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Cumhurriİsimiz 
letkik seyahatinden dün Ankaraya döndü 

Son Havadisler 

AKŞAM POSTASI 
B lR İN CIKANUN 1938 ÇARŞAMBA tl.AN lŞLERl: Tel 20335 

Ali Çetinkaya 
Mühim beyanatta bulundu 

Jz Başvekilinin mühim beyanatı 
Ui kt atörlerle 1· 

dostum, ı 

Çünkü ••• J/1 
"Zamanla değişecekle- ı 
ri muhakkak olan idare 

sistemleri yüzünden 
hiç bir hükumetle 

bozuşmak istemiyoruz,, 
W"" l' azısı 5 incide 

~ansa Memel hadi
selerine sinirlendi 
~n elçisi, F ransanın, şehrin statüsüne 
alakasızhk gösteremiyeceğini bildirdi 

Bıı sabalı, Erzincan 1ıal/umı ki2şa1 resmin "den 'dömn Joto nmlıabirimiz, biu, küşat resmine ait olan yllkarıda glrdülıinüz re· 
simleri gctırdi. Bunlarda Ali Çetinkayayı nutuk söylerken ve kiişat resminde bulu nan davetlileri gorüyorsımuı. Ali Çetinka· 

yanın beyanatı 2 inci sayfamızdadır. 

1~ (A.A.) - Hesmen bildirildi· Bilhassa eski başvekillerden Bystras ile 
ton l'aJı anın Berlin ~ Cou· 1914 .komplosunu yapmış olan lvanausr 

intihabattan sonra Memelde kas tevkif edilenler meyanındadır. 
\aıiyet dolayı ile dün Alman Yarı resmi Lictm-as Aidas gazetesi 

'le rnüracaat ederek Fransanın Litvanyadaki siyasi galeyanın ecnebilerin 
~~t~süne karşı alakas.ızlık gös· tahriki eseri olduğunu yazmaktadır. Bu 

:t!ııı-..~lrıi. çünkü bu statüyü imzala· gazete, Valdamarasın taraftarlarını bir 
:~~ll?ıu bildirmiştir. araya toplamış olan hareketin başında 
~lahatgüzannm da mümasil bulunanlar nezdinde yapılan araştırma· 

te bulunacağı söylenmekte· larda mühim miktarda,para bulunmuş 
olması keyfiyetini manalı addetmektedir. 

Barut Kokan Bir Aşk Hadisesi 

GE C KIZ HAYKIRDI : 
YAZIK SENİ OLDÜREMEDiM .1 

Eski nişanlısını muhallebici dükkanına çağıran Müveddet, 
tabancasının namlusunu ona çevirdi ve tetiği çekti 

· i ı-Ieyan, ecnebilerin Kovno, 14 (A.A.) Gazetelerin tahminle-

, 1~ıseridir rine göre halihazırda Memel arazisinde Gen Ç k lZ 
~ 4 (A.A.) - Dün ''e evvelki takriben iki bin yahudi sakin bulunmak· 

lcra ı liderleri ile eski ba5vckil Şimdire kadar 4.000 )'ahudi Memeli Hakikat en Sa~u ... 
~fet l.iderleri ve bilhassa Hıris· ı tadır. 

~at taraf tarlan arasında bir ta· terkederek Litvanyarun merkezinde yer· ğ 1 () 1 d Q r <e C & lk 

Okmegdanı cinayeti 
Yeni den esrar 

perdesine büründü 
Suçlu sandan Lütfi, bu işle alakası 

olmadığı anlaşılarak serbest bırakıldı 
tonıanımız 

RA 

'DUR RAHMAN 
ı~aıan: Olldmlm 
\ . Ot-hanın saltanat ve sara

~diye kadar gizli kalımı 
lh.. " e müheyyiç içyüzü 
.. .._rte · 

sı günü başlıyoruz ~ 
~ ~ •-"'"* e ;•+•''f'' 

~~asıl 

leşmişlerdir. 
m Dydl? 

Randevucu Atina Sad k· " Evet 1 • 1 • • " ' 
Davaya bu ayın 26 ıncı M .. dd I '"h 1 

pazartesi günü başlanıyor uve e : ayır 1 
" 

Randevuculuktan ve fuh§a tc§'•ikten dı"yorlar 
suçlu olarak tevkif edilen madam Atina-
nm muhakemesine bu ayın 26 ıncı pazar- iyi ama bu tabancanın orlada 
tcsl günU baelanacaktır. Bu meraklı da- iŞİ ne VB kime aitti ? 

Cesedin hilvyetl meçhul kaldıkça esrarın 
çözillemlyeceğl aolaşıhyor vanm görüleceği birinci ceza mahkeme-

si bu husustaki hazırlıklarını bitinnig ve 
dava ile alakadar olanlara ve §ahitlikle
rinc müracaat edileceklere celpnameler 
göndermcğc başlanu11tır. 

Birçok aile kadmlaıiyle, mektepli kız
ların davııyla olan aliıkaları dolayısiy1e 

müddeiumumiliğin muhakemenin gizli o
larak devamını lstcmesi muhtemeldir. Fa· 
kat tabiatiyle ilk celse alent olarak açı
lacak ve müddeiumuminin talebi Uzerine 
dava gizli veyahut aleni olarak devam e
decektir. 

Zabıta bütün tahkikat ve çalı§malan· yıp bir cisimle başa ' 'urulmak veyahut da 
na rağmen, Okmeydanı cinaretini bu da· ezilmek suretile vukua geldibri tesbit edıl .. 
kikaya kadar aydmlatmağa muva!f ak o· diğinden, dün beliren ümitler ortadan 
lamamıştır. kalkmış ve hadise tekrar esrarlı örtüsüne 

Dün, şüphe üzerine yakalandığını yaz· bürünmüştür. • 
<lığımız Arnavut LUtfinin bu işle alakası Emniyet müdürlüğü ikinci şube birinci 
olmadığı anlasılmıştır. Lutfinin üzerinde Jasım memurları Okmeydanı civarındaki 
bulunan kırmızı lekelerin Tıbbıadli kim· yerlerden topladıkları şüpheli kimseleri 
yahanesinde yapılan tahliller sonunda, bu sabah sorguya çekilmişler fakat bunlar 
boya olduğu tesbit edilmiştir. Lutfinin dan da bir netice elde etmek imkanı hasıl 
evinde tabanca olduğunu s~laması da olmamı5tır. 

korkusundan ve tabanca taşımanın mem· Cesedin morgda tc§hiri sırasında tanın· 
nuiyetinden ileri gelmiştir. mamıs olması, cinayetin i~lcnmiş olduğu 

ı , Ayni zamanda Tıbbıadlide yapılan o· zamanın üzerinden 15 gün kadar bir za· .
1 

topc:i ile de cinayetin tabanca ile yapılma· W"' Devamı 4 üncüdP 

Türk- Yugoslav. afyon 
sallş anlaşması 

Müzakerelere bu sabah Ticaret 
Odasında başlandı 

_.. Yazısı 2 incidtı 

• 





. .,... .......... _;.;:_ 
ilim yatağı 
~ hıetesi bir ilim yatağıdır. 

ilt erine her gUnUn haberlerini 
lıiı lifa etmez, onların her hu
;~ Cile~ini de kuyyetlendirmeğe \ 

1 
uguraa ansiklopediler bile 

" 
0 

ur. Son zamanlarda bir .sü
etnuş 
~ , onda da karilerinin her 

ab \'eriyormuş. ''Siz sorun, biz 
~Allah razı olsun! ... Hem bu 
lJiın eden zat, her kimse, deh

• bilmediği yok. Yazılarından 
göre yumurtanın mı tavuk

ta\'u ~ 
~ek h gun mu yumurtadan çık-
' aliedecek. 

a<iyuYE:'yfm? benim ilme pek 
biı l'oktur. Dünyaya bazı in-

~· Kiler edinmek, alim ol-
~' bazıları da cahil kal

ll ıelınişlerdir. Ben ikinci 
i( Unun için Tan gazetesinin 

detitt neşri~ atını da, psikologunun 
lnakalelerini de okumam. 

ta~ryacak olduktan sonra ne 
· l{arilerinin her neviden 

~ halletmek için açtı{;rı sütu
~ etzniyordum. Fakat geçen 

hltı, benim adım da geçmiş. Ka
lııııa VaktiJe Tıın gazetesinde 

lı Yazıları kimin yazdığını 
• 0 ~·azıların niçin kaldırıldı

~;. gazetenin allamesi de onları 

0~ söyledikt<'n sonra: "Pek 
hır lı§tu, o sütunu kaldırıver
"' ~Y söylemiş. Doğrusu böyle 

'boy1e olmadığını o gazetede 
e eler ve bilhassa gazetenin 

Jr. ~ }.{, Zekeriya Sertel pek ala 
')h,_ -kerıya Sertel'e bir mektup 

___ .,..._.._ "'llttrı. düzeltilmesini - kadim 

bellllı da ileri sürerek - rica et
~' o mektub neşrolunmadı. 
._. elbette onun dıı .sırası gelir. 

ltılbıasebetle ben de o meş-
~'ğa ba§ladım. Tan gaze

' §imdiye kadar hiç kim
'- . Şeyleri öğretiyor. lşte 
, ?'ilerinden biri "Michel Ze-

't "·,, diye sormuş. Bakın ken
"1.ı. 'l'\b 'Veriliyor: "C - Polon
~ "ltrrirdir. Eserlerinin en mil
~~. Ynni "Nereye gidiyor
~hangi bir .Ansiklopedidıµı 
~atr hakkında mufassal 
bit nıUmkündür.,, Dünyada 
"--.\busenin Michcl Ze\•nco'yu 
~il? sahibi Llenkiewicz'i bil

'l'ııı bunıann ikisini bir adam 
~ lanamaz. Daha ileri gide
~ ~ini do bilmiyen vo bl
~"anlar ancak takdire ve 
,. '.Fakat bilmeyince .sus-
• ~ b vermemek elbette daha 

'<teınkl "herhangi bir an
~ &damm hayatı hakkında 

ltıUmkün,, mUş, o halde 

' lllAmesi, kariine cevab 
" ''herhangi bir ansiklope
~ lahnıetlne niçin katlan-

' ' "S 
~ • - Levanten ne de-

l\ı)ed 
~· bilhruıısa Beyoğlunda 
)~I ecnebtler vardır. Bun-

~~ıı i nuın, Ermeni veya Mu
ı..~ ~k birleşmişlerdir. Bun-

' klar ne yabancı, ne de 
~dlr. Faraza bir Fran
~ btı en doğan ve burada ya
~~ levanten deriz. Bun1ar 
-.>ttteti ' bilseler de konuşmaz

ltlttıı~eçbuldür. Ne Fransız
'- lar, ne de Türktürler. 

ltı,ı l'et aykırıdır. Bu sebcble 
L 'ııten d . 
~. bir erız.,, 
() ~leş~fşlerdir,, sözilndeki 

\ ,, dıkkatinizi celbetmck 
~ • lı( da bundan bar;ıka güzel-
~ ltı,ı l!.aeıl '.l'an gazetesi muhar

~h 'nten deriz,, dediği kim
ltıeıdır, vani ecnebi tabi-

• ".[) J 

hfı b Uuünceleri aykırıdır. 
? t-ıı Unlara Ievanten deriz ' 

ıı.. " 141U " 
··1 llı.i nceleri aykırı olmasa 

l:ı.., .... olacaklar? ... Sonra Tan 
ı~-'llıett · ~ 
\~ \ıe ıgi kimseler arasında 

\ıı,~t; ~0nuşanlar, tercUmanlık 
~ ~ tta. ben onların ara

~ti 6 
bizirn "levanlcn" değil 

~~~diğlrnizi bilecek kada; 
lıtı ,..,ll'ı ış ~lanlarmı gördüm.

1 l'1ııt n al!arnesi de öğrense! 
l1· . 

~ l~ti ltntn "feminizm" hak- l 
• h'tta de Pek gUzcl! Dosta,] 
b~ırn,,, ) C!di dil vele meydan 
~~~··· İnsan o yüksek bil

eeini okuyunca Tan'ın 

• • 
Cumhurreisimiz ismet in önü 

Tasarr~f ve arttırma haftasının i~inc: günü • \Dün Ankaralıların coşkun tezahürleri 
Zıraat Vekıh Faık ı arasında Ankaraya döndü 
Kurdoğlu sö.yliyor: ı ınönü çankırıda da haıkıa, yollarda 
" Para biriktirmek, bu paray ı memleket işle rine veya bu ! köylülerle konuştu, dertlerini dinledi, 
zırnat ~.!~':..!J~u!~"· ~.~~~!?~ yatırmak demektir ! " \ notlar a 1 d ı 

lı ve tutum haftası münasebetiyle, dün \ Ankara, 13 (A.A.) - Cumhurrcisi 
akşam Ankara radyosunda bir konfe - İsmet İnönü, Kastamonu, İnebolu, Zon 
rans vermiştir. guldak ve havalisin.de yaptıkları tetkik 

Muhtelif kelimelerin muhtelif dillerde seyahatinden bugün Anka.aya dönmüş 
başka başka manalııra geldiği gibi tasar- }erdir. 
ruf ve arttırma kelimelerinin de bizim • 
için hakiki bir manası olduğunu işaretle 
.söze başlıyan Faik Kurdoğlu, bu gün bu 
iki kelimenin yalnız para biriktirmek 
değil, ayni zamanda bu parayı ''derhal 
memleket işlerine veya bu işler için bir 
bankaya yatırmak,, demek olduğunu söy
lemistlr. 

Ziraat vekilimiz bundan sonra sözleri
ne şöyle devam etmiştir: 

Niçin arttırımı bir işe veya bir banka
ya yatırmak lazımdır? 

Dünyada mevcut işletme sandıklarının 
hepsi, 1800 tarihinden, yani bUyUk sana
yi hareketinden sonra kurulmuş, işletıne 
sandığı, halk bankası gibi çeşitli nam -
lar altında, çeşitli yollarda inkişaf et -
miştir. 

