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Fransa isyanı şeflerinden 

'-..___ Parls cfoarııula b-ulunan iki 'depoda sllc11ı1.ar trışınırken .•. 

Başvekilin doğu 
seyahati intibaları 

Dersimde dağlar arasında bedbaht 
yaşıyaolara memleketin diğer 

taraflarında Jş verilecek 
l~ı :nkara: 25 (hususi) - Başvekil Ce muhtelif yerlerinde gör.düğü çalışma ve 
~dayar dogu seyahatr intiba.lan hak- kalkınma hareketlerinden bahsederek 
li a bugünkü Ulus gazetesine verdi- yeni yapılmakta olan eserlerden 
~ a n a t t a memleketin ....- Devamı ıo wıcuda 

2 f"r\ • 

Bir hava generalı 
nezaret altında .. 
Ya.hancı devletlerin teşebbüsle 

alakaları tahkik ediliyor 
r Faris, 25 (A.A.) - Milli Emniyet ı 

müdürü, matbuat mümessillerine beya. 
natta bulunarak "Cagoularos,, tabirinin 
doğru olmadığını söylemiştir. Meyda
na çıkarılmış olan gizli te~kil.atın ismi 
(Comite Secret d'action revolutionna.. 
fre === Gizli ihtilSl hareketi komitesi,, 
Unvanının ilk harflerinden alınarak vü
cuda getirilmiş olan (Csar) dır. 
Talıarriyata devam cldilmektedir. Diln 

bir araştırma neticesinde general Dusei 
neur, müsadere edilmiş olan evrakın 

tetkikine intizaren, nezaret altına alm
mıştır. Dusciner eski hava nazırlarından 
Laurent Eyna'rn kalemi mahsus crka -

nmdan idi ve evvelce Chartres hava üssü 
kumandanlığında bulunmuştu. 

.... _. ............................ _ .............. .... 

ODALIKLAR 
Pembe gömlekli genç kız, bir 

k~i uyııallığiyle yarı çıplak vü. 

cudunu onun göğsüne yaslar. 

Davutoğlu Süleymanın kollan 

arasında yumupr, yumuıar, 

kemiluizleıir aibi olur. Genç 

kızın burnu, Kudüste aradığı 

kokuyu Süleymanda bulmuı 

gibidir. 

Bu kız, Süleyınarun gözdesi

dir. Adına: 

Türkiye - Yunanishm arasında 

Yeni bir 

Dün diğer bir takını tcvkifat daha 
yapılmıştır. -. 

Faris, 25 (Hususi) - Kral taraftar-

larnun haıırla.drklan ihtilal hakkındaki 
tahkikat gece gündüz devam etmekte· 

~ Devamı 10 uncuda 

Teşkilatı Esasigede tadilAt 

Vekillerin sayısı 
kanunla 

takyit edilmiyecek 
Reisi Cumhurun tasdikHe 
Başvekil vekaletleri azaltıp 

çoğaltabilecek 
Ankara. 25 (Hususi) - Büyük 

Millet Meclisinin teşkilatı esasiye 
encümeni Şemseddin GUnaltayın 
başkanlığında toplanmıştır. İçtima.
da, Cel!l Bayarla 140 arkadaşının 
teşkUA.tr esasiye kanununun 44, 47, 
48, 49 50 ve 61 lnct maddelerinin 
dellftlrllmesi bakkrnda verdikleri 
kanun teklifi He devlet dairelerinin 
Veklletlere tefriki ve siyasi müste
şarların vazifeleri hakkındaki kanu 
nun tadflfne dair olan teklifi müza
kere etmiştir. 

Toplantıda kanun tekliflerinin sa
hibi sıfatlle Celll Bayar da bulun
muştur. 

Teşkllft.tı esasiye encümeni her ikl 
teklifi ittifakla. kabul etmiştir. Bu 
teklifler Meclisin pazartesi günkti 
toplantısında görüşUlecektfr. 

Kanun teklifinde teşkiUt esasiye 
kanununun 48 inci maddesinin tadi
li için şöyle deniyor: 

"TeşkiHttr esasiye kanununun 48 
inci maddesinde "VekAletlerln ade
di kanunla tayin olunur,. denmekte
dir. Halbuki devlet işlerinin inkişa
fına ve işlerin lilzumsuz yere par
çalnnm ayacak surette Vekclletlere 

.... Devamı 10 uncuda. 

Numan M~nerıumcioğlıt 

Numan Mene
mencioğlu 
Hariciye genel 

sekreteri oluyor 
_. Yazısı 4 üncUde 

d ~l ta"-1 :! • 
en itibar ,.,r. nın 26 ıncı euma günün-
~ l'tizarnn en tatbikına geçilecek okn 
ll-ken ld a.rtıede, halkın çorap satına
~ aıı:. ığı çorabın mahiyetini bile

a.amı 1'.eınin edecek yollar ve 
.-: DeTam.ı 10 UDaada 

· mukgvele 
J Bugün şehrlm!zde j 

!merasimle imzalandı '. 
18'"" Yuur 10 uncuda J 

l(ıttf rıraıılar - Be bira-de·r, bu 't.'l(lkit fşln neyai bu çukurdd .. , · . . ~. J 

Tahtıild.ar - Malı alleııizin yol paras11 tcnviriye> tanzifiye resi11ılerini ~~J 
ımya çıknıt.ltık da. .• 
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Vı.ş -~ÜJasa 

Fr8.nsada kabineye 
• itimat reyi 

gördü~•'..i işler hakkında bir fikir ver
meğe kafidir. Halkın gözü önünde kirli 
çamaşır yıkamıya benziyen bu muamele 
sağ zümrelere karşı bir nefret uyandır 
mıştır. Bu da tabii halk cephesi kombi
nezonu ve dolayısiyle Chautemps, par
lamento huzurunda muvaffakıyetli bir 
imtihan vermek için gerek harici mü
nasebetler ve gerek dahili vaziyet ba
kımından daha psikolojik bir ıaman 
intihap edemezdi. 

(Ulus'tan) 
A. Ş. ESMER 

Buharin 
Moskovada li urşuno 

Fransız parlamentosunun açılmasiylc] 
Clıau temps hükumeti için imtihan dev
resi de başlamış bulunuyor. Ma!Cı:ndur 
ki Chautemps. geçen yazın başında 
i l:t:dltı Blumun elinden aldıktan ~onra 
mali vaziyeti düzeltmek için par!ilmen
todan gen'ş salahiyetler almıştı. Parla
m::nto, ayan meclisinin Blum hüküme
tine vermekten çekind i ği bu salahiyet
leri Chautemps'a verdikten sonra dağıl
dı. Chautemps ile maliye nazırı Bon
net ağustosun sonuna kaclar devam e
decek olan salahiyetler ile mücehhez 
olarak mali vaziyetle meşgul oldular. 
Chautemps hükumeti için iktidara geç
tiği günden salahiyetlerin bittiği güne 
kadar geçen üç ay m:.iddet birinci dev
re kli. Sonra salahiyetlerin bitt:ği gün-

den mt•·lisin açıldığı güne kadar geçen Frausız gnzetelcrlnln ya:ı:<lığrna ______ .:_ _____ ,__----~-------
Oh! Nihayet briç oumy~bilcceği:; clöı"dilncil arkadaş geldi! .. . 

~ _ Fransız karikatürü -
dizilmiş 

üç ay müddet ikinci devre olmuştur. göre, kon~Unist liderlerinden Bu ha- 1 Q f ,·h kon uşmalarz 
Ş:mdi meclisin açılmasiyle de üçüncü rin ?ıloskovada kurşuna dizilmiştir. 
devre başlamış bulunuyor. Bu, Chau- JJuhnrln Sovyct devleti aleyhine ı k 
temps hükumeti için sürekli bir imti- ~alışan bir suikast teşkllA.tında hU- M e n d ı· ı ı· Av r u paya ·, han devresi olacaktır. kümeli haberdar etmediği içln me-

sul tutulmuştur. Chautemps hükumeti ilk imtihanı 

muvaffakıyetle geçirmiştir. Dört gün t . T u·. r k 1 e r d ,· r 
devam eden müzakereden sonra Fransız D g e 1 re n 
kabinesi dört yüz ka.dar itimat reyi al- oiiru . . öv et-
mıştır ki, bu, Fransız parıam~nt1Jsun- ... :.1 İlk Türk muhaceretindcn sonra dahi 1 her yazı okuyana yem bır şey ~ 
d 

h lk h . d . . D .., • • ? ı Ş rkın Garba olan medenı·,·et hocaııg·ı 1 sin. Ak.si takdirde tarih kon~ma arı a a cep csı a ı verilen Uç partının, egıl mz • a ,, 1 . . kan bır sayfa-
yani sosyalistlerin, radikal sosyalistle- bitmiş de<7ildi. Garbın Şark ile olan bir münevver ıçın can sı . d 
rin ve komünistlerin mevcudundan da her teması neticesi olarak Avrupa a c- an nş 3. ır şe " ~ l d b k b' y .olamaz kana atın e-
fazla.:lır. Bu net).:e esasen son birkaç A'çı 1 an mi Şarktan bir çok yeni şeyler öğren- yim. 
hafta içinde toplanan radikal sosyalist mişti. Bu arada kartal armasını da sa- ~n de bu düşüncenin saikasiledir 
ve sosyalist partileri kongrelerinde ve- kur si arda yabiliriz. ki Habcr'in bana tahsis ettiği Perşem-
rilcn kararlardan sonra beklcnmektey- be günleri tarih konuşmalarında bu 

. J peri t uaz•ı 0 i 0 fo r- Bu arma bil tün A '\TUpa eserlerinin nev·ı mevzular seçmeye çahşmakta-di. Ma!Um:lur kı, üç beş gün fasıla ile .., H ı 
h 

. d d ~ . de izah ve kabul ettiği vcçhile aç ı yım. Bu Y"Zımda okurlarıma iştiha i-bir: Lille şe rın e, igen de Pariste mUIUnil ög"' retmeğe 1 .. 
toplanan bu iki kongrede halk cephesi seferleri arasında Şarkdan Alman a:a le yedikleri sandviçin tarihinden, y~ni 
kombinezonunun mukadderatı etrafın- )Üz Um Var WI •• geçmiştir. Evvela Würzburg kontlugu mazisinden bahsederek bunun nasıl ılk 
da uzun m:.inakacıa yapılmış ve neticede Esl..'ide11 harb, yal111z muh.aribun arması olarak kullanılan kartal 80b~- defo ortaya çıktığını anlatacağım. 

:ı; raları yani 1330 senesinde Alman u-
cephenin devamına karar verilmiıti. .ırasında yapılmak mutaddı; geçmiş kümdarları tarafından kullanılmağa Sandviç malum olduğu veçhile ingi-
Her iki kongrede müzakere ~dilen devirl.erin adamları gayrimuharipZe- lizce bir kelimedir ve ingilizccde 

kQ kad kl 1..ıırmayı başlanmış, bu suretle Alman hükume- ''Sandwı"chm"'n" so··zu·· ıs· e o·'nüne ve ar-mevzu, dolayısiyle, Cautemps hU me- re, ın vo cocu ara saı.u H lbuk. k t 1 ._ 
• 1-~kki d Zer ı.;: l~ tinin arması olmuştur. :ı ı ar a kasına ı'la"n:ar asarak sokaklarda rek-tinin mukadderatından ibaretti. Radi- şerefsiz bir 1ş toı.u. · e er , vvyw o· il . 

kal sosyalist partisinin sağ zilmresi bir hareketi kahramanlığa yaktştıra- arması şarkta yalnız Selçuk ill arı, lam için dolaşan a<lamlara denilir. 
hal)< çepheşi i~tiha.ffımnıı.devamı aley- mazlaraı. -ı11arve l><ijlamalC için de Attık oğulları ve 4aha d~er TUrkler Sangv·g k lime.si P.olln~zyaya tal>i q-
hinde söz söylediler. BuıWtra Herriot ba3f. m~ lllzum görilrler, dii~ tard'tMlan ktttlnrlm3mmrta "'1dt. !hl- lan meşhur Havay adalarına verilen 
cevap verdi. Sosyalist partinin sol mana harb ilaıı etmcclen muharebe- nun menşeini tetkik eden bir Türk a- isim olarak kullanılmıştır. Bu adalar 
zümresi de bu kombinezonun devamına 1 ye girişmezler, "geliyorum, hazır ol! limi - şimdi Amerikadadır. - kartalın 17i8 senesinde Cook keşfetmiş ve bu 
aleyhtar vaziyet aldılar. Bunlara da j kendini nıiidafaa et!,, der gibi ilanı- Orta Asyadaki Türkler arasında arma adaları, kendisini himaye eden kont 
Blum cevap verdi. 1 Juırpto bulwınuı.yı mertlik sayarlar- olarak kullamldığını göııtermiştir. Sandviçin adile tesmiye etmiş, ertesi 

Dikkate şayan olan nokta tı.ıdur 1 dı. Yani o zamanlar harbin de lnr a- lşte bu Haçlı seferleri sırasında Av- flcne kendisi de bu adalar halkı tara-
ki. gerek ra.dikal sosyalist lideri Herri- salcti vardı. rupaya intikal etmiş diğer bir medc- fından katledilmiştir. 
ot. ~erek sosyalist lideri Blum, kendi 

1 
Medeniyet şimdi b0ylc "geri dü- niyet eseri daha vardır: Mendil! Burada Sandviç adalarının tarihini 

parti mensuplarını halk cephesi kombi- ~:inceleri" sildi, süpürdii! Artık ila- :Mendilin Avrupaya bu asırlarda yazacak değilim. Bizi bu cihet tali de-
nezonunun devamı lüzumuna ikna et- ıu harb bir külfet, lıattci düşmanı i- geçtiği ·ve Şark ile olan temasın neti- recede alakadar ettiği için bu kadarcık 
me~: için milletler<lrası miinasebetleri- icaz c<leccği irin ''hata" saytlıyor. ersi olarak Avrupada kullanıldığı bil- izahatla iktifa ederek şimdi de asıl 
nin bugünkü vaziyetini ileri sürd:.iler. Bom"bardıman fil-Oları ne güne duru- ' tün ecnebi l•aynaklarmda tasrih edil- Sandviç adrnı taşıyan yere gelelim 
Her iki lider de aşağı yukarı ayni ~eyle- yor' Harbin ba.~la<lığını düşman §C· miştir. Halbuki mendil bundan asırlar- Sandwieh İngilterede bir mevkiin a-
ri ı:övlemi§lerdir. ı hirlerine atılaoa1-; bomba'l.arla pek ci- ca C\"\'el Ş:ırkda malumdu. Çin ve Ja- dıdır. Bu mevki tng-ilterede Kent 

C:ıautemps hükftmeti geçen yaz La bildirmek kabildir. Siviller, çoluk, ponyada, hatta Moğolistanda mendi- kontluğu (1) dahilinde Stour sahille-
mali vaziyeti ıslah için ikti.dara geçmiş- ~:ocuk t:e ihtiyarlar da mı ölecekm~t lin mevcud olduğunu gözönünde tu- rin:len dört kilometre içeride tahminen 
ti. Fakat aradan geçen altı ay zarfında Ne çıkart D~anın ktwveinuınevi- tan, Türklere knrşı biiyilk bir antipati 2800 kndar nUfuııu havi bir yerdir. Bu-m"lletlerarası münasebetleri o derece · · h ka - · 

vesıııı cep e ar sından yı1:<ıoagı ı- hiss00erek tarihimize dair tetkikler rası biro.sile, oir takım nebati yağla-ge~in bir safhaya girmiştir ki harici si- in el.aha iyi değil mi' ed 
Yaset öne ge.-mi ... mali vaziyet arka neşr en bir yabancı alim mendili rile rne~hurdur. Şehirin on üçüncü a-

s s BinaenalcıJh bizim de kendimizi Tü" • ı · b • d' ~· · k ı k' d"kk te Ptand:ı kalmıştır. Chautemps hükfime- rı< erın u kavimlerden ögren ıgını sırdan a ma es ı ve ı · a şayan 
20 nci asır medeniyetinin bu tehlike- k a ı. k 

tine itimat beyan eden dört yüz mebu- ay emıe ledir. bir kilisesi vardır ve bu kilisenin için-lerinden 1rorumamı.: kat'i ve hayati H 
sun reylerine, şüphesiz, harici vaziyetin albuki bu yab:ıncı alimin izahatı- de bulunan eski saat de kilise kadar bir lüzum halindedir. Bunun için bir k 
telkin ettiği endiıe hakim olmuştur. ı na arşı Türklerin endili eskidenbe- meşhurdur. . d taraf tan kuvvetli hava filolarına sa· 

Diğer taraftan son gı:.inler içın e ri kullandığına dair elimizde çok va- tşte bura'-'a sahih olan eski bir İn-b' • hip olmak için çalışırken, diğer ta- .J 

Pariste meydana çıkarılan ır sag ee- 1 zıh bir Yesika '\'ardır. On birinci asır- gili:r. ailesinin ismi de Sandwich'dir. Bu k h f d b · raf tan rla hava 1xıskınlarında ne gi-
nah komplosu ile bir aç a ta an crı ı da yazıldıg·ını bı"ldig-imiz Kaşgarh aile çok eski bir maziye maliktir. Bi-R h k · bi tedbirler almak ldzımgeldiğini 
devam eden De le ocque mu a emesı i Mahmudun "Divanı IUgat-üt-türk,. ad- naenaleyh bir çok yayılmış ve ayrıl-de halk cephesi hükOmetinin vaziyetini , halka öğretmek icab ediyor. Zehirli d B 

1 gazlerd.cn korunma kursları .tote bu- lı eserinin birinci cildinin 122 inci sa- mış kolları var ır. u aileye mensub takviye etmiştir. Berlin ve Roma gaze- oy "f ı 
te!eri ikide bir Fransada ihtilal çıka- ı • •. -y· •1un ;cı·n nroldı. hı esinde "Ulatu,, maddesinde s_u iza- birisi geçen ~rm son arında !ngiltere-
•.:ağından bahsedip durmaktaydılar. , Bu. yazıdan m~ksadımız, açılan hatı bulı:ıaktayız: de Avam kamarasına saylav seçilmiş-
Les Gagoulards adını taşıyan ve el kursl.cın herkesin azami alakayla ta- "Bir ipek parçası olup insanlar ceb- tir. Sandviç adını taşıyan bu saylav 
bombalarına, mitralyözlere, yüz bin- k"ib etmesi lüzumunu. ~aret ve bu a- !erinde taaırlar ve bununla burunlan- bütün enerjisinJ sarfederek saylavlık 
lcrle fşeklere sahip olan gizli bir cemi- rada bir noktayı göz<Jnüne 'JwıJTMk- nı temizlerler.,, vazifesini mtlvaffakıyetle yapmağa 
yetin meydana çıkması sol cenah 7Üm· tır: İşte bu s.ıtırlar mendilin Türklerce başlamış, bunun için gece gündüz u-
releri teyakkuza sevketmiştir. Bun1ar Kurslara devam edenıerin bir kıs- mal\ı.m olduğunu Ye mendile Türk.le- mumi toplantılardan maada komisyon-

şimdi: mı bazı semtlerde tahaili ya pek az rin "Ulatu·~ adını verdiğini çok sarih larda da çalışmıştır. Kendisini bu de-
- Demek fa§ist gazetelerinin bil- veya hiç yok kimseler, mescıd kadın- bir surette öğrenmekteyiz. Binaena- Tece çah§Jllağa veren Sandviç artık ye-

dikleri varmış, diyorlar. lardır. Bu gibilere mevzuım fazla te- leyh ''Türkler Orta Asyadan mendili mek için de uzun zaman sarfetmeği ye-
De La Rocque davasına gelince: ferrüatına girişerek teknik maluma' Anadoluya getirmişler ve buradan da rinde bulmamı§. binaenaleyh kendi 

vaktiyle Croix de Feu denilen faşist vermc11. e nnlı.onıak, onların zihinleri- FI ı f A l l 
y- "ll aç ı se erleri sırasında vrupa ı ar mes,ıisine mini olmıyacak yeni bir ye-pa<tisinin lid"i olan hu '""" muhako- "' bWıb'Jtiin l«ırıııtırıp !ısıl llL.-umlı• ö<n-enmişlerdir. mek tarzı bulmuştur. Saylav Sandviç, 

m::si, halk cephesi iktidara geçmezden malumatı bile öğrenememeleri neti- S a n d Vİ c tari h 1 ne 
evvel iş başında bulunan sağ cenab ..:esini tloğurabilir. işitiyoruz ki bazı 
hükftmetlerinin muhakemesi şeklini al- ;-ıırslard.t.ı öğretmen oo.zif&i alanlar, dair ... 
mıştır. Tardieu ve Laval hükfi!1'et~e- neselci zchfrli gazlerin kimyevi for- Gnzetelerimizdc tarih konuşır.~ları 
r:nin "gördüğü hizmetlere m~;ı:abıl.. .nüllerhıe varıncaya 7:adar işi ta/si· yapan muharrirler ekseriya bize m~k-
de la Rocque•a mestureden haylı pa.ra Ui.ta cUi1dlyorlarrnıJ. Aman dikkat! teblcrde veya herhangi bir yerde ohu-
ver.dikle.ri meyclana çıkmıştır. Bu hız · Bu fa:?a aayrrt §fipkesiz hü.mUni- yabileceğimiz mnlUmatı Yermekle ya-
metler nedir? Burası iyice anlaşd:nıyor. yeı:lc, f 'Ako.t e.'!M gayeye Z<ırarl1dı1·. hut tekr:ı.rlamaltla meş!!Uldürler. Hal-
Fakat Tıır•l:eu. hizmetlerden ::onn L:ı- >':tiin r· 1c7;kr l.iRnıeıı b,, ,rı g:hbi buki bence taun konuı:ımaları öyle 

valin Lllle şehri istasyonunda ?a!.'- ıı.-. me\·zulara inhisar (:tme!idir ki onu o-

küçük francalalarm içine tereyağı ile 
söğüş et parçalal'I koymuş ve öğle ye
meklerinde evine gitmeyip bunları ye-
miş ir. 

İşte bugUn yediğimiz sandviç, !ngi
Ji:r. saylavı Sand\•için bu suretle vücu
da getirdiği bir yemek tarzrdır. 

H.KUMAN 

(1) Eskid.mı Jwntlıtk olan bu yer 
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5'4Cilı CÜflot. fd,: . ,_, __ .._..,,_ 
..... Ka~askeır 
fetvaya veırdl: 

Recmediniz ! . .Aa 
b. Aksaraı-

Kavaf Abdullah Çele ~ ibtiyard:'-
oturuyordu. Af~onkeş . bır körpe bir 
İhtiyarlığına ragmen, gen5, 

kadınla evlenmişti. ıcapar. 
A:bdullah, akşamları dükarunı edt'• 

çarşı, pazarı §Öyle bir kolaçane ceeğc: 
rekişe çckil}e pazarlık yaparak~ y _,etı-
s bil .. k yazma ~ .. dairbir şeyler alır, yu tardJ. 
diline doldurur, evinin yolunu tu .,ıtı· 

Evine gelir gel~~z: ~lvarı~asın' 
sını çıkarır, gecelığıinı gıyer, 1jkleri
takkesini ge~irir, ayaklarına ter ıcurır, 
ni takar, köte minderine ba~aı ~ 
oturur, kansının hazırlıyacagı 

yemeğini beklemcğe batl~ı.bir afyoll 
yemekten .onra, kallavıce . •-".C 

.. .. kka1ı bır.P" 
tutamını yutar, ustunc o .. erdi· 
hopUrdettikten sonra dalgaya idi ritı• 

Bu, Abdullahın deği-pnlyen ad~ 
dendi .• Hayatı, her gün evden ld ;diP 
dükandan pazara, pazardan eve ~ öe· 
gelmekle geçiyor, ayni sahne, aynı 
kor 'içinde yaşıyordu. bir 

Kanır, Fatma hakikaten gUzel ede
kızcağızdı. Ailesi, parasına tamah cıe-

. tı o rek kızlarını Abdullaha verını~ ~e ö1• 
virde, anaların, babaların tenap illet" 

vip ettikleri erkeklerle evlenmek ftiral 
buriyeti olduğu için, Fatma buna sotı.ıP 
e~emişti. Fakat gönlU kırıldı. 
aarardı, içl~ hicranlı oldu. od"' 

Söz kesildikten ıonra mutfakta,~
tıında, kapı aralrkları~da, ocak döktil· 
da gilnlerce acı acı goz yaılan ~·t! 

taV811P""' Fatmanın anası kurnaz, pa if" 
tiübali meşrep, hovardaca, menf~r 

}erinde ahllld kayıtlara pek 0 
11 

ti 
kulak asan'lardan değildi. Kızının ~
gözUnl:len kaçmadı. Sebebini anladı 

men.. tı.ırt· 
Bir gW: yanı~~ ç~ğırdı, önüne 00~ tu, gözlerınden optu, yanaklarını 

dı. Tatlı, mil§fik bir sesle . ~rdu: _.Al.ar 
_Bir kaç zamandır değıştin, zayw 

gibi oldun .. Nen var Fatma! do· 
Kız cevap vermedi. Gözleri dolu 

lu önüne baktı.. ·ıe 
_ Analdım, anladım! Ab~ullah ~ 

söz kesildiği için, ihtiyar bır ada »-
• ~· • . wııyorsun " gerdeğe gırecegın ıçın ag , "'it~ 

fil mi? Deli ttlisin, nC'Sin? insan i '" 
lür mü buna? .• Altın balbası olduğu ~\J 

• "hti• oldU& yaptık bu i~i .• Pınpon, ı yar a , 
senin için 1yi ya!.. naha ne kadar! -
~yacak? Kısa bir zaman sonra, rnı:S r 
r- • fhttY' sına konar paracıklarını yersın. . 

' yıt. .. gilnlerimizdc biz de Eıkıntı çektne ğ. 
•. d ~u ~ Halimizi, nasıl sıkıntı ıçın e o 

muzu bilmiyor musun?. ıc 
K bUPll Fatma evlendi. Fakat.. oca 

bir türlü ölmek bilmiyordu 1 • 
tuyorı Yemekten sonra afyonunu yu uzel 

köşe minderinde horhya horlıya g 
bir uyku çekiyordu. darı 

Her akşam, bu horultulu u~~u bÖrı 
Fatmanın dürtüşleriyle uyanır, bön 
yatağına gider, yatar, yatarken de: f11l 

- Sen de çabuk gel yat! .. Arka 
ısıt!.. ele 

·ıec Demeyi unutmazdı.. Tam sevı eli 
ı . . bu i .. 1renc yaşta o an Fatma ıçın ne !f" 

hlryap~~~ . k. 
Fatma, anasmm verldiği nasıhat 0-

. . . .ğ. • ··rUnce, g nn bır ııetıce vermodı ını go :ır-. .. g .. 
.zü kafesten dışarı kaydı. Bır gun. ıcse • 
büı bir levent, kafes arkasında.rı a erdi· 
den berrak lbir lkahkcilıaya cevap v el 
Bir ba~ka günün a~amı ortalıkt~~dll• 
etek ç.eıkildikten sonra, toprak .~~ ta -
küçük beyaz ayal:larına geçirdiğl ralc
konyalarla dolaşan Fatm<l, aralrk blı''·•f\ 

~ de ıtrğı kapıdan, aşkbaz1ık yaptıgı 

Jıyı içeri aJ:iı. 

Aylarca devam etti bu hal!.. ıcta· 
Bir gün, Fatma gene kınalı aya J<il. 

riyle avluda dola~ıyordu. Bu sırada y~ 
pı vuruldu. Aralaıdı, baktı: pembe er· 

kikaten naklr, ince kaytan br~klı, ha 
ke-k güzeli biriydi kapıyı çalan ... ,.naıı -

Abdullahın yolladığı bakır bır . tca.-
. . . M 1 al ak içın galr getırmıştı. anga ı m . öı biri ' 

pıyı biraz daha arabdr, ve ikı g 
birinin iç.inde bayıldı. . :f~t 

Fatma bununla da işi piıirdi· blll'd• 
bu adam bir Yahudi idi. Fa~a. ti11irt 
l)ir mahzur görmedi. On:.a IJ'll1ı.:.ye 

ehemmiyeti yoktu. . ·riııct• 
Yahudi delikanlısiyle ışı pı~ı bı.ııııJ 

ilk aşıkım ihmal etti, Fakat öteki e • 
hazmetmedi, şüphelendi, ko1!a-tlı, l~rt acı

. . kil 1 
seleyi anla>:iı. ihmalin ve ıstıs uııcUd' 

tara!::ıca:ı alkış~andığını 'ö;'leb~~~~:r : kurlar kolay bir yerde bukr...r:sın VI'! §imdi di<Jdülı:tiir. 
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~~tqrla 
Görüşler· :z_ -·-™ 

lia1 kevaerı m izin 
. neşrnyatı 

ıstanbul konuşuyor 
Yırnıi '" • b dolud ' ~ .rnu eı sene evvel Ana-

<ia]rj ~.seyahate çıkan bir kimse oralar-
sozUnı b . 

veya ya ana otelın, onun altında 
lurd/akı_nındaki kahvehanenin esiri o
bırak~ k Şımdi öyle değil; eıyanızı otele 
d ı tan göt':.ile k . 1 • . • d .. Ükt • ce ıJ erınızı e ~or-
vi en sonra, hatta daha evvel ''Halke-

,, ne uğra . 

~eyc§l~nt 

<ec§lmüürıı©Je 
}'Üzle k rsanrz sızi tatlı dil ve güler 
edinen arıtI1!an, sizi kendisine m:. ·:r 
&İbi h &ankı pek eski bir aşinaruz imiı 
kirtıset e

1
men candan samimi oluveren 

kirrı8•8~rl~ karşıtaırr, yabancıhg" rnızr, 
• ız 1•• • • 

Hangi manzaralarla 
karşılaşılıyor 

li gınızı unutursunuz. 
en bu sam· . • 

~ahatiınd ırnıyetı son Anadob se-
>ırçoıc ~ hemen her yerde gördüm ve 
li ze/en? dostlar kazandım, bu krymet 

at bana • 
?'rııı ın h • cvın mecmualarınt, basıl-
Cdebi a alh tarihlerini, yerli folklor 
,,. Yatını csk. . • "'il • • 1 ve yenı devır c.airleri-~serJerı • -s 

}{e . •01 hediye ettiler. 
1 ndı tctk:kl · · 
lnıatni · erımı yaparken onJan 
tırn · _ Yle okunuya vakit bulamamı"'-lt • ... es·ı· .,. 
ır tarihi~~ 3oo sayıfalrk bir Diyarba-

ltt <la t ın başlarını otelde, b!r kısmı 
da rend .. okuyab"J • · ·•· }'eni] • : ı mış, gıtt gım yer-
e~ ennı verdikleri için onu da varı-

""l.knırya 
bu mecbur olmuştum. 

taıc u n bunların hepsini önUme vığa-
. zun bı k" 
l§lcrin· .r tet ıka koyuldum. Tevzi 
ZUn eı:n bizdeki §ekline göre çoğumu-
""' ıne de); . . 
·~ı.ıaıa,. omıyen bu kitaplar, m"'c-
latd3 ° kadar kıymetli şeyler ki yol-
J. ' !Urada burad ·· ·· k"" ·· k ·Cn it • a ustun oru o ur-
~l)ilrd~r!un kalemiyle i§aret ettiğim ya
·: .... ~1 : ınanda yeni yeni daha pek çok 
tıı:rı. faydalı parçalara tesadüf et . 

ı /\}·ni z 
ilt 0 le amanda mecmualar ve kitap-

lı ildar k d cşred·r So ve oka ar sessiz sadasrz 
Jlara 

1 
'Yor ki elde edile'Jilmeleri i:;in 

1 ca f .. .:ı .. ı.ı:. 
'tde ırlık göze alınsa ·• 0 nere-

b ne ·b· 
Ct al gı ı eserler -·':arıHığ·l'dan ha-

}'irıı b~ak kabil olamıyor. İtiraf et:n'!li
hnc .. .;1z gazt'tr•·H• .. ·'e o gibi kıymetli 
t "J .. n ı· ~ .. ,. .... ~ e ıınize geçenleri olsun halka 
\. •ı::ı .tt:\ " d 
"'lt!·ır a cta tcnb~ltik ıodiv..,ruz. 
I"') ,_ U!l bn..J• . { .. 

