fausta bu harikulA.de İD karıısmda. 
aoğukknnlıhğım muhafııza etti ve sü
kfıtla sordu: 

- O halde yukarda nlçln beraber
ce berhava olacağımızı söylediniz. 

- İdama mahkôm olan ve 6lümün 
yakla.ştJğlnı hisseden bir adamın ne 
gibi ar.aplar çektiğini aiı.e tattırmak 

iıtedtm. Şimdi gördUnUz ve hissetti

niz ya... Bnna yapmak fıtemiı oldu
ğunuz b4 hareketi ineallah bir daha. 
khn&eye yapmazsınız.., 
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- Peki, şimdi beni ne yapacaksı
nız? 

Fausta bunu garib bir tatlılıkla sor
muştu. Belki de Pardayanm haki.ki 
maksadını keşf etmi§ti. Belki de kaba
dayılık taslıyarak onu sinirlendirme
nin sırası olmadığını dilşünüyordu. 

Pardayan ise sert bir tavırla cevab 
verdi: 

- Hiç madam ..• 
Gözleri parlıyordu .. Kadmı bir müd 

det daha sUzdükten sonra onu eritir
cesine hitab etti: 

- Gidiniz madam, sizi affediyo-
rum. 

- Beni af mı ediyossunuz? 
Faustanm bu suali şövalyenin kah

ramanlığına karşı hayran olu~undan 
mıydı? Yoksa "af" kelimesinin bir 
kırbaç tesiri yapını§ olmasından mıy
dı? 

Pardayan lakırdısma devam etti: 

- Evet madam, sizi affediyorum! ..• 
~ğer yaşarsanız §unu düşünUnüz ki: 

''her tesadüfümüzde alçakçasına, na -
~ussuzcasına şövalye dö Pardayana 
ıhanet etmek istedim. O, her defa
sında beni yok etmekten çekindi. 
Tam manasfyle eline düştşğüm za -
ma.n da: (Ve bu defa da sizi affedi
yorum madam, haydi gidiniz) dedi. 

Bu sözlerden sonra Pardayan kolu
nu uzatarak tahkir edici bir tavırla 
kapıyı gösterdi. 

Fausta mağli'ıb olmuştu. Başını iğ
di. Sesini çıkarmıya cesaret etmeksi-

mn ynvq yavaş yürüdü, kapıdan çık
tr. Aşağıya inince Pardayanm merdi-

vene bıraktığı limbayı aldı. Şövalye
nin yukardan gözetlememesi için ar
kasına baktıktan sonra bir !lıçrayışta 
malı.zen n kapısına. vardı. Bu mahze-

nin dip tarafındaki bir düğmeye bas
tı. Gözükmiyen bir ikinci kapı derhal 
açıldı. Buradan dar bir koridor gö
züktü. Fausta fenerini yere bırakarak 
fıçılara koştu. 

Hatırlarda olsa gerektir ki bu fıçı
lardan biri kazaen parçalanmıştı. Fa. 
ustsı. elini içine daldırdı. Ve bir kap. 
lan gibi homurdandı: 

- Barut var ha! .. Hem de bozul. 
mamış! ... Herhalde Pardayan buraya. 
uğrnmamış ... 

Ah Pardayan ! Sen beni affettin, 
öyle mi? Halbuki ben seni affetmiyo
r.um. Mahvolacağımı da bilsem yine 
senin hakkından geleceğim ... -F'lusta hem söyleniyor, hem de ça-
lışıyordu. Fıçıyı yakalamış ve devir
miş' i. Barutlar yerlere serildi. Pren
ses bunlardan bir sıra yaptı ve kapı
nın önünde gene lA.mbasmı yaktı. Bir 
çıtırtı başladı. Uzun bir hat halinde 
bamtlar birdenbire parhyarak mahze 

nin içine ve barut kümesine doğru i
lerkdi. Orada daha beş dolu fıçı var
dı. 