Bu sandıkların kuruluş ve inki§afla
rmda amil olmuş sebebleri aşağıdaki 

gruplarda toplıyabiliriz. 
"Sanayie ve nakil vasıtalarına tatbik 

olunan buhar makinelerinin, o zamana 
kadar mevcut dünya ekonomik nizamını 
alt Ust etmiş, bUyUk karlar ve uyanık bU
tün memleketlerde geniş intibak hare
ketleri doğurmuş olması.,, 

"Ferdi sermayenin bilyUk çaptaki, yeni 
işlere küayet.!ıizliğl, gerek bu yüzden, ge
rek içtimai mülfi.hazalarla az çok parası 
olan herkesin, bu işlerin bUyUk karlarına 
iştirakini temin için mes'ulil mahdud his
seli şirketlerin icad edilmiş olması.,, 
"~ayl dl§ında kalan, .en başta ziraat 

olmak: üzere cilhr ldlçlllt çalı§Dla grup. 
larının aralarında kredili ihtiyaçlarını te· 
min mülahazası ve ziraatla sanayileştik
tcn sonra1 bu istikametteki kollektü ihti
yaçları karşılamak zarureti.,, 

"MUiiyet", "Mflli iş birliği", "Devlot,, 
telakki ve anlamlarında başlamış radikal 
dcği3lklikler, 'para" ''para. ekonomisi,, 
telakkilerinde hasıl olmug tahavvüller. 

"Arttırmayı,, emniyetsizliğin ifadesi 
halinden çıkararak, bir millet halinde ve 
bir vatan içinde yaşamakta olmanın vazi
feleri arasına. sokan bu hareketler ara -
ıımda en milhim olanı, köylUye ve çütçi
ye ait olan kısmıdır. 

Faik Kurdoğlu bundan sonra muhtelif 
devirlerde fktısatçıların bu mesele hak
kında başwrdukları usulleri anlatmış ve 
bir memleketin zenginliğinde ziraatinin 
ne bUyiik rol oynadığını kaydederek §un
ları .söylemiştir: 

Arkadaşlar, bu mevzuda bitlın için en 
enteresan memleket Amerika ve onun bu 
iStikamelto tatbik ettiği tekniktir. Fa
kat dar \•akit bu mevzua geçmeme maa
teessüf mani. Alakadar olanlar bunu bi
rinci köy ve ziraat kalkınma kongresi ya
yını meyanında bulacaklardır. 

Amerika bu yolda giderek nereye var
dı? 

Sadece bunu ifade için size, Amerika 
ziraat nazırı Vallace'ın son bir nutkun -
dan bir iki elimle nakledeyim: 

Mr. Vallace, diyor ki: 
"Biz umumi harbe senelik faizi 200 

milyon dolar tutan bir dış borçla girmiş-

allamesine kızıp feminisma cereyanlarına 
husumet gösteresi geliyor. 

Bunları oduduktan sonra Tan gazetesi
nin karilne benim hakktmda yanlış ma
lümat vermesini pek tabii buldum. Keeki 
M. Zekeriya Sertel'e o mektubu yazma
saydım! meğer o gazete bir mizah sütu
nu açmış! 

Yalnız M. Zekeriya Sertel benim de 
bir sual sormama müsaade etsin. O bU
yük allamenin kim olduğunu soracak de
ğllim; belki de bir heyettir; neme lazım! 
Orası Ustüme vazife değil. Fakat merak 
ettim: karilere böyle yanlış ~eyler öğret
menin ne faydası var? lşin içinde mizah 
kasdı olduğunu herkes anlamaz ki! ... 

Numllah AT AÇ 

Yerli Mallar Hartaııı münasnbotlyle dün 
radyoda bir konuşma yapan Ziraat Ycldli 
Faik Kurdoğlu ... 

tik. Harb bittiği zaman, yalnız bu borç
lardan kurtulmuş değildik, yıllık :faizi 
500 milyon dolar tutan bir borç da ayni 
milletlere bu sefer biz verıni~ bulunuyor-
duk.,, 

Amerika bu vaziyetini zirai ihracatına 
vo buna dayanmış olan sınat inkişafları
na borçludur. 

Ziraat vekili, on dokuuncu ruııırda Av· 
rupa devletleri iktısadi hayatlarını inki
şaf ettirirken Osmanlı imparatorluğunun 
ne yaptığını gözden geçirerek demi§tir 
ki: 

Muhterem muhatablarun içinde elbet-
te, benim gibi, kapitülasyon de\'resine 
yCli3JlliŞ olanlar da. vardır. Ben, bahst 
bir radyo konupıumnı tal..,.ıılilndtm 
:fazla uzatmıı olmaktan korkuyorum. 
Bunlar ccnebflerl Tilrkiyede vergi ver • 
mekten ve Türklerin tabi olduğu kanun-

lara tabi olmaktan kurtaran, bir devle
tin hakimiyet ve istiklal mefhumu ile 
l<abili telif olmıyan şeylerdi. 

Çiftçi ve köylil arazi.sine sahib değildi. 

Can ve malından emin değildi. Adalet ma 
kinesi bozuktu. Yol yoktu. Vergiler he -
men hemen hasren köylU ve çiftçinin 

sırtıiıdaydı. Aşar başlı başına bir bela 1-
dL Angarya, para tağşişi gUnlük işler

dendi. İltizam usulUnUn sayısız kölUIUk
lcrinden biri olarak, vaktiyle yeniden il-

hak edilmiş ve bir nevi prenslik halinde 
yine eski sahiblerine ,idare edilmelerine 
mUsaade olunmuş mahaller için tatbik e

dllen kara gümrüğU usulü bütUn vilayet
lere teıımil edilmiş ve bir mahsul her vi
layet hududunu geçtikçe yeniden kıy -
met üzerinden yüzde 12 resme tabi tutul
muştu. Bu şerait dahilinde hiçbir mahsu· 
lUn vil.3.yet aşırı bir yere gönderilmesine 
imkin yoktu. Bu vaziyet, milli ekonomi 

bakımından sarih tehlikeleri haricinde, 
-qzak bir nuntakada kuraklık veya kıtlık 
olursa, diğer bir vilayetten yiyecek sev
kini bile imkansız hale getiriyor. O saha 
halkına sadece ölmek kalıyordu. 

Her yer inkişaf etmiş ve mıı.halli ih
tiyaçları teminle tutunmakta olan yerli 
sanayi, kapitülasyonlardan isUfade ede
rek kolayca istila eden büyUk sanayi ma
mulatmın düşük fiatları altında boğul -
mağa başlamıştı. 

Bundan sonra Türk milleti üzerine ec
ne>bi imtiyazının nasıl yüklendiğini ve 
bu suretle 1ktısadi ve zirai hayatımızın 
nasıl mahvolduğunu anlatan iktısat veki
limiz, 8Özlerini §Öyle bitirmiştir: 

Ey Tilrk köylilsü, 
Sen ne asil, ne muazzam kudret.!ıin, ne 

yiğit, ne alicenab varlıksın. 
Bu kadar zulme, bu kadar şenaate, bu 

kadar ahmakça idareye katlanıp da a
yakta kalabilmek hiçbir ırkın karı de -
ğiidi. 

Sen, kudret ve asaletinden bir zerre 
kaybetmeksizin bütün vakarınta dimdik 
durdun ve nihayet bUtUn bu mel'anet i
daresini kökünden söküp yine sen attın. 
Sen insanlık tarihinin, önUnde her za -

lsmet lnönünü getirmekte olan hu. 
susi tren saat 19.5 te şehrimize gelmi§ 
ve garda başta B. M. M. Reisi Abdül
halik Renda, Genel Kurmay Başkanı 
Mareşal Fevzi Çakmak, vekiller, mc. 
buslar, Milli Müdafaa ve Genel Kur• 
may erkanı ile vekaletler ve devair rü
esası tarafından selamlanmıştır. 

Başvekil Celal Bayar, Dahiliye V e. 
kili ve Parti Genci Sekreteri Dr. Re. 
fik Saydam ile Ankara Vali ve Beledi
ye reisi Nevzat Tandoğan, Kalecik is
tasyonunda Reisicumhura mülaki ol
muşlardır. İsmet İnönü trenden iner 
inmez doğruca istasyondaki kabul sa. 
lonunu teşrif etmişler ve burada kendi
lerini karşılamaya gelenlerin ellerini 
ınkarak iltifatta bulunmuşlardır. Bü. 
yük Şef, istasyondan doğruca köşkle. 
rine teşrif buyurmuşlardır. 

Reisicumhurun Kastamonu
lulara selamı 
Kastamonu, 13 (Hususi) - Reisi • 

cumhurumuz Milli Şef inönünün 1ne
boludan refakatlerine aldıkları Valimiz 
.Eay Avni Dcğan Amasra, Bartın, Zon 
guldak ve Çcrkese 1nönünün yanların. 
da gitmiş, Çankmda kendilerine yeda 
e derek Kastamonuya dönmüştür. 

İnönü Çanlarıda kendilerinden ayrı

lan valimize lfastamunuda gördüğü te 
zahürat ve sevgiden :mütehassis oldu-· 
ğunu beyan etmiş, teşekkür ve selam. 
Jannın Kastamonu halkına iblağını Va 
limiz.den rica etmiştir. 

Karşılayıcılar 
Ankara, 13 (A.A.) - lstihbaratımı .. 

za nazaran, Anlcara rnebuslan Falih 
Rıfkı Atay, Muammer Eriş, Muhtar i
le Diyanet işleri reisi Rifat Börekçi, 
Reisicumhur lnönünü, Kü~ükyozgatta 
11clamlamrşlar ve refakatlerinde Anka. 
raya gelmi§lerdir. 
Çankırr, 13 - Geceyi Çankmra 58 ki

lometre mesafede Somucak istasyonunda 
hususi trenlerinde geçiren İsmet İnönü 

man hürmetle eğileceği en asil kudret
sin. 

Tilrk inkılibmm, senin gUeUnle yarat
tığı bu gUne gelince, bunda manzara 
bamba§kadır. 

Büyük idealist, büyük kahraman, bil
yUk ba3arıcı lnönünUn öz sözlerinden is
tiare ederek, onun kelimeleriyle sana 
diyorum ki: 

"Aliye kemaU emniyetle bakıyoruz. 

Bizim, nüfusum\12.i hayatmuzı en yük
sek seviyci medeniyeye çıkarmak için 
her türlü menabi ve vesaitimiz vardır.,, 

"Türkiye cUmhudyeti, iktısadi istiklali 
gaye bilen bir nizam tesis etmiştir. cum

huriyetin şiarı, yüksek gayemizi te§kil 
eyliyen, iktısadi, devlet idealini süratle 
tahakkuk ettirmektir.,, 

Tevessül edilmiş işler, bu memlekette 
yüzlerce senelerdenberi tevessül olunan 
ıslahat işleri gibi "gösteriş yapmak veya
hut ahara kendimizi beğendirmek için 
değil, bu memleketi layık olduğu en 
yüksek medeniyet ve refah seviyesine u
laştırmak içindir. · 

"Yurt, gayrikabili tehir milli ihtiyaç
lar içindedir ve "bir milletin gayri kabi
li tehir olan inilli lhtiyacatınm temin va· 
sıtaları, her şeyden evvel o milletin ken
disinde aranmak,, zaruridir. 
Yapılacak işlerimiz çoktur ve çok çe

tindir. "lktısadi ihtlyacatına göre idare 
edilmemiş bir memlekette iktısadi poli
tika takib etmek gUç bir iştir. Fakat ne
kadar çetin olunsa olsun hiçbir milli me
selenin ha1ll, milli şuurumuzun haricine 
çıkacak kadar muğl8.k ve milletin hr -
manıp da tepeslne erlşemiyeceği kadar 
sarp değildir.,, 

Cilmburretstmlz tetkik scyalıatlert 
sırasmda 

bu sabah saat 8,30 da Çankırıyı ~reflen 
dirdiler. 

Reisicumhurumuzu bir haftadır heye
canla bekliycn Çankmldar İsmet lnönü
nü karşılamak için istasyona giden bütün 
yol ve meydanları doldurmuşlardı. Rei
sicumhurumuz istasyondan parti binası
na kadar binlerce halkın arasından yürü
düler. 

Maiyetlerinde, bütün seyahati müdde
tince kendilerine refakat etmiş olan Tilin 
general Kemal Güç, Kastamonu valisi 
Avni Doğan, bazı mebuslar, başyaverleri 
Celal, muhafız kıtaatı kumandam İsma
il Hakkr, yav~rleri Cevdet, Şükrü, Cahit· 
ve Karabükten kafileye dahil olan Sü· 
merbank umtım müdürü Nuru11ah Esat 
Sümer bulunuyordu. 

lsmet lnönü halkevi salonunda civar
dan gelen köylüleri kabul etmeğe ba~la
dı. Birçok köylülere yaşayışları ve çalış_. 
malan hakkında sualler sordu ve onların 
muhtelif ihtiyaç ve dertleri ile alakadar 
olarak notlar aldr. Saat 13 de halkevi bi
nasından çıkan lsmet lnönü halkın alkış 
ları arasında maiyeti erkanile berat~r 

trene binerek Çankmdan ayrıldı. Reisi
cumhurumuz trenin her istasyondaki te· 
vakkuf unda köylülerle görüşmelerine de· 
vam etti. 

Arkadaşlar, 

ÖnilmUzdeki başarılması li.zımgelen 
büyük işler, gimdiye kadar tahakkuk et
tirdiklerimizden daha az ehemmiyetli de
ğildir. 

En ileri, en refahlı, en üstiln millet ol
ma}( milli davamızdır. 

Memleketimizde esaslı bir köy ve zi
raat kalkınması bu davanın seri ve sağ
lam tahakkuku için lüzumlu ana ıartlar· 
dan biridir. Bunun tahakkuku ise mes -

ut ve şuurlu inkişafını gördüğilmUz milll 
arttırma ve işletme hareketlerimizin bu
günün teknik nosyonlarına uygun, mem-

leket ölçüsünde bir bUnyeye ermesiyle, 
çok yakından alakalıdır. 

Büyük davası için milli ve tabü bütiln 
§artlara malik olan Türkiye, mutlaka dün 
yanın en refahlı, en ileri örnek memleke
ti olacaktır. 

Türk köylüsü, Türk çütçisi, 

Şu dakikada senin isteklerini senin 
ağzından dinlemek için aranda dolaıan, 
askeri, siyasi, içtimai, iktisadi zafere ol
duğu gibi, seni en yüksek refaha ve ai
rai zafere de eriştirecek olan büyük mil
li kahraman önünde, senin adına da hür
metle eğilerek sözlerimi bitiriyorum. 