~:ı:lc b ·• ·~ı!'.""e aıt tara ınr !tırcıf et-
te~ "r, '?taber bunların neşrine neza-
~· . t:ı ze • . · ~ı..... vatın hız gazetecileri ihmal 

lcl;r· rın. .. l 
.J, ı soy emek pek de hzksız bir 

. it.~·~Jlunmuş olmak sayılar.ıaz. 
1l!c.ıiğ· e ve sırasr geldikçe babs~tm:k 
<ih-1 •ın hu eserleri her vilay.-tt! ayrı 
rıı·· Çıka-. kt i h' .ı; .... t. · ... a an se ıc olmazsa şark 

~. ı~ı·k . 
"'c topı • 1 leri merkezlerinde bir arz,-:Ja 
balı). u olarak neşretmek onlara ~ek:ı, 
b·r ı.J Ve Yayım itibarivle daha büvük 
~~ koıVvet vereceği gibi varlıklarını da
t.~1ir aylıkla tem:n edeceği de süphe-. ~ 

• İsim 1A 

tıYatı . ~7.ım değ"]; bazı yerlerin n~ş-
tağl>'ı • 1~1 n<leki kıymetli yazrlanna 
ıı;ıd·r~~ ·,.~asılışları. kağıtları pek fe
l?a:.a• .rn .... ını in:~ar e~ .. .,lerden değiEz. 
ti bu'·. '§tc İlazık - eski Elaziz - vilaye-
la 

1 rrıkansı lı.. ·· ·· ·· h tını z r.ı gor .. mce son nus a-ayn· 
tla'l bir: 1 nıasrafla Adana matbaaların-
lall'ı··· .. •ndc Pek güzel bir tekilde hazrr-

ft- tnı.ıvaff ak olmuş. 
'-0;-lcr·azık'ın bu muvaffakıyetini 
rL •CC:t b • • . . ] ,,.. ha u evımızın aynı yo -
ltı:tin· !ka ve bü}"~k bir hiz-
haıkc~ ~~znıamak haksızlık olur. Bura 
dan Altın., adındaki aylık meo.:mua 

ınaada "halk t" 1-··ı · · "h Ik urr.o..ı erı,. nı, a 
Hüteyin Rltllt 

Yazan: Habeırcn 
Ramazan günlerinde Beyazıt camii 

hakikaten görülecek bir yerdir. 
tstanlıulun dört köşesinden buraya a

kın eden müslümanların adedi o kadar 
boldur ki, mübarek ayda biç bir ca. 
miin Beyazıt camiinin kalabalık r~ko

rumı erişebileceğini sanmıyorum. 

Ramazan başlamadan haftalarca ev • 
vel, gazetelerde evkafın bir iliinı çrk • 
mıştr. Bunda Beyazıt camii avlusunun 
Ramazan için kiraya verileceği bildiri • 
Jiyor ve taliplerin müracaatı ilan edili-

yordu. Cami avlusunun pa7.ar yerine 
çevrile:eğini anlatan bu ilan, ilk okudu
ğum zaman. benim sinirime dokunmuş, 
daha sonra. bu pazarın alacağı şekli 
merak etmeye başlamıştım. 

Ramazan başlıyalr çok oldu. Hatta 
bitmesi bile yaklaştı. Fakat son gün. 
lcr!:ie gazetedeki işlerim o kadar ço -
ğaldı ki, vakitlerim o kadar daraldı ki, 

mutlak gidip görmek istedi~im Beyazıt 
camiini ancak iki gün evvel ziyaret et
mek fırsatını buldum. Yola çıktığ•m za. 
man yanımda arkadaşrm foto Ali vardı. 

Beyazıtta tramvaydan inip te carnie 
doğru yürümeğe btşladığımrz zaman, 
bizim gibi bir çoklarının cami kapısın • 
dan içeri akrn ettiklerini gördrt:. Saa
time baktım, on dörde yaklaıryordu. 
K"Cndi kendime: 

- Tam zamanında gelmişiz .. Camile
rin en kalabalık olduğu zaman, diye 
söylendim. 

içeri girmeden evvel cami kapısı Ö· 

nündeki vaziyeti seyrettik. 
Burada, küçük seyyar arabalarda pi

de, simit, satanlardan başka, aynca li.. 
moncular. ve bir de güllaççı vardı • 

Fakat Ramazanın hususiyetlerinden 
olan güllaçlar o kadar tuhaf ve fena bir 
şekilde satılıyordu ki, çok sevdiğim 

bu tatlıyı, Beyazıt camisi kapısında rast 
geldiğim manzarayı hatırladıkça artık 

ağız tadiyle yiyebileceğimi sanmıyorum. 
Ufak ufak paketler halinde güllaç de

metlerini uzun bir sopaya iplerle asmış 
olan bir çocuk, malını, en ufak bir şekil
de bile muhafaza altına almağa lüzum 
görmeden, sokak oratsında toz toprak 
içinde satıp !duruyordu. 

Gözümü güllaç yığınlarından ayrıp 

kapının içine diktiğim zaman, bu sefer 
dilencileri gördtim. İstanbulun bir türlü 
kurtulamadığı bu insanların bir çoğu, 
çoluklu çocuklu, kapıyı adeta muhasara 
altına almıJlar, girenin, çıkanın yaka. 
ama yapııtıyorlardı. 

En ehemmiyetli dertlerimizden birisi 
olduğu halde, alr§a alışa artık haşır ne
şir olduğumuz için bu kötü manzaraya 
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Beya::ıt camfüıin kapısı ve kapıdaki 
cs11.af tan biri 

da pek ehemmiyet vermoden yürtdük, 
kapıdan içeri girdik. 

Hayır, yanlış söyledim. ''İçeri girdik,. 
değil, içeri girerken kapının tam orta 
yerinde dura kaldık, demem lazımdı. 

Karşımızda öyle bir manzara bulmuş
tuk ki, merhamet ve teessürle dolan 
gözlerimizi bu manzaradan ayırmadan, 
yavaıt yavaş geriye gittik .• Düşe kalka, 
bize do~ru gelene yol açmak istiyor. 
duk. 

Bu kimdi? Bakınız, anlatayım .•. Te
mizce giyinmiş, 40 yaşlarında. gözlüklü 
bir ad<:m .. Biçarenin yarı belinden aşa-

ğısı yok .. Yarım vücudu küçük bir tahta 
parçasının üzerine oturtulmu§. Bu tah
ta parçasının altırda ise, patinaj yer • 
lerin:le ayakların altına takılarak kulla. 
nılan. tekerlekli patinajlardan yalnız 

bir tane var. iki elinde tuttuğu takonya 
vcıri tahta desteklerle, müvazenesini te_ 
min etmek istiyen zavaJlı adam, avludan 
kapıya çıkan merdivenleri çıkarken, bir 
tiirlü müvazenesini bulamıyor, dört te
kerlekli paten1n üzerine yerle~mİ!J tahta 
i~i de hir sağa. sola devriliyor, tabH bi
ça'"e yarım vücut ta beraber. 

Bcrek:t. merhametli bir kaç kişi et. 

~I 
. ( 

raftan koşup, bu halinHe Tanrıya dua 
etmeye gelen iyi insanı kucaklay;:ırak 

kaldırdıJar .• Merdivenin başına ulaştır· 
dılar. Oradan elindeki tahtalarla, garip 
arabasını ite ite bire doğru geldi ve ka. 
pıdan çıkarak, Beyazıt istikametinde 
ilerledi, gitti. 

Bir dakika sonra, cami avlusunun va· 
ziyeti bizi avutmaya başlamasaydı, bu 
zavallı adamın acıklı halini kati'yycn 
unutamıyacaktrk. 

İçeri girer girmez, sağımızda, gen~ 
bir tahta masa üzerine kurulmuş ağız -
lıkçı, solumuzda da tam manasiyJe Nu
hu Nebiden kalma bir hacıyağcı dükka
nı bulduk. 

Ağulıkçınrn biraz ötesinde, İnhisar _ 
ların yaptırdığı kırmızı renkli paviyon 
göri.inüyordu. Solda Hacıyağcıdan baş· 
ka hiç bir şey yoktu. Yalnız merdiven 
terle inilen avluda, tam ilerimizde bir: 
bakkal! görünüyordu. 

Üstleri açılmış yağ tenekelerinin et • 
rafına sucuklar, peynirler, zeytin, re
çel gibi envai türlü mal dizen bu işpor
tacı, bu havada, her an yağmur yağma. 
s~ ihtimaline karşı malların üzerini ört
miye bile lüzum görmemişti. 

Avlunun etrafında daha bir çok dük
kanlar 1 daha doğrusu, işportalar diziL 
mişti. Amma biz onların seyrini sonraya 
bırakarak, ortadaki şadırvana doğru yü· 
rünük. 

Burada, polis, mektepli, esnaf, ashr. 
velhasıl her sınıf halktan çeşit çeşit 
insanlar vardr. Hepsi de paçaları sıva· 
mış

1

abdest almakla meşguldüler. Şadır
vanın tam camie bakan cihetine asılı 

büyük bir bezin üzerinı:ie ise şunlar oku 
nuyordu. 

( Kızılaya Üye o)- Damla damla göl 
olur.) 

Burada bir çokları apdest alrrken, bir 
çokları da, etrafta~i tahta sıralarda o
turup nöbet bekliyorlardı. 

Arkadaşım, ıadırvanm bir resmini a. 
lırken. ben de etrafıma bir göz gezdir

dim. Ve cami avlusunun bizim geldiği

nüz zamana nazaran oldukta artan bir 
kaı"b3lıkla dolduğunu gördüm. 

O saatte, Beyazıt ~am.iisinin en civ
civli zamanı başlıyordu. 

(Sonu yann) 

HABERCi 

Altmış altı Amiri mutlak f.ntisr ptik Aı1an (MÔdem) 

neya::ıt camfüıfa şadınxını ve yarım 

11.icudiyle, garib arabas1nda diı§e kal
ka Ta1msma duaya gelen adam, oami-

in kapmndan çıknrkcn 

:Kavat.a daic ....................... 
Öteki yıldızlarda 
G ÜNEŞe tabi seyyarelerde, bizim 

dünyamızdaki gibi mahluk
lar, insanlar bulunmadığı hemen he 
men tahakkuk etmiş. liarb iJAhınrn 
adını taşıyan yıldızda Alimler, bir 
zaman birtakım cedveller göriir gi
bi olmuş; bu yilzden orada zekA sa
hibi, insan oğluna tok yakın varhk
lar bulunduğuna hükmetmişlerdi. 
Biltiln bunlar birer hayal, ancak ya
nılan gözün yarattığı birer vehim 
imiş. Mlrrih'te insan değil, kynduz 
bile bulunmasına imkAn yokmuş ... 

M. Robert Kemple Temps'da bu. 
na tahsis ettiği fıkranın adını "Ür
pertici yalnızlık,, koymuş; bu uçsuz 
bucaksız kAinatın içinde yalnız, ya
payalnızmışız diye şikAyet ediyor ..• 
Bilmem, bu yalnızlık beni hiç de ür
pertmedi; bu derin silkütta korku
lacak bir şey göremiyorum, çUnkU o 
silkiit hasselerimizle değil, ancak 
aklımızla idrAk edebildiğimiz bir 
sükuttur. Aklin eriştiği hakikatlerde 
veya hakikat diye kurduğu hayaller 
de ise - ne kadar korkunç, ne kadar 
dehşetli olursa olsun - insana sü
kün veren bir hal vardır. M. Paul 
Valery, pek meşhur bir manzume
sinde: "O recompcnse apres une 
pcnsee - Qu'un long rcgard sur le 
calnıe des dleux!,, diyor. 

M. Robert Kemps'fn yazısını okur 
ken geçen sene bir dostumun söyle
diklerini hatırladım. " Bizim bu kft-
lnat içinde yapayalnız olduğumuzu 
zannetmek budalaca bir gurur ese
ridir. Bizim dünyamız nedir ki ta
biat, öteki parçalarından esirgediği 
hayatı yalnız bize, yalnız buraya 
naslb etmiş olsun? DüşUn bir kere: 
yalnız arzımız değil, onu vücude ge
tiren güneş bile kA.inatın en kilçük 
parçalarındanmış; öyle gUneşter var 
mış ki bizimki onların yanında bir 
cüce, bir hiç gibi kalırmış. Bunları 
bildikten sonra hayatın yalnız bi
zim arzımıza mahsus olabileceğini 

dUşUnmek kabil mi? Bunun lçln 
insanda sonsuz ve gUIUnç bir nahvct 
bulunması Uzım .. demişti. 

o zaman bu sözlere hak vermiş
tim; kliinata nlsbetle bir toz parça
sı bile sayılamıyacak insanın guru
runu kırdığı için hoşuma g1tmiştl. 
"Mağrur olma insan oğlu! senden 
büyUk' neler var!., 

Sonra dilşilndilm, arkadaşımı1!-ın 
sözlerinde de insan oğlunun clbıllt 
nahvetlni buldum. Çünkü hayatın 
büyük bir kıymet olduğunu söyle
mek de biz arztıere mahsus bir iddia 
değil midir? Hayat bizim için kıy
metlidir, bizim gözilmUzde servetle
rin en bUyUğUdilr. Biz ondan daha 
büyük bir kıymet tasavvur edemiyo
ruz: etrafımızda ondan güzel bir şey 
bulamıyoruz da onun için öteki sey
yarelere, bizimkinden büyük dünya
lara hllrmetlmtzl göstermek isteyln-

Nurullah ATAÇ 
_... LQtfcn sayfayı c;:evlrtnlz 
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Romanya Kıraılo / B lk M Kardeşi Nikolaya » ,.~ -- _"'_il, a an erkez Numan 
prensııx unvanını ~ Bankaları 
ve haklarını geri 'Jljz__-Ji...;;."\ rı...1!1}/\.I')_; 

Mene
mencioğlu 

Görüşler 
Han kevueri m 1:111 

neşriyatı verdi ~~ Konferans dağıldı 
tebliğ çıkarıldı 

HarJclye genel 
sekreteri oluyor Prens, sevgilisile 

Romanya ya 
dönüyor 

Romanya ana kraliçesi Mari ağır 

hasta ... İ§te bu münasebetle, küçük oğ
lu prens Nikola yakında Romanyaya 
avdet edecektir. 

Şüphesiz hatırlarsınız ki, Prens Ni-
kola, bu yılın nisan ayında, sevdiği bir 
kadınla evlenmek istediği için hane -
dan meclisinin karariyle prenslik un
vanını terketmi§ti. 

Prens, haklarından vazgcçmi§, (Ni
kola Brana) adını alarak, memleketin
den aynlmı§tı. 

Prens, 1931 de gizlice evlendiği 
(Jan Dimitresku) dan ayrılmak iste
memişti. O zamandanberi, yalnız bir 
kere tayyareyle Romanyaya gitmiş a
nasını gördükten sonra tekrar ıne~a
sına dörımUştU. 

Ana kraliçe Mari, çok sevdiği kil -
ç~ oğlundan uzak yaşaın.aktan pek 
zıy:de üzü!üyordu. Hastalığında bu ay 
rıhgın tesıri olmuştur. Majeste kral 

Karo! ile kardeşi resmen banşmışlar
dır. Prensin unvanı, n~anları, rUtbesi 
v~. hakları tamamiyle geri verilmiştir. 
GuzeJ (Jan Dimitresku) da prenses ol
muştur. Gönlün galebesine güzel bir 
misal ... 

Sinemalardan ahnao 
Belediye reslmlerl 

Mülkiye müfetti§leri, sinemabrdan 
alınan belediye ve darülaceze resimleri 
etrafında tahkikata baılamışlardır. Bir 
haftadanberi devam eden tahkikatı:ı so
nunda varidat tahsilini kontrole memur 
olanlardan bazılarının ihmal, bazıları-

nında salahiyet ve vazifelerini kavnyamı 
yarak belediye ve dCU"lilfl.:ezeye zarar 
getirdikleri anlaşılmıştır. 

Meclf ste dUn 
uUrUşUlenler 

Ankara, 24 (A.A.) - Türkiye Bil· 
yUk Millet Meclisi bugün Fikret Sılaym 
başkanlığında roplanmış ve 19 mart 
1937 tarihli Türkiye - Holan.da tica
ret anlatması ve merbutatımn kabulüne 
dair kanun layihasının birinci müzake
resini yapmıştır. Meclis cuma günü top 
lanacaktır. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

l8ı80 plAkla dans mualklsl 18,45 Edfrncnln 
kurtulll§U hakkmda konferans Em!nlSnU 
Halkev1 namına: .Mimar l{emaı Altan 19,00 

Bayan lııc1 tarafından Şan: Plpano ve ke. 
man re!akatile 19,35 spor muhasebeleri: Eı 
ret Şe!lt taratmdan .19,5:) borsa haberleri 
20,00 Cemal KAmll ve arkada§ları taratm.. 
dan tilrk muaiklal ve halk p.rkıları 20,30 

Ömer Rıza tarafmdan arabca aöyleY 20,83 
hava raporu 20,-15 Fuıl Su Heyeti: Oku.. 
y&ıılar: Kü~ Safiye, lbr&hlm Ali, kem&D 
Cevdet, tanbur S&llhaddln, kanun Kuaınmer 
viYolonael lıılesut Cemil, klAnıet Hamdi, ut, 
Cevdet Kozan {aaat ayan) 21,115 ORKES. 
TRA: 

ı - Tac:luikovaky: Mozaruana .uvıta 
2 - Toeti: Segreto 
3 - PonchlelU: Dan&& dell Ore. 
4 - Drtlo: V&lae Mlrzıone 
IS - Andran: IA Muc:otte 
22,115 ajana haberleri 22,30 pllk.la aololar, 

opera, ve operet parçaları 22,:SO ııon haberler 
ve erteat g11DUn programı 23,00 SON. 
BOKREŞ: 

18,15 dana pl klan 20,10 harp koııaert 20,40 
prkıl&r 21,15 radyo orke1trumm Hnfonlk 
kollHrl 23,10 kate kamer 
BUDAPEŞTE: 

18,30 Slgan orkeatraaı 22,20 Budapqte 
koDNr orkeetran 23,20 plrano 24,00 ndyo 
orJcutruı 

BB:RUN: 
19,00 h&ftt mllalk 20,10 kamer 21,10 dana 

havalan 23,80 h&ftt mllaUt. 
ROMA: 
21,00 mllzlk 22,00 tiyatrodan teman nalc11 

23,115 Jd1çtık orkeatra 24,18 cuband. 
V8J10va: 
21,00 radyo orkekeatran 23,00 oda maat.. 

ğt. 

Sıu aaı ıı ı smı m ıs • aaır 
ce hediye olarak hayattan başka bir 
şey bulamıyoruz. Fakat acaba kom
şumuz Mlrrlh için bUe bayat. bizim 
en JuymeW malımız, bir çoban ar
mafanından farklı mı? 

Belki bu kA.lnat içinde yalnız, 
yapay~Jnızrz; fakat bunda ne korku 
Iacalr: bir eey var, ne de koltuğumu
zu kabartacak bfr şey. 

Nurullah ATAÇ 

' 

IÇERDE: 
• Feriköy mezarlığına giden yol asfalt 

olarak yapı!mııtır. 
• İstanbul ve Beyoğlu elektrik ve hava 

gazı !lyatıarı yeni Uç ay için eakisl gibi ka. 
bul edilml§tlr. 

• Belec!Jye 938 yılı bütçesini hazırlamak 
lçirl faaliyete geçml§tır. 

• Halk Partiıl ocak kongreleri ay ııonun. 
da b!tecekUr. 

• Kalıveciler cemiyetinde idare heyeti 1e. 

Çimi yapılllllftır. 

• TUrk Hava kurumu bugün Ank&rada 
aylık toplantısını yapacaktır. 

I 
• Ankara<Ja t:ıhıll mUddeU Uç yıl olmak 

Uzere bir erkek sanat okulu açtlllllftır. Bura. 
da, sanat okullarına öğretmen yeU,Urlle. 
cektır. 

• Llverpul ünlverllteal prO:eaörlerlnden 
Ger&tanga, Kerılnde Sotukau köyUnde hat. 
rlyat yapmuma mUsaade verUmııur. 

• Onivenılt.e için yapılacak tedavi daral 
pavyonu, Huekl haatahaneslnde nlaalye pav 
yonunun yanmda in§a edilecektir. 

• İzmir beledye.sl, elektrik ve ıu ılrkeUe. 
rlnl almaya karar vermı,, bu glrkeUere bir 
tekli! mektubu g(lnderm!ıtır. Elektrik ıtrke.. 
U teklif mektubunu Belçlkad&kJ idare mer. 
kezine yollamıgtır. 

• 12 l lkktnunda ba§layacak olan aekizin.. 
el yerli malı ·..-e artırma hattasmı Ba§vekil 
Ceıa.ı Bayar açacakıcr. Ccla.ı Bayar bu mu.. 
naaebeUc Ankara Halkevlnde mühim bir 
nuluk söyllyccekUr. Hattanın her gllnUnde 
Ye.killer radyoda nutuklar vereceklerdir. 

"' Ankara Uyatro okuluna yeniden kız ta.. 
!ebe alınacaktır. İmtihanlar İlkk!nunun iki. 
sinde tstruıbulda Şehir tiyatrosunda yapıla. 
caktır. 

• Hususi \ "O resmı otomobll numara ve 
plAkalannm deı?lştlrllmeslne yakında ba§la. 
nacaktır. Resmi otomobfllerdJ (İ. R), husu_ 

silerdc (İ.HJ f~areUerl bulunacaktır. Pla.ka 
paralan takılırken alınacaktır. 

• Emat cemiyetleri 938 yılı bütçelerini 
hazırlamaya başl&ml§lardır. ŞJmdiye kadar 
27 cemiyet bütçelerini hazırlayarak Ticaret 
odasmıı. vermişlerdir. 

• D;ırterdarlık muavlnlfğlne divanı muha. 
sebat muraklplertndcn !bralılm tayin edil. 
mi§ Ur. 

• Fatıh • Şl§ll olobUs hattında ay ba§ından 
itibaren seferlere ba.'lanacaktır. Bu hat için 
12 araba aynlmıııtır. 

• Beyazıt • Be§lktq arasında bir otobllıı 
hattı kurulması için belediyeye yeni bir mU. 
racaat yapılmqıtır. 

• Maq cUzdanlarını kırdırarak emll.k ve 
eytam bankaıımdan para alanlara, bugünden 
itibaren para vcrllmlyc ba§lanmıştrr. 

• Yakmda Şl§ll • Aksaray arumda bir 
otobtls hattı kurulacaktır. 

• ,Altın fiyatı 1098 kuruşa çıkmıştır. 

• Japonlar, lzmlrden mühim miktarda tuz 
almaya karar vermi§, bunun için birkaç 
nakliye gemisi tahsia etml~tır. Gemiler ya. 
kında tzmlr llmanınıı. geleceklerdir. 

• Türkiye - 1.svlçre ticaret nnlQ§ması 31 
marta kadar uzatılmıııtır. 

Ankara, 25 (Hususi) - Balkan an
tantı devletlerinin merkez bankaları 
müC:.:.irleri konf eranı mesaisini bitirmi1 
ve dağılmııtır. Neşredilen resmi teb
liğde ezJ.:ümle şöyle denilmektedir: 

"İlk celsenin sonunda aşağıda ruz· 
name kabul olunmuştur: 

1 - Umumi para siyaseti meselele
ri ve bunların Balkan antantı memleket 
lerinin para siyaseti ile olan münasebet
leri üzerinde noktai nazar teatisi, 

2 - Balkan antantı memleketleri a
rasındaki para münasebatınm tetkiki, 
ve bu memleketlerin ihraç müesseseleri 
arasında daha sıkı bir teıriki mesai im· 
klnlannm araıtınlmsaı. 

3 - Döviz muamelltındaki tahdi
datınJ hafifletilmı!si ve klering ve tediye 
anlaımalarının daha liberal bir yolda 
düzelt:lmeıi imkanlarının tetkiki, 

.... 4 - Balk~n memleketleri. arasında 
mevcut klering anla§malarının tetkiki. 
Müzakereleri sırasında, Gouver·neur

ler yanlarında mesai arkadqları nldu
ğu halde, ruznamede bulunan meseleler 
üzerin.de noktainazar teatisine tevessül 
etmişler ve n:•:.inakaıa mevzuu otan bü· 
tün meselelerde tam bir anlaımaya var 
mı§lardır. 

Bu toplantının itlerini b:tirrirken, 
konferansın bütün mesaisinde hakim o
lan rdostça anlayııı ve tam samimiyeti 
ve keza Balkan antantı memleketlerini 
alakadar eden bütün meselelere ait tet
kikatın inki§af buldufu karııbklı iti
mat ve ahenkli teıriki mesai havasını te
yit etmekle bal1tiyar olan Gouvemeur
ler §U suretle Balkan antantının para 
ve ekonomi terakkisinin tarıinine gry
retleriyle hadim olmak hususudaki 
müıterek arzuyu ehemmiyetle kayde
derler.,, 

Tren altında 
Bir genç lzmltte 

ezlldl 
Dün saat 15,30 da Haydarpaşadan 

kalkan Ankara muhtelit treni yolcu 
tarından bıçkı makinesi ustası Ab
dullah adında 20 yaşlarında bir 
genç lzmit istasyonunda su içmek 
üzere trenden inmiş >o biraz ileride 
kl çeşmeye gitmiştir. Tam bu sırada 
kampana çalınmış, Abdullah hattın 
öbür tarafına geçerek ı-agonuna gir
mek istomlş lso de, telAştan Ankara 
dan gelen Toros ekspresini göreme
miştir. 

Zavallı Abdullah Toros ekspresi 
lokomotifinin altında kalmış ,.e par
çalanarak derhal ölmilştür. 

Feribot seferleri 
için tetkikler 

Gaziantep mebusu Numan Mene. 
mcncioğlunun; siyast müsteşarlık
tan önceki vazifesi olan Dış bakan
lık genel sekreterliğine getirileceği 
haber alınmıştır. Rahatsız olan Me
nemenclo~lunun sıhhi vaziyeti düzel 
miştlr. 

- na~tarnrı 3 uocnd• 
- ./ ıııı1 oyunları,, nı halk ağzından topl:ı 

ve notaya alarak kitap halin.de çıkar
dığı gibi gene kendi evi orkestrasında 
çaldırmıya muvaffak olmuı. 

. ta· 
Ev:n seri halinde çıkardığı .bir Jc•• 

kım kitaplar dar."l var, ki şiındıye 

Ş • d . d "hale ıarı a ntaJ ar kendın en saklanılan " . ıe 
halka tanıtmak ve bildirmek itibartY 

Zabıta dUn bir cllr- kıymetleri pek yüksektir, bunıar.d• ,,,:. 
U l f seli miras işleri, hukuk ve ceza da\'abir 

m m eş hu y 8 p J rının nasıl açılabk•;eği gayet açık da 
Ah ırkapıda boya. fabrikası sahibi asın 

Sltrak dün yazıhanesinde oturur. lisanla gösteriliyor. Külliyat ar lC 
ken iki sene evvel yanından koYdu. inkılap tarihi de unutulmamış; çok~· 
ğu Karnlk içeriye girmiş. şöyle de- bir lisanla yazılmıı olduğu halde 

mlştlr: kın istifadesine konmuı bulunuyor. le 
"-Sen beni işimden ettin. Ben de . . "b ·yıe tıazı 

ı:ıana fenalık yapmak için Alemdar Şekıl, tabı, yazılış ıtı arı tarı 
maliye şube11lne giderek fabrtkanda neıriyatı gösteriyor ki bu mecmu•
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kac:;:ık makine ve nıotör bulunduğ\1- her vilayette ayrı ayrı çıkarmaktan ., 
nıı ihbar ettim. Senden bin lira tstı. yukarıda da söylediğimiz gibi • rnUfettı 
yorum. Eğer bu parayı vermezsen l"k k 1 .nd b' t plamal: ht11' 
şubeye yeniden ihbarlarda. buluna. ' mer ez erı e ır araya 0 eın dC 
cağım. kendilerini daha canlandıracak, h ralc 

Ben Alemdar şubesi tahakk11k me tedarik cilebilmelerini kolayla§~ıra elt· 
muru Adll flo mutabık kaldım. 350 faydalarını o nisbette umumileştırec 
lirasını ona. vereceğim. tık lhban tir. .. ·sliİ<" 
da bu suretle yatıştırırız.,. Umit ederiz ki umumi mufe~~ ıcate 

- Sltrak, yanından ~ıkardığı ada. ler bu hususu her halde nazarı d.ı< 
mm teklifini kabul etmiş, istediği alacaklardır. 
paranın ı 00 lirasını akşam üzeri avu Hüseyin Rif11t_..,. 
kn.tı Ali Rızanın yazıhanesinde vo. --..----------"-:-.::=---
receğinf söylemiştir. i't ! IJ... CÜ il.:• 

J\:arnlk bu vaadi aldıktan sonra J...Q,tuı IJ.O.C ""'• • 
yazıhaneden tıkmıştır. Sitrak der. --- - _.---" 
ha1 avukatını haberdar etmiş. ikısı Ka~as tke ır 
birden Eminönli merkezine giderek fe&~n~"'-'60 "'"12!!l\r.::dD: 
ı 00 liranın numarasını tesblt ettir. u. w fliii,I 17 w IW" u 

mlşlerdir. Recmediniz 1 
Saat on yediye doğru Karnik ayu B ta f ., 10cıde 

kat Ali Rızanın birinci Vakıf ha. ~ aş ra .1 ""'b. gece 
nındak1 yazıhanesine gitmiştir. sını çıkarmaya karar verdı, ır s1 

Avukat parayı l{aroiğe nrlrken Yahudi evde i.ken baskın yaptı, 
yandaki odada bulunan zabıta me- nayı ıahitlcrle isbat etti. c .. 
murları meydana çıkmışlardır. o devirlerde, zani ile zaniye rec.tD de 

Karniğin üzeri aranmış, numarası . . . . . .a,ı za 
enelce tesbit edilmiş olan yUz lira dıltrdı. Rumelı Kazaskerı (Bey. in rı:~ 
bulunmuştur. Ahm:t) efendi Fatma ile Yahudin ııııı 

Karnlk cUrmil meşhut mahkeme- mine fetva verdi. Günahkarları su • 
sine vcrllmlştir. Ahmette Yılanlı sütunun yanında ~ 

Diğer tara rtan blrknç gUıı evvel . dar gOCI"' 
A vusturva tl"baasından tUccar La- zılan çukura yarı bellerıne kz. 
hitıert Blümlc fohdlt ederek para- düler. Ta~laya taılaya öldürdUler. 
koı)armak istlyen Koço, Ha.rala.mbo, (1091). 11 
Yorgo zabıta tarafından adliyeye Avcı Mehmet, Fazlıpa§Cl sarayında 
Yerllmişlerdlr. tıı..şlamayı aeyretmifti •. 

Suçlular sorgu neticesinde te,·k\f RPAf'l 
edilmişlerdir. Hüseyin Rüıtü Ti ~ 

-.. . ·' ' .~ 
; ı ,... . ~ • 

• 1932 yılmda KU!tür bakanlığı taratmdn Sirkeci ile Haydarpaıa arasında tren- 8 
muhtelit Avrupa tehlrlerlne gönderilen ıaıe. • f • B d • ı • t•z.-wt 
belertahslllerinft&mamlaml§lardır.İlkkatL len erıbotla nakletmek için yeniden aş, ış, nez e, grıp, roma 1 ••• 
lo memlekete dönmll§tür. tetkiklere haılanınıştır. Bu işle bir he-

• Bir iki güne kadar Romanyadan 1200 yet meıgul olmaktadır. Haydarpaşa fe· ve blltllo ağrılanoızı derhal keser. 
göçmen gelecek, bunlar Çatalca ve cıvarma ribot islekesi Haydarpaıa nhtımmm rcabmda r Unda 3 kata ahnablflr 
yerıeıtırlleceklerdlr. Şimdiye kadar ı.sk&ıı Kadıköy tarafında yaplalacaktır. lstan· k ınıı• 
edilen göçmen aaym 1aş bfnl bu!muııtur. ı-. bul tarafındaki iskele iı;in de Sirg~ci a- isim ve markaya dikkat. Taklltlerlnden ~ 
kt.n geneı dlrektl:lr!Ugtı göçmenlere 1059 ara. raba vapuru iklesi ı.:ivarmda uygun ~ 
ba. ıo,ooo ökUz, 18-HO pulluk vennJıtlr. bir yer tesbit edilecektir. .. 

Yaptırılan evlerin AYJU 16,852 dlr. 6263 ev ~·············································-·.,_ı daha yaptınlacaktır. ,,,. 

• Önllmllzdekl ayın 23 cü, Kwlayın 60 m. 
cı yıldölrilmUdür. O glln, bUtUn memlekette 
bu hayırlı te,ekkUllln kUrulUf gUnU bUyUk 
t6renle kutlulanacaktır. Şehrimizde yapıla. 
cak tı>ren için, Kızılay mUmeullllli bir prog 
ram hazırlamaya bqlallllftır, 

DIŞARDA: 
• Bir tayyare kazasında yaral&nDU!I olan 

Leh vty_olonlaU Huberman, dlln Ca\fad.an Av. 
rupaya hareket etmlıtir. lıılll&ııda yeni bir 
tedavi usulü taldp edecelctll'. 1 

• Vaqova De nu.tlD arumd& muntuam 
a!erler yapmakta olaıı bir tayyan Sel&nlk 
ile Bükrq arumd& kaybolmuıtm'· J:vvelk1 

cUn J'UlaUnde tydd&'daıl banket eden bu 
tayyare Belf.nlte plm1f ve cmdaıl IOIU'& a1d.. 
beti hakkında bir haber almamamııtır. 