Fıusta lambayı devirir devirmez 
hiç vakt kaybetmeden olanca kuvveti 

le k1şmıya ba3lamış ve karanlıkl:ıra 
karışmıştı. Yukarda Pardayan ise 
şöyle düşünmekteydi: 

- Fausta acaba ne yapacak? Mah
vetr tek istediğim barutu ateşliyecek 

mid'r? Eğer bunu yapar da havaya. 
uçaı sa onu ben öldürmüş olmam ya .• 

Ha} tr, kabahat benim değil. Ben bir 
az (VVel ona ihtar ettim. "Yaşarsa. 

nız,, dedim. Bu kadm bu llimıdan her 
§eyi anlamıştır. 

Ouun talii bugün de kendi elinde • 
dir. Eğer ölürse kendi kendini öldür· 
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--------.... --------------------·~-----------------------------m~ olacaktır. Ben bundan dolayı hiç 
bir vicdan azabı çeknıiyeceğim. 

lrunlan düşünen Pardayan merdi -
ven'eri indi. Koridordan geçerken iki 
kapıya baktı. Faustannı hangisinden I 
çıktığını gözden geçirmişti. Yavaş ya
vaş ilerledi, ölümün kendisini bekle
diğinden haberi yoktu, kapıyı açtı ve 
çıktıktan sonra arkasından kapattı ... 

• • • 
Hemen o sıra.da müthiş bir gürültü 

auyuldu. Yerler titredi, duvarlar ça.t
ladr. Sonra cehennemi bir gürültü a
rasında cesim bir alev sütunu gökle
re doğru yükseldi. Her şey parlamış
tı, her şey mahvoldu, her şey yıkıldı. 

SON ' 
Pardayan ölmüş müydü? Oğlu Jan 

dö Pardayan ile Ode dö Valver bu u
ğursuz vakayı işitince koştular. Ve 

büyük bir dikkatle araştınnıya baş
ladılar. Vaktiyle çiftliğin bulunduğu 

arazi etrafında ve pek uzak yerlerde 
birçok enkaza tesadüf ettiler. Fakat 

bir insan cesedi parçasına benziyen 
hiçbir şey yoktu. 

Son gayretlerini sarf ederek araştır
dıkları zatın eserini bile bulamadılar. 
Yer altında yaptıkları araştırmada da 
Jan ile Valver ancak Prenses Faus
tanrn ölüsünü buldular. 

Ne garip tesadüftür ki, prensesin 
vücudu ne ateşten, ne yıkıntıdan ze
dcl011plemiş, yalnız §akağında bir çiz
gi hasıl olarak oradan akan kan ya -
nağmda kırmızı bir çizgi yapmıştı. 
Fau.sta bir taş yığını arasında kum
lar üzerine uzanmış, uyur gibi yatı
yordu. Prenses Fa.usta karanlıkta ko
§arak kaçarken ayağı bir yere takıl
mıg olacak ki düşmüş ve şakağında 

bu küçük yara açılmıştı. Acaba bu 
küçük yaradan mı ölmüştü? Yoksa. 
boğulmuş muydu? Bu bilinemez..l 
Maliım olan §eY onun ölmüş olmasıy
dı. Bilinmiyen §eY dünyada eşine ko
layca raslanamıyan Pardayana, büyük 
bir dikkatle aranmasına rağmen, yer 
altında tesadüf edilememesiydi. 

Diri olsun, ölil olsun, Pardayan, bir 
gölge gibi gözden kaybolmuş, uçmuş 

gitmişti. 

Yer altındaki dehlizleri babası ka· 
dar iyi bilen Jan ile dostu Valver 
günlerce, aylarca ara§tırdılar, ara • 
dıkla.rmı bulamayınca burada. daha. 
fazla. kalmaktan vazgeçtiler. Maama· 
fih bu taharriyat neticesinde Parda· 
yanın ölmemiş olduğu kanaati kendi • 
terinde yerleşmişti. 

Kral üçüncü Lui, Pardayana olan 
vaadini harfi harfine ifa etti. 