Ziraat marşı 

Faik Kurdoğlunun konuşmasından son
ra, radyo, her ziraat movzuuna ait ko
nuşmalar sonuna ilave kararını \'trdiii 
Ziraat Marşını vermiştir. Şair Behçet 
Kemal tarafından yazılan ''C best~lr 

Adnan tarafından bestelenen bu marş, 
çok beğenilmektedir. 



HABER - Alrpm post.a!ı 

vet etti. Gittim. Dükkanın üst katma 
çıkınca elinde tabanca ile üzerime hücum 
etti. A~ı kaçtun. Arkamdan da atmak 
istedi. Bereket tabanca ate, almadı. 

Bundan sonra Müveddet sorguya çekil
di. Gözleri ağlamaktan kıpkmnrzı kesil· 
rniş olan kız şunları söyledi: 
"- Ben Sadıka silah falan ~ekmedim. 

Ben gündüz dükkfulma giderek ben ole• 
nfyo:um. Bana biraz nasıhat \·er dedim. 
O· d::ı, bana sen muhallebiciye gfi geli· 

MARIAN MARSH 

Bu mevıim için hazırladığı 

en güzel filmi 

CEHENNEM ~-_,__., 

MAHKOMLARI 
BUGüN 

Matinelerden iu"baren 

ALKAZAR 
yorum, dedi. Muhallebicide bana bir çok Sinemasın.da başlı.yor, 
na ihatler verdikten sonra ağlamağa baş- ~~!!!!!!!!!!~~ 
Iadı. Ben Sadıkı seviyordum; fakat bana Milli tasarruf gününün ikinci günü 
metre lik teklif etti. Kabul etmedim. Bu· Milli tasarruf ve :yerli mallar lıa!ta
nun üzerine iskenıle;,İnd:!n kalktı cebin· sının ikint.i günü olan dün, bütün mck

dc.n bir tabanca çıkararak masanın üzeri· tepletdc k-::nfcransl:ır ve. ~cmsill~r v~
ne ·oydu. Ye birdenbire merdivenlerden riL"lliş.tir. ilkmcktepleı;dc C-~r yem.ş gu. 1 
inerken "polis,, dire bağırdı. Ben şaşır
nuştım. Meğer fikri başka imiş. A~ağ_tclap 
tabuk polis çağırın diye bağırdığım duy 
dum. Kendisini ne diye öldürmek istiye
yim. Polıs gelip de bıraktığı tabanca~'! 
yanımda bulmasın diye yere attım.,. 

-0--
Londradan gel<B 

İki kişilik bir beye~ıı~aatJll' 
K bük fabrikalarınıl'1 ıl•"~ 

ara k nda aç ııl c 
zaret etmek ve ya ~ le ıne~g . 
kısımların hazırlıkla~:riıni:e. ~cıer 
üzere Londradan ş a gıtıtl 

. AnkaraY d ııdl 
heyet gclmış \'C K ttan a 1 

Bu heyet Mils ve 0 

zattan ibaret~-- deAlJll 

Karadeniz ve Ege 
fırtına . terittd' 

c denıt e 
Karaaeniz ve Eg .. siir111 

.. K:uın sa 
detll bir fırtına hu billıas 

Purtarı Bir çok posta va li 
:&reg 

denizde Sinop ve 

sığınnuşlard.ır. --- ... d 
-o çtr",.. 

Bir mahkomu k•dolBY' 
teşebbUslerinde~f ~idi 

k' . te-vki 
Birçok 1~ 1 

) 1936 ~ w~ 
Varşova. 13 (~·~· katliı'e ıı 

len nazır PieraçkıDUl elilc b'fİ' 
tiğinden dolayı ıs setı ttrarıYal'1'ii1 
nr geçirmekte olan ~ ... te~~- Af· 

a'k ıç••· rıJıtııl" 
Banderayı kaçırtn çık• ·p 
bir cemiyet meydana 

1 
rınoaıı.'. 

d·yan ıı ·~ııı• Hapishane gar 1 birbti 
· tJkran.13 c11r ile n<ısyonal.st ıatc.J 

•q}C a 
sup bir ço~ aza b~ 1~ 
Uzerc tevkif cdilmıştır· --=----~' 
------::::;01or1..--1' 

O küda.r: lcrn ınc ıııahçuı -~,ti 
Sir borçt:ın dolsYl . til' ııır~~a 

~:ıes -.-• 1,.jo7 
sına. karar verilen inflfl ~ 15 4' 
~o ve ramofon ınak wıU ,.st""' 
hine mUsadif cuına. g aıuıs6'-. 
dıkC!yUn.dc meza!. :~ 1:; ~S fi 
de satılacaktır. 1 u atı ssat 
takdirde 20.12-93S 15 ıı. t.ıst' .
mah~lde sa tıl:ıcaiındB nıoıUIJ1 il ':il 

mahallinde haıır bulu yt!P" 
aıebtıer 

nü yapılacak bütün t '4 
mişlerdfr. .,.... . 

Müveddetten 5onra bru:ı şahitler dinlen
di. Bunlar, Mü\ eddetin Sadıkr vurmak 
i tediğini söylediler. Tabanca ateş a!ma· 
ymca da "-Yazıklar olsun seni oldüre· 
medim,, dediğini de tasdik ettiler. 

Müddeiumumi Fehmi ehlinıkuf tüfek· 
çinin tekrar dinlenme ini istedi. ~Iahke· 
me bunun için ayın 17 sine bırakıldı. 

. h .. v 1 akc:ar1' ı le saba , og e ve -t 
. ala' ınıı Her yemekten soııra muta .. aman d•~lcrınm tırÇ 

(; ' ı lllJ~ 

Aşkın 
Türkçe Sözlü ve 

Emıalsiz ve Mükemmel Filmin 

.. .... . •t' • • " -:. ,· 

t'~ 
SÜMER DANiELLE DARRiEV d 
Sinemasında 

Bir Hafta Daha 
Gösterilecek oLan 

KASTI j\ 
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ernber·ıayn, diktat 
dostr11 

le 
111 

General 
Sirovi 

di Eski Çek Başvekiline 
' ve Harbiye N~zırma 
., ~ ateş etmış 
,r Sovyetrerle Çekler arasında 

radyo dUeHosu başladı 

~t?:osıo"al..""Y&Dm sabık lıntdlmel -..a 
General Slro\1 

~daJ>C§te, l3 (A.A.) - Virradat 
'tca!nin bildirdiğine gl>re eyllil a
~ ~rag bilkUmetinin siyasi zımaın. 
"I 1-rıyle o zamanki hükumet ıefi Siro· 
\~•&ında yapılan tiddeUi bir müna
btıı.~ cınasında general Sirovl, Mac. 
' "e Hodzayı vatana hlyanet etmiı 
,.~!& ithab ctmit ve eski bagvekı1 ile 
~t 1>'e na&;nnı tabanca ile ates etmiş· 

• 

~it ınnltecileri 
~ ,'r. 13 (A.A.) - Sevyet mıntnka-

ıli Si~~ gelen Çek mültecilerinin ade
ılir. ~dıden 136.000i tecavüz ctmekte-

~~n!\:üı bir vaziyette kalını§ olan 
~: hUk!tmeti mülteciler meselesini 
Ilı.... tbıcıt i)-in kafi bir enerji göatere
~t'lttc..r: 

uır. 

~dyo dnellosu 
b.,!OYa. 13 (A.A.) - Moskovadan 
~~diğine göre Sovyet hlik\tmctl, 
lt rtıu 0"Vak telsizlerinin propagandasL 
't~ eadcle etmek üzere Ulmmyaya 
'l'tni verici merkez tahsi tcmeğe 

l 

tt ~trnıiştir. 
?\ııi':o~O\>ak radyo merkezleri U«· 
ti>'lt liaantıe Sovyetler aleyhinde n~ 
lıı!tic nPan husuat servisler ihdas et-

\' fdlr • 
tııı k 

'>tıt ~ llrulacak Scvyet merkezleri 
1ttd~ ~ ga uzunluğunda ve ayni saat· 'da 0rı İ§areUcriyle, gece, Çek li
~~dr Prag aleyhinde neşriynt yapa
~o iaıa r. Sovyet bükQmeti Çek Rad. 
b aııı, 'l'0nlannı dinleyenlerin 20 eene 
•t L tc2asına çarpılacaklannı bildiren 
~ta ~ 

tnaıne ne§retmiştir • 

ttko.ıo ky . .,_ va a ısfüu-az yapıyor 

t to.ıd 
~ttrlbt ta, 13 (A.A.) - 30 milyon 
b·ıı_~e baliğ olacağı söylenen bir 
1r çele alcdcıtınck tlzere bugün buraya 
lıc~ıcıı;•lovak mali heyetinin gelmesi 

llı. tktedir 
"tllıı . :l ~it hburaya ayni zaman.da bir Fran 

h ~at cycti de gelerek bu husustaki 
«'rlh_ trcıe • . . h ,-cqd re ıştırak cdeccktır. Çilnkü 
lıl1ızıtlla~ Çckoslovakyaya ikrazatta 

,ga ınUtem"-Vildir. 

ğer için 
~worrn 11~ ftn«11 

Musolini nutuk 
söyleyecek 

ltalyan Başvekili 
Sardonyaya 

gidiyor 
Paris, 13 - Buraya gelen haberlere 

göre Musclini bu ayın 18 in.de Sardon
yaya gidecektir. İtalyan Baıvekilinin 
burada Fransa ile ltalya arasındaki mü
nuaalı meselelerin halli zamanının gel· 
diğini söylemesi ve Korsika, Tunus, 
Cibuti Uzerinde dUgUnilı1lerlni izah et
mesi muhtemel görülmektedir • 

Roma, 13 (A.A.) - Mesajero gaze
tesinin öğrendiğine göre, Fransı.ı man
dası altında bulunnn topraklarda Fran 
sız tabiiyetine geçmek istemiyen hal· 
yanlar işlerinden çıkarılmaktadır. Bi
naen3leyh milliyetlerini terketmek iste· 
mlyen İtalyanlar yavaş yavaş i~siz hı· 
rakılmaktadır • 

Akdeniz statükosu ve İngiltere 
Paris, 13 (A.A.) - Petit Parisien'in 

Londra muhabiri, İtalyan emelleri hak
kında gazetesine aşağıdaki telgrafı yol· 
lamıştır: 

"Hiç kimsenin gözilnden kaçmıyan 
bir keyfiyet varsa o da, Akdenizde sta· 
tilkonun idamesinin İngiliz hük<ımeti
nin fikrince lmpartorluk mOnkaJatırun 
serbestisi bahsinde esaslı §Utlardan 
birini teıkil eylediğidir. 

Herhangi bir tehlike takdirinde as
keri işbirliğini mecbur edecek keyfiye· 
tin, §U veya bu muah«le ve pakt ahka
mından dyade • esasen ne lngiltere ne 
de Fransa için böyle bir pakt yoktur -
Gerek Londrada, gerek l>ariıte bir ço'k 
defa teyid edilen menfaat birliği cla
cağtnı anlamak için cyllil buhranı es· 
nasında olup bitenleri hatırlamak kafi· 
dir.,. 

Alman \' .:hudileri 
Erkekler isimlerine İsrail, kadınlar 

Sara adlarını il!ve edecekler 
Münib, 13 (A.A.) - Polla müdüri. 

yeti tarafından ne§redllen bir emirna
me mucibince 1 Sonkanundan itibaren 
isimlerinden muıevi oldukları anla§ıl· 
mıyan blitiln Yahudiler tapdıklan hı.. · 

ristiyan isimlerine erkekler için iarail, 
kadınlar için Sara isimlerini ilave et. 
mck ır.-;buriyetindedirler. Bu emirna
me hilafında hareket edenler tevkif e
dilecek ve kendilerinden para cezası a
l nacaktır. 

Kudüs matbuab lngiltereye 
hücum ediyor 
Kudlis, 13 (A.A.) - Yahudi matbu.. 

at buglin yeniden 1ngiltereye kargı şid
detli hücumlar yapmakta ve İngiltereyi 
bilhassa Londra konferansına Arapla
rın iştirakini derpig eylediğindcn dolayı 
tahtic eylemektedir • 

Kudüste aktdelinen bUyük blr mL 
tingde yahudiler Londra konferansına 
i§tirak edilmemesini istemiflerdir. 

Fransız bütçesi 
Bütçe Encümeni projeyi 17 reye 

karşı 25 reyle kabul etti ". 
Paris, 13 (A.A.) - Mcbusan mec

lisinin bugünkü toplantısı ruznamesin. 
de bütçe müzakerelerinin daha çabuk 
bir usulle yapılması hakkında bir kanun 
projesi bulunmaktadır. 

Perşembe günü ba§byacak olan büt· 
çe müzake:relcri, bugün görüş:nccck ve 
tasvip edilecek olan kanundaki usule 
göre yapılacaktır. Meb'usan mccli&i, bu 
suretle, mumt müzakereden sonra, şim
diye 'kadar olduğu gibi bütün fas lları 
ayn nyrı olarak değil, fakat biitçcnin 
heyeti umum=yesini birden tasvip eyle
yecektir • 

Paris, 13 (A.A.) - Meb'usan mecli
si bütçe cntUmeni, 1939 bütçe projesini 
17 mlistenkife karşı 25 rey ile tasvip 
etmi~tir ~ 

• ( ' ' • • ' :1 , • • • ,.. • ·- • • - , ' • l • ': ....... , .. ı \ " '~ 

Japonya aleyhinde 
mukabil tedbirler 

lngiltere ve Amerikayla Japon· 
yanın arası gittikçe açıhyor 

Japon imparatorl11k k0tıscyi bir toptanlı nraS1nda . 
Londra, t3 (A.A.) - Daily HeraJd ve Ncwa Chronicle gazetelerinin bildirdiklerine göre, İngiltere ile J.ıponya-

nın ve ayni zamanda Amerika Birletik ~cvletleri ile Japonyanın arası pek yakında daha ziyade açılacaktır. Ge
rek Lcndra gerek Va§ington, Japonya a1 !. 'Jıinde mukabil tedbirler alınmasını ciddi surette düşunmektedir .. İn· 

giliz ve Amerikan ticaret ne.ıaretleıli el ! ·~rleri, epey zamandı.nberi, bu mukabil tedbirler iızerinde çalışmaktadır. 
Amerika, Japonyaya kartı ticari milnas~~:ıtta en ziyade mazharı müsaade millet hükmünün kullanılmaması im
kAnlannı tetkik etmektedir. tngilterc de J J.ında alınması muhtemel bu tedbire iştirak eyliyccektir. 

lngiliz başvekili
nin beyanatı 

" Zamanla değişecekleri muhakkak· olan idare sistemleri yüzünden 
hiç bir hükOmetle bozuşn1ak isteıni oruz ,, 

Londra 13 - Yabancı gazeteciler klü· 
bünUn ellinci yıldönilmü münasebetile in 
giliz başvekili Çemberlayn, 35 yabancı 

gazeteci önünde beyanatta bulunarak bil· 
hassa demiştir ki: 
"- Geçen senenin }•azlnda BaşvckAlete 

geldiğim gündetıberi lngiltcrenin harid 
siyaseti sulhu temin esasına dayanmı!}tır. 
Bundan sonra da ayni yoldan yQrümeğe 
devam edeceğim, ancak son 18 ay zarfın· 
da ollduğu gibi, bundan sonra da, mil· 
him meselelerde başkalannın da reyine 
müracaat etmekten biran bile seri durmı 
yac.ağım. 