Yunan, Buııar, ve Romen ve Yug08lav 
hOkdQmet makamlan tarafından ara,tırma.. 
tar yapılmaktadır. 1 

• Londra)'I ziyaret etmekte olan eeld ttaı 
yan muharrirlerinden bir ,grup kral ta.ratın.. j 
dan Bucldııgbam sarayında kabul edllmlfttr. 

riUch Legton relal Slr ll'redrtck Kaurlee 1 
ltaıyan muh&rfplertnl setır Granc:Unln buzu. I 
rurıd& takdim etmııUr. 

Kral muh&rfplerl• bir mOddet r&1lfrno,. 
tUr. 

Bu akşam S A R A V sinemasında 
Franıız ainemac:ıliııun en muazzam, ne mükemmel pheıeti 

Mahkdmlar Kalesi 
Fllmlnln ilk lraesl ,eretlne BUyUk Gala 

Emsalsiz bir dnm.. Mvhteı-\ ltir film .. lhtirıuh bir mevzu-

' ANNA BELLA ve PiERRE RENOiR .... 
tarafından caUbl d kkat bir tarzda oynanmıt ve tema,.ya layık bir sUP•"!, 
Bu ıaıa için yerlerlnlzl evveblen aldırmanız rica olunur. Telefon: •t•• 

Nihayet; yarın akşam : FevkalAde mDsamere olarak 

SAKARYA • 
sıneması 

Sabrraızbkla bekleneı~ ve her yerde büyük bir alaka uy~ıran, Sincır.acılıiın renk zaferini Jca.ıan&n ft10ll 

Allahın Bahçeleri 
• ıı:nternuyonaı Parla aerglal, bu ıec:e ya_ Fransızca sözlü büyük qk romanını tUdıim ediyor Baı rollercM ~ tlk d~fa bet'aber oynıyan 

naı kapanacaktır. Şimdiye kadar eergtyı aı MARLENE DlTRfCH - CHARLES BOYER sibi iki debalcar artiıtin muhteıem temıiUeri 
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HABER - :.\kşam postası 

ı ~a• ~ 
Aspasiya, gür saçlarını uçurar~k 

,, kıhcını salhyarak fırladı 
y Havdl, diye bağırdı, SlırlYıs'lYın vaıpıaımado~ono 
&pınnak nstnyenoeır aırkamdaill çgıeDsDınOeır 90 ve " 
Cırdu, bu güzel kadnnon !P'~şnne tafl<ollmaık'lt:a 

[ 
bir an teırecdl~llQıt etme<dla 

1 - Aspasiga J ~'--va_z_a_n_:_N_ı.·z_a_m __ e_ı ı_in ... __ N ... a_z_if;.......!I 
- 6o:::::::a 

liarb· l.tıki ın her tarafta k~ndi aleyhine 
bir§~ ettiğini görünce Sirüs btiyük 

Ye1ae dü tr . &lhta . ş ll. O derecede kı, ordu-
Oldu. bır aralık delirdiğini sananlar 
ıı.ıtıa Kılıcını çekiyor, kabzasiyle al
hiç u vuruyor, göğsUnü yaralıyor ve 
tııı:ıa Yku uyumuyordu. Hiç kimse ya
l'an Y~kl~amıyordu. Ancak Aspasi
biliy ıortınce bir parça kendine gele
birk~r, onun dizine başını dayı~·aı ak 
ltıağı~ Baat dinlenebiliyordu. Siri.ls, 
>-"~ P olacaklarına akılları kestiği 
~ant 
t'ııı.t b ran ordularının kumandanla-
l'lı:ıi ~ ağı~yıp dü§mana teslim ettikle
kurtu~ böylelikle galibin şiddetinden 
ti. h lllıya ç:ıhştıklarmı az !~itmemiş 

ounun .. 
\ttak b' ıçın kendi adamlarına ~n 
gunler ır itirnadı kalmamıştı. Fakat 
la.tak he~ fena haberlerle dolup ta
da il' geçtıkçe sevgillel Aspasiyaya 
bi: ~mat etmemeye başladı. Hatta 
tıa dö n ?arb meclisinde birdenbire o
ta\>u~~U. en ağza alınmaz küfürleri 
~ "'nlk· 

l ı~e~altak ! - diye bağırdı - Bütün 
d at.et b h · .... etı •• aşımıza ep senın yuzun-

() teldi. 

ı:\~~an, bu hiç beklenilmiyen ha
tıaı~ l hayret ve deh~ti içinde bu- ı 
li'°i'a]ı ra_nıı ve Yunanlı kumandanlar 
~llıı " gUzelin hiddetle ayağa kalktı
kaıd, ~ Sirtısün kılıcını kapıp havaya 
!ar: rarak eövle haykırdığını duydu-

•• 
bar; Siz bu harb başladığı gün bu 
~ltıi~ kazanacağımızı söylemiştik. 1-
~ fatle siniri zayıf olanların Ardeşi
lranı_1 a kıymet verdikleri anlaşılıyor. 
li'ırat :eği tler ve Hellas çocukları! 
~~arın °Ylarını göz göre göre elden 
~ d'·~.istemiyenler cesur olmıya, 
llıecb; ıye, ölümil göze almıya 
~al>ac ~Urlar. Sirüs'ün yeisinden ne 
eevgİ}~?I görüyorum. 0 dostlarına, 
hata et.ın ıne karşr gaddar olmakla 
l'ırtııı.a, k ektedir. Ben ona düşmanla
edi.vorunı a:ııı gaddar olmasını tavsiye 
11tl ltıuı> • buna karar verenlerin na
~lrtıdi ~fak olduklarını ise kendisine 

Ve h&06tereceğim. 
~ u enıen soyundu: gür saçlarını u
lıı.va f S~a, kılıcını sallıya sallıya av

...._ .;: tdı. Kır bir taya atladı: 
~'va aydiii ! · diye bııtJrdı - Sirüsün lt tnadııı:.. 
<ttrıdan sını yapmak istiyenler ar-
\re gelsinler! : 

hırpa,1°?'du, düne kadar her tarafta 
?llfş oı:mış, rnanevt kuvveti sıfıra in
?'!~ lakıı ordu bu güzel kadının peşi
dı, makta bir an tereddüd etme-

A•pas;ya k" M, taya atlod<. . ı 
Aspasiya Ardeşire alabildiğine yük

lendi; Asuryadan gelenler bozuldu
lar. Küçük Asyadan çekildiler. Fırat 

ve Dicle boylarında kanlı harpler bi
ribirini koğaladı. Kazanılan her yeni 
zaferle cilreti bir parça daha artan 
Sirüs tekrar canlandt. Kardeşinin 
bozguna uğrıyan ordulnrını cenubi 1-
raka kadar sürdii. Artık herkes. Ar
deşlrin İran tahtını da kaybedeceği
ni sanmıya başlamıştı. İşte bu sırada 
hiç umulmadık bir hadise oldu. Bir 
gece, ardeşir başına topladığı kırk elli 
fedai ile Künaksn civarındaki ordugfı
hına bir ba.\Jkın yaptı ve kardeşi SirUs 
ile Aspasiyayı esir ediverdi. Ve hiç 
nefes aldırmadı, hemen Fırat kıyısın
da SirüsU çömeltti, kendi eliyle kafa
sını kesiverdi. Ertesi gün ba~sız kalan 
Sirüs orduları dört tarafından yükle
nen Ardeşir ordularına davanamadı -
lar. Darmadağın oldular. Ve Kıseno· 
fon bir salhaneye dönen harb meyda
nından ~ç halle kaçabildi. (*) 

(''') Kısenofoıı bn m-ıiilıtbiycttcn 
soıırıı Sirüs idaresindeki Y1mcmlı as
kerleri br.~•na toplamı.-: t.'" bunları biıı 
bir zorluk içinde yayrı yüriitet•cl: bil
tiLn Kilçiık Asycwı gecirmiş tır Vsl..-il
d~rrı ula§mtştır. Bu hüciisc11i "On bin· 

Hatıralarım anlatan: Mart R 1 ş ar 
Fransa un en mefhur kadm c3susu 

-s· -14 -
lll'? 

12 
böyle yapıyordunuz, dcgil- Bu şayanı hayret ingiliz teş!:il:.tı l üd-

- e 1 l ln vasıtasiyle, düşman casus teşki!a-
~-1<.· ."'et, •iz de benim ~ibi annemin t ~ının tam kalbin: nüfuz ederek onl<ırın 
dlJ}'~~ın, diğerlerinin söylediklerini hareketlerini ta!<'p ed~yordu. 
dcdcccır' bunların hepsini bir yer~ kay LU::i b~yük dostu:ıı:n entelijans ser 
\.. - Jo~~ Jokiye göndereceksiniz. vise mensup 0

1 ··":unu biliyor muydu? 
~ .. ~ fransız casuı teıkilatı ajan- Bunu kendisine scrmamnyı tercih et-

•• •• .. \!.-:-, • tin.' 
1t - liıyır 

0

in ·ı· J ' · ıı k k d lllcını, • gı ız olduğunu size söy - aıtı, nı§an mın en ya ın ar a a§ı 
~""' :r !nlydim! idi. Gayet merd ve }'·"·ı:e~ kalbll bir 

'~ten ij an S S :\rVİ S genctir. En f::na zam:nhmmda beni te 
§ıllldi ._ ı::elli etti. O olmaı:;aydı, annem i-'ktan 

artık her şey anlaşılıyordu. mahvc!ı.:rdu. Annemi Jaki koruyor. Fa· 

lcriıı ricati'' aaıı eserinde bütün tcf er
riialiylc anlatmaktadır. 

IX 

Tarih bu maceradan sonra Aspasi
yanın Ardeşire odalık olduğunu kay
dediyor. Fakat lran hükümdarına vü
ducunu, güzelliğini ve gençliğinin bü
tün tatlı sırlarını bol bol öğretmek
t en çekinmiyen Aspasiya, Ardeşire 
bir ti.lrlü ısınamarnışh. Iı"'oçah kız Si
r üsü unutamıyordu. Iran sarnylarm
d:t odalıl:lardan ara.•11Inn ~eyi. Foçalı 
kız yadırgamıyordu; Ardeşirin öniln
dc ı aksediyor, onunla b~ başa kalı
yordu: lnkin Sırüsten aldığı zevki Ar
dcşirden alamıyordu. Bunun için kar
şısma çıkan ilk erkeğe gönlünü kap
tırıyordu. Bu erkek bir yabancı de
ğildi. Hükümdar Ardeşirin büyük oğ
lu Daravustu. 

Aspasiya onu Sirüsle Ardesirin a
nası olan Parisatis'in dairesinde gör
müştü. Bu kadın öldürülen ldiçilk oğ
lu Sırüsü çok sevdiği için kapkara 
bir matem içinde bulunuyordu. Yalnız 
Aspa.siya ile konu§uyor, Aspasiyaya, 

oğlunun son günlerini nasıl gec,:irmiş 
olduğunu, hikaye ettiriyordu. .Foçalı 
kız her glin ayni hikayeleri tekrar et

mekten bıkmı11tı. Ama genç Daravus· 
la ba.~ka bir yerde konuşmak imkanı 
olmad:tı jsin Parisatisin davetlerini 
reddedemiyordu. 

Nihayet bir gün dayanamadı. 1çi 
kan ağlıyan l-\: yaslı anneye Dara
vus'u sevdiğini, Ardcşirle yaşıyamı
yacağını söyledi. 

- Bu çok güç bir is .. - dedi. İhtiyar 
kadın - Ardeşir bunu duyarsa ikinizi 
de keser. 

Maamafih Aspasyanın yeşil gözleri
ni birdenbire bulutlandıran hayal kı
rıklığının devamına da gönlü razı ol
madı. Kızın saçlarını okl}ayarak Hfıve 
etti: 

- Belki bir çaresini buluruz. Biraz 
bekli yelim .. 

. Ve hakikaten giinün birinde bu işin 
bır çaresi bulundu. Ardeşirin iki oğlu 
vardı. Biri bu Daravustu, diğerine 0-
hos diyorlardı. Ohos piç demekti. Bu 

prense memlekette niçin bu adı tak
mışlardı? Bunu bilen yoktu. Fakat 

Iran sarayında doğan çocuklar içinde 
bu adla anılan ilk prens bu değildi. 
Aı·deşirin babası ikinci Daraya da 
halk ohos derdi. onun dedesi birinci 
Dar n.ya da .. 

Devamı var 

kat, o farkında değildir ... 
O gittikten sonra, ]ilsen teyze, pen

cerenin pancurlannı itinayla kapadı. 

"Onu öldürdüler J,, 
C·1n, bana bir asır uzunluğunda 

p;öründü. Bir yandan kaçmak çareleri
ni düşünürken. diğer yandan da ihtiyar 
kadınla konuşuyor, onun sempatis!ni 
kcııanm:ığa r.alışıyordum. Küçük ço
cukla meşgul:yetim sayesinde, buna mu 
vafak oldum. 

- Bu sizin torununuz mu? 
n·yc &ordum. 

ğu 1 

Gözlerinden y2şl~r aktı: kekeledi: 
- Evet, zavallı Mariciğimin çocu-

- Mari 8ldU mü? 
jilsen teyze bcı§ını kaldırdı. Göz 

lerinde gördüf,•1m, kin ve nefret beni 
hayretimden dondurdu. 

- Evet! Onu onlar öldürdüler! 
- Onlar dediğiniz k'm? 
- Uaksimlc çetes· ! 
Ve gözleri, yaşla do1u olduğu halde· 

bana, bir ak~am, Maksim·in onu da, 

Cevapları veren : PROFESOR SANERK 

B 
Gra1o!oji ve Grafornelri mütehassıs 

OTUN tafsllft.Ulc karakterlnlzl; mczı yet ve kusurlarınızı; sizi hayrete dUşUrccek 

kadar vazlh \'e sarih olarak hususiyet terinizi; tuttu~nuz veya dllştındllğUnUz J§te 
mu\'a!fak olup olmıyac:ığmızı; nihayet beş farkla yaşınızı size eöyliyeblllrlm. Bana 
bir gazeteden, blr kitaptan veya aklmızdnn yazacaguıız dört aatırlık yazıyı; ııon 

aylardaki l~annızdan ikisini gönde rln1z. 

Tetkiklerin çok esaslı yapılmıısmı lstedJğtnlz takdJrdc sağ elinizle yazdığınız 

dört satırı, aynı yazının sol elinizle ya r.lmışmı; bil§ ve p.hadet parmaklannızın bir 
ktığıt tlzerindekl ıZıerlnl; sağ ellnJzi kAğıt üzerine koyarak bir kurıun kalemle ellnl. 

zln kAğıdn çıkaracağınız resmini; muhtelif tarihlerdeki tmzalarmızı, yazınız sağ 

el llc kaç dakikada, sol ile kaç dakikada yazdığınızı; dlrsekletinizden bileklerinize 
kadar kaç santim oldu~nu flAve edJ nlz. 

Kızınızı vereceğiniz dellkanlmm, tanı t'lıklarmızm, do11Uarmu:m, nlşanlnızn, iş 

ortağınızın da seciyesini, hususiyetlerini, bize imzalarını ve herhan&i bir yazıamdan 
dört satır YRZl)'I gönderirseniz size sı>yll yeblllrlm. 

Kendilerine CC\'ap verdiklerim, cevaplar hak~dakt mUt&lea.larmı icabında 
neşredilmek üzere - sarih adreslerlle yazablllrler. Gelen mektuplarda, bir klğıda 
muhtelit kimselerin ya.%1 yazıp imza at tıklannı görllyorupı. Herku ayrı ayrı kl&ıt.. 
larn yazmalıdır. 

22 - Be)a:ııt Özcan 1%7: 

lyl bir tahlll Jçln lstı.-diğfm bUtUn şeyleri 
göndermiş oldug"Unuz lçlıı size kA!l izahat 
vercblllrm: 

Y~ınız 85-40. Boyunuz: orta. Bünyeniz: 
s:ığlnm. Biraz ııişmıınca" nu. 

Biraz miyop oldug"Unuzu zruınedJyorum. 

Acaba aldanıyor muyum? Fikri bir meslek 
ten ziyade bedeni bir lştesinlz. Elleriniz bu 

ıunduğunuz işte asıl rolU g6rUyor, yani işiniz 
daha fazla el l~idJr. Kavgacı, hiddetli bir 

adam değilsiniz. İyi bir kalbiniz var. Yll§ama 
tarzınıza göre kazancınız da iyi. Fakat mes 
ut değilsiniz. Yazınız, ,hayattan blr §lkAyct 
istidası gibi blrşcy •. Neden böyle? .. Mesut ol 
mayışmızı hayntın bir hnl<sızlığı olarak al 
mak istiyorsunuz, takat bu dUşUncc ve bu 
tcselll çok defa kA!l gelmiyor: 

Uysal, sakln olunuz, her şeyi kolaylıkla 
affedersiniz ve ııonra, birdenbire kızı§ınız, 

hlddcUnJzln çabuk geçmesi et.rafınızda kAfi 

bir otorite tcslslnlze lmkAn vermiyor. Nasıl 
olsa (affedecek) diye, istediklerlnlzi değil 
l<endl arzularını yapmakta mahzur görmU 

yorıaT. O halde mesut olabilmek lçln ilk ya 
papacağmız §<'Y, bu bususlyetınlzle m.Ucadele 
etmektir. 

• * • 
28 - Taksim 099: 

Olanı hoş g6ren blr Up .. Olanı hoş gören 
bu tipin başlıca karakteristik ... "8.8lfları: Az 
veyn çok ihmalellikdJr. KendJnlzl fazla yor 

mak istememek de bu vasfın bir neUcesldJr. 

Samimisiniz ve herkesle çok çabuk samımı 
IC'~r veya samımı olmak ister ve herkesten 

de bunları beklersiniz. Bir mU§kül k&r§ısm 

da veya herho.ngl bir mukavemet l!nUnt'le 
durmak veya rlcat etmek de, yazınızdan çı 

kan neUcelerden biridir. Bunlnrı okurken 

belki, bu neticeleri birdenbire kabul etmek 
ıstemlyeeekslnlz. Fakat yazdıklarım karşı 
smd:ı (hnyır!) derneği dU§UnUrsenlz evvela. 
ıccndlnltl iyice tahlll ediniz. 

Hayatta muvaffak olmanız:ı mani olan 
en bUyUk tımlllcr içinde §Unu ı.nutmayınız: 

Bir l§i en zahmetsiz ve en kısa zamanda 
yapmanın ycgdne yolu, o işi dikkatle yap 
maktır. 

çok iyi bir kalbiniz \'e çok uysal ve in.sa 
nt blıılerle iglcnml§ bir ruhunuz olduğUna 

göre, yazdığım kusurlnrmızı trı.shlh etmek 
suretılc, hayatta d'lh!l çok mu,•affnk ve bah 
Uyar olmak cllnlzdedJr, demektir. 

Siz ne dUşUnUyorsunuz, bilmek çok 15 

terim. Diğer bazı karakterlerini öğrenmek 

lstcdJğlniz varsa onların yazı ve imzaların 
dnn göndrrinlz. Dır f!c s\ze merak ettiğiniz 

hususlar hakkında izahat vereb!lmckllğlm 

Jçln parm· izlerini':! tekrar gönderiniz. Gön 
derdlklerlnlz r,örUnmUyor. 

tıpkı bugün ihtiyar adamı olduğu gibi, 
"işe .. nasıl gönderdiğ'ni anlattt. · 

- Zavallı yavrucuğum yakalanarak 
kurşuna dizildi 1 Ah! Haydutları On
lardan nefret ediyorum! 

- Peki, şu halde ne diye onlarla ça
lışıyorsunuz? 

İhtivc:r kadın bitl:in bir halde kıv
randı: 

- Para için kızım! Bu H'inet olası pa
ra iç'n .. 

Maksime ve onun çetesine karşı duy 
duğu kin, nefret bana cesaret veriyor
du. 

Bu kin, vakit geçtikçe, ziyadeleşi

yor.:iu. 

- İhtiyar gelmiyor 1 diye ş·kayet e
diyordu. Muhakkak ki öldürüldü! • 

E:imden geldiği kadar, onu ıeselli 

etmeğe çalışıyordum. 

- Gelecek! diyordum. 
Fakat, o, başını sallıyor ve hıç

kırıyordu: 

- Hayır! Zavallı, Belclkalılar tara
fından yakalanarak kurşuna dizildi 1. 

2.l - Beşlktq 4S. A.. V. t. A. 1 

Hayatta çok şey Umit etmlf, yükselmek 
ve temayUz etmek lı;ln hazırlaııllllf ve fakat 
umduğwıu bulamamıı bir zat. Hatta. imza 
nızm bir §eklini de yaptığınız 93' 11eneılne 
kadar bUtün bu haleti ruhlycnlz devam et 
mlş ve ondan sonra sizde makQs bir tahav 
vUI başlamıştır; bu tahavvW tam değildir 

ve takat hayll Jlerlemııur. 
Hayatta §ahit kabiliyet ve kıymetin yal 

nız bll§ına ka.tl geleceğlnl ve herkesin derhal 
mt'zlyeUcrlnlzl anlayacağını ve anladıktan 
ııonra da size lft.yık olduğunuz mevki ve de 
reccyl vercceğlnl zannetml§ olmak ve bir 
çok seneleri bu kanaatle geçlrml§ bulunmak 
tan bakl kalan tek §ey: lnklıardır zannede 
rlm. 
Yazı için intihap cttlft.ıılz kıtadıı.ıı mUte 

vazı olduğunuzu, yazı ilminden anlanuyanlar 
yalnız zannedebilirler, çUnkU: 

murcu ikbalden az&M:rtm 

• • 
Klmııoyo yok naz.ll niyaz.mı benim 
D!yorsunU%. Fakat samımı olarak ruhunu 

zu tetkik '\'e tahlil ederseniz vardığım neUce 
lerin isabetinde benimle birlqlrıılnJz. 

Zorluk kıırşılllilda uzun mUddet mukave 

met göstermemekte, yazı analizinden anla§tl 
Maktadır. Bu, en bariz vaaıtıarınızdan blr1 
dJr. Hayatta ayni ha.dl'!fler kar.§ısmda dalma 
ayni ölçUyU kullanmıyorsunuz.. Bu da dlğe 

rl! • 
(Haber)ln sayın okuyucularlle aamlmt ve 

açık konu§m&ğı, en tatlı bir Tazife saydığım 
için ve slzl esamıda çok temi% ..,;cdanlı bul 

duğum için bunları yazdım. Daha yazacak 
ıanm da vardL Fakat evvelA. bu yaı.ılar 
için ıo.zım olan cevabı bekliyorum. 

• * • 
;?.; - FaUh BA:K.D. : 

Ynzınız, slnlrlerlnlzden muztarlp oldufll 
nuzu a"llatıyor. İhtimal son zamanlarda çok 

UzutdllnUz ve çok yoruldunuz. Herhalde isti 
rahat ''e tedaviye lhtıyacmız olıa gerek! 

Tahtlll •• :.ı isabeti hakkınd:ı. bir fikir edin 

mek Uzero ya17mızm ve kadın mı erkek mi? 
<''du~unuzun yazılmasını 1.atlyorsunuz. 

Kadmmıız ve - söz aramıza - otuz be 

şl a§km bulunuyorsunuz. hterseniz m buna 
kırk ve bir iki fa.zlalı deyiverlnlz .. 

Yazl)'I >•ıı.zarken ne ml dll§llndUnUz?.. İ§ 

§imiz falcılık olmadığı için buna tam ı.tedJ 

ğlnlz gibi cevap vermek lmklnı yoktur. Yal 

nız §Unu söylemek mUmkUndUr ki: Yazıyı 
yazarken sinirli ve yorgundunuz.. tofül: Bir 

az evvel 1ıı' ~cdlğlnlz bir haber aldınız ve 
ya bck'emedlğlnlz bir ıteYle ka!'§ıl&§tınIZ. 

Ben size l5tedlklerlnlz1 çok açık olarak 

yazdım, siz de bana bu yazdıklarım hakkm 

dakl mUtaleıı.Iannw blldJrir misiniz? 

Mektup gönder
mek sanatı 

Ertesi sabah, uyandığım zaman, ]il
sen teyunin köpeğe yemek ver:3iğini 
görö:.im. Köpek yemeği yerken, ihtiyar 
kadın ona bir (bilya) uzattı ve köpek 
bunu da yuttu. 

Garip b!r tebessümle bana bakarak: 
- Mektuplan işte böyle gönderiyo

ruz! 

Dedi. sonra pencereyi açtı köpek 
bir sıçrayışda dışarıya fırladı. 

Kocası hakkında duyduğu endi§e 
onu adeta çıldırtıyordu.Şikayet ediyor-

adcta aglayor ve aruıra buhranlar geçi
rerek Maksirn'e lanetler savuruyordu. 

Kaçmak teşebbüsünde bulunmak i 
çin onun hiddetinden istifade ediyor· 
dum. 

- Dinlefin, Jilııen teyze, dedim. 
Muhakkak gitmem lazım. Bana pen
cereyi asın. 

.,-: Devamı var 
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Seyaha~ in~ibaları 

"Sultan suyu,, harası 
nasıl çahşıyor ? 

Malaty~ köylerinde, Bombay yarışlarım kazanan 
emsalsız bir atın nesli yetiştiriliyor 

Malatya harası civarı ihga 
eden bir müessese oldu 

Malatya civarında "Su7ta:ı suyu" harası 

Malatyadan sonra Hiriyı da fİdip 
görmekten kendimi alamadım; biri "A 
siz,, ötekisi Himit tarafından yapılan 
bu ayn iki hara Malatyaya otomobil ile 
bir buçuk saat sürüyor. 

Hara müdürü Şevket, at ıubesi mil
teharnsı Fikret Alkan, sığırcılık ve ko 
yunculuk §Ubesi milteha11ısr Ekrem ga
zettf.:i olduğumu ve hiriyr gömüye gel 
diğimi öğrenince enküçük teferrüata ka 
dar malumat vermit olmak için, ellerin 
den geleni yaptılar. 

Uzun Sqleler boıu boıuna bırakı
lan Sultan suyu birasına ancak liç se

ne evvel yeni bir hayat verilmeye ba1-
lanmıı ve topu topu on dört hayvanla 
ite giri§ilmiı iken bu kadar kısa bir za 
man içinde hayvan mevcudu on mislin
den fazla11na çıkanlabilmit; hem hepsi 
de el emeğiyle. 

Hayvanlar için yapılan pavyonlar o 
kadar mükemmel ki ideta bir insan 
için de bu kadar konfor kili gelir; 
paV}"Onlardan biri Uç yqından itibaren 
erkek atlara, onun karııamdaki kısrak
lara mahsus. Bahuıuı dofumhaneai 
bllt\in fenni ı..:thazlarla hazırtanmıı, 

yapılması icap eden her ıey yapılmrf ..• 
Eskiden kalma ah,,- gezili-•.:e arada

ki bakım, besleme, yctittirme farkı he
men göze çarpıyor; burası ıerbeıt; at
ların her çeşidi bir arada. 

Haranın laboratuvan adeta asri bir 
hastahaneninki gibi. Sun'i tohumlama 
için iıtihzaratta bulunuluyor. Ve b(i-

rük muvaffakıyetler görülil}"Or. Evvelce 
bu ıunı tohumlamaya civar köyliller 
hiç inanmazken bu vallta ile elde edilen 
cOzel taylan ıö.riince timdi milracaat
lerin ardı arur kesilmiyonnuı. 

'Meydanda gezen bir 9'lrilye, yakın 
kCSylerin çÔCUklan bakıyor ve bir talebe 
cibi çahfıyorlar. Kendilerine binl:i
lik, hayvan bakımı, hutalıklarcla ilk 
tedbirler ·gibi elzem olan feYler den ha
linde g3ateriliyo.r ve yiyip, içip leyU br 
mektep kofuıu kadar temz ve rahat ya
takhanelerde yattıktan maada ayda be
ıer lira da Ucret veriliyor. 

Malatya hayvan sergisine evvelce , 
köyliller elimen abrlar korkuaiyle ge
tirmezler iken, ıon ıergide, birada ya
pı1an ıun'i ilkahla yetittirilmiı birçok 
gUzel atlar ve taylar ıetirmitler. Ube
yan adın~ ortaya çıkanlan bir buçuk 
metre yilkıekliğjnde aaf arap kanı bir 
at ldeta bir kız kadar güzel ve zarifti; 
Cumhuriyet h&kiimetinin bu huıustaki 
büyük gayret ve himmetine 1u da deli
let eder ki, vaktiyle Bombayın en bü
>-:ik yanıtannda birinci gelmi1 olan 
1. Seklavi adındaki at nasılsa aakatlan
mrı olduğundan satılığa çıkarılmış ve 
hükumet ilk vasıta ile istenilen parayı 
hemen göndererek bu kıymetli atı harll
ya mal etmiştir. 

Şimdi bu emsalsiz atm nesli civar 
köylerin pek çoğunda görülmekte, on
lar da ayrı nesil yctiıtirm:ktedir. 

Har&nın dişi keçilerini dağlırda ot· 
fai:trlarken bunu ğören bir erkek ya bant 
geçi - hani Nasrattin hc•;anrn meşhur 
bir hikayed,. "bu kadar tavuğa bir de 
horoz lhrmdır.,. diyerek öttüğü gibi -
araiarına katılmış, haraya kadar gel
miş; timdi hara meydanlıklarında ser-

Ustte: Bonıbay yarı~larında birinci 
geüm ve hiikıımetimiz tarafından 

satın alınarak M akıt ya harasında 
dölünden istifade edilen Seklavi, orta
da ve §ağıda harada yet§itirilen halis 

arap kan bir kıırra.k ve bir tay. 

beıt ıerbeat geziyor, yiyor, içi}"Or. Bu 
hayvancık ne kadar da kuvvetli? Be§, al 
tı kiti boynuzlarından tutup çektikleri 
halde yerinden bile kımıldatamıyorlar; 

bıraktıkları zaman ise &anki onlarla is
tihza ediyor gibi iki ayakları üzerine 
kalkarak ve kendilerine yan yan baka
rak üstlerine yürüyor. 

Türko:.in kudretine, zekisrna delalet 
eden bir hikayecik naklettiler: İlk 
yapıldığı sıralarda a1~ -nıı kilometre ile
rideki bir suyun haraya nakli icap et
miı: yol uzak olduğu kadar arızalı, 
dolambaçlı. 

Alaylı bir binbaşı baldırı, paçayı 
sıvayaraJ< başına topladığı amel .. lerle 
i§e giriımiş ve suyu seviyyesini hiç kay
bettirme.:lcn dağ'an, ta?Zlan dolaştırarak 

haraya kadar getirmiye muva'fak ol
mus; bugün bu hark sayesincie hara 
bol b'>l suya sahip olm:.ış. 

Hara bir taraftan hayvan neslini ıs
lah ederken civar araziyi de ekip biçi
yor. rnl:ıh diyor. Civardak· kiıçük kü
ç:ik köylerin b:rleşerek toplanır.alan es
bab·nı hazırlıyor: bu toplanı~taki fayda 
el6'::t:c p~!< büyük ok•;aktır; zira köy
ler hoyle kalabalıklaştıkça mc'ktepler 
açmak. köy1ü çocukl:ın o!:utmak imkan 
1<':1 m~··dan2 geliyor. 

Malatya ilbayı İbrahim Etcmin bu 
köy toplama itinde çok b:.iyük bir arzu
su ve muvaffakıyetleri var. Nitekim 

Konya ovası 
sulanacak 
GUksuırmağıkurak 
ovalara akıtılacak 
Konya, (Hususi) - Geniş ve mün

bit bir ziraat mmtakaaı olan vilayeti
mizin esaslı surette kalkmmasını kcr 
rumak için arz tekevvünUnUn bilinme
si ve bu bilginin daima gözönilnde bu
lundurulmaaı için vilayetin jeolojik 
haritası yapılmıştır. 

Bu harita, bilh8.888. viliyetin muh
telif mıntakalarında su, arteziyen ve 
sair hususlar için yaptırılmış olan son 
dajlarla elde edilen neticeleri, vilaye
timizin arazi tekevvünü ve toprak te
şekkülünü ameli ola.rak aydınlatmış
tır. 

Göksu ırmağının kurak ovala.ra a
kıtılması işinin de faaliyet sahasına 

geçebilmeai için su ve sel miktarını 
öğrenmek Uı.ere ilkbaharda Göksuya 
limnimetrolar konularak suyun rand -
manının kontrol edilmesi de takarrür 
etmiştir. 