Mösyö Dankr ile karısını çağıra

rak, onlnrdan dostu kont dö Valver 

namına kızlan dili)es dö Lezinyinin 
desti izdivacmı taleb etti. Bu tnleb, 

daha doğrysu bu kat't emir. kral ta
rafından öyle bir tarzda söylenmişti 

ki. Konçini ve Leonora kralm müthiş 

sırrı bildiğini zannederek hiç isteme • 
dikleri bu izdivaca razı oldular. Müt-

hiş SllTl bildiğini zannettikleri kralın 

bu evlenmeyle esl:iyi kapatmak iste • 
diğini zannettiler. Halbuki aldanıyor· 
lardr. Kral Pardayanın söylediği söz· 
leri, hakiki manalarmı bilmeden tek· 
rar etmi§ti. Fakat onlar korktular ve 
kral ne dediyse aynini yaptılar. Bu 
kadar azla kurtulduklarına bile sevi· 
niyorlardı. Böylece müthiş infilA.ktan 
Uç ay sonra Valverle Floransm dü -
ğünlcri delikanlının seviglisini Rospin· 
yakın elinden kurtardığı Sen Jermen 
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·~IAALIK 

APARTU1An 

Mütterl.·Klralık apartamın 1<aç-odalı?. 

'Kapıcı. -Beş oda ve banyo 
1

Mü,teri.·Banyoda havagazı aleti varmı? 

Kapıcı. ·Evvet efendim: malsahibi son 

sistem JUNKERS banyo ·aletle· 

rl koydurdu. 

li•v• aazı 
===:=::::;;::;· t0119e11 I 

101 istiklal Caddesi-izahat.veresiye saliı _ .. 
I 

Ne-den 
~Aspirin ? 

ç:ünkü ASPiRİN senerer· 
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

_ı_ı_ 

Erkek· kafasın
daki ideal kadın 

..,. .... 
• ,. tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

, -- dişler,ni sabah 
akş~m 

Tsbat etmiştir. 

A S P_ I R İ N in tesirinden 
I 

.(m;n • oi~ak ·için lütfen EB . marka·, 

sına dikkat ediniz. -- Radyolin 
ile fırçahyan 

kadındır 
Diıleri en fazla beyulatan, mikrop

lara karşı e.ı m:.iessir. arkip itibariyle 

en milkemmel di1 macunu 

_ı_ı_ 

Ne Kadar 
lztırab 
Çekiyor 

ı.u d&Yfllllmaz ainJJ brçali siW ; 
ketmi19 kafidir , ! l 

Nevroz in 

Jl>astilFor 
öksürüğe, boğaz tabarrüıatına, nez. 

ı )eye, bronıite ıeı bıktığına, boğaz Ye 

~er nahiyelerinin üıümesinden müte

~lil hastalıklara kartı yijkıelc derece

! Cle tifa lmdretini haiz 'bir müstahzardır. 
I' 

. 

• ••• 
I' 

Herekif günleri, b&-~?]( outqıx ıın. 
talikların çoğaldığı, boğazdan alınan 

mikropların bollattJ~J aevlılerde sizi -- ~ her tehlikede sıyanet 'C'd::r, 
/ 

•••• 

PastilFor 
• •• 

Bütün •in. am •• aanc:dan mideyi boz. i 
madan, kalbi ye höbrekleri ~·.., J • Sigara içmekten veya Clit iltihapla 4 

yormadan dindirir. • rından ileri ,elen ağız kokulannı dı 

icabında günde ,/ 
3 kaşe ahna 

bilir. HABER 
ilan tarifesi 

• 

maııı:mn:::.au .... nr:mum::mna::.aaa::ra 
Dit Doktoru 

bin sayfalarında santimi 40 Ki', 
Re9Dli ilinlar · · 30 ,. 

F 

Necati Pakşi 
Hastalarını htrgün ubıh 10 dan 

akpm 19 za kaJar Karaköy Tünel 
meydanı Tersane c&Odui ba~ında No. 
112 de kabul eder. 

Sair ve cur.ıa günleri saat 14 den 
18 ze kac.'ar paraııızd ; r . 

llLHl::S:J1::::=::=111.-allll 

wwwıaı:ı:ı:::::::::::::::::::::::ı:::mm:a:r.=-

Meccant muayene 
rer,embe gUnlerf eaat :ı den G e kadar 

Ortaköy T:ıobasamak Palangada 2:5 
numarada Doktor MUmtaz GUnoy 
faldrlerl paraaıı mu:.yene eder. 