' Ba~·ekfilete geldiğim zaman, ltalya ve 
Almanya ile münasebatunız gittikçe bozu 
luyor, sulhun idamesi hakkındaki cmm· 
yet tamamen zail olmıya ba)ırordu. lki 
yol karşısında bulunu}'Orduk: Ya harbin 
ka~ınılması güç olduğunu kabul ederek, 
mille~ harbe hazırlanmak, veyahut §ah· 
st temaslarla harbin scbe~lerini ortaı:lan 
kaldırmak. 

Ben bu ikinci yolu tercih ettim, zira 
bugünQn harbi geçmiş harhJere benzemez. 
Modem harp, eskiden olduğu gibi pro· 
fesyoncl muharipleri değil, cephe gerile
rindeki sivil halkı. kadınlan, çocukları 

öldürecektir. Modem harpten muzaffer 
çıkan milletler bile, iki nec:lin tamir edc
miyeceği zararlara uğnyacaklardır. Bütan 
bu sebeblerdcn dolayı sulhu temin için 
kabil olan her tfirlU teşeb!>Usleri yaptık. 
iktidar me\kiinde bulundukça bu yolda 
devam elcccğim ... 

Çemberlayn gelecek ay Lord Halifaks· 
la birlikte Romaya gideceğini, Musolini 
ve İtalyan nazırlarile rapılacak konus· 
malarda iki devlet arasındaki karşıhkh 

anlaşma \'e daha genis bir istikrar temin 
edileceğini söylemiş ve demiştir ki: 

tn~lb: nnsn~t.m Çemb('r lnyn, ~alı ma oda mdıı 

''- Di!ttatörliıkle idare edilen m ... mle- aya askeri rc.rdımına dair Çemberla)'?I 
ketlerle daha iyi şekilde anlasma arzu t· tarafından dün A\'am kamara ında sör 
tiğim için beni naıi \'eya faşizm dostu !enen sözleri meuuubah eden "Messa· 
zannederler. Ben, Ingiltere ıçin bö} le hir gero .. gazetec;i dıyor kı: 
tam idareye asla taraftar değilim. Bilft 
kis bunun tam aksini istiyorum. Çünkü 
İngiltere her şeyden ziyade şahc:i hilrri
yet.e büyük ehemmiyet \'ermektedir. 

Fakat rejimlerinden doları kimseyi de 
tenkid etmek istemiyoruz. Tarih, hiçbir 
rejimin değişmez olmadığı bize göstermiş· 
tir. Bu itibarla zamanla değişecekleri mu· 
hakkak olan jdare sistemleri yüzünden 
hiçbir hUkQmetle bozu~mak istemiyoruz ... 

İngiliz başvekili, sözlerini, milletler 
arac:mdaki anlaşma yolu üzerinde çalış
manın insanlığa en büyük hizmet olduğu 
mı söyliyerek bitirmiştir. 

"Paris gazetclerini11 sesleri 
kısılacakbr ,, 
Roma. 13 (A.AJ - Bir Fran ız ltal· 

l-·an ihti1Mı takdirinde lngiltcrcnin Fran· 

"İngiliz başvekıli bu mesele etrafında 

yeni hiçbir 5CY söylememiştir. Çember
layn hukuki vaziyeti izah etmekle iktifa 
eylemiştir. Bununla beraber öyle ümit e 
deriz ki, İngiliz baı:vek,ilinin çok yerinde 
olan bu sözlen sesleri çıktığı kadar harp 
diye bağıran bazı Paris gazetecilerinir• 
e !erim kı:sacaktır ... 

I..ondra, 13 <A.A.' Dun al.şanı Avam 
kamara ıncla bir suale cevap 'eren ba"' 
vekil Çemberlayn. demiştir ki: 

" lnsiliz huk"ımetı, Fran ız dc\let 
adamlarının \On Hıbbentropla yaptığ. 
gorür;m,.lerd rı ~ima ha1erdar tutulmu ... 
tur. Londra hukf.mcti. Italyanın Tunu• 
Kor-ika ,·e ~ic: tnleleri hakkında da Pari-. 
hü!,\ımcti ıl<.' müza1.:erclerrte bulunmuı:: 

tur .. 
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• 
SDnemaı ınnvoeneırn · 

Cilasız ayna yardımiyle 
çevrilen sahneler 

Aktörleri uzun mesafelere götürmeden, yıldızlara yol parası 

vermeden, uzak iklimlere ait filmler nasd çevriliyor 7 

'Oentz l1arbtne alt 1Jlr filmtn stüdyoda çe nitml5 sahnelerini «lrniz orla<iında almmı' ~il>i gli termek içtn ba~nırulan lıile: De· 
korun \C' şahısların geri.,indc beya7. bir perde \'ardır. Perdenin arkasında film göst enııc makinesi me\Cuttur. Stüdyo dı~m
da çcHilen , c denizde yanan gemileri gö stcrcn film - tıpkı sinrm:ılarda olduğu gibi - beyaz perde üzerine aksettlrillr. Ye 
stildyotla dekorların iinümlc buluna'" •:ı m alma makinesi, :faaliyete geçerek 3 üncü reslmdc görclüğünüz sahneleri tesblte 
ba~lar. 

Sıcak sinema salonu ka~ka -
ranlıktır. Beyaz perde üzerinde 
bir Fas manzarası ... Yahşi ve 

susuz bir dekor canlanıyor .. 
Askeri bir kamyon dolusu ne
ferler uzak ufuklara koşuyor. 

Vakası Fasla geçen bir film ... 
Kamronun arkasında da Jan 

Oabcn ve Ani~ konuşuyorlar .. 

StUdyoda birinci planda, bir 

~tobilıı sahanlığı dekor halinde 

yapılır. Hanri Gara ve Meg Lö

monnlye istedikleri kadar ~ar
kı söyliyebllirler. Film alan ma-

kine bir taraft~n ııarkı söyli· 

yen iki yıldIZI, diğer taraftan 

Önlerinde film dönmekte de· Yukardakl resimde 17.Bh ettiğimiz ~eklin ~roklst .• 

cilası almmııı ayni üzerindeki 

hayalleri filme çeker. 

vam ediyor. Fakat manzara biraz daha Bu uo:ıulün mekanizması da çok basittir. Bu usul basittir, fakat tahmin edildiği 
gölgelidir. Bu sahneleri çevirmek için, ekran olarak kadar kolay değildir, operatörlin hece -

Halk filmin mevzuu ile alakadar, aktör 
lerin sözlerini dinliyor .. Biraz evvel gör 

dükleri canlı manzara ile sonradan gör
dükleri gölgeli manzaranın ayni şekilde 

fiUn.e alınmadığına dikkat bile etmemiş· 
lerdr. \Belki farkına varan birkaç kişi var 

dır. Onlar da: "Filmin bu iki parçasını 
arni zamanda çevrilmemiş., demekle ikti
fa ediyor. 

Bu cümleyi söyliyenler filmin hakikaten 
Fasta çevrildiğini sanıyorlarsa da aldanı
yorlar, bu filmler sinema sanatinde "ay· 

na,. yahut "ı;effafhk,. ismi verilen ba;,it 
bir sinema hilesinden btif ade edilerek ya· 

pılmışlardır. Ve bu basit hile rejisörlerin 

bir hayli mühim masraflardan kurtulma 

sına sebeb olmaktadır. 

Bu hile çok basit bir ı:cydir: Aktörleri 
bir sinema perdesi önünde oynatmak, bu 

sinema perdesinde eskiden çekilmiş bir 
filmi aksettirmek ye bu film sahnereri ile 

cilası alınmış bir ayna kullanılıyor. Bu rikli, ses milhendisinin çok mütehassıs ol
aynanın uzunluğu 6 metre, eni 4 metre- ması lhnndır. Bunun içindir ki bu usulde 
dir. Aynanın cllnsı tıpkı otomobil karo- çevrilen filmlerde sık sık büyük birtakım 
serleri gibi kumla silinir. Aralıkta şunu yanlışlıklar görülmektedir. Tabiat unsur-

söyliyelim: Bu iş hayli tehlikelidir ve ya
pan mütehassıs ameleler ıüzlerine tıpkı 

dalgıç başlıklanna bcnziyen bir başlık ge
çirirler. 

Ayna stüdyoda icab eden yere konur, 
operatör, aynayla projeksiyon araınna 

filmi alacak makinesini yerleştirir. Işık
lan tamamı tamamına a~·arlar. 

Stüdyoda Hanri Gara ile Meg Lömonni
yenln bir filmi çevriliyor. Vaka okullar 

sokağında cereyan eder .İki yıldız bir oto
büsiin sahanlığında Parisin bu eski so -

kağını baştan başa geçerler. Bu geçiş es
nasında Hanri Gara durmadan şarkı söy· 
ler. 

Tabii bu filmi Okullar sokağında çevir
meğe imkan yoktur. Meraklılar otobüsün 
yolunu keser. Onun için ayna hilesine mü-

lannın (mesela deniz dalgası, bir arabanın 
yUrllmesi gibi) hareketleri aktörlerin 
jestleriyle çok defalar uymaz. Mesela bir 
sandalda şarkı söyliyen bir adam görilr
sünüz. Vücudunda en ufak bir hareket bi
le yoktur, halbuki bindiği ııandal (tabü 
arkadaki ayna Uzerinde hareket eden fil
min yardımiyle) on kürekçi tarafından Ni· 
jer nehrinin köpiiklü dalgaları lizerinde 
kuş gibi uçup gitmektedir. Yahut yıldırım 
gibi giden bir takside iki sevdalı g!)rürsil
nüz, bu müthiş silrate ağmen yüzlerinde 
milthiş bir silratle koşan bir nakil vasıta
sı içersinde bulunmaktan doğan mana yok
tur. 

Bazan aktörün kalabalık bir caddede yü 
riime5i Iazımgelir. Cadde cilasız ayna üze
rinde film halinde hareket etmektedir. . 
Aktör ise makineyle geriye hareket e-

beraber önünde oynayan aktörleri yeni· racaat olunur. 

den bir hayaletin üzerine yürümektedir. 
Aktör adım atar, fakat halı geriye doğ
ru yilrlidüğil gibi yine aktör olduğu yer
de, yani aynada hareket eden manzara
nın tam orta yerinde görUnür. 

den filme almak. Bir operatör bir taksiye binerek Okulrar 

Bu sayede, aktörleri uzun mesafelere sokağını filme alır. Bu hal caddedeki ka

götürmeden, yıldızlara yol parası yerme· labalığtn nazarı dikkatini o kadar celbet
mez. Halk havadis ve manzara filmleri· den uzak iklimlere ait filmler çevirmek 

imkanr elde cdilmis oluyor. Bu usul yal
nız uzak memleketlere ait filmlere tatbik 

edilmez.. Sokaklarda çevrilmesi lanın 

gelen filmlerde böyle çevrilmektedir. Me· 

selft farzediniz ki Danyel Daryö Parisin 
kalabalık caddelerinden birisinde bir film 

.. çevirecek .• Hem de vaka caddenin halkla 
dolu olduğu bir saatinde cereyan etmekte· 

dir. Film alan makinenin etrafını merak
lı bir seyirci yığını saracak ... Hakiki Dan 

yel Daryöyü görmeğe müJak olan binler 
ce insan yıldızın etrafını saracak. Bunla· 

n dağıtmak ve sokağı film çevirme~ mü 
sait bir hale getirmek için bir tabur jan· 
darına bile güç muvaffak olur .. lşte bu i· 
cat bu mahzurun da önüne geçer. Bir 
manzara filminde muhakkak o sokağın 

filmi yardır. Bu film stüdyoda oynatılır. 
Ekran dekorlar vazifesini t,örür, sanat 
karlar da bu dekor dahilinde çalışır. 

Bu usulün nazari olarak icadı eskidir. 
llk defa bu suretle film alınabileceği 1931 
de düşünülmü'itü .. 1934 de ameli sahada 
muvaffakiyetle tatbik edildi. Fakat bü· 
) ük nimlerde de bu usulün kullanılışı 
ancak 1936 da başlamı~tır. 

nin alınmasına alışkındrr. İşle biraz son
ra stüdyoda cilasız ayna üzerine aksetti
rilecek olan bu filmdir. 

BE.."IZE\'IŞ 

- Jlayır bu ho3uma gllmecll r 
- X eden bayan 1 

Bunları öğrendikten sonra göreceğiniz 
filmleri bir defa da bu bakımdan tetkik 
ediniz. Bakalım cilasız ayna )'nrdırniyle 

çevrilmiş kısımlarını tabii olarak çevril -
miş kısımlardan ayırabilecek misiniz? 

- Uapl&h:ı.nenln resmi ba~lıklı kiğıtla
rınılan birkaç tane \erir misiniz. Alaeak

· ıııarııı1a rnektuıı l&Za.e.ağım. 

- Belçika kariklllürU - -

ıtoas 
Sokakta avuç açmıştı: 
- Elli bin lira kaybeden bir zavallıya 

merhamet edin • 
Birisi merakla sordu: 
-lflas mx ettiniz? 
- Hayır. Blr piyanko bileti alınıııtım. 

İkramiye çıkmadı! 

o-aastaDnk 
- Kendimi hasta sanıyordum. 

mışım. 

- Ne rahatsızlığın vardı? 
- Başımda bir ağırlık hissediyordum. 

Tartılınca aldandığımı anladım. Dün kaç 
kiloysam bugiln de o kadar kiloyum! 