Eskişehirde 
75 okul açıldl 
Eskişehir, (Hususi) - Vilayetimiz.. 

de yeniden 75 köy okulu açılmıştır. Bu 
okullarda ay ba~rnda derslere başla
nacaktir. Okullarda bu sene köy eğit
menler Jcursunu muvaff a.kJyetle ikmal 
eden eğtimenler vazife görecektir. Bu 
okullar hUBU81 durumlarına göre 9 
bölgeye ayrılmış, bu bölgelerin başla
rma gezici baş öğretmenler tayin e • 
dilmiştir. Bu öğretmenler en az hafta
da bir olmak tızere okullarma giderek 
tedrisatı yerinde göreceklerdir. 

Kastamonlde doko
maellık kontrol 
altına alınıyor 

Kastamonu. (Hususi) - Ticaret O
dası tarafından 932 yılmdanberi tat
bik edilen dokuma talimatnamesi vill
yet içindeki dokuma sanayiini olduk
ça intizama koyduğundan yıllardan~ 
ri unutulın111 olan Kastamonu doku -
rillmeğe baflanmıştı. Bu tekamfilU gö
rillmeğe başl&nml§tır. Bu teki.mfilU gö 
ren oda meclisi 936 yılında dokuma
lar Uzerinden kontrolunu kaldırml§, 
yalbız p&mUk bezleri Ur.erinde kontrol 
ve muayene ifi bırakıl.mıştir. 

Odanm muayene ve kontrolu kalkın
ca vilayet içindeki dokumacılık sana
yii dilı.enl ınaaıeaet bozulmağa başla
mış olduğunu hisseden oda meclisi 
tekrar muayene ve kontrol tatbikım 
lüzumlu bulnıaktadır. 

Tnz lstlbsalAtı arttı 
. .b~r, (Hu.uat) - Bu sene havaların 
1~ lltnıe.ıioden Çamaltı tuzJasmda ia
tihsauı ltt fİnıdiye kadar hiç bir sene gö
r memi bi 1 r tekilde fulalapnrıtır. Ya. 
pı~n tahminlere cöre, bu seneki istih -
sa t geçen lelleden elli bin ton fazla o
~ahrak Yiiz sekıen bin tondur. Tuzladan 
ı racat ta •rtmrıtır. 

- ~c istediğinizi anlamıyorum., bir 

1 
a: 8<J.gırım. 

civar sırtları gezerken bir tarafta ter
kedilmiı, öte tarafta baıka bir köyün 

yanma kurulmuı yeni yeni mahalleler 
görüyorduk. 

Ayn ayrı ya§<lmak; esasen bu hal 
inıanlara mahıuı bir ıeY değildir. 

HiiMyİn Rifat 

Futbol 01Juncuları tiyatroya erke,. gelm.ifl.erdi .. 

Fırtınayı 
bastırmış 

- Dün geceki fırtınayı duydunuz 
mu? Ne müthitti, değil mi? 
-Hayır!.. ı 

- Saat sekizde yatımı mı idiniz? 
- Hayır! O sırada karım bir ıeyler 

anlatıyordu da ondan duymamıt olaca -
ğnn •• 

Artıran var mı? 
Müzayede salonunda utıı memuru, 

yanma gelen birinin kulatm& i&yle • 
diki-erini dinledı1rten sonra: 

- Bayanlar, baylar, dedi, bunıdaJd.
lerden biri içinde 500 lira olan cüzdanı
nı kaybetmif .• Kenclidne ıetirene 50 
lira hediye eklecek .. 

Salondakilerden biri bapdr: 
- Ben 100'veriyonımf .• 

$arhoşlar 
arasında 

Beyoğlundan gelen son trMDvayda 
biri yanmdakine •ordu: 

- Saat kaç efendim?. 
Muhatabı cebinden cııara tabaıkau

ru çıkanp bakarak cevap verdi: 
- Eylfılün on beti! .• 
- Tetckkür ederim. Ben ide orada 

inecektim! .. 

Unutmak için 
- Yahu, •en pek çok içiyomuı.. 
- Evet, unutmak için .• 
-Neyi? 
- Kederim var da. 
- Kederinin sebebini anlat baka • 

lım. Derdini anlatmayan dermamru bu
lamaz. 

Adam duraladı, epey dii§ündükten 
sonra cevap verdi: 

- Unutmll§um, habrlayamıyorumf. 

Br~k- Bır kUo ılcmıtmmtfl""' ,,.. 
Kadı" - iyi°""' piyıankoda bit" 

9uk Ura 1oaybetmipınl 

SQtçQ 
mahkemede 

Sulu ılit satmak auçiyle ~ 
d:iiliyordu. Mahkemede kendWni j'll 
müdafaa etti: 

- Süte biz au kanftumayıs -:; 
diın, ne bnm, ne de ben .. YalJılS 
aefer çocuklar oyun oynarlarkeıı ~ 
tırmı§lar. Tam o urada yakalandık--

Htkim çocu.klan çağırarak eord11: 
- Size biç blr ceza verecek de~ 

yavrularım.. Yalnu lfin do~"'' 
Jemenb prt .• 

Çocukların bliyilfU. cevap verdi: • 
- Evet efendim .. Süte ıuyu kanfU 

raıı bUlz. Oyun oynuyorduk. 
1 

- Ne oyunu oynuyordum~? sud 
oynanır mı? 

- SiltçWWr oyn~·6: el~ 
tıpla baNmla annem cibi aabici •~ .. 
olmak istedikte. 

vaoıı yemelC 
- Garson, yemefe yağı Jdm ~yır 

yor?. 
- Atçrbqı efendim.. p 
- Peki eoma kim tekrar ~rt'l"r 



Çalu;an kadınlarla konuşuyorum 

B
• Kadın berbeırı Bayan Hataceye göre 

ır yuvanın saadeti, o yuvadaki 
Para bolluğu ile mümkündür 

Kadın, evınde miskin m iskin o t u rup dedikodu 
ae yapacaQına bir meslek sahib i olmal ıd ı r 

§U teYa.ııda Yakın bir sed üz.erindeki ~İ~ ::: - A::::n=k-e tl ... ,y=as;mmpan:m: '--::rı1 - Mesleğinizden ve çalışmaktan u~. nııı, §ık dükkana birkaç keredir hiçbir şikayetiniz '"·ok mu? 
0 '"Yorurn ~ 
lier d · U A T :a - Çalışmanın bir tek zahmeti, ol-

dUJc1c· efasında, çıraksız çalışan 1q. S .H. duğun yere bağlı bulunı~ak, istediğin 
tull\. an Bahibl bayanı meşgul buluyo- saatte istediğin şeyi yapamamak. 

Bir def g D E R V İ Ş t
1
=. Çünkü mUşteri bize değil, biz ona bağ-

Yab asında gtizel bir bayanın si- • 
}'a"ı::çla:ına altı aylık ondtilasyon -=m:::::::::-.:::::::m::::s::::::H lıyız. .. O bizi değil, biz onu bekliye-
~~t· bır defasında, dağlar gibi bir re ~ıkacak vaktimiz de yok ya... ceğiz. Bunun için çalışmanın, yerin-
bir de; saçlarını maşayla dlireltiyor. İlave ediyor den kımıldamamak, sokağa çıkama-
ka~tarı 8.8ında genç irisi bir kızcağızın - Bence kadın e"de miskin, miskin mak sıkıntısı var. Fakat fimdi Pazar 
litııde nı alıyor, ancak drrdüncü gidi- oturacağına akşama kadar kötü, kötü tatili geldi. Pazar günleri gezmemiz. 
c:ıtul'rrı l:ıayan Haticeyi, bir iskemlede şıınun, bunun dedikodusunu yapacağı- den geri kalmıyoruz. Haftada bir 
llıekJ \UJ, kısa bir çocuk etekliği dik- na bir meslek sahibi olursa çok daha gün çoluğumuzla, çocuğumuzla gezip 

..... e,!'1e~gul buluyorum. istifade görüyor... dolaştıktan sonra bütün hafta pekila, 
1 qııı"alt h d - Diki"" diker misiniz? 1 d 1 ~iı ı...~ a iyorum. Nihayet sizi 'il buna ma an ça ışıtır ve .• , 
L uulabild' Elindeki fes ren ki etekliği gösteri-
11:1ııe ım. Fakat şimdi de di- Ve tam bir söz söyliyecegıw· sırada 

llleşgulsün" yor: 
.... b· • uz. içeri genç bir bayan giriyor. Beni gö-

\>ıı...., oı-.1rn kti Uk - lşte görüyorsunu1 .... Çocuğumun 
~-uır ç şeytan bir kızımız rünce: 

" · ona b bayramlığını kendim dikiyorum . 
.ro""- . ayram için eteklik diki-· _ Ah müşteriniz var... Daha ge" 

- '<lll., dı - Beyaz iş işler misiniz? ~ 
...., ,..._·k-•. Y.e • cevap Yeriyor. k d crcle'"·irn diye geri dönmeye kalkışınca 
~ ışın - Evet, beyaı na ış a işlerim. ., .; 

.... 11t.. ız var galiba. ben yerimden kalkıyorum ~e be ~vet ç k Uk Evimin bütün örtillerini, her şeyi 
ti dUkk: 

0 ş ür ... Dört seneden· M .. t · l d v - Ben miişteri degwilim, gı·diyorum .• 
~ iri ta an açtık ... Muhite kendimi· kendim yaparım. uş ~rı o ma ıgı sa 

.... D nıttık ... Geçinip gidiyoruz... atlerde onunla meşgul olurum. Evi- Diyerek dükkan sahibine veda edf-
lltıı? eınek dört senedir çalışryorsu- mi kendi el işlerimle sUsterim. yor, oradan ayrılıyorum. 

" ifa ~ıı P. Yır. on beş senedir çalışırım. 
•UlllE'l'J" . 

,"\"et b 1 ıyız Muhacır11_ Dört sene 
lışıy0r Uraya geldik. Şimdi burada ca

uı. 

.... ~vJi rn;sinı·.,' .... ~ ~. 

"•r Alet. J\ocamın aı:;ar;ıda dükkanı ... t • " 
..... Coc ~at onundur ... 
'b" Ugtınuz var mı? 

c:a~rı ort ~ne ... Hem en büyükleri ko-
lıl\ ··· Bııi ~ ın orada kızları erken ge-
~1 Cr'er be 

bıı.ı~ 11 n on dört yaşımda gelin 
, ~ rn da ... 

ttı~~'h! nlar calı~ırlarsa evlerivle 
r '51ll ı · 

>.
1 ~ama~lar. ~olul<Jarı. çocukla-
:ııu~ olur. ~vlerinde dirlik, dö-
11üy0ts lr«ltiıaz diyorlar, slz ne· Cfüşli-

Unuz' ..... /\. .. 
l·a. .. ı h! ·· Sen .:ı d' ··1·· 
t •ı 1• b' ue... ıyc gu uyor ... 
'Ja ~ ır f'k' h Şını'l b .. : '~· Berı C'OCtıklnrımı tek 
'"e'ıcti Uvuttum. Hepsi giirbüz. ter

~~ı,1111~· Mektente de okurlar ... Baş
at r,.,~ <'ocuklırmdan belki iyi, fa
......... "~kak ki fC'na degvı·l 

~ "'ıı ··· ııııı., evıenrneden evvel çalısır mıy· 
....... li . 

ltııı,.11 kayır, evlendikten sonra c:alrn· 
e't· 'ir11r d' ı. ı:;0f Ver ım. Kocam da ka bııl 
~erıdirtı ~aya gidip kurs gördüm. Öft
"e b"'rri· eldirn ve hep çalıştım. O da 

.... c
8

1j Sunu doğru buldu. 
~ .... y 0trnaktan usanmadınız mı? 
a do~uı canım ... Para tatlıdır. Para-

>-anrırtıa Ur nıu ? ... Yorulmadan da ka-
ltıarııa .. 7.d. ·· Simdi zamanlar eski za. 
~ • <>"·ı · a. lrad gı · va hayat daha pahalr, 
~aı tnın g~ . . 
lb' l't\ış ... li oıü açılmıs. ıstekleri ('.o-

1Zİ '.'la ethalde simdi istedikleri-
ta"" • n~ak ı· t d·~· . h k .. •ak i . · s e ıgımız ayatı ya-
t:ı~l'llak l:~n, ;r~eklerimizin kazancına 
k dıfltnı 

1 
nlırnız yamandır. Onlara is-

.a.l'llak t . alsınlar. \'ersinler diye ba-
ÇQ CVın · h llkU bu , 11 ~~e kavga eksik olmaz, 
~ ~laıııı f~nku kazançlarla bir C'rkek 
~ t<trıı erk ll<'blrini yapamaz ... Halbuki 
a hır t ek beraber çalışırsa eve baş
' t erahtık gelir 

la rkek.ı · 
1b l'ırı :Va t er, dışarda çalışan kadın-

\l)or1/ •kları yuvalarda mes'ut ol
' ~--trnış? t. ""'iŞ l . 

~1 : o :Vuva:ltırdı ... Bir yu"anm saade
,.ltııdUr ı:... akf para bolluğu ile müm-
.ra. · ..:..rk k · 
8. "dırıı l'd e nıçin <'alışan. kendine 
~·- ~lli~n karısından şikayf't et
~ ı>ıda diik k?cam da berberdir. İşte 
l' lt ~nitn kanı var. lyi de işler. F a
ba benirı-ı çal·şrnam daha faydah. Zi
..ı et g0ru .. a~tı~nn kısım <:ok daha rağ-
-ıab •0 r Cu·· ı ·· a. dU · • n >u baysı:ılar tuvalete 

...... ~ ~~Undurler. 
aıtıkur d 

,_. ' liav
1 

e \'apıyor mmmnuz? 
flı- r. bu ..... mt "kil };- ' (l?ldtiı .-n: manı r aramı-
•ll asvon · lcq <''>it Perın arıvan da nadirdir. 

r .~eyo~ıu anan~ yapıyoruz. Mani
CuıuYor. semtınde geçiyor ... 
'l!e . "or n Beyo~ı 

~ · lfend! k ~ unıı filan bilmem. di-
. 1.ıraııa" ken~ndırne gidemem bile ... 
'ine gid 1 kendime şu caddenin 

ernenı.. Zaten işter. bir. ye-

Tayyaıre 

kazasorrıda 
matıvoıan an&e 

~ n14M-• z.. a. t:5 . \ 

Ertuğrul Sadi ve 
arkadaşları araslnde 

- Bonjur bay Sadi, kuzum neden 
Beyoğlu dururken Akaarayda onu
yorsunuz? 

- Halkı yllkaeltmek i~ 

- Ba.Ti muvaffak otabfliyor mdliı
nuz? 

- Eh, karınca kaderince .. 

- Peki oynadığınız eserler çok ağır 
mı? 

_ Halkı ezmiyecek kadar .• 

Belçikıada Ostant da feci bir tayyare 

kazası netiocsi maruf bir ailenin tama 

men mahvolduğunu telgraf haberleri 

bildirdiler. Resim1.erimizde kn.zaya uğ 

rayan tayyarenin ankazını~ feci bir 

şekilde ölen aileyi, Grandük dö Hesin 
kansı Düşc.<ı Se,.~il dö Hesi, ve bu alle

nin, dilğün'lerine yetişmek 1lzere git

tikleri gelin ve güveıJi görüyoraunuz. 
Kazada ölenlerin isimleri şunlardır: 

Grandük dö Hes S1 Yaflnda (krali

çe Viktoryanın torunu),, kn.rı.sı Gran 

Di14es Scsil dö H es !6 Y4:ıfnda ( ~ 

şcs dö Kentin kuzini), Grandük Hesin 
annesi Grand DUies dö Hes 66 yaşın

d.tı, prens lAldvik dö Hes 6 yaşıtıdtı, 

prens Alek.cıandr dii Hes beş ya§tnda, 

naron fon RidseZ (Grandükiin yaveri) 

matmazel Linda (hususi katibi) . 
Ôlen'ler arasında tayyarenin pilotu, 

mühendisi, makiniatl ve telsizcisi de 
bulunuyor.. Hô.disenin garip taraft 

şudur ki, nı.ahııoZan ailenin gitmekte 

oldukları dürjün, eııııelce yine buna 

benzer bir f cldket oolayısil.e geri bıra

kılm'ı1fı. Dağilın bu defa tehir edilme-

11ıiş, anoak, gelinle güvey matem eı. 

biseleri giyerek mcraaime i§tirok et

mi§lerdir. 

- nı çoli sevdJğfnfz voovil liangfal ı 

- "Erkekler kırkından ~ azar,. 
lar!,. 

- Ya alz J.>t.yaıı Suad, ~ ~ 
seviyorsunua? 

- Ben mi?. ''Kılı'bıli,, oyununu. .. 

Ertuğrul Sadi elime bir resim tu
tuşturdu 

- Al aan& ark&da§ıardan birkaç 
baş .. Sağdan sıra ile Vedat, Suad, LeY.· 
la, Bedia, Li.miL, 

•- GUle gtıle; haftaya "bir guete

ci düemanı,. rolündeyim, gelebilinen 

gel .. 



Feoerbahc:e idarem! 
sinde değişiklik 
Zeki Rıza ile Hayri Celal 

istifa mı ettiler ? 
Memleketin en eıki ıpor ocaklarından 

biri olan Fencrbahçe klübünün idare
mekanizmaaı hakkında spora efkarı u -
mumiyeıinde bir çok dedikodular yapı1 
maktaydı. Viliyet taraf.ndan klUp b . 
saıınm milhllrlenmeıi üzerine milaaiı 
lerin yaptıktan içtima, ldüp eflcin umu 
miyesini tatmin etmemiı olacak ki i~r< 
heyetinin eaulı tekilde deği§tirilmesi 
lilzumu baul oldu. 

Haber aldığımıza göre klübiiıı bqka 
1)1 olan Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu, 
yakında ıehtimize gelecek ve klUbün 
tnüeasiı anlanm toplayank tama.men 
gençlerden milreldcep yeni bir idar~ 
heyeti teşkil eyleyecektri. 

Gene FenerlDer aramda dotapn p. 
~ara c8re, umumi kaptan Zeki Rrzıı 
ile ikhıd rela Hayri CeW pndiden iıti
fa eylemltlerdir. 

Vasisi malltp eden 

Hiristoforidis 
Yuo,anfstao boks 
şampiyonu oldu 

Geçenlerde ıehrimize gelerek Kirya
koya karJı iyi bir galebe e"1e ebnit bu. 
lunan Yunaniıtanın J>okı pmpiyonu 

Vuis F.ranaada dünya bob pmpi

yonlariyle zorlu maçlar yapan Yunan
b Hiriıtoforidis ile ıeçaı hafta Yuna. 
nlatan pmpiyonlu4'.! Unvanı için brtı
Jaımııla rdır. 

On bin seyircinin alika ile takip et -

tiği bu mUsa~anm ilk üç ravundunda 
V u'iı pddetli hilcumlarda bulundu. 

Dk40ndl ve befind ravundlan1a faiki.. 
yed 711ftf yanı ele aJan Hrlatofaridia 

altmcı ravundda h8mnı V uWn ıöziinil 
patlattıktan sonra 7edinci ve sekizinci 

ravuntta gitikçe artan bir tltıtiinlUkle 

dövÜpÜf ve dokuzuncu ravuntta ilk 

defa Vasui 1ere devinniıtir. Onuncu ve 

on ~irinci ravuntlaıtda mütemadiyen 

nakdavn olan Vasis on ikinci ravuntta 
artık tamamen mecalaiz kalnuttı. 

Niluyet Hiristofaricliain fic:ldd br 
yumrufiyle tekrar yere yuvatlanarak 
nakavt oldu. Ve bayhee Yanamatan 
pmpiyonlufunu Hiriatofaıiılla Jcann
lbıt oldu. 

A vrupada atlettzm 
ıamplyonası 

Fransız hafif attetzlm federasyo
nu, Noe~de Parlıte yapılacak olan 
Avrupa hafif atıetzJm tamp1yonas1• 
na tıtlrak etmeleri hakkında 27 mtı 
Jete mllracaat etmiştir. Bugüne ka
dar muvafakat cevabı veren memıe. 
ketler eunlardır: • 

Almanya, Avusturya. Belçika, JDa. 
tonya. Yugoslavya, Jnglltere, Jtalya, 
Let.enya, Lehlatan, Jsvlçre, Yugos
lavya. 

Bwıa cöre bu karşrlaemayı tertip 
eden. ll'ran1& ile birlltte daha timdi
den 12 mllletln iştiraki temin edn. 
mı,ur. a.5 e7UU tarihleri aruında 
>'•P11aact olan şamp1yona progra. 
mında 'J11 mtıaabakalar derplf edll-

Basketbol 
reıvlk mlsabakaları 

28/11/937 P&u.r dnll, Alemdar 
caddesi 23 numaralı (Y. il. C. A) 
jimnastik salonunda )'apılacak bas
ketbol tefvlk mUsabakaJarı progra
mı: 

Saat: 
13,415 Bltrkohba A - Alman lleeal 

B III 
14,36 Barkohba B - B. S. K. III 
15.25 9arkobba C • Alman lisesi 

A III 
ıl6'16 Mtıheudlı B - Barkohba II 
~7.19 ~Uft1Jl11Ş - MOhend,19 A il 
18,16 B. B. K. - Kab&t&J il 

1eniste 
Yugoslav1a .. lsveç 
berabere kaldılar 
Yugoel&T7& • tneo milli tenlı 

ekipleri aramadaki kartılqma 3-3 
beraberlikle neticelenmiştir. 

Panada, Vallenl 614, 612 .. 
Schrodeı:, Kuneoı 6/2, 6/1. 
Haanes • Rohlsson c;UU, Pallada -

l\ıltttc çiftini 715, 612 yenmiştir. 
• • • 

Cenevrede yapılan Jnlçre kapalı 
kord enternasyonal tenis kareıJaş. 
maları ncUcelenmlşUr. 

Tek erkekler aruında: 
Manef, Fiıherl 4/6, 216, 6/1, 6/2 
Tek kadmlar ........... : 
Aabin, Rolletl 612, 116 
Çift efkekler arasında: 
Manef • Gentlen ctttl. fiber - Va

rlm .,attım tıı, 611, &17, 6./2. 
HahteUt çiftler arunuta: 
Aubln • Gentlen mubtelltl. Tol

let - Ftsber muhteUtlnl 6/3, 416. 
61' yenmiştir. 

Rerllnln kırmızı -
beyaz takımı 

A vusluryahlan hokeyde 
mal'Gp etti 

Berllnln lnrm111 • beyaz hokey ta
kımı ile VJ7ananın Bnceıman hokey 
takımı arasında 8000 197lrcl Onllnde 
yapılan bu:s hokeyinde, Berllnlller 
3-2 galip selmlelercUr. 

mektetflr: 1 

ıoo. 200, -too. too. t5oo, 5000, 1 · 
1 O. Q. O O metre Jı:otuları 4 · 

110. 400, 3000 metre manfah to- ~~~~~r" 
şular. 

YüksPk atl:ıma, uzun atlruna, Ar- ı. · 
nkla ytık&ek atlama. Go adım unn 1 ~ 
RtlamR. ı{Ulle Atma, cirit atma, disk ~~..,~~
~tma. ~elde atma. 

4X160. 4 X.fOO hı.vrat Tftrışlarr . 

maraton koşusu . 50 kilometre yO .. 

yOş. 

Bununl• beraber kati })rogr:\m 

15 ı:;,·e ı 6 tarfhlcrfndo Parlste Yfttn- ı 

lacak olan toplantıda tesblt edlle
cettfr. 

Orta hAkoml (yan hikemlne) -ı 
Ne 1a1>aak araba? Birbb-Jerine k3rl 
dQtlm oldular! 

Lik maçları 
Tehir edilmiyor 

Fener ve Güneı klüpleri tarafından 
Yunar.iatanm Enosiı takımının tdıri • 
miıe çağrıldığını evvelce yazmıı•ık.. 

Bu sabahki gazetelerden bazdan 
misafir takımın müaabakalan dolayısile 

bu haftaki lik maçlarının geriye bıraln. 
lacaimı yazmıılaraa da bizim yaptığı· 

mız tahkikata göre 1ik maçları kati'yyen 
tehir edilmiyecektir. 

lstanbul mmtaka11 iktneJ reisi 

Necmi Ataman 
istifa etti 

Uzun zamandanberi İstanbul mrn
takuı ikinci relılfti vazifesini bUyUk 

bir ciddiyetle yapaııı olan Topkapı 
klftbllnden Necmi Ataman. TUrkofls-

te lata.tistik bOroeu fefliğine tayin e
dildiği için ..Ankaraya nakletmek mec
buriyetinde kalırut ve bu suretle le
tanbul mmtakaaı ikinci reisliğinden 

latlf a etmiltir. 

Güneş -
Vinohardi 

&Clır•• takımları 
bu •k••m 

k•r••••••vorıar 

Bu a1.,.,., girefeoek Çek pehJivanla

"""°" iki.ri 

Roamı)'lkta yaptılı bir çok mii1a • 
bablarda silzel neticeler alan Çe-k01 • 

1 
lovak Vinobardl ıUret Jclübil sporcu • 
lan teh~td ilk müubakalırınr 
bu a1ctaın Ferah ainemaaında yap:ıcalc • 
!ardır. 

Ginet KliWladen: 
1 - Çelııosıovakyı ıüreı §lmpiyonu 

(Vinohardi) klllbiyle Jclübümliz arzaın-
da yapılacak cOreı mliaabablan 25 -
11- 937 pcrtcmbe günü akpmı saat 
~O 30 da ba1Jryacaktır. 

2 - Milsabaıc;t:ır Şehzadtbaıında 
(Ferah) tivatrosunda olacaktır. 

3 - Giteler saat 19 da açılacaktır. 
4 - Fiatlır 25, 50, 100 olarak tesbit 

tdilrnigtir. 

5 -1'iyatronun iatibmdan fazla bilet 
••erilmiyccektir. 

Edenle Çemberla 
arasında lhtilAf 

Hitlerin şartları kabul 
edilemiyecek gibi görülü~ 

Londra. 24 (A. A.) - Havas ajan- rumcta. muhalefet jfÇi ~ 
11 muhabirinden: Liberal mabafU ile ~ 089aben bqvekil 
amele fırkuı mahafW, B. Chamber- demı,tir Jrf: -' 
laln'ln Lord Halifax'm Berlln gtirUf- ••- Lord Halifax'm zi~ 
meleri hakkında bir ,ey aöylememit ol mlyle hwıust mahiyeti bals ~ 
muındaıı dolayı memnuniyet.sizlik yordu. Lord Halifax'm B. JD&ll'•.,. 
hiasetmekte ve Alman mütalebatmm Göring, B. GöbeJa ve ~ 
bir earar perdesi altında gizil tutul • ha diğer yUb&k liderleri De-_-_.
maamdan fikA.yette bulunmaktadırlar. leri de bittabi hususi ve Jll.......
Bu mahafil diyor ki: bu suretle ha.- f olmu,ıur. ,r 
reket, Avnıpaya lnıgilterenin Alman - Almanya hUkUnıeti ile Nrilı ~ 
yanın merkezi A vrupadaki amaline lafma yapılmıe defildir. l'akd. -
ittirak etmekte olduğu hissini vermek kerelerin mahiyeti haktrmda;
tehlikeeinJ arzetmektedir. Bu mahatil, tatall!t verilemez. Zira, kClll ; 
vuiyetın Framız nazırlannm ziya.re. mahrem kalacab arada ~ 
tinden aonra tavazzuh edeceğini tlnıld miftir. " ,.:tt: İ ~:.J~.: " 
etmektedir. Hiçbir taahhüt altına ~"! 

Avam kamarumda Berlin gôrtlfme- J'ransız hllldbnetf, blttahl -.•:-:.. 
leri hakkmda müzakereler icrumı fa. rin netlceefnden henb ~r 
temek tasavvurunda bulunm111 olaıı ll- memietir. ,w_ 
berallenien Manden ile mumalleyhe B. Attlee, İngfltenmln tar..__ 
mtıaberet etmeyi dilfünmilf olan ame almıdJtr ha.kkıM& yml&m 1111'~ 
le fırkaaı meuuplan, bu harekette bu- · llOl'IDUI Te bqvekil, meeU8'1l ~,...., 
Junmak için F.rwız ııazırlarmm pi- olmabızm bittabi her :ne ~ 
melerlni beklemep muvafakat etmil- oluna olsun bir taahhtıt alf'qf\ 
Jerdir. Bu vaziyet Çant>erlaynm prea- jmı teyid eylemlfllr... J#f.? 
tijinl lhlll etmekte olup b&ttl bazı 
muhafuaklrlar, Çemberlayn ile FAen 
arumd&ki "flllf fldlik" in eauen mu, 
Jdll olan diplomatik vuiyetl daha mtı
temıl bir hale getirmekte ol4ulmıu 
fhau etmekt.edfrler. 

ıcablnenln toplantıa 
Loadn, 2' (A. A.) - DIJlne l4'd 

Rallfabm Bldlll lf1anıtl bütmdı 
flahat almak._.. uat n,m de~ 
lanırnpır. Takriben aat 10,30 da Lard 
Halifax. ÇımnberJaJn De Jal'llD aat 
b.dar ı&'lllmu,ıtlr. 
Fransız naarlaruun ziyareti 
Londra. 24 (A. A.) - Röyter bil

diriyor Alman.yaya kari! lnıWa llya
aetinde bir defişlkllk vuku& geldfli 
hakkmdald p.yialar, Lcmdrada yalan
lanmattadır. 

Çemberlayn, FAfen, Şotan w Delboe 
arumdakl mllzakereler bOyllt bir lh· 
tlmamla 29 ve 30 BODU.hida cere
yan edecektir. 

Diplomatik mahfeller Londra slJ&
retine pek böyllk ehemml,.ı atfet
mektedirler. Bu liyaret eenumda Al
manyanm mu.temıete taleblerbün ve 
vasati Avrupadaki Alman menaftiDln 
mttakere edileceğinden ve BrUbe1 
konferanamm mtlabet neticeler verme
diğinin a)'llC& mtıphde edilecetfnden 
gtlpbe ecUlmemektedlr. , 

Chautempe ile Delboe yakında Lem· 
draya gitmek için vaki olan daveti ka
bul etmltlerdlr. 
Almanyamn şartlan pek alır 

Londra, 24 (A. A.) - Mancb..ter 
Guardian ıueteaı yazıyor: ' 

Almanya. milletler cemiyeti ;yal • 
den tetkik edilmek, RCrl tedbirlere 
milteallik olan maddeler tadil olun • 
mak, ve llilletler cemiyeti ile meveat 
9Ulh muahedeleri arumdald mUDue • 
betler iptal edilmek, ekalliyetler bak· 
kında.ki muahedeler tekrar gösdeıı p. 
çirilmek ve lng;Jtere tanfmdan Habe
şistan fUtuhatmı tanımak ;prt:Jle ma
ktlr cemiyete gİrmefe amadedir. ln
gilterenin Çekoelovakyanm federal ı.. 
vlçre devleti ntlmune ltithu edilmek 

suretile yeniden tenaik edilmelllDe mu 
vafakat edilmesi ve A VU8tlır7a1a dip
lomatik. siya.si veya &aked hiçbir JU'
cbmda bulunmamafı taaJıhlt etmeli 
lbnndır. 

Almanya lngillerenin altı 1ene IOD• 

ra mUatemlekelerini rerı almak hmu
llmlda kendisine yardım e~ taah
ht1t etmesi takdirinde, bu mtldd\t _... 
fmda mUstemleke meeelealnl orta,a at 
mamalı taahhüt etmektedir. 
DJğer taraftan Almanya, elkf mlls

temtekelerinde deniz ve bava lla1erf 
teaı. etmemefi de taahhftd Je1emekte. 
dlr Almanya, Salamanca 'mn Loaıdra 
h1Ur6metl tarafından t.anmmHına mu• 
kabll İapanyaıta aulhU tema hU8USUJl. 
da ya.rdmıda bulunmalı ve kea mak 
!JBl'kta aullıUn tesisine çalı§mafı vaa
dedecektlr. 

lnıHtel"e biç bir taabhBde 
J{lrltmedi 

Loa4ra, 2' (A. A.} - Avaııı am. 