•:uıa:amaııııı.ı:am-.u-=a:um:un 

· Dördüncü sayf acla 100 • 
Üç ve ikinci sayfalarda 200 " 
Birinci sayfada. 400 ,. 
Baslık ilinlar 500 ,, 

Ticari mahiyeti l:iaiz olmıyan 
kilçUk illnlar 20 kelimelik beş de. 
tası 120 kunıştur. Eskiden mu
kavelesi olan müşterilerimizin 
mukaveleleri mllddetfnce fark a. 
lınmu. Uzun mUddet C!evamlı 
lllnlar tenzillta tA.bfdfr. lıi.n ver. 
mek hususunda yalnız ve münba. 
sıran V AKIT YURDU altındaki 
Kemalettin tren ilin biirosuna 
müracaat eclilmelidir. 

Telefon: lStancul. 24.370 
--~--;--~~~~~----~-------------------------

~ Mektepıııere, Çocuk veıııerı
ne, Okul Dlrektörlerlne 
Mektep lıitaplarrnuı almadan • ••• bir lrere eılıi ~anıtlığınız. 

" VAKiT ,, Kitabevine 
uirayınız. ilk, Orta, Li.e, Yüni ve MeJek ... Her olialan, iter 
11nılı için, her tliltlen, her Hlrll maarif nefrİyatını biiraclan 
kolaylıkla ue derhal eclinebilinlniz. 

Raatıele yercl•n alm"anın .onunJa yanılma, yorulma, va. 
kit kaybetme olabilir, üzülebilininiz. 

llatiaaaa her yerde kıymet oermeli: (VAKiT KiTABEVi) 
t!e mektep hitapçılığınJa ilatiatu lıazanmııtır. r 

Kitao üzerine Relecek hn .arguya lrarıılık verilir • 
ADRES: latanbul. Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgrat: 

Vakıt · latan bul. Poıta kutusu: 46. ' 

Türk Hava Kurumu' 
Büyükiy Pangosu 

2. inci keşide 11 Birincikanun 937 dedir. 
Büyük ikramiye 40.000 Liradır. 

Bundan başk3: 15.00~. 12.000, 10. 000 liralık büyük ikramiyelerle (10.000 
~e 20.000) liralık iki adtt mükafat vıtdır .• 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zenıi:ı eden bu piyanjtoya iştirak edini~~ ir 



BEYKOZ 
UYGUN 

Günün 24 saatinde hasta 

Bat atnlanna karp 

GRiPiN 
Katelerini kullanma. 

GRIPIN: Bütün ain, ırzı .. 1an. 
cılan keMr. 

GRIPlN: En pddetli bat" dit 
ajnlamu ıiiratle dindi. 
rir. 

GRlPIN: Nezle, sriP n IGlllatiz. 
maya brp p miieuir. 
dir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilif. 
ısım ve markaya dikkat. 
Taklltlerlnden sakınınız. ----------~----~~~-~---~--------~ 

Li 
MALLAD PAZARLARI 

•• • 

EVET GUZELIM 
• • 

ŞiMDi 
Bütün erkekleri tea1ılr edebDinlıi. Bir ualknatİliıl 

teri cezbettiği ıibi. dit ipı pyet abit " tem cı.r
pıf&Jl ve ıayet ince olan bu yeni "BiaW .a.t ,..,._ 
tecrübe et. 

tıte, kimyaıerlerin .,. lradmllınn 50 
senedenberi arachklalı ta4n. sGde 
bir defa pudralı0mak klfWir. Cildi· 
niz için aon derece ,.,..._ " P· 
yet ince olmak itıDarlJJe ,.uzenestın 
" burnunmun padakhlı ebediyen 
zail olur. 