!Kumarbaz 
Kahvede iskambil oynuyordu. Küçük 

kızı koşarak yanına geldi: 
- Baba, baba ..• Annem yolladı beni, 

evde yangın çıktı. 
Babası aldırmadı. Oyuna devam ederek 

söylendi: 
- Annen de amma tuhaf ha! Yangın 

çıktıysa bana değil, itfaiyeye haber ı:ön· 
dersin. 

Borç 
- Bana olan borcunu ne zaman ödiye

ceksin? 
- Ne bileyim, ben peygamber deği

lim! 

İtfaiye neferi - Geçen yangında hant 
zayırtamağı \'aadetmlştlnlz ! Oldu mo ya 
bu iş! 

- Fransız karikatürü -

Moda 
lki arkada§ Beyoğlundan geçiyorlardı. 

Biri, camekandaki bir §.llpkayı gösterdi: 
- Bu şapkanın modası bir aya varmaz 

geçecek. 
Arkadaşı şa.şlı: 

- Maşallah! Sen artık modadan bu ka
dar anlıyorsun demek? Nereden bildin? 

- Karını daha dün bir aynini aldı da! 

Arkadaşlık 
- Cigaran var mı? 
- Hayır. Artık cigara almıyorum. 
- Neden? 
- Seni cigara içmekten vazgeçirmek 

için! 

Model 
Rcsıı:ı.m, genç kadının resmini yapar· 

ken: 
- Bu ay içinde resmini yaptığım mo-

dellerin en güzeli sizsiniz? 
Kndın mcmnunane sordu: 
- Bu ay kimlerin resimlerini yaptınız? 
- Bir elma, bir armud ve bir çöp ara-

bası! 

Gaf 
:Misafir, ziyafette yemeğin !!onlarına 

doğru anlattı: l 
- Ben fazla ycdih"İ~ zaman fena halde 1 

lıasln olurum. 
Ev sahibi teldşla sordu: j 
- Şimdi size ne ilaçları hazırlıyalım? 
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B ka tUrlU J1l• 
- Horlamandan bıkiını. a5 

hat U) uyanuyacağım l 1 ' 

~ 

m ı.onı'1' 
- İld üç elma tlnluı takar"ll 

w kl• 1- rıfdU1f• 
kı kımı;lıgmılan muha .a~ " 

Malfl1tl k 
"!'iti aatbıl" 

Çok genç bir kızla cvlenı:nı, · ).'ııJclll 
ki kendisi ellisini çoktan ıı.şınıştı. 
bir arkadaşı onu ayıblndı: U Ulc· 

- Aranızdaki yaş farkı çok b ) 

İtiraz etli: sfllan 
- Hayır. Çünkü ona baktığıın ıı~sedi• 

ben kendimi otuz yaş gcnçleşınJş ]tcııdi'1· 
yorum. O da bana baktığı zaınan ı;ot· 

• cdi}'Ot• ni otuz yaş ihtiyarlamış htsS 1 

leco aramızda yaş farkı kalınıror · 

Haydi durrns 1 
90' ,.a.rarııııc 

Dcllkanh sinema döniişil 1> 

kakta nişanlısına sordu: r· 
}·9p8 

- Şimdi seni sarılıp öpselil ne 

sm? rdl: 
ovab fC 

Genç kız tereddüd etmeden c . uınUşilJll 
- Bağırırım tabü .•. Fakat üş 

galiba, bugün sesim pek kısık! 

1'(l' 
. 'lOfO" 

- Kanm müthiş tembcldır. Og 

dar uyur. 
- Talün var azizim, 
- Anlıynmadım. ]<tan 90· 
- Benimki o zamana kadar ço1:ra ııar-

. ıcııç
kağa çıkmış ve muhakltak bıt 
camıştır. 

tiUGU:Kl•U SJ\J\'t 
t~ 

Sabret. Sal' 
Kedi (arkadaşına) -

~e be~ var. 

- Sağ tnrafınıza yatnııŞ 

n 
ııJlbll" 

ı;ınıı' 
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ltliitı::~ T14M1 Narh ne olursa olsun bildiğini 
Trakyada sıhhat işleri Okuyan esnaf kimlerdir? 

Avda 11 milyon met- Kasapların elinde kemik gi_bi bir ve~in, parça gibi meta 

e b af a k h k k u r ut u 1 d u ı.!~: ~:~~~~b~,~~;:~lfı~;~:;e ~~;;~;~: :;~:~;~~~::~;~ :~~;~.;~~;~1~.~~~~.~·::~:~~ 
55 Bin sıtmalı ve dalaklı vatandaş tedavi edildi. 
Kurutulan bata1<1ıklardan kazanılan geniş arazi 
bu yıl ekilecek. Bütün Trakyada ruam mücadelesi 

~ yapılıyor 
~. Cliususi) - Sıtma mUcadele Civardaki köylüler, meydana çıkan a-

nafın kimler olduğunu ve neden böy- gider. niz. 
le kuşkulandıklarını merak etmez misi. Kızılkaraman, Dağlıç yerine böylece Bu mesele mühim bir dert halindc-
niz ?. satılır. ,, dir. Kemiksiz et satmaları be)ki doğru 

Her zaman bizim kuşlculandığımız Buna nazaran tavsiyeyi de biz yapa- olabilir, ama, bunun fiyatıru kendile.. 
bir iştir bu, biraz da onlar işkillensin- biliriz: Kasaplar üzerinde kesilmiş hay. rinin tayin etmesi asla doğru değildir. 
ler.. vanın cinsini bildiren .damgasını en Sonra kemik miktarının da narh gibi 

Kasaplardan bahsediyorum. Kasap- sonra kesme~e ve parça satmamağa tayinine ihtiyaç hasıl olduğu göriıliıyor. 
'%tlııını. Tra ızda faaliyete geçişi 'eli ha:sta r vatandaşlar arasm-

'.lıı ~ utman tahribatta devamı
~ e geçtiği gibi yapılan sıkı mil· 
~· alınan tedbirler ve tedaviler sn
' .:;a:stalık §iddetini kaybetmiş ve 

rnzinin kendilerine taksim edilmesini vi- lık, celeplik Türkiyenin en velOt ve mecbur edilmelidir. Bir kilo ette ne miktar kemik olmak 
lfiyetten istemişlerdir. en güvenli işidir. Hayvancılığımız ve Böylece hiç olmazsa, insan bile bile lazundır? Bunun tayini acayip olur der

bunun verimleri milli servetlerimizin keçiye Abdurrahman Çelebi demez. seniz, bu takdirde et narhı ne oluersa ol 

~ ltta bulunmuştur. 
~Yet hükumetinin halkın srhha
~ ~stcrdiği sıkı alakanın bir ese
~~ Ya sıtma mücadele teşkilatı
~ l:naYts nyı başından birinciteşrin 
~ ~r altı ay uırfındn mücadele 
'°l h llıda gördüğU işler ~ suretle tes 
~\llasa edilebilir: 
~~det zarfında 113401 kişi mua

' iş, bunlardan 13829 kişi dalak
~ t> 

11§ ve 41954 sıtmalı tedavi edil· 
• Qllııı 
Ilı . altlara 396 kilo meccani kinin 

tq tai, ltüşük çocuklara 69 kilo 583 
~Ut Stılfato (ökinin) verilmiş ve 

t ~ ampulü şırınga edilmi§tir. 
i'lia. 46739 adet kan muaye-

lardan 7445 adet mlisbet 
'sı\>r.isinek mücadeles.i için 2249 

~-e '.2<>8 kilo saf yansı yeşil 

t ~~ ay zarfında bataklıkları ıslah 
~~dile 18181 mctr nluğun-

l'ıı. ~lhnış ve u sa e 6,108 

. ~~~ar batak.Irk s a ku tul
-"'lJS ın tro miki ı ~ r 

'u tur. Sıtma bakımından 
tıli lcab eden derelerden 64230 
,, temizlcttirilmiştlr. Nehir· 

?nası için 4076 metre 11zun
'~ a l'aptırılmıstır. Açılan kanal

ik köpril yaptmlmrşt.ır. 
~en bataklıkların baı:lıcalnn 

~ · ~Ölbaba bataklrğı Edirneye 
ıı-. ~Atre mesafede büyük bir ba

• , 65o ntl'trc uzunluğunda açılan 
8uYU Tunca nehrine verilml§-

~ 
~edenberi hiç istifade edilme
~ ela civarındaki köylere sıtma a

ı(_-ı..q1;;-_l:khk bugUn ekilebilir bk 

Trakyada kıırututan sıtma nıcnbaı 
derelerden biri 

Doyran ve Elçili köyleri Sazlıderc na· ı 
mındaki derenin Karakasmı köyünden i-

tibaren yatağc kaybolmu§ yaz ve kış a

kan sulan Doyran ye Elçili göllerini teş

kil etmekteyat Sazlıdcrenin kaybolan ya 
tağı için yeniden bir nıccra.:açılmış ve. on 
kUomctre uzunluğunda bu mecra ikmal e
dilerek Sazlıdercnin suyu Merlce veril -
miştir. 

Müsellim gölü: Bu göl de mUkellefiyet 

suretiyle açılan bir kanal ile ııuyu Meri-

ce verilmi§ ve gelecek sene burada zira
at yapmak için §imdiden hazırlıkalr bae-
Iamıştır, 

Uzunköprüde Ergene nehri Uzerine ku 

başında gelir. Mesele burada değil .• Asıl dava ka· sun fiyat tayini kasaplara kalmış bi'r 
Bir hakikat daha: Türkiye içinde saplık işini Ziraat Kurumunun üzerine mesele halinde kalır . 

en çok et istihlak eden vilayet de Is- alması vaziyeti karşısında kasapların, Velevki bu işi Ziraat Kurumu da ü-
tanbuldur. celeplerin mevkiidir. zerine alsa İstanbulun mühim dertlerin.. 

İs tan bulun et ~esclesi ezeli derdidir. Kasaplara sorarsınız: den bulunan şu işleri evvel beevvel dij-
Belki istanbulun oka.dar ezeli dertlerL - Et neye pahalılandı?. şünüp halle mecburdur kanaatindeyiz, 
ni öğrendiniz ki artık bu tabir size tesir - Bilmem 1 • aksi takdirde bir ziraatçi 'kasaplık etmi§ 
etmiyor. Bu öylesi değit Bir kasaptan Der .. Bilmezde hakikaten, o toptan. olur. Bundan başka mühim bir !ark gö. 
memnun çıkan hangimiz varız? Bunun cıdan o gün fazlaya almıştır, öyle satar. rülmez. 
sebebini kasaplık yapmış, fakat şimöi Yani et fiyatlanndaki tereffüün sebep· Evvela, parça et satılmamalı, ne 
işini terketmiş bir zat söylüyor. Fiilen lerini yalnız et satanlar bilirler. miktar istenilirse bütün koyundan ke-
kasaplık yapan hangi babayeğit bu ha.. Balık çıkınca et fiyatı iner .. Kış ge. silmelidir. Sonra, kemiksiz etlerin fi. 
'kikatı itiraf edebilir, elbette böylesini lince artar. Velhasıl et fiyatlarının ma- yatlarını tayin etmelidir. 
bulmak lazımdı. Diyor ki bu zat: hiyeti para bOl'sası gibidir. Daha ~onra, "Bir kiloya ne miktar 
"- Etler mezbahada damgalanır. Bunların önüne geçmek için Ziraat kemik isabet edeceğinin de tayini icap 

Damga makinesi eti baştan aşağı çiçek Kurumu, kolunu sıvamış bulunuyor .. ~ eder ve en sonra, kilosu (20) kuru_Şa o
.dökmüşe döndürür. Fakat ne olduğunu Bu itibarla celeplerden ve kasaplardan lan kalın kaba kağıtların kilosunu et fi-
bariz bir şekilde gösteren işaretler güç fikirlerini sormak istedik. yatiylc müsavi satmaktan vaz geçilmeli 
tefrik olunur. Celeplerden biri diyor ki: lazımdır. 

Kasap bundan istifade eder. Mesela "Şimdi ne söylesek yalan olur.. Zi. Bugün kağıdı muamren fiyatından 
üzerine keçi damgası vurulmuş eti doğ- raat Kurumu işe başladığı zaman o da yukarı satan adam ihtikar yapmak va
rar ve parçalar halinde asar. bizim gibi vaziyeti anlayacaktır. ziyetinde kalıyor da niçin kağıdı malın 

' Bunların ne eti olduğunu herkes an. 'Biz çok satış olmasını isteriz. Kan- altına koyarak ayni :fiyatta satanların 

rulan iki değirmenin bendleıi yüzünden 
Ergene nehrindeki su köylere kadar göl
lenmekte ve her sene bu yilzden Uzun
köprU kasabası sıtma cpidemilerinc maruz 
kalmaktaydı. Sıtma bakımından %ararlr 
görillcn bu halin ıslahı için icab eden ka
nuni muamelelere teşebbüs edilmiş ve i
ıltincitc~rln ayı ortalarnıda her ild değir
men bendl nçrl~tır, 

Ruam mücadelesi 
Trakyada iki yıldır muvaffakıyetle de-

vam eden ruam mücadelesine bu sene de 
başlanmıştır. Mücadeleye memur edilen 
heyetler Trakyanın muhtelif aksamında 

faaliyete geçerek hayvanlara arız olan 
bu mUhlik hastalığın bertaraf edilmesi i
çin gereken fenni tedbirlere giri~Ier
dir. 

mız cirodadır. Halbuki fiyatlann yük- bu hesabı ihtikar addolunmuyod. 
sektiği ciroya mani olur. Elbette bun- Velhasıl kasaplığın toptancılığmdan 
ların bir sebebi vardır ve bu sebep bi- mühim olan tarafı perakendcciliğidir,. 

zim elimizde değildir., , Halk et tüccarı değildir. Halk müs. 
Kasap da <liyor ki: tehliktir. Önce onun bu dertlerini hal-
"Eğer kasap dükkanları açıp ta pera- letmek lazımdır. Kasapların elinde ke. 

kendecilik yapaca1clarsa o nalde bize mik gibi bir vezin, parça gibi ne oldu

gün doğar. işte o zaman rekabet ede. ğu belirsiz metah varken sırtlan yere 
riz. Şimdi kasapldcta pek rekaoet yolt. gelmez-. Asıl dava halkı, yc1"ganı bap. 
Yani «an'atrmızın tadı kalmadı i.di.,. na gelenden korumaktır. 