Madrit 
Asiler tarafın 

ln&afsızea 
bombalandı iJI 

lbdrit, 25 (A.A.) ~ı=;:.. fi' 
da lfadriqiddetU bir --
tulmut Ye bombardamuı bit ~ -
fula devam etmittir. Bir çok ~ 
lere 2000 den fazla olıa. ~ 
Telefat mi1rtan maJOm cteiiJdfr· ..,., 
riyetçilerin bataryalan mukabele 
tir. ~ 

Univenite mahalleei mllllS"l~ 
tlddetU bir muharebe o1mat 
cuauariyetleriıı hatJamıa ,, 
turetile bir huruç harekıeti fU811111~ 
febblla etınitlerdir. Aliler, a"trf t,,Jıtll' 
ile rlcat etmek mecburiyetinde 

tardır. "" 
Cumhuriyetçilerin Guadalajar9 "1 

tabaındaki bir taarruslan, lCJla ıılf ~ 
cal::leleden ıonra, Palancares ;
Arryoa baabalarının itcali ile 
lenmiıtir • ~ 

Cumhuriyetçiler mühim • 
harp malzemesi zaptetmiflerdit:._./ 

Arnavutluk 
••tlk1a11nın V.!~r 

dönümü ••nllı-ot 
rina hazırıanı~, 

Tiran. 24 (A.A.) - Arne; ~.,, 
janaı bildiriyor: Tiranda. ~ 
faaliyet içinde, Arnavutluk • ~ 
25 inci yıl dönilmJ ıenlilderisle ~ 
lanılmaktadır. Şenliklere yarın. o1lıP -,J 
Bari radyosiyle nqredilecek ehıiıl tJ)' 
hitabesi ile batlan..-i,:aktır· Ş ,..... 
tün merkezlerinde muuıaıD: ~ 
rulmuı ve taldarı, kralm ~ 
nulmuıtur. Bu suretle A~ , 
bqancılıfmı ve ırkın balletle 7 
sil eden devlet reisine balkıll~ 
tuimlerine tercüman ol~ 

Bir tahrikAlÇI 
asıldı ~ 

Hayfa, 24 (A.A.) - ~-
tevkif edilmit olan Cenin~~ 
nmımı tahrikatçılanndan t"1' ~.,... 
Sadi yeni Fillatin uked _.,-
ilk cel1elinde uılarak iclalJIS ~ 

ed~:~rkomiaer Lord w_...,. ,..-.. 
aaitden hava koliyle gudlll 
derhal ftsifeaine bqlamıttd'• 

Almanca de,.ıe~ 
HABER gazeteıln4e ~j. ff'"' 

eden hocalardan biri AL••~.,, 
ausl nya cruP ballacle ,,_. ~ 
mektedlr. mıaslı n eD .uı-' .-·~ 
sullerle tedrlı eder. "u••·· ~~~ 
dlr. "ALMANCA mual Sil 
le (11.A.BJllR) e mektapl• 



HABER - Alt~m posta11 
======~====~~~======= 

Eski ve yeni devirlerde idam usulleri Asrı Karagöz .... ' 

Müthiş Giyotin Dünyanın hali 

3 metre yüksekten düşen satır 
kelleyi sepele uçuruyor 

" Yıktın perdeyi eyledin viran 
Varayım m llletler Cemiyetine haber vereyim!" 

Kac gtindür gazetelerde önüne 
gelen Karagözden, orta oyundan, 
tuluat kumpanyalarından bahsedi 
yor. Hatta. birisi, bir gazetede Ka
ragöz blle oynatıyor. 

Biz de tuttuk, bu işleri 

l\lmanyada bugün blle idam mahkQmunun 
başo balta ile koparıllr 

P.skidenberi çok iyi bileh (Osman 
Cemal Kaygılı) dan (Haber) de 
bir iki Karagöz, yahut orta oyunu 
oynatmasını rica ettik. 

Muharrirliği kadar sahne ve, 
meydan artlstllğlnde de yaman 
bir şöhret sahlbl olan arkadaşımız 
Osman Cemal Kaygılının (Ha.
her) için ilk hazırladığı Karagöz 

18Panyada idam mahkOm u, boyn u d emirden b ir tas m a 
ile sıkılarak öldürülür 

naantar dünya kur .. lalıclaı!beri sev 
ltıdi ~ed ki( rini. rakiplerini öldürmüş 
hiı) d' lk ltatil, karde .. ini öldüren ( Ka 

ır. 

~~ ıaınasdabcri. h1klı veya haksı;ı: 
~n kan1ar sayısı .. dır. 

~ete sütunları ıer gün bir kanlı 
~t tasviri ile doludur. Gün geç
~ ~ .• Ya şurada, ya burada bir ada 

"$
0 UrUJc!üğü duyulmasın. 

~•kat, katil h!ç bir devirde, hiç bir 
dilre tkctte cezasız bırakılmamıştır. Öl 

'an daima cezasısı görmüştür. 
,

1
u •.:ezaların şekli, ner devirde, her 

0 
ckette başka başkadır. 

l~rı kuyuculanmıza bazı tarihi vaka
lar, 'Ve hu vakaların faillerinin uğradık 

cezalan bsaca anl<ılmak istiyoruz. 

Guyetin 
t11c 
li'r evvel Fransadan başliyalım: 

hıfn)ansızlar, katilleri idam için (Gi 
ll kullanırlar. 

SC1lc ku ilet başı bedenden aymr. Fakat 
•ilrrıe ~n ~kmasına sebeh olur. Başın kc 
te y:~ hır .a.1d:ın fazla sürmez; üç met 
'eptt Scktıginden dU~cn satır, kelleyi 

c dGıürür. 
(Giy f 

lıtJarı 0 ın) le kafası kcsilcnlcriıı şu-
~:ıha~'· duygulannı "le kadar müddet 
teu~ılc ~la edebildikleri meselesi çok 

l> Unrnuştur. 
• 0ktor R 'flde egnau,d; ı·afanın kesilme-

lı: n2sa· ~ altrıi nıye sonra duygudan eser 
Yaca~n .. 1 . . li 6' ı soy emı§tı:. 

' ilbuki .. k . ÇıJıp k goz apaklarının 6 dakıka 
l>o apandığı çoı{ görülrr.•'Jştür. 

ilgııın ~torlar, gözlerin :r dakika açık 
ttrrıitle~sde. sıkıca kapa 1 ı kaldığını tesbit 

ı.. ı. 
..... ,. 'k' 

'<ırıra d 1 1 dakika.da ı.olar. 4 dakika 
a tarnamiyle ka. sız kalır. . 

Alın 811Yada ba'ta ve kılıç 
kul!anı'ır 

Alnı.an 
~lt 

1 
Yada katiller uoyunları vurul 

(,... ııratiyl ·a 
'-ıll'ot· t ı <:m oh•r.urlar. J..3kin 

ı.._ ın) "b· 
uıılta " gı ı filetlerle değil, sadece 

eya k,J l Ceu ıç a... ı 
le tuta ad bahayı ve~""a kılm.:r iki eliy
tir ._. .. bt'. h3vaya kaldım. şiddetle indi-... , ,. :ı 

f<auı: arbede kell~y: uçurur. 
1•nır,b; n elleri aya··~arı sımsıkı bjlğ 
ta r kere" t ~ı (Ccı e .. e. çık.ar•lır. Başını koya 
~rtuıud~ lad kutuğ.:) siyah bir tülle 

ur. 
I<ııınç• 

"e lUtunı .a ıdam için ( Cellad kütüg:.i) 
lt~r: cetıaJ0;tur. Mahkum }ere diz çö 
~thta k olunu kaldırır. geniş bir 

t
1

,_ tlleyi keser. 
c ,.anyad ·a· 
tlidir: a 1 am eczaları daha i~ken 

Eski devirde Frn"•w1<ı Rmlzadeler satır
la veya kılıçla tdaııı oıunurdu. Sağdaki 

resimler giyotinle ve elclttrfkll iskem'ey 
le idam usullerini gösteriyor. Solda, 
Monfokon(lakl meşhur dar ağacını gö. 

rOyorsunuz. 

Mahkfiın bir dircet: bağlanır. Boy
nuna demirden bir tasma geçirilir ve 
bu tasma yavaş yavas sıkılarak öldürü 
lür. 

Bu ölüm çok işkencelidir ve çok sü 
rer. 

Fakat, İspanyada gecen yüz yılın 
sonlarına kadar tatb:k <'lunan idam u
sulleri yanında hiçtir. 

O zamanlarda katiller diri diri par 
çalanırdı. Uzuvları biribirinden ayrılır, 
etleri parça parça ed:liı di. 

Zavallı mahkum inlr.r, feryad eder, 
saatlerce can veremezdi. 

İngilterede ipe çekilmek sur etiyle 
idam usulu bugün de tatbik olunmak
tadır. 

Ağır ,,.., ·u.dların Jirdenb:re boşlu

: l düı_:mesi. boyun kemiklerinin kırıl
masını ve ani ölümü mltcip olur. 

Bazı Baltık mcmlc':etlcrinde ise 
zehir kullanılır. 

En insani idam 

Amerik;ıda ( clektrik1i sanclalya) re 
vaçtadır. Gaya bu. insani bir düşünce 
ile kabul olunmuştur. 

Halbuki (elektrikli sandalya) bir· 
den öldürmez. Can çekişme 60 saniye 
sürer. Bu müddet zarfm<la da mahl:üm 
miithiş ıstı::ablar çck•r 

Askeri ıdamlara ~::lince bu dah:ı a
ğırdır. 

Fransada bir idam takımı 12 nefer 
den mürekkeptir. Bunlar, mahkumun 
önünde ve Ol" adım ı:eride. hazan daha 
yakında yer alırlar. Hep birden ateş e 
derler. Mahkümun anide ölmesi pek en 
derdir. 

Vaktiyle takımda neferlerin dördü 
başı. dördü kalbe nişan :ılırdı. Son za 
rrınnlarda hepsi9in kalbr nişan almaları 
kara rl 1ş!•rı lmıştır. 

Dok!or Lacangne, ı 2 mahkumdan 
yalnız dördünün anidı: öldüğünü söy:•a 
yor. Bunlardan üçünün öliimü. kurşun 
lann kalbe. birinin de reync isabet et
mes;nrlen ;leri gclm'§tİt'. 

Çeneye, omuzlara, kal~alara ve ayak 
!ara sap!anan kurşunların tesiri olma
mıştır. 

120 tüfek birden pullıyor 

1812 de ımparator aleyhine bir sui 
kast tertip eden genercal Malet ile oa 
rüm ortakli\rının idamı ıçin iki takım 
ayrılmıştı. Birirı.:i takım 120, ikinci ta 
kım 30 neferden ibaretti. 

Matcl bir kahram3n gibi ölmüııtür. 
Marko St. Hilaire hatıratında vaka 

y; §Öyle. tasvir ediyor: 

"Maletin bizzat verdiği ATEŞ ku
mandası üzorıne 120 tüfenk birden pat 
ladı. Bu tüf cnklerden çıkan kurjunlar 
zavallıların vücudlannı kalbura dön
dürdü. Hepsi birden, yıldırım isabet et 
mi~ gibi yere yuvarlandı. Yalnız Malet 
müstesna ... 

O; dim dik ayakta duruyordu. Ha 
fifçe yaralanmııtı. Elin! "öğ9Jne cötilr 
dü. Yavaı yavaı geriledi, arkadaki di 
vara dayandı. Ve: 

- Fakatı dostlanm... Beni unuttu 
nuz mu? .. 

Dedi. Sonra, bir adm ilerledi ve ha 
ğırdı: 

- İhtiyar takım nerede? .. 
Zabit kumanda verdi: 
- lhtiy~r kım, ileri r. .. 
Bu ikinci atıtta M•let yüz üstü ye

re yuvarlandı. Fakat yine Ölmedi. Ya-

kından beynine bir kurşun sıkıldı bu su 
retle hayatına nihayet ~erildi." 

Eski Fransada idaın usulleri 

Eski Fransada ipe çekilme suretiy 
le idam ve ccıedlerin darağaçlarında 
teşhiri, yol kesicilere, haydudlara mah
sustu: 

Asilzadelerin kafalar. kesilirdi: tki 

metre yüksekliğinde bir kerevet üzeri 
ne b'.r (ccllad kütüğü) konulurdu. Mah 

küm; elbis~sini çıkarır. boyunu ve ba 
şı açık dururdu. Cellad ellerini bağlar, 

saçlarını keserdi; bu sırada bir papas 
günahını çıkarırdı. Papas çekilir çekil 

rnez celta.c:ı bir vuruıta kelleyi o:.iıü
rürdü. 

Sanatının ehli ve eli hafif ( 1) bir 
çok •.:elladlar vardı . 

170 sene evvel, şovalye (Bar) ın ka 

fası bir vuruşta kesilmiştir. 

Hazır bulunanlardan birisinin riva 

yetine inanmak lizımgelinıe, baş, ke
sildikten bir an sonra boyunun üzerin 

de kalmıştı:-. Kimse, hatta Şövclye bile 

ftrkına varmamış, cellada: 

- Vursan al 
Demiş, cellad da şu cevabı vermiı: 
_ Boynunuzu eğiniz 1 .. 

Şovalye boynunu eğince baıı bir 
tarafa, gövdesi bir tarafa dütmüştür. I 

Mezardan mahrumiyet ! 

muhavereslni işte aşağıya dcrco
cllyoruz: 

Muhavere 
-1 -
P erd e 

Perdede göstermelik olarak du
ran ve ötesinden, berisinden yer yer 
ateşler, dumanlar fışkıran yuvarlak 
tlünya haritası, acalp bir milzika lle, 
yavaş yavaş havalandıktan sonra 
Hacivat şu semalyi okuyarak per
deye gelir: 

Rcn~>i nıyi mchlikaya aldanıp dil 
verme dost 

na~tgclen her kfışeyi rahat sanıp 
post serme dost 

Kahbc dünya aşka, meşke, ı·ahata 
etti vedA 

Kıl temaşa hali amma ibret al, 
ürperme dost 

Her taraftan sağlı, sollu söylenir 
bin bir kelAm 

Her kclAm gUlrenk te olsa baf,"1 
elden derme dost 

Rendi bağın, kendi bah~cn, kendi 
gölle bülbüllin. 

Canına canlar kat.arken zek.kuma 
aşycrme dost 

Zati yay pek çok gerilmiş, kalma
mış hiç meydan 

İstemez~en kopmasın bir parça 
da sen germe dost 

Btr acaip vakta erdik ki içinden 
çıkma gUç 

Bak ne hale geldi dOn7a, bak şu 
serdil germe dost! 

Karagöz - (pencereden): 
Biz de az çok anlaru pancar nedir, 

şalgam nedir? 
Kartaloz bir cnglnan patlıcan 

gösterme dost! 
Hach·at - (Pencereye bakarak) 

Vay Karagözüm, maşal1ah maşal-

lah! demek 11en de bana manzum 
cevaplar verec~k kadar şair oldun 
ha? 

Karagöz - Ne sandın ya Hacıcav
cav ! 

Hac·ivat - Peki ama Karagöz, fen 
ni şirü edepte sen kimden ahzi icazet 
eyledin bakayım? 

Karagöz - Ben ne ahcı Nazareti 
tanırım. ne de kitapçı Karabeti! 

Hacirnt - Yanl, senin şiirde ustan 
kim. ustan? 
Karagöz-Bırak sen şimdi benim us 
tamı, kalfamı da, söyle bakalım, de-
mindenherl kapının önünde, goygoy 
cular gibi fıstıki makamla neler oku 
~·up duruyordun? 

Hacivat - Ah Karagözüm, ne o
kuyacağım. şu kahbe dilnyanm bu
glinkil hali pür melA.llnden bahse
diyordum! 

Karagöz - Ay sUrmell AH hAIA. 
sağ mı? 

Had\'at - canım, lA.kırdıyı ters 
anlama! Yani dünyanın bugilnkü ha
linden şlkAyct eyUyoraum ! 

Ü!j sene asılı kalanlar vardı. 

Daha yakınlarda, dokuzuncu Şarl 
devrinde, Montfaucon'daki mef}ıur da
rağaçında her vakit 50-60 ceıed amlr 
bulunurdu. 

Bu darağaçı 13üncü :yo:iz yılda ya
pılmrıtr. 

9 unı.:u Şart maiyetiyle beraber ami
ral Colygne'nin asılı cesedini görmek 
için buraya gitmigti. 

Kral rakibinin ölüsünü seyrederken 
yanındakilerin burunlannı tıkamak met.: 
buriyetinde kaldıklannı görünce şu ta 
rihi aözü söylemiıtir: ''Ölü bir düı
marun vücudu daima iyi kokar!'' 

Bu teJlıir usulu diğer memleketler 
Vaktiyl-= adalet ölüm cezalarından de de cari idi. İşte bir misal daha: 

maada bir. başka ceza daha veriyordu: İsveç kralı 12inci Şarl, general Pat 
Mezardan mahrumiyet... • kul'u işkence ile öldUrttü. Vücüdunu 

tdam olunanlar koltuk altlarından parça paraça ett:rdi. Ve her parcasını 
darağa~ına asılıyor, is1:elet haline gelin umumi meydanların birinde darağaçma 

ı..:eye kadar l:ırakılıyordu. Bunlardan astırdı, altı ay halka tetlür etti. 

Kn.ragöz - :Ne var dUnyanın bu
gtinkU halinde? 

Hacivat - Ölünün körü var. Gör
müyor musun sağda, solda, önde, ar 

. kada olup bitenleri? 
Karagöz - VaJJahi Hacirnt bizim 

evdeki o bltmez, tükenmez hırıltı, 
dırıltıdnn sağımı, solumu, önümü, 
ardımı gördtiğilm yok! 

Hacivat - Behey külhani, sen ne 
vurdum duymaz adamsın! Afakı sı
yaslyel cihanın günbegün birer per
del zllAm ile setredllmekte oldu!';'U
nun hlc de farkında değil misin? 

Karagöz - <hiddetle) Hach"at, 
bırak şu, eski lzzetlu, saadctlü ar
goyu da adam akıllı konuş, yoksa 
şimdi başhyacağım senin izzethi. s.ı
adetlfı sivri kUIAhından baaa! 

Hacivat - Yani, demek istiyorum 
ki dünyanın bugünkü '\"aziyetf şel{er 
renk mt, şeker renk! 

Karagöz - Allah verslnde bal 
renk olsun, btitUn insanlar da talıya 
doysun! 

Hach·at - Öylesi de~il canım! 
Yani hercUmerc gittikçe alıp yUrU
yor! 

Karagöz - Allah versin Allah ver 
sin, gözU olanın gözil çıksın, zavallı
yı, Tanrı daha ziyade alıp yürUtsün! 
Hacivat - Kimi? 

Karagöz - ErcUmendi! 
Hacivat - Hangi Ercilmendl? 
Karagöz - Ercümend Ekrem Ta-

liiru ı 
Hacivat - Canım sana şimdi Er

cUment Ekrem Taludan bahseden ol 
du mu? 

Karagöz - Öyle ise ErcUmend 
Behzadı! 

Hacivat- Karagöz, sen bu akşaı:n 
lAkırdtlarımı hep ters anlıyorsun. 

Karagöz - Benim kendi dUlmle 
söyle de bak, ters mi anlıyorum, 
doğru mu görürsün! , 

Hacivat - Ben dUnyanın bugUnldl 
halini pek beğenemiyorum! 

Karagöz - Beğenemiyorsan senl 
buraya lofça çivisile sımsıkı çakma .. 
dılar ya, topla pılını, pırtını, ~eıt 
arabanı öteki dünyaya ! 

Hacivat - Orası rahat mı baka
lım, KaragözUnı'"?. 

Karagöz - Rahatmış rahat, hem 
de çok rahat! 

Hacivat - Kimden haber aldın! 
Karagöz - Geçen gece rüyamda 

bizim rahmetll kavuklu Hamdlyl 
gördüm, o söyledi! 

Hacivat - Hamdi şimdi orada ne• 
iş yapıyormuş? 

Karagöz - GUmrilk kolcu başıh
#ı! 

Hacivat - Demek burada olduğu 
gibl orada da muhtelif hudutlar, 
gümrükler falan var! 

Karagöz - Hayır! Orada hudut 
fah'ID yokmuş, fakat yalnız bir gUm 
rük varmış ki onun memurlan bu
radan oraya teşrif buyuranların U
zorlerini, bavullarını, falan çantala .. 
rmı ararlarmış! 

Hacivat-Peki ama ne ararlarmış, 
kaçak eşya mı? 

Karagöz - Hayır! Kaçak eşya de
ğil .. Buradan oraya götürülecek her
hangi bir sağ, sol, ön, arka propagan 
da evrakları ararlarmış! 

Hacivat - Desen e ki öbür dünya 
da. bizim dünyadan Urkmeğe başla-
mış! · 

Karagöz - Netameliden kim ürk
mez Hacivat! 

Hacivat - Ne dersin Karagöz, bi
zim dünyamızda bUyUk ve umumi bir 
curcuna daha kopacak mı dersin? 

Karagöz - Bu meseleye dair de
min kaynanamın açtığı fala bakılır
sa kopacakmış! 

Hacivat - Ne '"akit kopacakmın ?, 
Karagöz - (Kaynanasına sesle· 

nir): Huu, kocakarı, dünyada bUyillt 
curcuna ne vakit kopacak dersin? 

lcerlden kaynanasının sesi - bu· 
gUn mU deseecm .. Yarın mı deseem .• 
ÖbUrgUn mu deseeeem .. Kışa mı de· 
seeem .. Bahara mı deseeem .. Yaza
mı desecm ... Güze ml deseem .. 

Karagöz - Hay bir şeycikler de· 
mem, Tanrı Teala. senin o şom ağzı-
m kuruta mı deseeem ... Büze mi de
seee! ... 

Hacivat - Büze, büze! 
Karagöz - Öyle ise Hacivat, nay. 

di sen yokuşa, ben dilze! 
(Karagöz pencereden çekilir.) 
Haciyat - (Kendi kendine): 
Yıktın perdeyi eyledin viran 
Varayım Milletler Cemiyetine lia~ 

her l"ere)im ! 

O. Cemal KAYGIU 
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Dokuz devlet konferansının neticesi 

inkisarıhayal 
resmen bildirildi! 
Br~sel, 25 (A.A.) - Dokuı devlet 

konferansının umı.:mi celsesi saat 17 ,30 

da kaldınlmıştır. 
öğrenib:liğine göre, konferans bila · 

milddet içtimaını tehir etmiştir. 
Hükumetinden talimat almamı~ bulu 

nan Çin delegesi muhtelif heyetlerin 
devamlı israrlan iizerine, konferansın 

nihai beyannamesini tasvip eylemiştir. 
Yalnız İtalyan murahhası aleyhte rey 

vermiştir. 

Konferansın son celsesi kapanırken 
Belçika Hariciye Nazın Spak şun1an 

söylemiştir: 

"- Hayal inkisarına uğradık, çünkü 
muslihane vasıtalarla Uzak Şarkta suL 
hü vücuda getirmekten ibaret olan va
zifemizi ifa etmedik. Fakat cesaretimi
zi bırakmış değiliz, 

Amerika, İngiltere ve Fransa murah. 
hasları tarafından yapılan beyanat, hiç 
kimsenin mesaiye devamdan ferağat et
memiş ol::Juğunu göstermektedir. Dün
ya yüzünde milyonlarca nüfusa sahip 
olan devletler mümessillerinin bazı u -
mumi prenı:iplcri teyit etmek hususun
da mutabık kalm·ş olduklarını ve bun
lara sadık kalmağa azmetmiş bulunduk. 
ları bildirmelerini görmek cesaret veri
ci bir şeydir. 

Bu devletlerin mümessilleri, bilhas -
sa sulha olan muhabetlerinden ve imza 
edilmi~ muahedelere hürmetlerinlden 
bahsettiler. Şahsan nihayet bu pren&ip
lerin muvaffak olacağı kanaatinde
yim . ., 

Bu hitabeden sonra konferans tatil, 
edilmiştir. 

Fransadaisyan 
Baştaratı ı incide 

dir, Tevkif edilen birçok kimselerin 
evlerinde yapılan araştırmalar, yüzleş
tirme ve isticvaplar sayesinde, b.irçok 
şüpheli eşhas emniyet direktörlüğüne 
celbe.dilerek sıkı isticvaba tabi tutul
muşlardır. 

Tahkikat büy.Uk bir esrar içinde de
vam etmekte ve yapılan işler hakkında 
büyük bir ketumiyet muhafaza edilmek
tedir. 

Diğer taraftan, söylenildiğine göre, 
teşkliatın kimin tarafından idare edildi 
ği ve t.:ap eden bUyük mali yardımla
rın ne taraftan geldiği de tesbit edil
mişse de, emniyet direktörlüğü, tehlike 
tamamiyle bertaraf olduktan ve komplo 
şefleri yakalandıktan sonra bunları ef
kan umumiyeye bildirecektir. 

Faris civarında Villemomble de Vol 
ıdında bir müteahhidin te\·kifi büyük bir 
htdise şeklini almrştır. Filhakika ı;izli 
silah ve cephane bu adam vasıtasiyte sa-
tın alınmıştır. ~ '1 

Gene Vülemomble0de, belediyeye 
ait bir binada da kı:illiyetli miktarda 
cephane ve silah bulunduğundan hele
diye meclis:nin istifası talep edilmekte
dir. Komünist partisi genel sekreter 
muavini mebus Düklo meclise bir isti
zah takriri vermiştir. Bu takrirde bu
lunan silahların Alman ve İtalyan malı 
oldukları da zikredilmektedir. 

Araştırmalar devam ettikçe, yeniden 
ı.:aphanc ve silah depoları meydana 
çıkmaktadır. Dün <le Paristen başka, 
Tuluz, Lil, Bordo, ve Lizyö'de, tekrar 
yirmiye yakın depo bulunmuştur. 

Bı:iyük dedikodulara sebebiyet ve
ren ve bir hayli heyecan uyandıran biri 
sında bilhassa general Düsenyörün isO.: 
naşiri efkarı olan "Petit Journal,. gaze
tesinin neşrettiği bir yazıdır. Filhakika 
Fransız faşist lideri veya onun mu3vin 
lerlnden birisi tarafından yazıldığı an
laşılan bu yazıda, şu tavsiye nazarı dik 
kati celbetmektedir: 

"Ateşli ve ateşsiz silah sahipleri 1 
İhbarlara dikkat celin ve evinizde yapı
lacak taharriyata hazır olun .. bu tahar
riyat moda haline gelmiştir!,.,, 

Sol cenah gazC'telerinden biri bu 
tavsiyenin, açıkça şu manaya g::Miğini 

yazmaktadır: "Fransız sosyal fırkası 

azaları! Mitralyöz ve bombalannızı iyi
\:e gizleyin ve evinizde yapılacak araş
tırmalar için hazırlıklarınızı iyi yapın .. ., 

Emniyet teş1::latına mühim ipuçla· 
rı veren, sorgulara gelince. bunlar ara
sıııda bilha.ıisa general Düsenyö'ün istic 
vabına bilyük bir ehemmiyet atfedil
mektedir. 

General Diisenyör, Blum kabi.,csin
clen evvel, mevkii iktidarda bulunan 
kabinen:n hava nezareti askeri mü~a
viriydi ve ayni zamanda "Müdafaa ko
miteleri birl:ği.. namiyle yarı askeri 
mahiyette bir teşkilat kurmuştu. 

Maamafih dahiliye nazın, pek yakın 
da, bütün bunların listesini matbuata 
bildireceğini dün b:Ldirmiştir. 

Tahkikat. büyük bir ııüratle inkipf 
ettiğinden meselenin bütün çıplaklığiy 
le pek yakında anla§ılcı•.;ağına muhak
kak nazariyle bakılmaktadır. 

Sosyalistlerden tekaüt nazın Rivi
ye ihtiyat zabitleri önünde söylediği 

bir nutukta, Fransanın dahili İllerine 

m:idahale eden hükumetlere karşı ted
birler alınacağını bildirmiştir. 

Kıskançhk ! 
Bir kadın aşıkı tara

fından vuruldu 
DUn akşam üzeri Mecidiyeköyilnde 

ve Taksimde iki yaralama vakası ol
muştur: 

ı - Mecidiyeköyünde bir kahveyi 
tutan Marknrla Niko bir alacak yü
zünden kavgaya tutuşmuşlardır. Mar
kar çakıyla Nikoyu elinden yarala
mıştır. Araya Şchabeddin isminde bi
risi girmiş, bu da ellerinden yaralan
mıştır. 

2 - Refet isminde bir adam bir se
nedenberi Leylak sokağında oturan 
Siranuşla metres hayatı geçirmekte
dir. Tanıştıkları zaman kendisinin 
çok kıskanç olduğunu söyliyen ve ka

dını daima sıkıştıran Refet, son gün
lerde Siranuşun hareketlerinden şüp
helenmeye başlamıştır. Dün akşam ü-
7.cri metresi ile rakı içen Refet kıs
kançlığından bahse başlamış, kadın 
aksi bir cevab verince tabancasını çe-

kip iki el ateş etmiştir. Siranuş kar
nından yaralanmış, Beyoğlu hastane
sine yatırılmı&tır. Refet yakalanmış -
tır. 

Yunanistanla 
yeni bir 

mukavele 
Pityon ile Sh·elengrnd a.rasındnkl 

n kilometrelik şiıııendirer hattının 
işletilmesine dair olnn Lozan nıun
lıedenamesfnin lOi inci maddesi ah
kamını tadil için bir mUddetttcnberl 
Yunanistnn ile TUrklye arasında ce
reyan ellE'n ınUzakercler muyatrakl
yetıe neticelenmiş \'C ttlHlfname hu 
gUn saat l 1,10 dn Sirkecide doku
zuncu i şletme mUfettişliğinde Yuna-
nistan nanıınn murahhas Stasslno
ı>ulos Ye Tilrl\lye namına murahhas 
Nafia Vekı\letl lıat komiseri Salft.
lrnd<lin Kızıltnş arasında imza edil
ln1ştiı·. 

.Müzn kerelere teknik müşavir sı
fnti le frtlrak <'tnılş ola:1 hlrinC'I işlet
me harclrnt merkez mUfettlşl Fer
ruh Tanay ile Nafia hlrlnri sınıf mU
fE'ttişlerinılcn Seınuht Kurtkan da 
imza merasiminde hn~ır bulunmuş. 
lardır. 

Ceyhan 
gene taştı 

Karşıyaka kliyıerloe 
kayıkla gidilebiliyor 

Adana, 24 -Her sene bu mevsimde 
taşan, Ceyhan, gene, fakat beklenme
dik bir zamanda taşdı. Nehir üzerin
de daima nakliyat yapan sallar, kabaran 
sular •dolayısiyle işleyememektedir. Kar 
şıyaka köyleriyle irtibat kayıkla temin 
edilmektcı::ı:r. Ovanın bir kısmı su al -
tındadır. İnsanca zayiat olup olmadığı 
bilinmemektedir. Adanada bir ihtiyat 
eseri olarak her türlü tertibat alınmış -
tır. 

Başvekilin 
seyahat 
intibaları 

_.. Baştarafı 1 incide 
duyduğu zevki tebarüz ettirmititir. 

Celal Bayar yapılacak imar faali
yetleri ve muhtelif işler hakkında ıun
ları söylemiştir: 

.. - Gölcük denilen gölü Atatür
kiln derin Türk tarihinden vermiı oldu 
ğu ilhamla Hazer gölil tesmiye ettik. 
Onun ıark &ahilinde trenimizi durdur

duk ve indik, kıyılarını zevkle dolaştık. 
Burasını bütün bu bakır ve maden c;..:ak-

larında en yüksek fen adamından en 
son galeri adamına kadar herkes için is 

tifaeli bir hale koymak kararını verdim, 
Hazer gölilniln prk sahilini yaz haya· 

tı için yalnız madencilerin değil, tarih
te maden bekçiliği yapmıı olan Diyar •• 

bakırlıların ve bütün civar halkınm isti 
fade edebilecekleri bir hale getireceğiz. 

Ergani bakır madeninin muazzam 
program dahilinde işlerinin yürü.düğü

nil anladık. Fabrika m:.idürü gelecek 
sene bu mevsimde bütün in~aat ve ha

zırlıklarını bitirerek bize saf bakır ve
receğini temin etti. 

Diyarbakırı devlet dairelerinden ha~ 
lıyarak ve nefis kalesi içinde dolaşarak 

tetkik ettik. Alakadarlara imar plan
larının şehrin eskiliği kadar güzelliği

le mütenasip olmasına itina etmelerini 
tavsiye ettik. 

Dönüıte Dersimi gördük. Singeç ve 
Mura.d üzerinde kurulmağa başlanan 

köprüyO:i gördük. 

1ntibaımı açıkça söylemeliyim .. 
Dersimde yaıanabilt';ck mahdut vaha
lar birer sosyal merkez teşkil edectk ka 

dar verimli iseler - ki bunun böyle o
lup olmadığının tahkikini emrettim • 

onları ihya için her şeyi yapacağız. 

Fakat Tilrkiyede çıplak kayalar içinde 
bedbaht bir hayat sürmekten başka na 

sip bulamıyacak olanlan da oralarda br
rakmıyacağız. 

Geniş Türkiyemizdc onlara mC'sut 
topraklar bulacağız. Binlerce işçi geçin 

dirı•;ek olan endüstri merkezlerimiz, 

mümbit ve müsait topraklarımız, birçok 
yurtdaşlanınızı iptidai bir hayata mah-

kum olmaktan kurtarmamızı kolaylıkla 
mümkün kılar. Bu hususta tedbir al

malarını icap edenlere söyledim. 