---------- - - - -----------......,----...-----.....-----
lBRI VA NTIN PERTEV 

Dıprda, yaimur n ~ dahild.. 
u:ak ulonlarda (retlmlerde &8rdtl
ğünüz gibi) her ıeyl ~· 
Suya. günqe maru lraldıtnus •• 
dans ederek terledllfnls halde tenin NOZ~C 

~faf malzemeden yapılan kurfun ve 
mllrelrkepli kalemleri ile ayni 

model masa dlemleri ıtısel 
sanatin canlı bir i!adeal 

Yalııu 

MlfterWnin 
sev1dae Baç tuvaletbıizin ea mU.. 

m.met eden itc6Ar hlm bir mal11eme:sldir 
1m1atl)'eciJer4e bulunur. kepekleri lzaledeki mu. 

TRE CONKLIN PEN co. Vlffalayetl her bir lddi4-
Ul fnJdndedlr TOi.DO. OHIO, U. 8. A. 

--!..---==:=~=:...;.-ıp;;;;;;;;;;;;;-~~--~;ı•- Dr. ı .... n Sa••-• 
BAKTERIYOLO Jl DOKTO~ Giz hekimi 

K 1 ;zsan 1 Dı.Muıaı RamlAgtlın 
eO~•~ OpeOZSBD 1 Muayenehanesini ruliui.Tallmane 

'"'"'• • ratör 
.. il ıu-a.- lVlabqı Cad. V Rl'A Apt.. nnıa v J• m ......... ıaı 

Karaköy _ Ek1elai10? map.ıu. • aaJdetmttt{r. Tel: UM3 

,.....ıa. Her gllıı lltledea _,. ., •-..ı.n mwlıı heraün: Qileden 
2 dm 8 e kadar: 1el: 412:-m ·f eonra saat ikiden altıya kadar 

---------

l..ABORATUVARI 
Umamı ku Walillb. ~ ııoktal 
~ (Wuaerman ve Ka1m 
--wlllert) Kan ldlreyvatı .,..... 
aı. tifo '8 mtma haatabk1an tfll)dtl, 
idrar, ~ cerahat, kuurat ve 
ıu tahllllb Wtarmikroakopl, kan. 
da Ure, teller, Klorllr kone.terlD 
mlktarlaıımn tayini. Divanyolu 

No. lll""TeL: 3)981 

pyanı hayret .afiyetini muhafua ... ..-~ 
edeniniz. Akpın il%erl yorpn bara
şuk bir yüzle evine avdet eden bc!m
lar, ciltlerini tazeleyip ıençlqtfre.. 

bilirler ve birkaç Yat daha ıenç s&
rilnmeye ma"'*ak ulurlar. 

Bu pudra pyet beyazlatıcı ve Jnn. 
vetlendirlddlr. Yüsde hiç bir nkit 

leke ve tabaka halinde ıaztlkmu. ni adetl tabii tellkki 
Gayet ince olma11 itibarile dldde o Siz de bu lihramiz, pyet 
kadar ıUzel ve muntazam yapıpl' ki aon derece yapqbn 'ıdrde 
me~udiyeti bile f.ukedilemeı. En pudrayı ıararla ve marb8Jll8 
umimt doıtlannız bile (Bu pudra kat ederek ilteyinls. N'ıMlo.,,_'0:. 
sayeıinde) teninizin cazip gllzellifi • memnun lralacakums. 

20335 
GAZETEMiZE VERECECINIZ il.ANLAR VE iLAN lfl.ERINIJ 

iÇiN BU NUMARA YA TELEFON EDiNiZ: 
Adreı: lıtanbaJ AnkaraC..dcleli 

V AKIT Yardu altında No: 105 

._ ___ Telefon: 2033& -------~~ 

Nefaseti le nıeşhu r :: ... ' ·:. 
tt•• •• • • •••• 

Yeni Hayat Turan Helvası 
Halis koyun anuı ve gllnltlk tereyatından mamul kakaolu helvamızı bir defa teerftbe ediniz başka helva ylyemezılnlz 

Ayrıca Yeni Hayat Karemelalarının 
va P•v•••d• emsaıı KOZ e TAHiN bulunmıvan V 

Hel11alarımızın 

eşi yalılar 
Bunlu sureti huıusiyede i~ edilmektedir. AdreH dikkat: Galata Necati bey caddesi No. 92 Yeni Hayat imalithaneai.Abdülvahit Turan Telefon 40058 