Şimdi biz söylüyoruz: lstanbul Muhabiri 
Kasaplara gidiyorsunu:ı:, ve mesela 

sığır istiyorsunuz. Fiyatı 30 kuruş. Fa
kat bir 'kilo tartıp verdikten sonra ıfi.. 
yatını sorunca vaziyeti anlıyorsunuz .. 
Kaııap size kemiksiz vermiştir ve ya
hut verdiği et danadır, binaenaleyh krrlc 
kuruştur. Akıilik eder de 30 kuruştan 
almak istersenizt 250 gramı et, Ust yanı 

ZAYi 
936 - 937 senesinde Istanbul lisestn:: 

den aldığım olguntulC ciiplothamı ka~ 
bettim Yenisini çıkaracağımdan esKisL 
nin hükmü kalmamıştır. 

Necati TUŞ 
(V. P. 2881) 

~td.~ 1 

~ 1 !Kızıl gölge H A B E R ' i N R E s i M L i z A B 1 T A R o M A N 1: 
~şehircilik ~üte- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

29 1 
·~~ısı getirtilecek ~~~---_.., 
~lı llda şehrin le
~~~ "e sıhhat işle· 
·<ııYoluoa girdi 
ııo4 tısu:si) - Belediye daimi cn-

1 lol>lanbsında, bir §ehircilik 
ı.ııı t:c~tmcğo karar vermiştir. 

l>lıl fi.Itri alındıktan sonra ha
t~tı rı ve projeler üzerinde faa
~ eccıc 
~ · Aydında modem §ehlr-
ıe t • girecektir. 
~~ E.'18.i bUtün fırıncıları halkevin 
l'1 ~ lt.cndiJcıiyle fırınların temiz
~de bir konuı:ıma yapmış-

~ll\aııı 
l'a.tı llrda Aydında nebatt yağla-
~ 11llııırı dikkati çekecek de -
llı~c • belediye de karıı;ıık yağ sa

' ~:deıeye girifilJÜştir. Yağ sn· 
~ hli ıt:ıcr üzerine etiket koya

:Jc SıJt dirnıcsı emrolunmuştur. Be
:ıı-~Utu. te:tişlcr yaptırmakta, §Üp-

' ~ te~a?ıan tahlil ettirmektedir. 
~ liit lgleri de yoluna gir -

~ l:ll:ıı.r:ı.t at arabaları şehrin bUtiln so 
, ~1 ;~nıan dola.~akta, bu ara

't~d.ıt. bi başka işlerde kullanıl· 
~Q 
~ .. e\>\.-eı , :~b • Çine çayına yapılacalc 
' Ctr:ı.e l' cuıe insası durdurulan 
• l:>a.~lu Uzeıindc faaliyete ge-

·~ ~1 v n köprüsU Varyandının 
~ e ltöprU menfezleri bitiril-
~~~elişe de açılmıştır. 
\ıı?oı .. ğarı eosesinln bnsma fab-

-~ıı.n ' 
• kısnu mUteahhlde ihale 
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I ra tatmadığı ~cvklcrl 

, entli de tatmadığı, ta· 
Y.*(:8.'&Jtf;, d şUnemlycccğl zevkleri 

hassa onu Germeynn hfiklme-
iin~ 1 ilk kansından dı\ha çok aev-

esf onun iı;ln ne mutlu blr blıdiscydi. 

tJhlgUn Elhabet hUnUra daha dUşkUn gö
q.unQyordu. Padişahı onun gU:ı:cl bnşını el· I 
!crl arasma alıp di:ı:l "rinden knldırdığr 

ıaman glSzlerlnde yq slSrdU. 
- Neye ağlıyorsun Ellzabet ! 
- HUnkllnmıı doyamadım. Sana daima 

hasretim ve korkanm kl hasret kalaca· 
ğım. 

- Neden Ellzabot? 
- Su destlsl 11u yolunda ktnlır derler 

oevkeUQ Yıldmmım. Bana pnrlall yıldm
nm bu Ttmur fıfeti ka~ısında h~uta uğ· 
nyacağı gibi kablelvuku bir hla hAklm. 

.tnsan oğlıı damnrl:ı
n kanının icabların • 

"lcndln kurtammı)'Or. Oy. 
e ' o kadar me&'ut hatrralannuz 

dihyor ki insan 1nsruıhklan uta-

yor ki hem bllnkArın. hem 
betin dilleri altında blM!r bakla eak· 

dr. İkisi do blr uoylcr eöylemek lıUyor
rdJ, ama, D8.8ıl eöyleslnler? 
Hllnklır bn§mr ıınllıyarok sıı.y'.'lklar gibi 

sô>·lUyordu: 
- ElfitnetU oveddU m.lnelkatl. Da.na ee· 

bld mağfur sultan Muf1t.d Hllda\'endigdr 
han babam nasihat etmişti Ell.7.abet. Hem 
saatlerce söylemlıJtl. 

Kadm, bir erkek bayatı:ım dedikodusu
dur. İkbal de, saadet de, ldbar da, bet
babUık da kadmla girer, kadın'a çıkar. 

Senin bayatnna Utihakmdan eonra hu· 
zurum mUnscllb oldu Ellzabetl 

Ve lşto böylece ilk hamlc)i pndlıı!l.h 

yapmıştı. Elhabet ba3rnı hUnkfırm elle • 
rlnden kurtararak bir çığlık kopardı. Sa
mimiydi bu haykın§tnda.. 

- Neden Yıldımn? Ben senin betbaht
lığma ııebe oldumııa ne durursun vur kel
lemi, kurbanım sa.na! 

- Oyle değil Elhabot. 
Hllııklr art.ık da:ranamamıetı. Her eeyi 

eöyllyecekU. Nihnyct hUnkArdı. Ne çıkar
dı yani, ne olabllirdt sanki! 

Fakat kapı vuruldu ve hUnklra haber 
Kocamsm, derdimi senden bavka kime ar- verdiler: 
zedcceğim. Korkuyorum Yıldırım, sana e- - Timurtq eevkeU<uıun hakipayine 
bediyyen hasret klmnktnn korkuyorum. )~ sllrmek isterler. İradelerini arz oda· 

Ellzabet samimi nğlıyordu. Belki işin ısında beklerler bUnkfmm. 
utl lçyUzUnn söylemiyordu, ama, haki· Yıldınm EfüabcU okıııycırat kalktı. 
katcu Yıldırıma belki )irml dört saat - Haydi, dedi, Urlilmc. Daha vakt1mit 
sonra ebedlyyen hasret knlacnktı. Şu vnr. Yarın hareketimiz multarTerdir. On· 
dUnya ne k5tll kurulmuetu. Hileler, desi- dnn önce görUşürllz Ellzabet. Her 13ey 
seler Cnsanı bir aniye bile rnhat bırak • düzelir. Şimdi ben Timurtaş! görüşcce • 
mryordu. O Halil! de ynnmdn tutarnk pek ttm. Sen de ha.reme çekil, hazırlan ve pa-
lı.Ilı bllnUrla birlikte l>mrllııU geçirebilir· nıım zlya!ctine git. 
di. Fakat i§to dönen dolablarm dielerl ıı- Ellzabet hUnkflr )'anından ayrıldıktan 

tasında ne oluyorsa onun dilnyııyı ıı rnn sonra da ııaatlcrco nğl~mış, gözynşları 

5hretll hilnkArmn olu ·ordu. Ycıksn ne Ti beyaz yU:ı:Unde yanaklarına doğru lnlnce 
mur, ne yıldu: ,ne bilsuf hepsi ltıftt. Ama, pembe çizgiler yapmıetı .Ell.zabetln güzel 
a~ vardı "-e onun için Ell:nbettcn du· g5zlerl yumru yumru olmue, altlan mo· 
:ınan çıkıyordu. O ağlamıyacnktı da klm rartnl§tı. Bu ııaltanatı, bu hayatı bıraka. 
ağhyncaktı. Nihayet Halil ale!Ade bir rak tehlikeli ve belki nmıt.sız blr sşk ar
lorktr, fakat bUnkUr dllnyayo. misli kaç kasına takılmak doğrusu kln akıl değil. 
tane doğınug bir fevkal!dellkU ve kocay. 41.. 
dı, tocaeıydı. BUtlln bunlara sebııb ol&n Marya !dl. 

HUntAr Yıldırım Elizabctin sac:tamu Fakat Ellıabetln kafasını gilnlerdenberi 
<>kfa,dı : bir hAdlse kemiriyordu. Marya neden bu 

altmda 

k Ali paşanın konağına gitti. Kapıda 

aşa, Marya, cariyeler, gözdeler, hade
meler karşıladılar. 

Marya Elizabetln koluna girerek Ytı\'ll.Ş· 
ça kulağına: 

- Seni elmdi da.hn çok seviyonım Eli· 
zabet. Halil do bi.nıı oonra gelecek. Dc
mlııU. Demışti, ama, Ellzabet bunu duy. 
rnaınrş gibi ehemmlyetsiıce korşılamıett. 

Salonda bir mliddot dinlenen sultan bir a· 
rahk Marya ile yalnız kaldılar. Tedbirleri 
öğreo"cil. Tcbdllikıya!et ederek eavuşo. • 
ca.klardı. 

Bu güzel, ama, neden bu bud"rılru-, ne
den bu desiseler? Hele ııadJ§Bbr lşkillen
direcek bir mektup yazmanm sebebi ne 
olacaktı? 

Nedtmo GQlnaz. bermutad kapmm 6nUn
de bekliyordu. Bir aralık korkusundan ha· 
fi! bir çığlık kopardı. Kolundan kuvvetli 
bir el onu yandaki dar odayn çckl\'Crmie· 
tL Bu Ali p:tG&ydı. 

Glllnll%, sararmı§ tltrlyordu: 

- Ne var dovletlCı paşa, bir oey mi 
yaptı carlyen diye sora.bllm!;:, t'enk.i çene· 
leri tutulmu§ gibi kalmretr. Ali paao. ) a
\'ll§ça kr. pryı kapadL 

- Hayır. Dedi Glllnaz. Hanımma sısy. 
le. Bir aralık benJ gönıUn ! Gllzel başma ye 
nıiıı ~erim ki gerek kendllerlnln ve se· 
reksc VC\'ketlll hUnkA.nn hayatına taaı. 
JClk eden mühim bir iv Jçltıdlr. 

GUlna:ı: ıscrlnlemlvtl. Demek kendisine 
taalluk eder tara! yoktu. Hemen ıııyrıldı 
ve dlıı dize konuşan Marya ile Ellzabe• 
tin odasına girerek EllzabeUn kulağına 
bir !jeyler fıSJldndı. 

Ellzabct derhal yerinden !ırlıyarnk: 
- Affedel'l!ln Marya, dedi. Ar. daha U· 

nutacaktım. HUnkA.rm bir iradesini ptl.§a
YB ana. memurum. Nedimem bent nls
yand:ın kurtardı. Birkaç daklkayn kadar 
gelirim. Beni bekle, seninle daha mllhim 
görUşeceklerim vcır. 

Mutfağın dumanı ikl gtlndenberidlr ke
silmemişti. Kuzular, hlndllcr, tavuklar 
çe,Tllirkon blr taro1'tan d en mutena içki 
yemeği ola.n ta\•uk ciğeri kebabı yapılıyor, 
<ın nefie yemekler hozrrlanryor, içkiler BO 

ğutuluyor, def, tanbur, ney, ud, ka.nun 
telleri klrişlenlyordu. 

All paşa Ellzabetin anUndc hürmetle 
yerlere kadar eğilerek: 

- Sultanım. Dedi. Bir hata cdlp bu 
kahpeyle ömrUmUn bir mlktannı beraber
ce tmrar ettim. Bu baklrlnlzin bir bed ta
Ulymlş sultanım. 

Elhabet hayret içlndcydL Paşa, Mnr
yaya toz kondurmazdı. Nasıl oldu da Ell
zabetln huzurunda onu böyle kahpelikle 
vns!edlyordu ! 

(Devamı var) 

••••1Cl:.JIDIEm1ıi• m 0TmfrJ0'311C:X•GJ~ IIIDB ·····~ 
Halk. Çerkes köyüne giden yol fizcrinde ilerlcmeğe başlanustı. 

Bu sırada uzaktan davul zurna, darbuka sesleri işitilmeğe başladı. 
Arkadaşım: 

- Haydi biz de yQrüyelim, dedi. Talliniz varmış ki bir çok hoş 
ananelerin izharına vesile olan böyle büyük bir düğüne rastladınız. 

Bu iki köy arasında çok eskidenberi yerleşmiş bir Adet vardır: 
Hangi taraftan kız alınıyorsa, o tarafın delikanlılan mahalli kılık- - -

_1938 
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_ 17 _ · Nakleden: ~ ~ıııe~ 

Bit.kin bir tavırla elloi'u:tl f~sre~tı 
gösterdi. Halinln rnes til ya\fSOı , ... ,. 

Ja.n t.am.h etti: 
- Bu, bayat ııl:ı:in baynt battm~~ 
- Ya? Hattın eurnda birdenbire 'lfcsll-

meııl ölllme mı delfilet ediyor? 
- Evet, öltlmUnUze! 
SUkünctlni muhafaza eden Ul\'cyrlye 

oordu: 
- Peki, zmımnın ne z.aınnn? 
- Filmln kenarındnld lırtıllan eaymız. 

BugUn a}1n on ikisi. •• 

Domacı1 Baydı v ccvab verdi: 
-17._ 
- Evet. Beş gUnlUk ömrtınll:ı: kaldı! 
Lövcyriye knhknhnsını gUç yenerek 

Jan'a baktı: 
- Sahi mi? Boş gün ha? Ne bir g1ln 

ckslk. n~ bir gUn fazla Oyle mi 1 
Jan, heyecandan sapsan, başıyla taed1k 

etU. 
Lö\'eyrl~'C nlhrıyet kahkahayı b3Slı~ 
- Yok camın! Demek be§ gUnlllk 8m· 

.-rUm kaldı. Bnnn biç merhametiniz )"Ok 
mu? 

Doktorlnrnn hep ııldanın~lar 8yleysel 
Halbuki <>nlar benlm demir gibi aıhhatte 
olduğumu eöylcr:ıektcydller. Beş gUiı l~ln· 
de ruı.sıl olur? Kalb sektesi veyıı otomobil 
kazası ol cak herhalde! 