Adanada vali, belediye reisi ve 

Halk partisi reisi ile şehrin ve halkın 
ihtiyaçları meseleleri üzerinde konu~-
tuk. Ziyaret' · d . ımız esnasın a yeni.den bu 
memleketin imarı müstesna bir dava ol
duğu, burada b:r Mısır hatta ondan fe-

yizli bir ülke yaratılabileceği kanaatine 
tekrar vardık. 

desııc bu mıntakadan trnmı!t ola
rak S<'Yahat edenler için bazı tcslıi
H'it kabul olunmuştur. Ayrıca 923 
fieneslndPnberl Milletler Ceınlreti 
tnrafındnn tayln edilmiş blr konıl
scr l)u hatta vnzlre giirmUştür. 

D!in bu generalin evinde, ar:ı.ş!ırma 
yapılmış, kend'si emniyet direktörlü
ğune davet edilerek sıkı bir ic;ti.-:vaba 
tabi tutulmuştur. Gerek bu isticvap, 
gerekse, evinde bulunan birçok m:.ihim 
wralc aaycsinde "Ka:Culcmlılar,, teş!cila
tınrn başlıca ıcfleri ve azah:n da anla
!lrfmıs olup. bı.nlardan bazıları araştml 
• dPierleri ele tevk:r r.dilm:stir. Bun-

1 
lmzadnn sonra Yuna~ı deleg<'~f, 

8tnsslnopulos "Anadolu ajannr .. na 
şu b<>ynno.ttıı. bulunmuştur: 

'l'ürklyc ile Yunanistan arasında! 
loessils ell"ıı gayet samimi münase-ı 
het.IPr bu Milletler Cemiyeti komi
ıöP.l'lrıln SC'neıle on hin liraya maıj 
olan \•aziCelnrlne nlhnvet verilebile
.ceğlnl ve iki devletin pekfllA doğru-1 
lan do*ruyıı nıılaşabileceklerinl ga-ı 

Yet vazlh hir surette isbat etmiştir ... 

mış o • , • 
1 n kim ol.dukları hakkında da sm bır 
arı ,. 

ketumiyet muhafaza edilmektcc;ır. 

·•- Yeni mukavele bugUnden iti
baren ocvkii ınerlyete konacaktır. 
nlll nclil;f \"C<:hllc Tilrklyeyt ~clirraı 

Ye ecnebi memleketlere ha61:ı.y:ı.n 
1 

ı:ılm<'ndlfcr hattı mUna'icbctc :ı Tür1t. 
~·c Y•ı'lnn toprr.ğınılan g"t<'?":I' 

Lo:.::.n m uahcdcslnln ı O 7 in·~! urn.:1 , 

Stn~-ılnopulos bu beyanatına llfl-' 
,.,.tı?ıı 923 de Tlirklye ile Yunanistan 
arnsınrla doı:.rudan do·'ruva müna. Q o • • 

kit ilk it!iftfı kC'ndisinin imza ettiği. 
ıı: ,." hn~Un lrn muknn'leyl de imza 
('ltnelclc R'\'rı bir saadet duyduğunu 
ı;ôylcmiı;tlr. 

~alıafh~ 
wne~_j ... 

emuıunınmrmo __________ ,,,_ ___ 

Altın allm satımı ıııaıı-
K UHUN' da te göre Ana.dolu k8y1Ulert ellerindeki \'irl

Aann Uıı yazıyor: 
Bir mUddettenberi altın ali§ \'ertoı ile alL 

ko.h olan plyasiLlarda dikkate değer bir fa. 
allyct var, Birkaç ay evvel 10~0 rakamı U.ze. 
rinde sabit görünen altın fiyatı bu faaliyet. 
ten dolayı yUkaelmeğe meyletmiştir. O ka. 
dar ki son gtlnlerde 1100 rakamına yakl!l§. 

_.. Baştarafı 1 incide 
çorapların üzerine konacak damgalar 
izah edilmektedir. 

Nizamnamenin tatbikma başlandığı 
şu sırada tesbit edilen markaların üa
de ettiği manalarla birlikte çorapların 
metanet ve nefaset unsurlarının da 
nelerden ibaret olduğunu daha açık 
bir şekilde göstermek faydalı olacak
tır. 

Çorapların metanet ve nefaseti baıı-
lıca: 

l - Kullanılan ipliğin cinsine, 
2 - Bu ipliğin kalınlığına. 
3 - Makinenin örgU ıııklığma, 
4 - lmal ve boyanmadaki dikkate 

ve itinaya göre değişir. \ 
Bun lan izah edelim: 

1 - Kullanılan ipliğin cinsi 
Piyasada ipek namı altında satılan 

kadın çoraplarında ya. has ipek "koza 
ipeği,. veya sun'i ipek kullanılmakta
dır. Ayni şartlar altında örüldliğü tak
dirde has ipek ipliğinden mamul olan 
çoraplar nefaset ve metanet itibariyle 
sun'f ipek ipliğinden imal edilenlere 
daima faiktir. 

Bunun için nizamname, piyasada sa
tılan çorapların üzerine has ipek i
çin "ipek" sun'i ipek için de "bem
berg" "kütner" veya "viskoz" marka
larının konmasını mecburi kılmışt1r. 

Viskoz mnr.kau çornplaP dcalita Jtiba
riyle en sonra gelir. 
Şu halde çorap satınalınırken evve

la çorabın hangi cins ipek ipliğinden 
yapılmış olduğunu anlamak lazımdır. 

2 - Kullanılan ipliğin kalmhtı 
Çorabın mukavemeti ipliğin kalın

lığına göre değişir en kalın iplikten 
yap!lmış çorabın metaneti en fazladır. 
Bu scbeble nizamname milli fabrika
larımızı, çıkaracakları çorabları iplik 
]erine nazaran üç kalınlık sınıfına a
yırmnğa mecbur tutmuştur. 
Müşterinin bunları tefrik edebilmesi 

için piyasadaki çorapların üzerine 
"kalın". "orta", "ince" damgası vuru
lacaktır. 

:l - Makinenin örgil sıkhğı 
İnce \'eya kalın çorap yapmak iste

nildiğine ve elde muayyen bir numara
da iplik bulunduğuna nazaran çorap 
makinesinin de muayyen sıklıkta ol
ması lazımdır. Halbuki bazı müesse
seler ellerindeki makinelerin sıklık ve 
ya seyrekliğini nazarı itibara almadan 
ayni makineler üzerinde her incelik 
,.e kahn1ıkta çorap imal etmektedir -
Jer ki. bu yüzden çoraplann evsafı bo
zulmaktadır. 

Nizamnamede bu husus nazarı dik
kate alınmış ve piyasaya çıkarılacak 
oçraplar bu cepheden beş kaliteye ay
rılmıştır: 

Rl K2 K3 K4 I\:5 
"K 1" ipliğin numarasına göre ço

rabın en müsait makmede imal edil
diğine, ''K 5" ise ipliğin numarasına 
göre çorabın en gayri müsait makine
de imal edildiğine delalet eder. 

Piyasadaki çorablar Ü7.erindc gcirü
lecek bu markalardan daıma "K 1 '' i 
tercih etmek mü~terinin menfaati ik
tıznsıdır. 

4 - fmnl ve bovanmada 
dil:kat ve itina 

ÖrUlilrken ,·eya boyanırken yapılan 
işçilik hatası çoraplarn metanet ve 
mukavemetleri üzerinde çok müessir -
dir. Bu hususta nizamnamede gözö
nündc tutularak aşağıdaki ayırma işa
retleri t~bit edilmiştir: 

Gerek dokunurken ve gerekse boya
nırken en hatasız çıkacak c:oraplara 
"S l" ve en ç:ok hatahlara da "S 3", 

sullerl :satıyorlar ve bedellnl de altına. çe taJeP 
yorlarmı,ş. Altın piyasasında bu sureUe ~ 
miktarı artınca fiyatlar da gittikçe >11 

yormu§. ııU.. 

Ester bu rivayet hakikııten dojTU 1~u. 
kOmetçc dikkate alınmak ıazımdır. çve aı.. 
Anadolu köylUlcrlnln altm aramaları d• 

maları piyasa ihUyacı içinde fiyauara >'11% bit 
bir yahut iki nlsbetinde tesir edecek~ 
t\mll Lııc araya giren mutavıuısıuıır ıı:uyııteo 
yUzde otuz, kırk derecesinde JtJı"" 
bilir. Bu mahzurun önUne geçmek de olaJI 

doluda altın satın almağa ııalAhiyet~ut yet 
rumt mUcsscseleri _ hiç olmazsa mab ute~ 
lerde _ muayyen bir fiyat fıırkı ile k!S~blllt• 
satmağa da mezun kılmak sureuıe ~ 

Bamberg - ince - K5 - ~ 

s 3 --Yani Kartal firması mamulatınd 
Bamberg sup'i ipek ipliğinden, inS;C.~i 
mftan, beşinci kaliteden çok hata ' 
8 numaralı çorap demektir. et• 

Son olarak ~u noktaya da işaret 
meyi faydalı görüyoruz: blS 

Halen piyasada satılan çoraplar. • 
işaretleri taşımamaktadırlar. Bu ı~ 

. , cı• 
retler fabrikalar tarafından 26 ıkın 
teşrin 1937 gününden itibaren piyass• 

. l .• . korı• ya sevkedılen rorap ar uzerıne 
'> d•· mıya ba.qJanacaktır. Ve mağazalar 

ki stokla .. rın satısına 26 mart 1938 gU• 
nüne kadar dev~m edilecektir. BU t~ 
rihten sonra ise bütün bu gibi stok! 

0 
mahalli ticaret odaları tarafında 
damgalanacaktır. ef 

Piyasadan çorap mübayaa eden J:ı ,ı 
müşterinin bu izahata dikkat eterrı 
çok mU\•afık olur. (A. A.) 

Teşkilatı 
Esasiyede 

tadilat 
1 ı.ncld• ~ Baş tarafı b r JU-

ayrılamsı zarurt olduğuna göre raı 
zum ve lhtlynç göz önünde tutul~ef• 
Vekillikler adNl!nfn artması ,.8 ıcıc 
ruen:uttan birinin ilgası her ııdeS 
yapılacak hlr iş olduğundan tınas~ 
kaydının ana kanunda yer t~Ar ol• 
nııı muYafık olmayacağı nş~ ıArl" 
makla 48 inci madde tekli rIIl tef 
hasında oldugu gibi YekAJetle tabi 
kili suretinin mahsus kanu~frııınlt'
hulunmasr şeklinde değiş 
Ur.,. 

1 11 
ııO• 

Geçen senn lrnlıul cdilıniŞ or: tıılC• 
kiımct dnlrPlPrinin YckAletle JııılC" 
simi ve siyaı;i müsteşarlıklnr detlert 
krndaki knnunl:ı. Vekiılet r:zııı. ol• 
on ikiden az Ye on altıdan ·ııer ilY 
mayacnk ve Yekil.letı:ıiz vekı ıcJlfl111 
das olunabilecekti. Kanun t~eıctlt 
göre hu madde de değiştir~~ıııcıerl: 

Devlr.t işleri yeni ve 1t 0tııt9 
kurulmasını lilzumlu kılnca ·e cı.ıııı· 

• 11 teklif ' ıct1r• hu .ih<las. Baş' eki n bll0ce d• 
hurreislnln tasdiki ne ola attın d• 
Yeni proje ile aym şartınr ıın9sı 
vekil · a<l<'tlerinin azaltı 
mümkün olacaktır. ,.1·ıAt "' 

t tcŞ~ dil" Diğer tarnrtan veknle bllzı o-
"nzlfolerine alt kanunda. il~ bir P~c· 
ğlşlkllk1'1ri ihtiva f"den ) ~~r[Jıllcıc 
jf'! hazırlandığı haber ' 
dlr. 
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Softa ' • 
de ~~npırıla§mıı bakır mangalın dibin
lu ır ana, üç yavru tam dört kedi hor_ 
... ij>-o

1
r. Boyunlarını yırtık kilime dütı.ür-.,, §er·" $ 

da • on ayaklarını kıvırarak altlarm-
l·a t:>plcı.:n:~lar. Dördünün de açlıktan 

'1nlar1 b' 'b' . l·u . ırı ırınc yapıtı.mı .. ; surathrı · ·uı?l'\.. :ı :ı 
C uş; kulakları uzamış .. 

alt' ara tıvanda küçük bir elektrik 
'{ Putu, bon-:uklu bir tülbentle etrafı • 
~:~ döktımcsin diy..ı - örtülmüş küçük 

ilta k r . 
11 ' 1 ttınde bir sakakuşu .. 

el~k (b · h'b') k' b' kadın u evın sa ı ı , geç ın ır 
ça• · gam, kasavet ve hastalık onu 

ılllk g" .. 
~l'll ?iur:nüş .. Fakat cami yıkılmış 
iı;irıı a mıhrabı yerinde.. Orta yaşlı bir 
kf.L e, epey zamandır bir arada • nL 

'1Sız 
y • Yaşıyorlar. 
ııa " <o . f' ") b' k rlın • nun wısa ırı . genç ır a_ 

rlıı do, b~~ İ!~çi karısıdır. Melek gibi Yıl
ları a gundüz çalışır. İkisinin de koca-

gec.c isi"· "d' İl·' . :ıtsı ır •. 
•I k~dı d • • 

tın.~. n .ı, zaman zaman, ellerının 
1. gınt eti• . . ı· . . k t. 
tıkı • "nnın ge ırını atmış ma.ıı • 

a. tlır 
/\nlty · 0 tsunuz §Üphesiz .. 

A. • * • 
}'dınJık b' 

lia\ı' ır gece .. 
lc(Jc ;·

1 
bahar havası kadar gilzel.. Me

'tıaktan ı dız, bu kapanık odada otur -
tibe kaa sıkıldılar. Çıkıp dolaştılar. Fa-

Soı.. kar uzadılar. 
kfb, : 1

.ar kalabalık. Baba yani çar • 
d ctı bükük' k . • c fen adınlar, bırer ellerın-
lt. er ba 

tııı ' &tonlarını kakaraktan cami_ 
d" Yolun 
ıt., gcc • u tutmuşlar .. Bu gece "Ka-

ta .... ~ csıc:Ur B kü' ük' b'' "k """llicrd · u gece, ç , uyu 
~d c (Sakalışerif) in çıkanlacağr 

ı:ı es bir d" '1'\ltırı gece ır .• 
dıı.rarı ilrz.nın altında hanidir uyuşmuı 
rl\\ra,, tarıp bir his, anlan, camii dol· 
1' "' lllii ı. •lilınanların araama ailrükle-

lloruliu • • • l' ta .. Çarpılan alimet bir soba, l<i:1? ayazında bana mı demiyor. 
:~}'er· ~1Yah takkeli, kimi kasketinin 
..... ını ger· . . 1 

.,:"ı ba ıye. ~evırıp a mnr açmış 
• ı ten 1 açık. kımı yapı babayani, ki. 
c, ltaaç \re çok ıık erkeklerin d. gerisin-

ın fi 'l'cr sa armda yer aldılar. 
il\>' 

'a~alh 1
• narnazından sonra, simsiyah 

!Ctif) İ cıngözlü, kuru bir imam (Sakalı 
~hıı 0:taya çıka'rdr. Billurdan bir 
taltı~cr~~Çİnde bir kaç siyah kıl .. Pey_ 
~elek te llha.mmedin sakalı .. Yıldız da, 

O uaı-.,~Ynı §eyi dü§ünüyorlardı: 
ta "'"il b' ll:..i:sıu ınlerce camide, milyonlar-
?!~ ~Özü illan sakaJışerifi öpüyor, yilzü
~uru ~~ •ürüyordu. 

?tıuslii-. ınıarnın önünde elpençe duran 
d ,_ -11an1a 
ı«ır: rın arasında sıralarını sav • 
l\rıc 

tı asınd 
' \>ıldız ~.n gelen miyop bir kocaka-

\' '- Öpt~· durtü~lüyordu: 
lt Ut tUkr~n.~eğıt mi? Öptün değil mi? 

1 ~1 1lı.. ğunu .. Yut ki kalbine gitsin, 
v 

c, hafif • 
ı_ ...._ ~ ... · bır sesle anlatıyordu: 
ot() ınc d" 
b. }' . \>ı, .. 0 ncr dönmez bir fıncana 

r f' 'll!Unü b" 
,, 11\:an ır güzelce sil. Sonra, o 
"'111 suy , CtJe d''k u ayak basmadan bir yere 

C) l O n• • 
~ c Ol:ı " Qlr çıçek saksısına dök-
'lll. r .. Arnma, sakın unutma, kı -
~Ocalt ...._ crı. 
-... l) · . 

f~ '\t ..ınY<'da · . 
di~ ·1' Ja11 A zıyaretınden, ahrette §i-

or, İki g·· ilah mahrum koyma:ın !... 
l:ı ·, O? iki çeşme ağlıyordu. 

:ı ! da • ıtıı (: 
"'na d' ~ ...._ ~ z ınlediler: 

a b: tuhanı 
l)ıa r Çoc.uktm•iJe Hasan Hüsevi11 cla-
ıg~ _ arıa-:,ı ular: aç kalmışlardı. Fat-

"' ı. onı tq. ~i•!cı:-1 d' . arı. - canevine çeksin, 
. b,~ ınsi.tl d' 

ı~ ; l-v
1 

ıye - karınlarına 

' 

.... C!irı... p Yatırdı. Camuru valancık • 
h·. 'IC y ~ . J 

tl '"e··e l:a . o,:urur, ateşe ~ömerdi. "Pi-
U·" ar oyuyu ı •. '>ta"tr J n .... eııye avutma . 
~t . ı .. 

c· · lck t 
ı. lıtıt.. . c, Yıldız d • . . 
"'1'1 •t, dü iin" a, aç geçırdıklen 

'" i11tıa}·ı k uyorlardı. Karınlarına taş 
• a ledenıemi§tilcr . 
t\5 • "' • 

t,1, l~;·i k 
• ı "' :n vrılırlaritcn iht'ı .. -, . a· k 1 yar oır sa-
ı . rı " annrı .. 11 • • l . , ı::<i 1 • ~ :-ı . e ermı h avaya 

J,< r z crı n i ·· -· goı~e kaldırdığını gör 
..... "i 

a?'abb· 1 sen ıslah et! .. 

?MUU~ım;~ ) I 1 ·~Wn 
Yazan: Reşat Enis 

diyordu. Melek, ıihtiyar softaya öyle 
bir inirlendi ki: 

-· Hocam, sen daha Rabbinin nere· 
de olıduğunu bile bilmiyorsun!;, 

-????? 
- "Rab., gökte mi ki ellerini ve göz. 

!erini havaya dikmişsin 
-????? 
- "Rab, lamekan dır 1 •• diye siz söy-

lüyorsunuz. "O her yerde hazır ve na
zırd • r !. .. diyen gene sizsiniz .. Rabbin ne 
rede olduğunu bilmiyorsun sen: koca 
bunak .. . 

Softa cevap bulamadı.. Cübbesini 
. topladı. Sarığını bastırarak çabuk ça. 

b11k uzakl::ştı .. 
Yıldız, kahkahalarını püç tutuyordu . 

Re,at ENiS 

SaıırlJıiı©ŞD~~u 
öDçlYıvoırıaır 

Amerikalılar ne garip adamları 
Galiba işleri yolunda. Havai şeylerle 
uğraımıya vakitleri müsait. Sanki Jü. 
zum varmış gibi şimdi de bir (içki öl • 
ÇÜ9:i) icat etmişl(r. 

(İçki ölçüsü) den'r:t.:e sakın bunu, 
bildiğimiz içkileri, şarap, viski, ,lah ... 
gibi şeyleri ölçmiye mahsus sanmayı· 
nız. 

Amerikalıların (Dürünkmeter) dedik
leri bu ölçü, sarhoşların sarhoşluk dere 
cesini anlamak için yaptıkları sade bir 
balondur. 

İçki içtiğin saklıyan, sarhoş olmadı
ğrnı iddia edenler, bu balonu üflediler 
mi, derhal rengi değişiyormuş .. Bir ba
kıma fena da değil. Ağzı koklamaktansa 
böyle bir alet kullanmak aha iyi ... 

Harp es~ırn 
gl\Jıveırcn ını 

Moker öldü. Bu da kim, diyorsunuz. 
Belki de büyük bir adam, bir sinema yıl 
dızı sanıyorsunuz. Halbuki değil, bu, 
sadece bir gı:.ivercin ... Umumi harpte, A
merikan ordusiyle beraber Avnıpaya 

gelen, posta hizmetini gören bir kuş .. 
Moker; 1918 de, ilk s:perlerin 43 

kilometre gerisine mühim bir haber ge· 
tirirken yaralandı, sel gözünü kay
betti. Bu, son yolculuğu oldu. 77 ir.t..:i 
fırka ile Amerlkaya döndü. 

(M:yo Jersey) de, (Mamout) talJ:ye 
sinde tamam 19 sene bakıldı, b :slendi, 
rahat ve sakin bir ömür sürdü. (Wil
helm) adlı bir de arkadaşı vardı. Fakat 
o, bir harp esiriydi. 

(Wilhelm) in bir Alman posta gü· 
vercini olduğu zannediliyor. (Sen Mi
şel) de bir sipere di:şmilş ve ele geçmiş 
ti. Hala ayağında bulunan b!r halkada 
bir Alman taciylc 1917 yılında Bavyera 
da doğduğu yazılıdır. 
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Bir işçi gibi fabrikada çalıştım; hizmetçilik yaptım! (6) 1 
Memur başondaırı sa~mak nstnycır : 

Bizde 30 kuruşa adam c;alıştı-
rılır; başka yerde iş ara ! 

Başımı öne eydim, ağlıyormuş gibi dudaklanmı ısırdım, 
hıckınğını güç tutan bir yaslı haiinde geri döndüm 

Kapıcı fazla bir şey sormadı .. Yahut 
sormak istediklerinden, yüreğinin yuf
kalığı yüzünden vazgeçmiş olacaktı. 
Başını gene açık duran kapıdan yana 
sPllayarak: 

- H:ıydi, dedi, bir defa sor bakalım, 
bdki de işçiye ihtiyaçları vardır. 
Odaya doğruldum. Masa başında otu· 

ran, sırtına beyaz bir iş gömltği geçir
miş bayın yanına yakuştıın . 

Meşguldü .. Benim yanma sokuldu • 
ğumun farkına bile varmadı. Bir yan • 
dan sırtı bana dönük bir vaziyette san. 
d~lyroc oturan birisiyle konu_şuyor. bir 
yan:lan da elindeki kurşun kalemiyle 
bir takım işaretler yapıyordu. 

Biraz daha yaklaştım .. Azıcık bekle • 
dim. Hafifçe öksürür gibi yaptım. Na • 
file .. Bir türlü mevcudiyetimin farkın -
da olamıyor. Nihayet dayanamadım: 

- Bana bir iş verir misiniz? İJ isti.. 
yorur.ı, dedim. 

Ne yazık ki söylediklerimi de duyma
mıştı. Bense, sesime büyük bir hüzün 
karıştırarak söylemiştim.. Acaba, ayni 
tonla, ayni tavırla bu isteğimi bir daha 
tekrarlayabilecek miydim?. 

Beyaz iş gömlekli genç neden sonra 
oracıkta durduğumu sezebildi ve: 

- Ne istiyorsun? der gibi yüzüme 
baktı .• 

Boynumu büktüm ve sesime daha 
mahzun bir tavır vermeye :ığraşarak: 

- Çalışmak istiyorum. Bana bir iş 
verir misiniz? dedim. 

Bunu birincisinden daha iyi söyle -
miştim.. Adeta sesim titremiş ve omuz_ 
tarım çökmüştü. 

Bütün ümit kapılarımı daha ·ilk sö -
ziyle kapadı: 

- Yok kızım .. Bi.zıde iş yok .. İşçi _ 
lerlmzi tamam, dedi. 

Onun bu cevabı karşısında ha-kiki bir 
iş isteyenin yapacğI şey; boynunu bü· 
kerek kapıdan çıkmaktan ba~ka bir ıey 
olamazdr. 

Çünkü sözil o kadar kat'i, o kıl.dar 
kestirmeydi ... Ben bunu yapamazdım .. 
Kovuluncıya kadar bu isteğimde israr 
edecektim. Evvela duraladım .. Ne diye
ceğimi şaşırdım. Tereddüdüm geçtikten 
sonra, ona yalvarırcasına: 

- Ne olur, dedim, beni de alın! .. 
- Yok.. İş yok •. tş olmadıktan sonra 

yaratamam ya bunu?! •. 
Beni hala karşısında kıpırdamadan 

durur görünce başından savmak yolu • 
nu başka dilde aradı: 

- Hem, dedi, bizde 30 kuruşa adam 
çalıştmhr. Git, başka yerde ara kendine 
i§ .. 

- Zaran yok, dedim. Ben de çalışı-
rım, beni de ahn .. 

- t~ olsa ne diye almıyayım? Bir 

, 

ı yi 1.:alpli T.vı7nc1, 1}cni fabriT:.ayrı yerleş tirmcğe uğra§a<XJ.ğına sö:: verdi. "Hde 
uir öğle paydcsıt olsun cUı!,, dedi. Sevinerek paydcsu bc1;1iyordıtm. 

. ........................................... ···········: 
Röportaf ı yapan :. "i 

Nerin:an . i 
: ............................... ························ 
başka gün gene gel .• Belki adama ihti • 
yacımız; olur, seni de alırız. 

Fazla israrım, bu kapıyı yüzüme büs. 
bütün kapayacağını anlıyordum. Başka 
bir şey söylemedim. • 

Yalnız başımı öne eğdim .. Ağlıyor
mu§ gibi, dudaklarımı ısırdım. Hıçkırı.. 
ğrmı güç zapteden bir yaslı halinde geri 
ıdöndüm. 

Buradan hemen ayrılmamalıydım. 
Hiç olmazsa tekrar baş vurabilecek bir 
vaziyet yaratmalıydım. Kapıdan çık • 
mazdan önce : 

- Tekrar ne zaman gelebilirim? di. 
ye sordum. 

- t~in ne zaman olacağı belli olmaz 
kızım .. Yolun düştükçe uğra •. 

Dııarıya çıktığım zaman hala boy -
num bükük, omuzlarım çöküktü .. 

Kapıcı beni bu halde görünce, baya-
ğı mahzun oldu . 

- Ne oldu? diye sordu .. 
Sesime daha a-:.ıklı bir ton verdim: 
- Bc-ni işe almıyorlar! lş yok dedi • 

ter! ••. 

Bu sözlerim kendimde ummadığım 

bir tesir yaptı. Gözlerim yaşardı. Büs. 
bütün burnumun direği sızladı. O ka -
dar acınacak bir hal almı~ olacaktım ki, 
iyi kalbli kapıcı dayanamadı: 

- Kızım, dedi, böyle müteessir olmr_ 
ya lü~u:n yok. Allah büyüktür? Burada 

i~ bulamazsan kısmetini başka yerden 
verir. Hemen ümitsizliğe kapılma .. 

O bunları söylerken ben mendilimi 
çıkarmış, sonu gelmiyen göz yaşlarımı 
giiya kurulamıya çah§ıyordum. Gene 
sesim titrek bir halde: 

- Günler var ki iş arıyorum. Ner~ 
ye gitsem kapıları duvar buldum. Kim.. 
se yalvannalanma kulak vermedi .• Ne
redeyse dilenmiye çıkacağım. Evdeki 
ihtiyar ninem, her gün benden bir §CY 

bekliyor .. Satacak yorgandan başka bir 

şeyimiz; kalmadr. Nasıl ağlamıyayım? 
Mendili tekrar gözüme götürdüm.. 

Hıçkırır gibi yaptım .• Bu sırakla kapıcı 

bana yaklaşıyordu. Bense olduğum yer
de s:mki düşüp bayılacakmışım gibi sen· 
deli yordum. 

Kapıcının merhametti aesi, bugün bi· 
le kulaklarımda çınlıyor: 

- Dur ağlama! Hele bir varayım, 

ona ben de söyliyeyim. Belki seni bu

raya alını:. Birazdan pay&a olacak. .. 
Bekle ıurada... Fukaralık ayıp değil, 

insan namuslu, eıdebli olduktan sonra 

her yere girer, her yerde i§ bulur, üzül. 

me ... 

Demek kapıcı bana §Cfaat edecek, 

beni işe aldınruya çalı~ca.ktı. Kendisi-

ne gene hıçkırıklar arasında cevap ver. 
dim: 

- Allah senden razı olsun .• 

O benden biraz; uzaklaştı, sonra bir
i:lenbire durarak geri döndü. Ta yanıma 

kadar sokularak eliyle omuzumu tuttu; 

Sesinde biraz evvelki tessür yerine bir 
ciddilik belirmi§ti: 

- Ha 1 Bak hele ... dedi. Buralarda 
gece işi de vardır. İşbaşı akşam 7 ,30 da 

başlar 5,30 da biter. Seni gece işçisi ola. 

rak almak belki daha kolay olur. Ne der 
sin? Böyle bir iş olursa çalışabilir mi. 
sin? 

Birdenbire nasıl cevap vereceğimi kes 
tiremcdim. Biraz durakladıktan son • 

ra: 
Devamı var 

...... _. ............ _________________ llm:2 __________________________________________________________ ... 

Pencerelerden giren güneş ışığı Ye Paris so
tedarik etmenin anahtarını elime geçireceğim. 
Eğer bunu yapamazsam bana Londra, Paris so
kaklarında "gerçekten budala imişsin!,. diye hay 
kırabllfrsln .. 

bir sel!mdan sonra elindeki mektubu bana u
zattı. Bu mektubun içinde de, göstermemek is
tediğim derin bir şaşkınlıkla şu satırları oku
dum: 

Habi>rln deniz ,.e m~ra romanı O 

Yazan: Ali Rıza Seyfi. 

Otele geldiğimiz vakit sabah olmak üzerey
di. Hemen yıkanıp yatmak istiyordum. O kadar 
kaklarının büytik hnrıltısı içinde uyandım. Ya
tağımda doğrularak bu gece görüp ~eçirdiklerl
min karışılc, korkunç bir rUya olup olmadrğınr 
dilşUnmeğc başladım. Masamın üzerinde duran 
bir mektubu görilnce uzanıp aldı ve açtım. Mek 
tup dostum :Miı.rtin Halldendi ye içinde şu satır

'"Kaptan Bilak dün gece ziyaretile şereflen
dirdiği Türk centllmenl Mister Şahine derin say 
gılarını sunar ve o gece kendisine gösterUen ka
bul şeklinden doğan ha.kik! kederini bildirir. 
Kaptan Btlak şimdi Dieppe llmanında olup bu 
gece 11 de yola çıkacak olan La Frans yatında 
kendisinin misafiri olmağı kabul etmelt lütfunu 
Mister Şahinden kuvvetle ummakta, orada gös
tereceği misafirperverlikle dUn geceki kusurları 
affettireceğini bildirmektedir.,, 

yorulmuş, lırrpalanmıştım ki başımıza gelenleri 
düş!.lnmeğ'e bile takntim yoktu. Fakat, Martin 
Hail peşimden yatak odama kadar geldi. Karşım 
<la nya!cta duraı-a.k şu sözleri söyledi: 

- r.lister Şahin; ben ild saate kadar kapta
nın yatile seyahat için Paı-i~ten yola çıkacağım, 
beli:! epeyce vakit görilşemeyiz. Ayrılmadan ön-
ce senclen bir dilc~im var: Senin yat Kale li-
m:ınındn. Bu sabah oraya gidip yatınızla Ply-
motuh llmanın:ı gelebilir misiniz'! Orada Ame
rika handrralr La Frnncc yatından havadis soru
nuz. Bu. kaptan Dllakm kira ile tuttuğu yatın 
ndıdır. Bu rntt:- n halıer alman, be nden haber 
alman demc lctlr. Ben de - bu bilyük tehlikeye 
atıldı~ım sırada - arkamdan bir kişinin olsun 
beni itlemek dostluihınu göı;terdiğlnden dolan 
teselli bııln<'a';ım. Eğer benden hiç bir hahn ~
lam:ızs::ın bir ay bekle. E~e>r ölmüş olduğumu an
larsın s:ına \'<?rdiğ'im zarfı yırt ve k~ğıtıarı oku! 
tşin hi)vl" bitcccli: inl ummuyorum .. 

~Inrtin Hnll hıınları Rch·lediktcn sonrn Plimi 
km'"" •le ~ıktı YC odn<lan çıktr. 

7.a,·:tllı adamrn~ız! O sırada ben nn ı::ı l hllf"
hllirdlr1 ki: Ancak Uç ~ün sonra o zarfı yıı tmn
ga mecbur olncağım? .. 

-~-

lar yardı: 
"Daha on dakika vaktim var, burada sana 

son sözlerimi yazıyorum. Dieppcden geceyarısı 
kalkacağız. Eğer bana en kUçUk dostluğunuz 
yarsa yatınızla Pllmoutha gelmeği unutmayın: 
valnız size gUvenl:rorum .... 
• Demek gördüğüm şeyler bir rilya değildi, 
demek bir aptal sandığım, budala diye eğlendl
ı!im bu garip tngilfz bir kahraman yüreğine ve 
bir d~mirden merama sahipti! 