DYrdu. Birden clddlle.5erek devam et
ti: 

- Beni dinlo dotsum. Sfı nesiniz blll-
yor musunuz 1 Şimdiye kadar yUzilnUze 
kn.reı bunu söylemcğe kimse cesaret ede
medi gallbıı ama ben söyllyeccğlm: Siz 

alelndo bJr serserisiniz. Makinenize gelin-
ce bir earlatan Cılctl! 

Kapryn yUrUdU. 
Jnn yerinden knnıldarnrun~tr. Bonacı 

C§ikte durarak bnğrrdı: 

- Kıznndan sonra beni de aldatmağa 
çalı§tm ama nafile, sen beni ko.ndırncak 
adam değilsin. 

Jan haykırdı: 
- Beş gUnllik ömrün kaldıl 
Borsacı kapıyı vurarak çıkıp gtttL 

o • • 

Genç lılim lhborntuvarmda kala kaldı. 
?Jaktneye mnnnsız bir na.zarla baktı ve 
bir koltuğa çöktU. 

Ziyaretçinin gUrültUlU ı;ldlijlnl takip C· 

den !Aböratuvardaki sUkQUa meraka dU· 

lbl ·dL Eli yanma dil§ • ırııcıand 
g > bir 8esle ııı 
sak inziva dilenen t·.-" • k doS W"' 

- Beni yalnız brrtl 

""'ı"tmfAI\ t~ ~..ıı ıor. 
u•• IJS\"C)'T'r 

Otomobntnc binerken 

ro emretti: (J· 
- Ya:ı:ıhaneye... s1a Js!l pU~ 
Yolda hep Mıırl-F'r8D ıııda.ıt )!S 

enndil. Artık kızını btJ oda ,.crınfotf· eıe 
çirmck için her ~ye ~=unnyıe e,·I 
rl·Frnns, bu macern ,. ıııa 

mezdi. toıııobildetl f 
Yıızrhaneye gelince. 0 detıle o~" 

Asansörle yukarı çıktı. aa 

rUncc haber vordi: slıi ~urot· 
- M. Kcnten J.,Ö\-tl ıP 
- Buyurmtn· ~rkeD 
Borsacı yazlbanesfnO atf) 

çekti: "gene mi o?,. r )-Otte ~ 
Mrınmafih ın.Isafirf güle ,oJ' 

dı: bıınsi fyt 
- Hoş geldiDİ.z. Sizi (. 

buraya ~ttı b5ylo? ıs ıııtı1'nJ)tlt 
Ziyaretçi soğuk blr tavır ıe 

tJ: b iBte1XlctC 
- Sizden kat'i bir ce\'ll 

dlm. ~ geldi: 
Muhatabı ııntaınarnazlıP ..,., 

b' 'V 
- Neye dıı.ir cevn · rrbrC- J.r> 6l 

....a- M :ı;s"eı r:e - Rica ede..... • a!l ,·ok· 
mazlıktan gelınenlzin nıan un~ (f.' 
mek tstedlğiml Iyf biliYOJ'SUni aıııııı' 

Borsacı batrrlsıntg gibi e 

du: o~ 
dersJıı''' ıııJ f 

- Unutmuştum. Afferans detil 
çok fglm var kJ. }Jari·F • 

J!Ştl' -~ 
- f..vet. J1lleğe çıı tıı'ev 
BorMCt, bir cevab ve 0-cıe t G'' 
- Birkaç gUn daha ın ortJUlluı:· 

rica ederim. Kıtmll blll)" 

mUstakil tabiatlldir. •'ba)'ll"'. 
- Anlıyoıımı- ce"ıı~ eıııcdiJlt-
- BöylA bir ~y slS~l ıı 
- Siz değil tnbli, ıı:ııın · ,ı-
Lövcyrlye itlraZ cttJ: 

111 
ede~ ,I' 

- Aziz dostum. si:.l t.e!O ı;aıte 
ıns~·· ~ 

- Teminatınız lUıll 1 .. 1 ıırıl& 
d n ben ~ den ve tavrınız ıı :aen ... 

§en Bartaz içeri girdl. Jıın bunun fnrkın· _ Rica ederim dostu0ın: _.ı 
da olmadı. ll ı.es · ?Jeı--

Muhntabı, sözlln fs.yd&!!ıı. ~ 1-
Kekeme efendisine endişeyle baktı. A· - İgl uzatmak artık ?Jenf&!l ~et 

zarlanmnktan korkarak ewela bir §CY· o.rtrk tasfiye etınel*:ı~rali ti -et! ~ 
ler söyllycmedi. Fakat biraz eonrn ccsn- dafaası işiyle o.vukıı 53tı?ıb ~ 
rcUcndl: Um. Yıınn öğleden so: sızıııle ~ e# 

- Doktort mlle ile buraya gele rtnc L, 
Jan, uykusundan uyandrrılrıuo gibi yo- cck. H~cıbmıı onun eın e&tfl. 

~ic& - A( 
rlnden eıçradı. &§mı keke meye çevirdi. siniz. tuın '! '' ' 
O, eııdiaeyle soruyordu: - Ne diyort1un doS ~tı&ll 

o ıı5ylcdi1l1· 
- Neniz \'ar doktor? Hasta mısınız? - Son ı!ôztlın .çot 
- Hııyır. Bir ~ylın yok. Ja.dık. ( pcvf111',:..., ~ 
Fakat hail sözlerini tekılb ediyordu. ._ ...... ~ 

>f ~Cll1~DICJ9IJ]l!1'Slll . J<urso ~ .. 1 ~ 
ö ünde bır adıll" ~ 

Köye geldik. Nahiye mildürlüğünü? ? Nahİ>'e 111 ~)ıl 
mıştı. Gelin ile gfiveği burada attan ınd~l~· ba~ıarıtıı• ell "-e ! A 
sQye çıktı. Taraflara. izdivacın kudsiyc~~ı. halkın h~ıı.t1 .~-· 
anlatan bir kaç söz söyledikten sonra. büt~na etti. ~eıu 1' 3)~A 
ek tile. çiftin medeni nikAhlannı kıydığını ı1 nda knrsodeJ1 ·ıerl~-f 
Jar, köy arkadaşlarının şiddeti alkışları arası~ ri})re do~ııl~~ 
Ailelerinin ve yakın dostlarının ortasında k~aratla o 

larını giyinirler, atlara binerler, km da bir ata bindirirler; dört nala 
hududa gelirler. Burada onlan erkek tarafı karşılar.Bunlar gene at 
üzerindedirler. Bundan başka davul, zurna da onlara refakat etmek· 

tedir. Bunlar gQrQltülü bir hava çalarlarken, iki tarafın atlıları kar
ı.ılıklı dizilirter. Kızın nişanlısı meydana çıkar. "Yavuklumu bana 
verin!" diye seslenir. Buna, kız tarah~i delikanlılar: "Ona, bO· 
tün ömrünce sahip olae<lğına, sargı göstereceğine erkek sözQ \'erİ)'Or 
musun?" diye cevap verirler. 

Kmn nişanlısı söz verir. Fakat bu kafi değildir. Kansını, bir er
k~ğe yakışacak gibi koruyacak h-uvvete sahip olduğunu da isbat et· 
mesl JAzımdır. Bunun için, karşı taraftan kar§tsma çıkarılacak bir 
atlıyı cirit oyununda mağlup etmesi gerektir. 

- Peki kendisi mağ!Qp olursa, ne olacak? 
- Karşısına çıb.nlaru mağ!Qp ederek yavuklusunu kazanmak 

pek şerefli bir kazanç -sayılır. Bu itibarla köyün delikanlıları, yilz
krce scnedenberi, cirit, mızrak· hatta el~n ·kılıç gibi sporlara ehem 
11iJWt wrdiklerlnden, '1cserisi gürbüz ve kuvvetli olurlar. Bununla 
beni~. nişanlısının bilgisi kAfi derecede kuvvetli değilse, mücadele 
~embolik olur ve • iş inada binmezse • herhalde nişanlıya galebe bı· 
rakıhr. 

BurJan konuşurken. hududa gelmiştik. arkadaşımın anlatuk· 
lanru gözümle de gördüm. Hakikaten çok enteresandı. Nişanlı bile· 
ğ!ne, bilgisine güvenen bir delikanlıymış. Ç-0k meraklı ve çetin bir 
ı;por gösterişi seyrettik. Delikanlı km alnının terile kazandı ve so· 
nuna kadar koruyacak kudrette olduğunu ishal etti. Bu çok uğurlu 
«ırıldığından, bü>iik tezahürat, alkış ve davul zurna gürültüsü ara· 

srna gelin erkek tarafına teslim edildi. Gök mavi renkte ipek ~lvan, 
dantellerle işlenmiş bembeyaz bluzu, belindeki işlemeli, oyalı kuşağı. 
at kadife zemin fizerine san simle yapılmıf zaıif şekilleri havi ve 
dirsekten itibaren kollan bollaşan sırmah cebkeni, iki gür örgü yapıl 

mış saçlarını süsliyen nazlı kır çiçekleri ve ba~ını örten defne )'ap· 
raklanndan yapılmış ıarif çelengile, çok (pitoresk) görülüyordu. 
Heyecandan kızaran SC\ imli yüzünü masum bir hicab~a önUne eğ· 
miş olarak, nişanlısının babasına doğru ilerledı; elini öptü. Kayın· 
ptder gelinin şefkatle alnını öptiı. Elıyle, gelin için hazırlanmış ,·e 
ııilslenmiş olan ata bindirdi. Yanık yiızü saadet ışığiyle yanan niı:an· 

hsı da, babaSJnın elini öptükten oonra atına bindi. Gelin ile güwği 
önde, güveyin arkadaştan ile gelini getiren Ç-e.rkes atlılan arkada. 
ft halk en arkada, köye döruneğe başladılar. En önde de davul, ~ 
na. n~li b'r köy havaST talarak ilerlh·ordu. 

Halk da, sevinç ve neşelerini gösteren türlü t ~-tef · 
smdan yürüme~e ba,tadı. .

1 
"~~;111~ 

• eVlı er b fi"" -: 

Köprü başına gelindiği zaman, taın r:k yatırılll11Ş· I'_, 
rünün iki tarafında, }?aştan suya doğr\1 °1 

1 
Jdı. d~ el' 

mı~ bulunan iki kurbanın kanlan ça)·a akı 1 uazı301 bi'ceıere 1"~ 
Çayın öbür kıyısındaki büyük çay·ırda rnluP ~lef\ .. ,.V4 artık durtı ' ~(du• j!P hanrlanmış, donatılmıştı. Burada d ~ edi) btı :;; 

nacak saruyordum. Fakat, kafile yoluna e"·nde uıaY3~tJa. 
"e yeşillik içinde kaybolan dağ yolun~n ~ güierelc• 
kalabalığı, köy ~ni \-e türküleri söylıyere ' ., 

ilerli>·ordu. Anlattı: • d"~oıtt•.~ • 
Arkadaşıma, nereye gidildiğini sordum. Bu sıı. bıl ~çitl• b~~ 
- Yeşilpınann meşhur "l\Iuratsuy~,.n~:r raP~ 111~ ~ 

madeni sulardandır. Ko>ilmüze, bu su rl~ ~nen b\l ~I 0 jJ1ll11ııı;4 
hastalar gelir. I~te bir çok iyi hm;s:ıt.arı ~ına vaJ.:t~~i. bl)Y' e'lf'_, 
reli • mayiin, sevgi işlerinde de tesın olaca eııni~· şı gil,-eff• ~~ > 
bu da bir anane olarak. zamanımıza kad·~iJ~r; gelinle }3ıJ1lcJJtl 
kaJade düğünlerde. bu çcçşme başına .gı tas içerler'· 

1 
,,8rJ 

tarının, saadet ve refahına, bu sudan birer ( yrı·a"' 
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Qa Sinemaya 
n: Mih. Zoşçenko 

"ilnu · 
lSterseniz benim tiyatro 

~:ek tc hoş değil! Sinemanın 
Pi' iıaran bir çok üstünlükleri 

llldcn nı"'h' . . . ııa u ımı, sınema tı-

1;ara.n daha elverişli .• Mese
faıangıttiğin zaman şapkayı, 

~ .., . Çıkarmak mecburiyeti 
~ı.ııde . d 'ita n ınsan her defasın a 

l ~rruf etmiş oluyor. Sonra 
gıdı]d·~. 
tti ıgı zaman tıraş olmak 
lu de Yok. Öyle ya, karanlık

! te~i:nı. kim görecek?. 
e b"g lelını, sinemanın da ken

l.ıy"k 4da u bir kusuru var: Sine-
t b'r kalabalık oluyor ki içeri 

• ~ ~ rne,ele teşkil ediyor. lr.· 
)!J tirlll 01tuğu altl~a almadan si-
ePe ek cesaretini gösteremi-

~ 
lJıııa ın bu kusurlarını nazarı 
iiJ...ıaanız, geri tarafları hiç te 
1 

"Ctd 
layı c karımın isim günü var-
~~/ karı, koca bir sinemaya 
· c.

1
·; Aradık, taradık, hoşumu

•Cıc b" 
l c" ır film bulduktan sonra 

ıttik B"l 1 . • • 1 
ttı · . ı et erımızı satı,1 a -
'(i cltıcğe başlad.k. 

ııcans h .. b" .. .: 1'a enuz ıtmemıştı ... 
' !abalık bastırmağa başla
• b kapılann önü, adam alnu

tt, b alc geldi.. 
i~ fıı. arada birdenbire kapılar 

tnerıe yer gösteren kızlar-

"' di ~q bakalım, marş içeri!. • 
e:ıtc 1n1 Verdi .. Ahali dalgalan· 
~)i~k~an ileriye doğru ha.. 
'. ~ıssetmeğc başladık . ..• 
•r 1.Yı bir yer kapmak düşün· 
tt~c atılmağa çabalıyordu. 
tı gelelim bizim bulunduğu

~ i:ıtadar geniş değildi. Arka-
~iltı dalgası kafi bir çabuk
llttıt tcçemiyordu. Bunun pek 
~le ''i olarak kapının ağzında 
ir oldu. 