Bir anda heyecan içinde kalmıştım, yatak
tan atladım. giyindim. Salona indiğim valtit A
li ile tnci çay masasının başındaydılar. Çayımı
zı içerken otel garsonu gelerek birisinin beni 
görmek istediğini söyledi: "buraya gelsin .. diye 
re,·ap verin<'e içeri kimin girdiğini umarsınız? 

Akşamki cehennem bucağı odada gördü-
!'.-i.lm gemfcfJerden uzun boylu. zayıf (<Hirt göz· 
lü!) 

O hiç şaşırmamış görünüyordu . Arkasında
ki yeni elbise içinde çok iri. Hl.kin yakışıklı bir 
yat gemicisi olmuştu. tık önce lnciye, sonra bize 

Şaşkınlığım gittikçe derinleşiyordu . Kaptan 
Bilak denilen bu esrarlı ve korkunc adam benim 
kim olduğumu ne bfllyordu, nasıl anlamıştı. Ye
rimi ne çabuk öğrenmişti.. Demek 'Martin Hant 
de biliyordu! O halde dostumun kendisini gözgö 
re tehlikeye attığını anlamıştım. Onu kurtarmak 
için ne yapmalıydım? Gözlerim duvardaki saate 
gittl .. Oh, vakit epeyce gecmlşti .. O şimdi düş
manlarının pençesine düşmUştil btlel Eğer ben 
de heyecanıma kaprlıp da Dlcppe koşacak olur
sam mutlaka bir tuza~a. dUşecektlm. O zaman 
yardımımıza gelebilecek kimse kalmıya.caktı. 
Ve YazlyeU yıldırım hızıyla m~hakeme ettikten 
sonra. en doğru harekettin. kaptanın davetlnt 
kabul etmeytp kendi yatımla onun gemisini ta-
kip etmek ve serbestçe dostumu kurtarmağa 
çahşmnk olduğunda karar kıldım. Önilmilzde 
bekllyen "dört gözlU .. ye dedim ki : 

- tik önce şuradan bir viski içinizı sizin gi
bi gemicile r karada , ·iskislz dolaşamazlar, sonra 

D9": Devamı var 
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rti_ endisine ·Allah gibi tapını lan 
hükümdar- bütün ömrünü 
kaşınma la geçirnıiş ! 
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Her gelip geçen, w.astaya yak!a~ır, derdjnl sorardı, vakllle aynı has?ahğa 
tutulanlar, kendllerına iyi eden ilacı tarif ederJerdı 

B AZI hasta ruhluların zannettik 
leri gibi zamanımızda hastalık 

larzn nev'i, hastaların sayısı artmı} de 
ğildir. 

Geçen yüz ydlardan kalma eserlere 
bakıp da o devirlerde doğmadıklarına 
tetssüf edenler hiç Ş.Jphe yok ki yanılı
yorlar. 

Eski adamlar daha sağlam, dah:? me
tindi diyenler, bu kanaat!arini kuvvet
lendirmek için müzelerde, aile koll,.k::l· 
yonlannda bulunan ağır zırhlan ~ö:te
rirler. 

Hakikaten eski devir adamlart, ağır 
Irklarına rağmen bu zırhlan taşırlardı. 
Fakat, şunu da unutmamah ki kaplumba 
ğa kabuğuna benziyen bu kaplara firen 
muharipler, ancak at üstün.de mahabet 
gösterebiliyorlardı. En büyük yükü de 

tltlarındaki zavallı hayvanlar taşıyorlar
dı. Zırhlı adamların yaya yürüy:işleri 
de, sudan çıkan bir istakoz yürüyü§Ün· 
den pek farklı değildi! 

Sezostrisin mumyası 
Tetkik nazanmrzı 1:ıiraz daha eski 

devirlere doğru çevirirsek göreceğimiz 
şeylerin pek o kadar cesaret verici olma
dıklarını anlanz. 

Büyük (Sesostriı) in üç bin öu ka
dar sene evvel tahn"t clunan mumy<ı.sını 
1881de (~aspero) mezarın.dan çıkardı. 
En büyük aF ;nle;: tarafından tetkik o
lundu. Mumya, bu alimlere anlattt ki. 
Allah gibi s::vilen tanıI.:ın. bu hü!a~ m
dar mUzmin b:r lnst.: lrğ;ı müpteıa ~lrr. Ve 
ömrünü ka~ı"m:ıkh r;cçirmi~, bir grce 
rahat yüzü görm::r~~f r ! 

Biraz dah ;ı iler;ye, on on il:i L :ı vıl 
evetine çıkars:ıl:. rrli:;t~'-~!at :.ı i o ıl:: r· 
nin tetkikle :in~cn e~ .. a ·rmı;;ın p~'• c.. • " · 

<lar gıpta cdilec ::!: h:ıl .:e olrr.:- ;! 1·1; -;:.-· 

görürüz. 

Eski eserleri b:.::m::'.: :ç!n y:ı;-·~:~ l::.f 
riya.tta tesa.düfen birçok kemikler ~1ka
nlmı§tır. Bunlar, yırtıcı hayvanl:ırdan, 
sisten, kar tipilcrinden ve ya nehirlerin 
taşmasında, dağların heyelanından 

kaçan zavallı mahlukları hatıra getirir. 
A.ı.:ının, tedavi ve iyi olmak arzula

rını doğurduğu muhakkaktır. Eski in
sanlarda biri birlerine yardım hissi çok 
daha fazlaydı. Yaralılara, hastalara dik
katle bakıyorlar; bunlan vahşi hayvan4 

lardan, soğukdan ve ya sıcaktan muha
fazaya çalışıyorlardı. 

Bundan ba}ka, tedavi edenlerin, kı
rık uzuvları birle~.:i:rmek usulüne de iyi
ce vakıf oldukl:ırı anlaşılıyor. 

kenarına giderler, sivri kamışlara daya
nır ve butlarındaki damarlardan birini 
açarlardı. Bu suretle fazla kanlarını akı· 
tırlar, sonra bu yarayı çamurla kapatır
lardı ..• .. 

\ 

Babilde hasta1ar mabede 
götUrüliirdü 

(Hero.dote) a göre Gildani papas
ları doktorluk yaparlardı. 

(Babil) de, hastalar mabede götü· 
I'Jlür, ayin esnasında mukaddes su ile 
yıkanır, temizlenir, sonra umumi mey
danlara naklolunurdu. Her gelip geçen 
hastaya yaklaşır, derdini sorardı. 

Bunlar arasında vaktile aynı hastalı
ğa tutulan biri mutlaka çıkar, ve bu has· 
talıktan naııl kurtulduğunu anlatırdı. 

Kullandığı ilacı tarif ederdi. 
Bu tedavi usulünün içtimaı bakım

dan bir faidesi vardı: hakiki hastalar öl
mekte gecikmez ve ırk istifasrda ken
di kendine yapılmış olurdu. 

Çinlilerin kemik mıskaları 
Yalnız memleketlerinin değil, dün

yanın en eskisi olduğunu iddia eden 
Çinliler, tedavi usullerini bildikleri kl
di:ıs:ndadırlar. H:ılbuki Çinin birçrık yer 
Jer:nde hala te::lavin 'n ne clerr.e!t o:dııf,t:
n :..ı bilmeyenler van:ır ; Bn tch!i'-e ıi l' ;::::
t.ıl ı !dn rı halti karl kt:roZ"~a ker!ı··:n.fan 

1 • al"'-'•, '.,,•., .·, r"' l ş·- :ar } ~!'· an nluS ~< ~,ı. ... '-"""~, ye l.7. .. .. • 

Hollandalı '.:errah (Ten - Rehyn) 17 
inci yüz yılda, Ç'.nde pek rağbette olan 
bir tedavi usulünden bahseder: ine~ çe
lik ve ya gümüş iğneleri vücüdun ağrı
yan yerlerine hafifçe batırmak ... 

Eski devirlerin tedavi usulleri hak
kmda bazı r:kirler elde etmek igin şim
di de (Homer) i dinliyelim: 

(Homer); (Esculape) den bahseder. 
Eski Yunanlılar doktorlara bu ismi ve
rirlerdi 

Sonralan Yunaniıtand21. (Escupeion 
Sığınma yerleri) yapılmıştı. Zama
nımızdaki sanatoryomlardan farkı vlma
yan bu yerlerin gölgesinde, yavaş yavaş, 
ilmi tababet doğdu. (EL•.:ulapios)papaa
larının hilelerine, şarlatanlıklarma rağ
men günden güne ilerledi. 

(Sığınma yerleri) ne her gelen alın. 

m.ryordu. Bunlar ilk evvel (Mukaddes 
kaynak) da yıkanıyordu. Kendilerine 
kaynaktan bol bol su içiriliyor: meyva, 
bal ve sütten ib.:rct hafif bir ycmel; ve
riliyordu. Hastalar, yataklarda değil, 

asap bozukluğundan ve uykusuzluktan 
şikayet c.diyordu. Perhize devam etmek, 
rahat uyumak suretile az bir zamanda 
iyi oldu. 

Yunan papasları, hasta1arı tedavi hu
susunda pek büyük maharet gösteriycr
lardr. (Srğmma yerleri), mükemmel bi
rer (Sıhhat yurdu) i.di. 

Romada, lsadan 450 yıl evvel, büyük 
forumda 1 Z tablo vardı. Bu tablonun ü
zer :nde ana yasalar yazılı idi: 

"Şehir içinde mezarlıkJar ku ·mak, 
ölülerin takma dişlerini, bu dişleri biri 
birine bağlayan altrn telleri çalma~ i~in 
mtzarları açmvk, ilah ... ,, yasaktr. 

Mezarlıkların şehir içinde bubnma
sı tehlikelidir; İçilecek suya kan,mak 
iht:mali vardır. 

Romalıların takma dişlerine gelince, 
bunlar b!ldiğimiz di~ler gibi por::ı::lenden 
değildi. Para mukabilinde fakir genç
lerden alınan ve ya esirlerden zorla sö
külüp çıkarılan hakiki dişlerdi. 

Vebadan korkan Roma 
Roma: İsadan 290 yıl evvel zuhur 

eden müthiş bir veba salğınmdan 90nra 
büyü~ bir korku içinde (Askılepios) te
davi uıulüll':.i kabule mecbur kaldr. Ve 
bunu Latinceye çevirdi: (Aesculapius) 
dedi. Fransızlar da (Eti.:ulape) tarzında 
kullanmaya bagladdar. 

Eskiden ltalyada su ne tedaviye çok 
ehemmiyet veriliyordu. İmparator O· 
gµst iht.iyarla.rmş, hayatını uzun müea· 
.delele geçirmekten mütevellit bir yor
~unlukla bitkin bir hale gelmiş~:. Öm
ıünü, duvarları ktirk kaplı bir odada ge· 
çiriyordu. 

Büyük tarihçi (Sueton) nun söyle
.eliğine göre İmparator git gide hafifli
yor, gün gı'..inden eriyip sönüyord:ı. 

Doktor (Antonius Musa) İmpara
tora soğuk su baııyosı.:nu tavsiye etti. 

İmparator; her sabah banyo yapıyor. 
c:çık hctva.da geziniyordu. Az sonra i~ti
hası yer:ne geldi, ve iyileşti. Roma se

vinç içinde şenlikler yaptı ve (Anhnius) 
büyük bir töhret kazandı. 

Ça y ziyafeti 
Karadeniz Talebe DlrJttı Başkıınlığmdan: 
Birllg-iınlzln 28/ 11/ 987 puar gilnU ııa.at 

16 da EmlnönU Ha!keVinde çaylı tanışma 
toplıuıtısı vardır. Çay paraıııızdır. BUtUn Ka. 
radenlzlllerıe. Karadeniz Ji~elerinden mezun 
arkad.a§lar da\•eUyeslzce gelebilir. 

Yeni Eserler: 

Çocuk Duyf:{usu 
Çok faydalı yazılar ve resimlerle intişar 

etmekte olan haftalık çocuk Duygusu g-a.ze. 
teslnln O cu aaym çıkmıştır. 

Çocultlarmuza bilgi ve yurdumuzda en çok 
okunan bu gtı.zeı mccınua.yı bUtUn çocuklara 
tavsiye ederiz. l!'latı her yerde 15 kuruştur. 

Sinema O bjek t if c 
En son sinema haber!erini ve ha!tanm 

film tnevzutıırmı yüklU olan bu ııalon mec~ 
muasınm 7 tncı sayısı de. çıkmıştır. 

Satıhk 
motosiklet 

(Pline)ye .göre, buglin bile tasvip 1 kuru yapraklar, çimenler üzerinde ya· Standart markalı, beş beygir kuv-

1 n b"zt t eclavi usullerini, Mr:mlı!ar l tıp uyuyordu. vetinde çok az. kullanılmış bir moto-
0 una ... . . • l kt t t b 1 
h . n1 :ır''"n ö :!r~nmışlerd:r. ·1 Yunan papas arının mehaı eti siklet 350 liraya satılı ır. s an u -rıy\i ;t ' ~· ·· <> • 4 2 

:fıb;:;:d<'. , 8 ~ aj·~rr!arı fazla grch nw- ı Bir gün buraya zengin bir adam da Cağaloğlu yokuşunda 4 • numa-

25 tltlNCİTEŞRİN -~ 

Ço<elb!lk lhl©ıft~~o 
Hediye kazananlarn1 

isimlerini neşrediyorut 
Bilmecemizln halU (Üzüm Uzüme baka 

baak kararır) tdl. 

BiR HOKKA T AKiMi KAZANAN 
Birinci: özin EmlrgAn orta okul 

BİR BÜYÜK LASTİK TOP 
KAZAN AN 

İkinci: BUlend Varol Boyacıköy 

' 
BiR ŞiŞE LOSYON KAZANAN 
ÜçllncU: Behire Gazi Osman pB.§a orta 

dirne1:taPl 
enstltUsU 93 - Hulki Bengi E ~ezJ!ıe 
94 - Perihan Altmel Fener 95 - y ı,eb.. 

kr TUDÇS Arar KUçUkpa.zar 96 - ŞU a.n t çorlıl 
leblcl mahallesi 97 - Samiye Aykııı;: J3. 6t 
98 - Edip Sıraselviler 99 - :Mual J1&Y• 
Uncu okul 100 - Mustafa Nurdank&llun Jo.C' 
da.rpaşa Usesl 101 - Hadiye uzakg 

10
3 .,... 

badem 102 - Fikret Ersu Beyazıt utıeccel 
Fazilet Ba.,er Alman lisesi 104 - !.! ıniııl 
"akmak 17 incl okul 105 - Melek şeıır~alle 

okulu. "' 077 -
106 - Gillçen Aksel Eskişehir 1 109.,... 

BiRER ATLAS KAZANANLAR Azat Pangaltı 108 - Burhan Beşlkitusta!• 
1 - B Çaı'tlI Same.tya 2 - Sahure Kapı Süheyla 54 ilk okul 110 - .?ıt{. M· .-.aııre. 

ağzı mektep sokağı 3 - Yurdagtll Sirkeci 
0 

s:-·~ 
4 - K!zrm 13 üncü ilk okul 5 - Esenhan Demirkapı 111 - A. Nuri E'-1rge )lııkad 
Samatya 6 - Eşber Fatih 7 - Nusrat LA_ kapı 112 - Mükerrem Sirkeci U3 -er 1'· 'l'· 
lell 8 - He.111 Zile orta okul 9 - MUrvet des 27 inci ilk okul lH - yuzallp!t<OlçaY 
parlak Muğla 10 - Vedat Pulgo Fatih Na.. N. Camii ~tkmazı 115 - Seyfeddin 

11
1.,... 

dide Sofular ca.duesl Kadribay sokak 13 Kumkapr 116 - Hayrilnnisa l{.adJrga gerııal 
BiRER KALEM Hayrünntsa nıkolçay Kadlrga 118 ;- r\'.UçUl< 

KUTUSU KAZANANLAR . Kadlrga llk mektep 119 - seytedd aır çe~ 
11 - Müzehher Tozun Üsküdar 12 - Halt 

ltı Pertevnlyal fü:esi 13 - Ziya kamarot H 
- M. Cemli Şehremini 15 - Şadiye Mev. 
levihıuıc 16 - Hicri erkek lisesi l7 - Hak.. 
kı Co~k.un Tqka.ııap 18 - Bahaeddin Fatih 

orta okul 19 - Kenan Tak.sim orta okut 
20 - Necati lstanbul erkek lisesi 21 - Se. 
dat Görgcç Aksaray 22 - Müjg n Barar 
Kocıı.mustota paşa 23 - Asuman Nedim Ak 
kuzu 24 - Fehamet Bilge İstanbul kt: lise. 
al 25 - Fahriye Uluç Fatih Nezihe çapa 
öğretmen okulu 

BİRER SABUN MAHFAZASI 
KAZANANLAR 

:l6 - Orhan Uyııal Fatih 27 - H . Bllgeç 
İstanbul 15 inci mektep 2Ş 8- ~an Ayten 
Deşikt.B.§ 29 - :t-."Nuredclln Ekren sanatlar 
okulu 30 - İsa tramvay §irketlnde vatman 
Sl - Faruk Topkapı 32 - !ı;tepan Taksln:ı 

Yıldız çayevi 33 - Nuri Gelenbevi orta okul 
34 - Ömer Erson Sirkeci 315 - Feyziye 36 
- öntan TUrga Şehza.deba.şt 37 - H. Meh.. 

pare tıtfklal lisesi 38 - Cezmi Sezer 3 tin.. 
cU okul 39 - Azra Vildan Ankara 4.0 - E11 
za Lede. kız kollejl 4.1 - RUstem Doğacak 
Be§ikta.ş 42 - Necla K&ııau Bakırköy 4.8 -
Şadi Ağon A§ıkp3,1a 44. - Recep özca.ıı ÇL 
çekdağı 4.ri - Salm Ba.rlahl Twını orta 
okul 46 - Tabla Bursa 4.7 - Feyzi Bqkal 
Bakırköy 4.8 - ÇeUnoğlu 12 inci ilk okul 
4.9 -- Nevzat Gençay Eyüp Ba.11 Aktunç M 
Uncu illt okul Nur!ye KaragUmrtlk 1Uc okul. 

BiRER DEFTER KAZANANLAR 

51 - Seniha. kız orta okul 52 - Cacldan 
Kandilli lisesi 53 - Necla. Ongan Ankara 
54 - Rulm Co§kun Kasnnpa.şa 155 - Ahmet 
Taştepe İstanbul Gelenbevi lisesi 56 - F. 
Mukaddes Fatih 57 - M. Ergun Çatalca 158 
- Samlyo Tanrıverdi Baydar 59 - Fikret 

Tecimer Senbcnva. GO - çetlngünU Tünelba. 
şı 61 - A. Zekl Vefa. erkek lisesi 62 - Ftr. 
devs Biler KaragümrUk 63 - Sevim TUzer 
çatalca 64: - Cahl c Pertevnlyal U!!esl 65 -
N!yazl Bıı.kırk6y 66 - Tevfik Tezcan Ka. 
sm:ı.pa§a 67 - Mustafa Okan Galata 68 -
H. Güngör BeşlktB.§ 69 - Bahaeddin Soydan 
bey Beyoğlu 70 - Yıldız U.leli 71 - Nerl. 
man Fethiye Caddesi 72 - Hüseyin Santır 
oğlu Kadılcöy 73 - SehamUray Cağaloğlu 
74 - !stavro Dıımyanoğlu Beyoğlu 75 -
Gll.zln Akay Tophane • 

YAZI SİLMEK !Çt:N BİRER LA.STlK 
KAZANANLAR 

76 - Güner Heybelle.da T7 - Kemal Twıç 
ay oarUuefaak Usı.ııl Zerin Okay Şehremini 
78 - Necmiye öı~n ~Y1lp 79 - İsmet Se. 
rln Galatasaray llscsl 80 - Mahmure An.t 
Beşilctaıı 81 - Rl!at Veca lisesi 82 - Seha.re 

özcler Kocadcde Silistlre aokak 88 - Emin 
Dörtar Mecidiyeköy 84. - Dürdane Mecldiye 

köy 65 - Nezihe Hocastna:ıı. mahallesi 60 
nume.re. 86 - Mahmut Sirkeci 87 - Muza!. 

fer öncilkol Bahçekapı 88 - GllUn Sarıtepe 
baııı 89 - Müberra kız lise.si uo - M. Ke. 

.mal erkek ııaesl 91 - N. Yeniçeri Beyoğlu 
12 inci ok ul 92 - Handan İlhan Selçuk kız 
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Aya!'lo!ya 120 - Adalet Kuyucu~~ 
12

2.,... 
me 121 - DUrdane Şişli MecldlyekoY J{adir, 
Müfide ı<:uunpaşa 123 - Sal haddin 

12
5.,.. 

~a 124 _ HUsnU Akalın ticaret HııcslııZl l{fl.. 

Seyfeddin Kııdlrga Şeh~uvar beyçıktn 

lime Edlrnekapı GUlgeçmez. ------

Kahve 
memleketinin 

diktatörü 

Getuliv Vargas 

U<l~i 
d.. ·· ·· (BrCZ ı · Kahve satışı uştu mu . deı:dı 

heyecana gelir. Bu memleketın 

de bu.. k n eıı 
Am · anı Brezilya; Cenu1:ıi en . le ift'' 

büyük bir memlelcetidir. VaktıY. bil' 
·· federatıf paratorluk idi; bugu~ . bUtiil' 

cumhuriyettir. Mevcudıyetı de, _ı. .. e.re 
• • v • kcı.ı•T J 

dünya halkının lezzetle ı~ıgı 

bağlıdır. . . .~· Jcahveteı:J.ıe 
Brezilya; yetiştıridıgı ... tet11itl 

dünya ihtiyacının yüzde ellısını_tti 111it 
eder. Kahve satışı yolunda gı. ye , 

. ·n . neş'elerı . Brezilyalılann keyı en, ş1c bit 
rindedir. Zevk ve eğlenceden b<' ;ur , 

ah abat otu 
§CY düşünmezler, r at r atı''' 

.. k " dcı:ntarı s lar. Dunyamn en sa ın a 
smtz. 113tı1· 

Fakat; fiyat düştü , kahveler rrıele• 
madr, depolar çuvallarla ı~oJdUı a e)-if , 
ye para verilmedi mi facıadır. J{ k sıı· 

Bulanı ten, ne§'eden eser k almaz. ycıa.rıa 
da balık avlayan politikacılar me. t..af-

. 'kteı:ı ıı 
çıkar. Faşist, komünist tahrı rıe ete 
!ar. Memlekette ne rahat kalır, 

sükun.. . . ıdır • 
Getuliv V.argas : h ürriyeti kail 0ıdıt

makla, diktatörler sınıfına da.h 011ı.ı11 
~ ·1· t . .l kt·r gu, _j" gunu ı an e m:ş kıeme ı · nda V"'' 

ilk te: rübesi değildir. 1930 yılı idare 
) tıı11 general (Flores da hında . yeSİl1 : 

ettiği bir (hükumet dar~Sl~ ~1~esı 
de iktidar mevkiine gelmıştı. 

3 ikincikbunda bitecekti. . rrıeto4 
Binaenaleyh, Vargas'ın Faşıs:raJta;"l 

t · et t rı ları aleyhtarları, meşru ıy r"'eira11ı 
partisinin naınzel:lıi , doktor O 1 

etrafında toplandılar. k 13el1<1 

Fakat, intihabat olrruyaca ~;oıii P 
de ileri de, yeni hükumetin konıacaktır· 
tında arzusu dahilinde yapı z;aııısıı 
Ye~i Brezilyanın dostları, son rttırııl1 • 

tarda ticari münasebetlerini 
8 1t~ıl>'8 

• r 
mühim alışverişlerde bulunanı c:veri§l~ 

1 akt Bu a ı~ 1''' ile Almanya o ac ır. satı1ı1' 
1
, 

arttrrılacaktrr. Atmanya.nın dx1'• fi 
kl · var a.1<· çok eski toplan, tüfe en .

1 
a 1a' 

ka.t:: ı . c· kat Almanlar, bunlara mu ~ııt ı~ 
lan kahvelerin hepsini r;.bat r 

·-.:ı mHevip yağlandtlar mı {Nil) gelmişti. Hazımsızlıktan, kırıklıktan, ra.cln Foto Aliye müracaat. 

cceYwCSC ·• J" ~~~~~....:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~....LI_._ 
bilecekler mi?. 
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~ ~::.. R A ıf A N K J Z~---------
de,. • ona baktı. Trankavel döndU ve ç:>ı jp af dileseniz bile, sizi öldürc'.;e-
:erdivenleri indi. Bu esnada başka ~im. 

r lcapıcı, halk arısında ıesleniy'lrdu: Ve b'r yıldırım 9:.iratiyle kılıcını u-
- Möayö US baron dö Sen Priak!.. zat;ı.rak bığırdı: 
'l'rankavel h!ddetle mınldındı: - Al işte! ... 
- Sen Priak bekleniyordu 1. Kardi· rrankavcl de gülümsiycrek: 

!\alin yanına girecek r .._ Aldım! 
h' lCapının önünde, ipekli, koyu :navi Dedi ve onun darbesini bertaraf et-
i ır kostüm giymiı 1apkasmı beyaz tüy· ti. 
erte silılemiş, ıık bir!sine çarptı. Nefes n~fese gelmi§ olan Sen Priak, 

h Bunan üzerine acam, sert bir sesle rakıl.ıini ayakta görünce hayretler için-
afrrdı: de kaldı . Bu tereddüt ancak b!r saniye 

- Dikkat edin! Küstah mösyö ı devam etti ve tekrar diılerini sıkarak 
1'rankave1 di§lerini g •.:ırdattı: hücuma başlQdı. 

- G Bu defa. Trankavel bağırdı: özlerinizi açın, züppe! ... 
tı• lieınen bir'birler· .. · tanıdılar ve ay· - Ş'mdi de sen al bakayım! 

1 &lınancla bağırdılar: Sen Priak dizleri üzerine yere yıkı-
- S:n Priak ı lırken, dilello üstadı da, kılu:ınr çayırın 
- T üzerinde ı"lerek, yerine yerleıtirdi. 

rankavel !... · d h. 
~'- MağH\p olan rakibine, içıp e ıç bir 

ı. QCn Pr:ak hiddetinden earardı ve 
C\.ilrcU kin bulunnuyan bir nazar atfet~i ve 
bit nalin huıuruna kabul edilece&ini gözlerini kapadığını görüJ. Gülümsiyc 

t tınuta::ak bağırdı: 
rek, §Öyle mırıldandı: 

lt,d - lkinci bir hakaret 1 Dotruıu bu _ Molüs yanılmı§ .. İşte bu kadar 
btt arı fazla! Kulaklarınm kesmek için. methettig; i adam O'öğ&ümü delemedi, 

•lctaın.ı kadar, beldiyem:m !... • 
"" Maamafih, •unu da itiraf etmeli, ki sıkı 
HanJcavel de: :s 

bir döğüşçü . iki defa eırail, bana 'pen. 
l\ı--.. PeJc ali 1 dodi. Şu halde, suratı· çcsirıi uzattı .. zavallı! .. Nemelazım iyi ti: .lnclirmiı oldutum silleyi hemen döğilşUyor ... Dur bakalım, onu haldka· 

di iınwryacıtım. GeUn 1 ten öldürdüm m:i? 
bir •iri köpürerek, detir iae, hiddetini D:zini yere dayayarak <>nun üzerine 
h~ bopltmak imklnmı bulduiu iç;n, doğru eğildi, ipekli yeleğini sıyır.dı ve 

ı daha sakin bir halde, }~:lrUdiller. ince bir kan aızııı ıördil. 
<ia.1t ~uayaJ meydanından çtkarak. be! _ Oh! ... Ne ise! diye mırıldand ı 1 .• 
t, l1'ada ıurların yanını geldiler. Sığ 
ııt•ftı, •essiz bir tehdit olan Bastiy ha

t:hanesi vardı. İlk burçda durdulıır. 
ta. l"lfta kinıselcr yok. Sen Pr:ak man· 

1111:"u çıkardı. Bir an için.ele ·ıaziyet al 
tl"l,r. Sen Priak derhal taarruza reç· 
~aç e de, Trankavel onun darbelerinden 

ntnıa~ıa iktifa r.derek: 
\... -M .. öd wqtiln . osy ·• edi. dünkü k'jı;tahlrk V(; 

tiy, llU 1aygı11zlı~ınız::bn do!aşı tar· 
'"'rlrsentz, ıiıi ıerbeıt lnrakmn .. 

tt .. ; 11 Priak hiddetle di~lerini gıcırdı:t· 

- MösyCS, diyo balmh, dic iiıtü 

Ağır değil... 

S:vinç'e ayağa ka~krr.ak üzere} di. 
b · rdenbire, eti, kanlı göğsün üzerin:}, ki 
b"r k.iğ da ilişti .. Kigıdı aldı, açtı ve 
ok®u ... Bu, Sen Priak'ın huzura kabul 
edilmesi için verilen mektupt:.ı ! 

Bu esna.:la, yaralı, gözlerini açtı bir 
hiddet Urpert'si bü:ı:.in vücudunu sarstı. 
Sonr~. hareketsiz kaldı. Trankavcl, 
mektubu eıın.oe tutuyor, elleri hafifçe 

titriyordu. Kafasının içinde bir dliıUn
C" va,.dı Hangi ciüt:.ince? .. Bu pıektubu 
almak. Kardin;ılin sarayına ı:tmek ve 
derhal huzura kabul edilmek r ... Kardi· 

.~ 
c: .... 
cıs ... 

1 
s 
1 

KAHRAM'A:N KIZ 

Lombar aokağından ceçiyorlardı. Ümit 
siz bir çığlık, onları birdenbire liıı>ertti. 

Montaryol: 
- Birisini boğazlıyorlar, galiba ... 
Dedi. Molüs de, mutat sakin tavriyle 

cevap verdi: 
- Canım, kimbilir mangi burju

anın paralarını aıırıyorlar. 

Sent Avua tokafının yanı baıtan 
gelen ıes mütemadiyen bağırıyordu: 

- İmdat ı lmda\ 1 
Trankavel arkadaılarına dönerek: 
- Şu :zavallıyı kurtarsak mı acaba? 

diye ıordu. 
Molüı soğuk tavriyle: 
- Böyle pis itlere mMlahale etmek· 

ten hoşlanm:ım am:ı, dedi, m:ıdemki iı
tiyoraunuz ..• 

Üçü birden, bir tek kelime söy:eme
den, otarafa do~ru atıldılar ve, tam 
rahip K:<>rinyan oınuıundan yaralana
rak düımek üıere bulunduğu bir sıra
da, Annaiı'in dört şövalyesiyle karşı 

karııya geldiler. Arbede 1:ayet kıı;a sür
dü. D~a ilk çarpışma.da Büsyerlc 
Fantrayın kılıçlar§ düşürüldü. Scvers 
iae yaralandı. _ 

Annaiı etrafına bir nazar atfede
rek vaziyetin vahim olduğunu anladı, 
amitsiz bir tavırla kamasını kılıfına so
kup, a.damlarına bir şiaret yaptı ve bu
nun üzerine hep beraber çekilerek, ka
ranlıkta kayboldular. Yalnız, ilk :ında, 

B " syer, Trankavel'in arkasına sokul· 
m:.ıştu. Fakat Hontaryol onun krt.•..:ını 

erncıen dü1ürerek: 
- Dikat Trankavel ! diye b:ığırmıı· 

tı. 

Rahip heyecanla: 
- Trankavel 1 diye mırıldandı. De· 

mek ki bana hilcum eden Trankavelle 
damlarıdır! Bu adamlar, zannettiğim 
gibi soyguncu değil, Kardinalin düı

ır.anlanydı 1. .. 
Annaiı ö Leıpar da, Trankavel iı

r.ı'ni duymuştu ve o da kendi kendine 
şöyle m·nldandı: 

- Trankavel !... Her hale rahibe re· 

fakat eden, Kardinalin milritlerlııden bl 
ri olacak ı Öyle olsun bakalım 1 Jtlbt 
unutma ki, seni de nefret ettiitm ~ 
mahvetmek iıtedifim inaanlann Uttetl 
meyanına ithal edeeefim r ••• 

Mütearnzlar cfttilrten 80ftl'a, MolU. 
rahip Korinyanın ollzerine ellldf. yele
ğini sıyırdı ve uzun müddet yarayı tet .. 
kik etti. Sonra Trankavel ve nihayet 
Montaryol da ayni veçhile hareket etti• 
ler ... Fakat tam bu sırada, rahip ken• 
disine gelerek, yerinden fll'ladr, karp• 
$ında duran meçhul adamlara baktı, 90ft 

ra, bütün kuvvetini tophyarak bir ham
lede karanlıkta kayboldu ... • 

Trankavel gülerek: 
- Ama dokuz tanlıymrı ha I .. ~edl.ı 

Montaryol da ilivt etti: 
- Herif te§ekkür etmefe bile Ul· 

zum görmedi l 
Molüa bir teY söylemedi... Sent • 

A vua ıokaiına pdiler. 
Korinyan'a gelince, o, illi ,Uz metre 

kadar koştuktan sonra durdu. Fena haJ 
de soluyordu ... VUcuc:Ulntl yokladı Ta 
sonra gülmeğe baıladr. 

- Omuzum yırtılmıJ .. Bir flY de. 
ğill Onlardan kaçtım ya, nıeJele bun· 
da ı... Vay abdal herifler vay 1 Tann 
Korinyan'a b!r çift bacak venait kil., 
Hele bir ıu mektuba bakalım ... Mek· 
tup ... 

Korkunç bir inilti btW..in vücudunu 
ürpertti ; mektup kaybolnıuıtu !.. Kay• 
bolmuş muydu'! .. Yoksa çalınımı mıy· 
dı? ... 

On dakika ı;onra, l{orinyan, rr:u~a
fızlann mümaneatına rağmen, bir kasır 
ga gibi, Rişliyönün odasına g'.rlyordu ı 

- Monsenyör! ... Ah f Monaenyör! .. 
Hücum ettiler!... Yaraladılar!.. . Melr
tu ! .... Kraliçenin mektubu!... Çalın.dr !... 

Ritliyör..:in yüzU bir 6lü yüzü cibl, 
bembeyaz kesildi. 

- Çahndı mı~ 

D 0 ye bağırdı ve b~§tnI, •.:eli!dtn bal 
tasına arzediyormut gibi, 8nüne eldL 

Korinyan kekeledi: 
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--------------------------r.-.~..__ ~--------------------------- Trankavel tarafından çalındı ı ... 
Kardinal RiJliyö, bu korkunç habe

rin tesiri altında, birkaç dakika eziJdi .. 
Bu mektup, 1:iphesiz, krala gösterilmek 
üzere çalınmıştı!... Demek ki, her ıey 
bitmi§ti... Sonra, daha korkunç bir dü
şünceye saplandı: Kendisini bir tuzağa 
dütürmüşlerdiJ Korinyanm sözleri, 
Luvr sarayındaki casus madam dö Jiv
rey:in teminatı, An d' Otri§İn tebesail
mll, evet, bütün bunlar, ıüpbesiz, ken
disine itimat telkin etmek, sonra, uçu
ruma sürüklemek için tertip edilmiı 
olacaktı! 

- Fakat, bu korkunç komediyi kim 
tertip etti? ••• diye düıündü. Jivreyden 
tamamiyle eminim. Korinyan, nihayet, 
bilmeden bu işe ilet olabilir. Ah, beni 
mahvetmek istiyen sefili bir gün tel ge
çirirsem! ..• Ona benim duyduğum ıstı-

rap ve i§kenceyi tattıraam... Fakat 
Bu işi kim yapabilir? Gaston mu? .. 
Vandom veya Burbon mu? .. Yoksa dü
ıea dö Şevröz mü? 

Birdenbire kendisini koltuğa atarak 
inledi: 

- Ah 1 Eğer o ise!.. An!.. Evet, e
vet! Odur 1 İşte sonsuz qktma olan 
nefretinin cevabı! .. Beni sevdiğim ka.dın 
mahvediyor! ... 

Rişliyö, yumruklarını sıkarak, yüzü 
karmakarııık olduğu halde yerinden 
doğruldu. Onda öyle, atılmağa mühey
ya bir knpfan hali vardı ki. Korinyan 
üeh~et iç:nd• c:rileodi. 

.?aiu.t Rifliya ona, •deceı 
- DefoJI 
Diye ba 1~ır.:'ı. 
Soıı:-A yaJru:ı dlmca. bu neteıler

le. d:sr~l.'D:l oJan göğıUnü doldurdu ve, 
ayar.a hareketııiı: durarak bir milc!det 

düJündU. Bu korkunç dilf!lnceden uya
nınc.ı, maıaıun üı:erinde duran küçük 
tolmııııfr §iddetle çana vurdu ve odaı.:ının 
kcrlyc girdiğinden emin olarak, yüzü· 
;.u çcvirmcğe bile tuzum görmeden §U 

c:mri verdi: 

- Zabitlerden biri, bana derhal ci
nayet mahkemesi reisini çağırsın 1 

Bir gayret sarfedecekti. Belki bu 
TrankaveJ, ancak ertesi günü Luvr sa· 
rayına gidecekti 1 Belki mektup hali 
üzerindeydi 1 Ah f Eğer öyleyse, ne müt 
hi1 bir intikam alacaktı. An d' Otri1'den 
tutup düşes dö Şevröz'e kadar, onların 
hepsine ne korkunç azaplar verecekti!. 
Ve bu tethişçi çetı~sine ne müthig bir 
darbe indird.:ekti. Hele §~ Trankaveli, 
darağacına göndermeden evvel ne gÖ• 

rülmemi1 işkencelere tabi tutacaktı. 
Sabahın saat üçünde, cinayet mali· 

kemesi hakimi - ki o devirde bllyil1C 
bir şahsiyet sayılırdı - Kardinalin oda 
sına girdi. 

Rişliyö hiç vakit kapbetıneden, sert 
bir sesle şu emri verdi: 

- Mösyö, derhal Bon - ~nfan soka
ğına, o:iello mualimi Trankavelin aka· 
demisine gideceksiniz. Kendisi orada: 
ikamet ediyor, bunu akşam öğrendi~ 

Onu kral namına tevkif ederek Bastiy 
hapishanesine götürecek ve gizli bie 
hü.:reye kapıyacaksınız ... Akademiyi ve 
ikamet ettiği daireyi, mo!>ilyalan, çek
meceleri, mru;ahn araştıracaksınız. Du 

varlan, dö~emekri söl~=-::ksiniz, orada 
gizli bi:- ye:- vardır. Minderleri, kol
h:kları s<!ndalycl~ri kırac::ı.k ve, bilais
tisna, bulduğun·.ıı: biitün kağıtJarı ala

caklınrı:. D•mia:x srkt bir yere koyup 
b:ma geti::-t'.:eksiniz. O kumadan ve bak 
mıu!aıı, a:!lıyor r:ıus~nuz 1 Yoksa kelle
ni: tehlikeye gire::! ... 

Cinayet mahkemesi hakimi derhal 
dönerek o:iad:m çıktı, gözleri sevinçle 
parlıyordı:; böyle i~ler, onun hayatın
da l"n bilyük eelcnce!eri teş!dl ediyordu, 

. . . 
Sdbahın saat sekizinde, Montaryol 

her gün olduğu gibi, Scnt • Avua soka: 
ğındaki evden çıkarak Akademiyi aç
mağa gitti. 

Bir hizmet:;i, evin dört odaı:ını aU· 
pürüp temizlerken Trankave! d~ ber• 

•• (/) 
a. 
o s::. 
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s::. 
(/) ·-C> 
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mutat, odasının çatı penceresine yas
landı ... 

Bu anda, geceki arbedeyi, Kardina
lin davetini ve istikbali hakkındaki bü
tıUn hülyalarını unutuyordu bütün mev
cudiyeti, bu bahçede, bu sıranın üze· 
rinde temerküz etti. 

Aık 1 Bütün kalbi, bütün hülyaları, 
aşkla doluyordu. Bu aık damarlannda 
koşuyor ..• Yüzüne aksediyordu ... 

Birdenbire, gök gür:.iltüısünü andı

ran bir gürültü duydu. 
Kapı ıiddetle açıldı ve Montaryol üs 

tü başı yı.rtıl.mq, kan ter içinde içeriye 
Öaldı: 

Haydutlar l Namussuzlar t Alçaklar t 
~h sefil herifler! Ne yapalım?... Elim 
'den geleni yaptım, galiba iki veya üçü
nü hakladnn 1 Ah sefil haydutlar 1 ••• 

Trankavel sert bir sesle: 
- Sus bakayım ı ... diye ıözlinü kes-

ti. 
Montaryol, tükrüğünü yuttu, hür

ır. ~tkir tavrını takındı. 

- Şimdi benim anlıyacağım bir li
sa .1la izah et bakaynn! 

- Ustad, akademinizi kapatıyorlar! 
Trankavel başına yıldırım yemi§ gi

bi oldu. Sapsarı kesildi. Gözleri parla
~ı. 

- Akademiyi ...• Kapatıyorlar .. 
- Alt üst ediyorlar. Her §ey devril 

mi§, kmlmıJ, parça parça edilmiştir 1 
- Akademim ... Yağma edilmiJ ...• 

öyle mi? ..• 
- Devlet memurları tarafından ... , 

Kral namına 1 Oraya gidin'.:e haydut 
heriflerin kapı önünde toplanmıı ol
duklarını gördüm. Beni görünce: ''İşte 
onlat'dan biri,, dediler. Akademinin içi· 
ne doğru baktım ve kan beynime sıç
radı. Beni yakalamak istediler ... Üzer
lerine atıldım... Vurdum!... Vurdum! 
l3ir iki kişiyi yere serdim, fakat kala· 
balıktılar, gerilcrlim. bir sokağa saptım. 
KoVTaladtlar, fakat şaşırttım ve işte şim 
di site bağırıyorum: üstad akademimi· 
zi mahvettiler 1 

".trankavcl titriyordu. Bütün vücu· 
dunu ürpermeler sarıyor, bir §ey söyle
miyordu. Fakat Montaryol, ilk defa o 
tarak, acı ve jest halinde patlamıyatı 
bu korkunç hiddeti ıörünce, dehıct 
içinde kaldı. 

• - Trankavel ! ... 
])iye rnırıldandr. 
• - Sus, Montaryol, bir ıeY söyle-

me. ~ 
1Tihayet on dakika sonra biraz ıü 

net buldu.- veya kim bilir belki de te
hevvürün ton haddine geldiği için • lt<>
nuırnağa baıladı: al 

• - Bir şeyler yapmak liznn. .. ıtr 
namtna öyle mi? Pek ill ! Kraldan dah& 
kudretli birisi var. Ona gidip ... Bu~yilia.~ 
kmuldama Montaryol.. Obcnını 1 

mi i~tiyor .. Ona gidip meseleyi··: • 1.., Kekeliyordu. Mosmor kesilınıft 
1i ta· Birdenbire kılıcını, alellcele be ne 

karak dışanya f ırladt ..• 
-Nereye koıuyonunuz üstad? •• 

- Kardinalin yanına l ... .. 
. b"raz t .. .. 

Bu çılgın koıu Trankavetı .. 1• biıl 
kin etti. Ruayal meydanı büyilk 

1 
y• 

k 1 le do u 
kalabalık ve muhafız as er er ati, 
du. Kardinalin ikametgahı, medhtık• 
merdivenleri, bekJeme salonu da çti. 
lım tıklım.. Trankavel meydanı :e ıca· 
halkın arasına daldı, merdivenler ~···rıe 

d. aı· odası ou labalığı yardı ve, Kar ın ın 

gelin•.:e: . 1 de• 
_ Kardinali görmek istıyoruın 

di. 
Kapıcı da, ıordu: ,,,r 
- Huzura kabul mektubunuz 

mı? . • 1 ıtıa '9'Ul"' 
Trankavel hiddetle, elinı a n adeta 

du, dişlerini gıcrrdattı. Ve kapıcı, 

sert bir ıeıle: ırnadık· 
- Huzura kabul mektubu 0 

ra, içeriye giremezsiniz 1 dedi. . cıfl• 
::s d" Ey snııa Tranknel ürper ı. ger, . 8ı;tı· 

da ağlamak olsaydı, muhakkak kıl pı.ı· 
b. yoktU 

ya•;aktı. Yapılacak ır şey ~ ,n-aaıı 
t!aklarını kanatırcasına ısırdı. Agı 1..ıd· 

' cı ı• böğüı•:.ir gibi bir ses çıktı. Kap• 
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' raJıataııJığınız hemen geçer 

SiNEMALAR: . . . . . ' 

BEYOCLL 
MRAY 1 MahkQmlar kaleıt. 
Ultl.&K • M.ahkQmlar kalesi 
lPU ' Dlol Tan:an (Ulrkçe) 
SA&AJlYA • :Memnu qk 
~CM.EK • üc modem kız 
tl.&A7.AB • Bombalar yağarken 
flLUll. 1 Programını blldlrmemlştlr 
r~ ~ ı K&lb mUcadelesı ve Sözde 

kızlar 

~Dl ı Balalaylta \'c Şarlo mas 
keli baloda 

~ARK ı İşte bahriyeliler ve 9 un 
cu senfoni 

\SKi ı Mumyaların serveti ve 
Kadınlığın sırrı 

iANCAK 1 Sefiller \'e Beş slln.hJı hay 
dut 

MFEJC Gangıterler karoı kaqııya 

ve Söz bir Allnb bir 
(türkçe) 

lSTANBUL 
\ZAK Yoşlvara \'e Demir yum 

ruk. 
na.AH ı Tiyatro ve varyete 

'llLLI ı Romeo ve Jullyet 
fllLAL ı Programını blldlrmemlştır 
\LEMU 1 Beyaz Melek \'e Kanundan 

kaçıımu. 

llALK ı Programını bild!rmcmıştır 

• KADIKOY 

~CREVV A ı Programını b!ldlrmemtştır GRiPiN 
... \re d' 
~ ağrılarına, gripe, soğuk 

'

BALE ı Ladam o Kamelya 

1 

OSKODAR 
HAL& ı PrOgrammı blldlrıneınııur 

BAKJRKOY 
ml.Tll' ADI ı Programım blldlrmcmtştır 

leıı • romatizmaya kareı en 
rli ve hiç zarara;z ilaçtır 

GRiPiN 
~-·----.. , 

11~11( Bc~nci Noterliğine: 
leollııı'llııUlda _Mumhane caddesinde 83 

\'e ınagazada mukim Yorgi Ma
~rıki ticarethanesindcn satı
h.~ . ~Yçlçeğinden yağ çıkarmaya 
b~ alat vwe edevatın bedelini bu 
l~lrtı Sey?glu beşinci noterliğinde 
ııı~clıfı t&rıhle yaptığımız senette 
b~arın Uz.ere. ödenmemi,ftir. Mezkur 
ı.'~ ;ı_. hedclı senetteki ı:erait muci-
111 "ile · • l'tti 8 nınceye kadar rnallarm mill-
i 'ıı huatıcı !iirketc aittir. 

~ıı b~~ nıUbeyyin i~bu ilinname
ırı · 

ı \'c n~~ (HABER) gazetesinde 
~. dıgerinin dairede hıfzını di-

~ot~~ /~brikatör ve. /atanbul
de 11r'k<!cuıe lskenderıye otclin

u.z cll"<>n Aslancr 

TIY~TROLAR: 

Saat 20,30 da liUAJ, 
JJB 6 ı>erde Yazan: ı 
w. Shakespeare TUrk
çesl : Seniha Bedri 
Göknll 

••• 
FRANSIZ TİYATROSUNDA 

OPERET KISMJ 
Saat !?0.30 da A \'N,\HOZ JiADISI ı 

1 tablo. Pazar günleri l5,3 O<.ln ma-1 
tine Y:ızan: C'<'){ll Cusnhiııoğ'lu j 

ERTlJC'':RtJL SAD1 TEi< 
•· \Tl:OStJ 

Bu gece (BAKIRKÖY 
MlLRİYADt sinema. 
ııında (KUDRET HEL 
\. ASii ynrın {;'CCe : 

!PANGALTI _ TANl 

sinemasında <ÇAMUR. 
DA ZAMBAI;J 

ZAYİ - Kapanan Gedikp:ı.şa Ame
rikan mektebinden 1932 y~lmda : · 
ğım diplomayı kryl:cWm. Ycnizini a
lacağımdan eskisinin hükmü olmadığı 
m ilan ederim. Cemile föz'.l 

Jstanbul Levazım amirliği 

Satmalma komisyonundan ·-!dareleri !stanbul Levazım amirliği-
ne bağlı müessesat için elli bin kilo 
Sadeyağı 13-12-937 Pazartesi gUnU sa
at on altıda Tophanede satınalrna 

komisyonunda kapalı zarfla eksiltme-
si yapılacaktır. Tahmin bedeli 45000 
lira, ilk teminatı 3375 liradır. Şartna
mesi komisyonda gö!"ülebilir. İstekli
lerin kanuni belgelcrile teklif mck
tublarmı ihale saatinden bir saat ev
veline kadar komisyona vermeleri. 

(283) (7908) 

Dikimevleri için on bin m~rte ~anta
lık arka bezi 14-12-937 Salı gUnU sa
at 15 de Tophanede İstanbul Leva
zım amirliği satınalma komisyonunda 
kapalı zarfla ekailtmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 5700 lira ilk teminatı 
427 buçuk liradır. Şartname ve nümu
nesi komisyonda görülebilir. İstekli -
lerin kanuni belgelerile teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir eaat ev
veline kadar komisyona vermeleri. 

(286) (7952) 

İdareleri İstanbul Levazım imlrllfi· 
ne bağlı müessesat için 7000 kilo do
mates salçası 14-12-937 Salı gUnU sa
at 16 da Tophanede Satmalma Komis
yonuı;Jda açık eksiltme ile eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 1645 lira, 
ilk teminatı 123 lira 38 kuruştur. Şart
namesi komisyonda görülebilir. İstek
lilerin kanuni belgelerile belll saatte 
komisyona gelmeleri. 

(288) '(7954) 

İdareleri İstanbul Levazmı imlrllff
ne bağlı müessesat için 54000 kilo çu
buk \'e kesme makanıa ile 20000 kilo 
tel ve arpa şehriye 14-12-937 Salı gU
nU saat 15,30 da Tophanede Satınal
ma komisyonunda kapalı zarfla ek
silbncsi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
14430 lira. ilk teminatı 1082 Ura 25 
kunıştur. Şartname ve numuneleri 
komisyonda görülobilir. İsteklilerin 
kanuni belgelerile teklif mektupları
nı ihale saatinden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. (289) (7955) 

Salrpazarında M. M. V. İstanbul Le
vazım E<ıya ve teçhizat anban dahi
lindeki dcko\•il arabalarının tamiri 
30-11-937 Sah günü saat 14 de Top
hanede İstanbul Levazım Amirliği Sa
tmalma Komisyonunda. pazarlığı yapı
lacaktır. Keşif bedeli 200 lira, temina
tı 30 liradır. Şartname ve keşfi komis
yonda görillebilir. lst:eklilerin kanunl
belgclerivle belli saatte Komisyona 
gelmeleri. (287) <7953) 

İstanbul JJCvazım fıınirliğine bağlı 
tnücssesat için 29-11-937 tarihinde pa
z:ırlrkla eksiltmesi yapılacak olan 300 
tl)n yulafın şartnamesinde tadilat ya
pılacağından mezkur tarihteki eksilt· 
mesinden sarfınazar edilmiştir. 

(290) (7956) 
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S.ümer Bank 
Genel DlrektlrJDğDodeo : 

Mütercim aranıyor 
Genel DirclrtörtUğümilzde istihdam edil~k Uzere tilrkçe ve ingilizceyi 

hih:ılrkin bilir ve bu lilanlarlda bithassa teknik mevzulan tercüme edecek 
kabiliyette bir mlitercime ihtiyaç vardır. Almacak memura iktiıdanna 
göre 200 - 250 lira Ucret vıe aynca muayyen Ankara pabalılrk .zammı 
verilecektir. 1:a~iplerin 5 BirincikAnun 1937 tarihine kadar Bankamız 1 
Personel Servısıne veyaıhut İstanbul şubemize tahriren veya şifahen 
müraeaatlan . -
inhisarlar Umum MDdDrlDğlnden: 

''imtihanla memur 
alınacaktır,, · 

İdaremiz mülhakatında açık ve açılacak memuriyetlere imtihanla memur abnı 
ı.:aktır. İmtihan İıtanbulda 30. 11. 937 salı giinil 1&&t 13 de Sirkecide tnhiaarlar 
memurin kursu binasında yapılacaktır. İmtihana prmek iateyenle.rin, aıaiıdaki 
evsaf ve ıeraiti haiz olnıalan gerektir. 

1 - Uakal Orta mektep tahsilini bitirmif olmak. 
2 - Aıkerlifini "Fili veya kıaa hizmetll.1 bitirmit o~ 
3 - 21 yaımdaıi apğı ve 30 yaımdan yukarı olmamak, 
4 - Sıhhatli olmak ve vazife ifasınaa mani bir nbatanhp bulunmamak 
S - Eyi ahllk labibi olmak. 

Bu beı maddedeki prtlann muhakkak tenlld ıerfttir1 
imtihan mevzuu şunlardır: 

ı - Heup: Adadi mürekkebe, taksim gurema, halita, tenuUp, fal.r Iskonto, 
' 2 - Hendese: Satıhlar, hacimler. 
ı M ubaıebe: U ıulil def teri "ilıtiyarldlr.,,. 
ir: 4 - Coğrafya: Umumi Türkiy8f 

ı 5 - Kitabet: .Orta tahsile göre 
Not ı 

tmtihana girmek isteyenler timdiden bir Clile1Cçe lle ve evrm müsbiteleriyle 
Uç adet fotografla birlikte ldaremis memurin ıubeaine müracaat etmelidirler. 

B - İmtihan netieesinde aynı derecede muvaffak olanlar arasında Ecnebi 
lisanına vakıf olanlarla muhuc:be sualine doğru ~evap verenler tercih edilirler. 

"7662,, 

l ..... E.·m ... ıa.k ... v.e.E.y.t.a.m ... ~ .. a.n.k.a.s.ı.iJ.a.n:•ta.r.ı .... ~I 
Tekaüt, dul ve yetim maaıları 

TekaUt, dul ve yetimlerin Mart, Nisan, Mayıs 1938 Uç ayltklarmm iskonto
suna, Bayram rnünasebetile, 25-11-937 tarihinde bqlanacaktır. 

Yoklama ve vize muamelelerini yaptıranların iskonto gününü gösteren nu· 
maraları almak için cUr.danlarım tuhem im getirmeleri ilin olunur. (7926) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 
Eminönilnde beyaz renkte (2430) marka sayılı bir av köpeği bulunmuş-

tur. 
Sahibinin 3 gUn içinde Eminönü bel edlyesine mUracaatr; (7971) (B) 

Belediye amrta memurlarına yaptırılacak 47 tane m1111mba açık eksiltme
ye konulmuştur. Beher mutamba için 13 lira bedel tahmin edilmiştir. Kumaş 
nilmunesile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lu 
kanunda yazılı vesika ve 45 lira 82 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu
t ile beraber 26-11-937 Cuma gUnü saat 14 de daimt Enc'Umende bulunmalıdır-
hr. (B) (7651) 

2332 kilo ipliği boyalı pamuk mensucat 486 kilo ipekli pamuklu mensucat 
ve 113 kilo safi ipek mensucatın kapalı zarf usullle ısatıı lllm Tan gazetesinin 
H-11-937 gilnlil nüshasında olduğu ilin edilir. (7658) 

ISTANBUL HARİCİ ASKERi 
. KITAATI İLANLARI 

Alpullu ve civarında bulunan kıtaat 
için 270,000 kilo dun açık eksiltme ile 
Vizede As. Satınalma komisyonunca 
alınacaktır. Şartnamesini görmek is
tiyenler her gün komisyona müracaat 
edebilirler. Eksiltme 13-12-937 pazar
tesi gilnU saat 14 dedir. Muhammen 
fiatı 4050 lira, ilk teminatı 304 lira
dır. Münakasaya i~irak edeceklerin 
bildirilen gün ve saatte ViT.ede Askeri 
Satmalma Komisyonuna müracaatla -
n. 

Alpullu ve civarmda bulunan kıta
at için 6000 kilo sabun açık eksiltme 
ile Vizede Askeri Satmalma Komisyo
nunca 13-12-937 Pazartesi günU saat 
17 de satınalınacaktır. Şartnamesi ko
misyonda her gün görUlebillr. Muham
men fia.tı 2460 lira, ilk teminatı 185 
liradır. MUna.kasaya itUrak edecekle
rin bildirilen gün ve saatte Vizede As
keri Satmalma Komisyonuna müraca-

rak edeceklerin bildirilen gün ve saat
te Vizede Askeri Satmalma Komisyo
nuna müracaatları. 

---~-Pınarhisar P. A. ve civarında bulu-
nan kıtaat için 7000 kilo sabun açık 
eksiltme ile 13-12-937 Pazartesi günü 
saat 16 da Vir.ede Askeri Satmalma 
komisyonunca almacaktrr. Şartnamesi 
komisyonda her gUn g6rillebilir. Mu
hammen fiatı 2870 lira, ilk teminatı 

216 liradır. MU.nakasaya i§tirak ede • 
ceklerin bildirilen gUn ve saatte Vi
mde ukert ısatmalma komisyonuna 
gelmeleri. (614) (7911) 

Çanakkale MUstahkem mevki kin 
dört kamyon ve iki su tankının 10-12-
937 tarihin.deki eksiltmesinden sarfı -
nazar edilmiştir. 

(618) (7951) 
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atları. 

Beher metresine tahmin edilen fiyah 
290 kuruı olan 15000 metre kı§lık elbi· 
selki kumaı kapalı zarf usuliyle satın 
alınacaktır. ihalesi 3-12-937 cuma 
günü aaat 11 dedir, tık teminatı 3262 
lira 50 kuruıtur. Evsaf ve şartnamesi 
218 kuruş mukabilinde M. M. Vekaleti 
Satınalma komisyonundan verilir. Ek. 
siltıneye girecekJerin 2490 sayılı kanu -
nun 2 ve 3 UncU maddelerinde gösteri. 
rilen vea.i«le teminat ve teklif mektup
larını ihale saatinden en az bir saat ev. 
vel komisyona vermeleri. (598) (7681) 
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Pınarhisar Top alay ve civarında 
bulunan kıtaat için 3000 .kilo sabun 
açık eksiltme ile Vizede askeri satı
nalına komisyonunca 13-12-937 pazar
tesi gUnU Baat 15 de Satmalmacaktır. 
Şartnamesi her gUn komisyonda görU-

·~ 1.il .~u ı .bti ı .. iK lebilir. Muhammen fiatı 1230 lira, ilk 
teminatı 93 liradır. Müna~<asaya işti-
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eitmevınn~ '? 
Ayrılanmzdan 

kurtulmak ıs·ersenin 

SEFALiNi 
muhakkak 

aDnnaz. 
INJetgOS • GırDp -: 
Baş ve DDş 

ağırolaırı - ~c ... 
ma'tD(ğma ve 

mafsao a<ğJro= 
Dauroınıa kaırşu 

tesDrl şayanı 
hayıret <dJerecede anidDır. 

icabında' ·gü~de Ş· 
kaşe alınabilir. 
Mideyi - Kalbi 

vornıaz. Taklitle
rinden sakınınız. 
Her eczaneden 

1-12 lik anıbalAj
larını ısrarla 
arayınız. 

;;. .................................. . 
~ -

--------BRiYANTiN PERTEV 
Göz hakim' 

Dr.Muıat RamiAgdın 
Muayenebanesinl Taksim. Talimane 
Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nma 

nakletmiştir. Tel: 41553 

1 
Pazardan maad;ı hergün: Oğleden 

sonra saat ikiden altıya kadar 
-.ıc-

Saç tuvaletınızın erı mü
him bir malı.ernP.sidir 
Kepekleri izaledeki mu. 

lc=::=~:~~~~;;~~~-).·ı: ~~~·:·~.~~d::ır i~dia-
- ırıncı sım Operatör 

Hastalarını hergün sabah ıo dan •)r.CAFVR TAYYAR 
ak1am 19 za ka3ar Karaköy Tüneli ' C1 

Umumt cerrahi v~ sinir, dimağ meydanı Tersane caddesi başında No.H 
112 de kabul eder. H 

Salı ve cuma gilnleri saat 14 deni: 
18 ıe kadar parasızdır. !f 

ırı••• au. nc111111GS:m::::s:ma ı: mm:I! 

1 ........... -......... -···············---..... .._.. ........... , ............................... -·-··· .... ... 
Meccant muayene Hl 

Pervembe gUnler1 ıaaat 2 den el e kadar H 1 

Ortak~y Taşbasamak Palangada 25 if 
numarada Doktor Milmtaz Gilrsoy ii 
fakirleri parasız mu~yene eder H 
uı ııw.:::::n=:-.:::s::r.=:s:::::::·:::ı :::ı l 

Estetik cerrahisi mütehauıaı 
Parla Tıp F akülteai S. AaiıtaJl) 
Erkek kadın ameliyatları, dımai 
estetik · "Yüz, meme, karm bu· 
rUşuklukları,. Nisaiye ve doğum 

mUtehassısı 

Muayene: Sabahlan M e c 8 & n en 
8 den 10 a kadar 

öğleden sonra llcreutdir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Ban 

- No. 1 Telefon: 44086 -

Madeni hulularda olduğllndan ter
kibi ve tesiri haliyen değişmez, .'loğuh 
algınlığına, nevralji/Je, baş_ ve diş ağ
ı ılarına senelerden bt1ri tecrübe edil
miş en tesirli ve emsalsiz ilaçt11. 

r ALGOPAN I 
o 

Her eczahanede bulunur 
lsn-. ine ve SAKALLI mar
cıasına ıu·enfd~kkat • 

RA13ER - ~ 1>0SWr 
ı:nw 

Mühim ilAn 
Devaırı Resmnye, Mektep, snnema, Tiyatro, 

Ga~ano, Lokanta ve Kıraathane 

~ayın Dlrektörleriolıı nazarı dlkkattne: 

Çakmakçılarda Küçük Yeni handa 13 No. da her nevi H:ızır ve ısmarlama: Meşhur DINOS :Asrtaazı· 

dalye, Koltuk, Portmanto, Portatü Masalar ve sinema koltukları SACLAM, GARANTİ ve REK.ABETSfZ 

F!YATLARLA Satılmaktadır. Avrupa Hezaren Sandalye 175 kuru&tan ve koltuğu 275 kuruştan itibareD· 

TOPTAN ı·e PERAKENDE SATIŞ HER YERDE D 1 N O S MA. RKASINI ARAYINIZ 

TELEFON : !3371 

•-..-ADEMi i K Ti DAR~-
ve B IE L GlEVŞlEKLRGINE KARŞI 

• 
1 

1 , 
·- Jabıeuerı • r.er eczanede arayamz.. • P:>sta Kulueu 1255 Hormobln ı 

Türk Antrasiti 
171ira25kuruş 

Türk Antrasiti Fob. Zongul -
dak. Vapur veya vagon içinde 

satılmaktadır. Beher ton fiyatı 
iktisat vekaletinin tesbit ettiği 

17 lira 25 kuruıtur. 

Satıı merkezi: 

Gilkrist Volker ve Ki. Ltd. 

Galata salonu kar§ıımda 

Tahir han 5 inci kat 1 
-- Telefon: 44915 --

10 
Saç eksiri 

kullanllarak 
ebedileştirilen 

güzellik! 

Niçin sızın 
saçlarınız da 
böyle gür ve 

gürbüz olmasın? 

OPTAMiN 
SAÇ EKSiRi 

Kullanınız. 
saçlarınızı bütün 

taraveti le 
muhafaza 
edersiniz. 

Dünyanaını meşhur şekercisi 

ıı Muh ttln 
HACıBEKIR 

AKiDE RAHAT LOKUM 
Badem fakerl Gayet Nefis Karamela 

Taıradan toptan ve perakende sipariı kabul olunur. 
BAHÇEKAPI, BEYOÖLU, KARAKÖ Y, KADIKÖY. 

Bayram yaklaşıyor 
Son günlere bırakmayınıs 

Paltolannızı Muşamba 

Pardesü Manto 
ve Kostümlerinizi 

Her yarden ucuz ve temlnatll yalnız oaıatada 

EKSELSYOR 
Elbise maıazasından tedarik ediniz 

Taksitle dahi muamele yapılır. Taşradan gelen mektuplar• 
6 kuruşluk pul konulmalıdır. 

\~ ............................. ~ 

HEDiVELiK 

ELEKTRiKLi 
TRENLER 

iE 
de 

VERESiVE 
1 - -

bif • 
_ •• Uzun laf cecelerinde ,..-, 

UŞ ...__...._ YU :;:~yk;or;ı·,dl~ 
iyi bir dostumuzdur. Memur, iıçi herkes yalnız: f lira ile bir yattık ~ 
nebilir ve yorgun dimağını dinlendirir. Fabrika ve deposu İstanbul~ yeı
makçılar Sandalyeeiler sokak Ömer Balioğlu, T. L 23027. satıt 
ler·: BevoP.lunda ve Ankarada Yerli Mallar Pazarlarıdır. ::::::::~ 

tat· 
Tıp Fakültesi sabık nisaiye muavini birinci smıf m:itehassısı o~ 

SCLEVMAN TEZER 
I Kadıköy Modcı caddesindeki 91 No. 1ı hanesinde her gün hastatat"" 

--------- kabul eder. 