~ı;ır •• •• h k d · ı onu are et e emıyor-
\, 

i~:t, ini bir dalga geldi.. Be
~~ 1llrn yan tarafına doğru 
~da.ha kapının kenariyle in

il qilsında kalarak ezilecek
~ l'arabbi, diye düşündüm, 
Sarpıp bir tarafım ezilme-

'~ . 
taıYı"k ve tehlike karşısm

b.. •ıtı:"' .;'f~ • avazım çıktığı kadar 
~~ ın: 

1 llar, diye bağırdım, biraz 
~t· 13eni ezeceksiniz!.. Hey 

td' ın, sonra ananızı belle· ,1 
t ~ ncnim bu feryatlarıma, 

\da. ~lak bile asan yok 1 Hele 
"ı.ııcr'. 1ti }'arı çizmeli bir herif 
~i ~~le belime öyle bir daya-

~tı it aıntnuı edebilene aşkol
trc~ tıerede ise diz kapağı ile 
• ' ayağını öbür tarafa ge

t d~ 
ı!. on 
~ }'"cllıcdiğim için bu çizmeli 
"tı. .. ~ Y"' •c(c Uze gelmeme imkan 

· li t Versin ayağımı oynata
~ ha c~en kendimi tekmeyle 
lb hdıtn: 
• ~ilb 
t 

t ll:ed ak, çizmeli kerata, de-
• en· 

1 ·s · b· 1 olmıyan hareketler-
• ~kabağın belimden içeri 

<r bitir 
't t a.i'aJclllcğe vakit kalmadan 
~ lı.l..,a larıtnın yerden kesildi

llı, bu 'la kalktığımı hissettim. 
~·iıt..,a.i' da ne t.:luyordu?. 
. ll\ı ita kaldırılmamla beraber 
~ 11llıld . h.~1 b1.t • atnam da hır oldu .. 

· \' ,.,. ışden memnun bile 
rı· "•a§ b·1}'otd Yavaş, havadan, içeri 

f' ltq ltın. 
, ~ en bir . • . . 2 t Cttı d c bırısının pantolon-

c,:llt lıi~ galiba da cebimden, 
edine Cder gibi oldum.. Bi

f ~a~1lla c, Pantalonumdan ka· 
~ ~ıVilc takıldığını anladım. 
Ctdlı. l' te tnütemadiyen de-
ltıttı ilzyikin bütün hedefi 

.. nağırmarun tam sırası 

.... 

.... 

·. 
-30- Hatıraları anlatan ve vesikaları veren: A.K. girerken ' ~ 

Qeviren: Ferah Ferruh 
olduğuna karar verdim.. Sesimi mah
sus biraz kalınlaştırarak: 

ariy cinayet işlemekten 
c' ·~ .. me~ bir adaındı ! - Durun bre 1 diye çıkıştım .. Panta

loclarım kapıya takıldı .. Biraz bekler
seniz geberecek değilsiniz ya! Sinema 
kaçmıyor ya! .• 

Arkada bir kaç kişi bir ağızdan: 
· -Senin pantalonunqn yüzünden biz 

burada bekleyecek değiliz 1 Pantalonu
nQ. çabuk kurtarmağa bak!. 
· Fa'kat ellerimi kımıldatrtıağa imkan 
olmadığına göre kendimi nasıl kurtara
bilirdim? Bu arada hatırıma pratik bir 
çare geldi: Ta cebimin içine kadar gi
ren kapının tokmağını çıkarmadansa, 

pantalonunmun bir iki düğmenini ko
parıp, pantalonumu sıyırmak daha kc
lay bir işdi .. . Bu fikrimi, arkadan beni 
tazyi~ etmekte olan ahaliye de söyle
dim: 

- Hemşehriler, dedim, durun be 1 ••• 
Arkadan itip duracağınıza biraz yar
dım edin de şu pantalonumu bacağım

dan sıymvereyim 1.. Çünkü bu gidişle 

pantalonumu param parça olacak ... Di
kişler sökülmeğe başladı bile .... 

Fakat dinleyen kim?. Herifler sün
gü hücumuna geçmiş gibi arkadan 
.dayanıp duruyorlar. 

Can havliyle sağa sola bakarken 
gözüm sinemada elektrik tutan şu si
nemacı kızlardan birine ilişti: 

- Aman gözünü seveyim matmazel, 
dedim, bari sen bana yardım et 1 Panta
lonlarım parça parça oluyor. 

Fakat o da bana yardım edecek bir 
vaziyette değildi. Mosmor bir halde bir 
köşeye 'yumulmuş, sadece dişlerini gı
cırdatmakla iktifa ediyordu. Tabi bana 
bakmağa bile tenezzül etmiyordu. 

Fakat, Allah razı olsun, birdenbire 
bir hafiflik hissettim. Ya kapının tok
mağından kurtuldum, diye düşündüm, 
ve yahut pantalonumun içinden çıktım. 
Beni kurtulmamla beraber yol açıldı ..• 
Kapı genişledi. 

Derin bir nefes aldım.. Şoyle bir 
kendimi yokladım. Pantalonum yerin..ı; 
.de duruyordu. Fakat gelgelelim, panta
l~umun bir paçası boydanboya ikiye 
bölünmüştü .. Ben yürürken, tıpkı bir 
yelken gibi sağa sola uçuyordu. 

Vay anasını, bu ihtimali hiç haırı
ma getirmemiştim. 

Bu vaziyette, salonun içinde, karımı 

Kırk üç ya~mdaydı. sih adı~da~ I 
nin oğlu olan Daniyel .zaten Perevc;,~-
idi. °' • 

Daniyelin Ohanncs Karakülfıh, ve A· 
vadis Kayseroğlu sağ kolu halindeydiler. 
Bunlar manastırda hademeydilcr. Kayser 
oğlu Kayserili Ohanncsin oğluydu. Henüz 
yirmi yaşındaydı. Karakülfill oğlu da on 
dokuğ yaşındaydı. · 

. O zamana kadar ben Daniyeli tanunı· 
yordum. Umumi meclis içtmaiı sırasında 
davet edilen Daniyel kendisi gelmiyerek 
yerine (Ohannes) i göndermiş re bu su· 
retle benim :\İbi mcrakh birkaç Hınçakh 
bu meşhur rahibi gene tanıyamamıştı .. 

Panos, Gülbenk gibi şakilerle çok sıkı 
fıkı münasebeti olan Daniyeli bilhassa 
askeri teşkilatta istismar etmek Jazıınge· 
liyorclu. Artık çapulculuğu bırakarak 

muntazam ve sistemli bir şekilde çalışmak 
zamanı gelmiş bulunuyordu. Meclisi u· 
muminin mukarreratı şubelere tamim o· 
lunduğu gibi bittabi şube bulunmayıp da 
resen çalışan Daniycl gibi rües_aya da 
ayrıca bildirilmiştir. Bu mukarreratın 

tatbiki gerekti. 
Hatırlarda kalmış olacaktır ki, meclisi 

umumi ittihaz ettiği bir kararında daima 

aramağa başladım .. Nihayet onu, en 
'Önde, hemen hemen orkestranın yanın
da bir köşede buldum .. Kadıncağızı tci 
oraya kadar sürmüşlerdi. 

Bereket versin çabucak lambaları sön 
dürdüler. Sinema başladı .. O gün hangi 
filmin oynandığını size söyleyemem .• 
Çünkü ben bütün oyun devamınca pan
talonumun paçasiyle meşgul oldum ..• 
Onu şöyle hafiften teyellemeğe uğraş
tım .• 

Bereket versin karımın yanında bir 
toplu iğne varmış .. Oradaki iyi kalbli 
bir kadıncağız da kendi üzerinde 'bulu
nan dört toplu iğneyi 4iıkanp bana ver
di. Bir iğneyi .de ben yerde buldum. 

Neyse, pantalonı.:mu tutturuncaya 
kadar. Allah razı clsun, sinema devam 
etti.. Benim işim bitince, sinema da 
bitti. 

Bizde, karı koca, eve yollandık. 
- Ruseııda.n -
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duran bir desti kırıklarına çarp 
tı. Bunu tehevvüre kapıldığı 

zamanlarda kırmıştı. Zmdancı 
bu kırıkları toplamamış, kırılan 
desti yerine bir yenisini getir
mekle iktifa etmişti. 

aksediyor ve farkeailebiliyor
du. 

Her halde, seslerin bu kadar 
yakın gelmesine bakılırsa bir 
gondol, ecel köprüsü istika
metinden zından du,·arlarına 

sürünerek geçiyordu. Desti kırıntıları ayağını ya· 
raladı. 

Merasim gecesi ayağına ge
çirdiği ayakkabıdan eser kal
mamıştı .. O çoktan eskimiş, çıp 
lak kalmıştı .. Eskiyen yalnız o 
değil, elbiseleri bile parça par
sa olmuştu. 

Zındancırun merhamet edip 
verdiği y o r g a n bulunma. 
mrş olsaydı, soğuktan çoktan 
ölmüş bulunacaktı. 

Rolan topallayarak yatağı· 

na kadar gidip .cturdu. Aya· 
ğından akan kanları durdur
mak için yorganın ucuyla bas· 
tırdı .. O bununla uğraşırken 

uzaktan gelen bir ses, ona çok 
güzel bir şarkı söylüyordu. 

Her zamanki gibi, dışarıdan 
gelen sesler onda büyük, ma
nası anlaşılmaz bir his uyandı· 
rırdı .. Bu da ayni tesiri yap
tı .. Dinliyordu. Bu bir gon
.dolcu şarkısıydı. 
· Bu §arkıya bir mandolin ~.re· 
ya bir ki tarın da iştirak ettiğin
de şüphe yoktu .. Sonra bu şar
kıyı bir kişi de söylemiy.crdu ... 
Karışıktı .. Kadın sesleri pc'k tiz 

Rolan sabırsızlıkla dinliyor
du. 

Söylenen şarkıyı biliyordu .• 
Hem pek iyi biliyordu. Çünkü 
bugüzel şarkının güftesini biz· 
zat kendisi yapmış ve sevgilisi 
Leonora ithaf etmişti. 

Artık o gündenbcri, .diri diri 
gömülen gencin şarkısı, insan· 
lar arasında aşk kasidesi haline 
geçmişti. 

Dudakları arasından ümit
siz bir sayh~ fırladı. Bu sayha 
ihtimal ki şarkı söyliyenlerin 
kulaklarına kadar erişmişti .. 

Çünkü şarkı birdenbire ke
silmişti.. 

Rclan inliyordu: 
- Herkes gülüp eğleniyor, 

yükselen güneş altırıcla yaşı· 

yor .. Ben .. ya ben .... 
Şimdi zındanın içinde dolaşı

yordu. Çıplak ayağının yarası
nı unutmuş gibiydi. 

- Oh! Kurtulmak, bu ce
hennemden çıkmak 1 .. 

Belki bin defa mırıldandığı 

şu kelimeler kalbini hoplatı

yor, 'kendisini ~füşünemiyecek 

içtima halinde bulunacak, fakat bu vazifeI münakaşası gizli maksatlarını ifşaya ka
yi meclis n~mına birkaç memur yapacak· fi geldi. 
tı. 

Bu itibarla meclis mukarreratmın biran 
evveı'.tatbiki ibp ediyordu, lcra reisi To· 
~ayan önce bu gibi sa ile temas ede· 
rek meclis mukarrerat\ tat ettirebil 
rnek vazifesini lstanbu!Ha b nan 1\Iar
diros Civanyana vennek ist iş. fakat, 
bilmiyorum neden sonra bu fikrinden ca· 
yarak bu işi bana havale etmi~ti. Filha· 
kika müfettiş sıfatile bu \"aziTeyi benim 
yapmam daha muvafık görünüyordu. ~r 
taraftan da Hmçakhlar içinde en sulhper 
ver olarak ben telakki olunuyordum. Bu 
da faaliyctimcle daha emin bir netice a 
mak ihtimalini düşündürüyordu. 

lştc bu sebeblc benim ilk teftiş ettiğim 
şube Derevenk olmu~tu. O sırada Dere· 
venkte posta müvezzilıği yapJn Talaslı 
Haçator da refakatimde bulunuyordu. 

Birlikte manastıra gittik. Burası biqe· 
naat yuvası halindeydi. Manastr diyebil
mek için kırk şahit lazımdı. Daniycl cahil 
halkı manastıra bağlamış ve her birinden 
yüksek aidat alma!;.ra muvaffak olarak bu· 
rada sanki bir beylerbeyliği tc is etmişti. 
Halkın kendi ine yalnız itimadı değil ay· 
rıca sarsılmaz bir bağlılığı da vardı. 

Suyuna varıncaya kadar halk tarafın
dan temin olunan manastırda Daniyel gi
bi açık göz bir adamın neler yapacağı 

dü~ününebilir. 

Beni manastırdan elli metre kadar u
zakta karşıladı. Biribirimizi kucakladık. 
Hünncten elini öptüm. O de benim alnım
dan öptü. lki canbaz halindeydik ltiraf 
etmek lazımdır ki o benim alnımı öper
ken ben boğulacağımı sanmış, belki o da 
elini öperken bileğini koparacağun vch· 
mine düşmüştü. Daha ilk görüşte biribiri
mizlc uzlaşamıyacağımızı anlamıştık. Bu 
herifin yüzünde meymenet yoktu. 

Küstah Ye küstahlığı nisbetinde de zeki 
zekası ayarında da atı!gan, zalim, günah· 
tan değil, haramdan değil cinayet suçla· 
rından çekinmez bir adamdı. · 

Bu adam da bütün seyyielerini idam 
sehpasında ödemiştir. Birer kahve içtik. 
Meclisi umumi içtimaı münasebetile bazı 
noktaları istizah etti. Bilhassa bir küçük 

Dedi ki: 

- Küçük Ermenistan gayesini tahak
kuk ettirirken kuvvetimizi Ermeni mille
tinden almanın kifayet etmiyeceğini elbet 
te müdrikiz. Dünraya yayılmış bütün 
Ennenileri teslih ederek muallem ve mun 

tazam bir ordu dahi tesis etsek gene kar
şımızdaki düşman (Türkireri kasdediror
lar) alt edilemez. 

Avrupa devletlerinfü ve bilhassa lslam
lann mühim bir kısmını idare vaziyetin
de bulunan lngilterenin himayesini \e 
muavenetini celbetmCk birinci şarttır. Bit
tabi meclisi umumi bu cihet etrafında 

*assas olmak gerektir. 

- Elbette, dedim .• ·itckim lngiltcrede 
bir şubemiz vardır ve Jirar lngilteredcn 
gelmiş, içtimad~ bulunmuş, fiilen \'azife 
kabul etmiş murahhasımızchr. 

Bu noktayı biz de biliyoruz ve bunun 
için uğra51yoruz. l\1adam Eliz de }:akında 
Marsilyadan lngiltereye ge,Çecek ve ga· 
yemiz etrafında talimatımız dahilinde 
çalışacaktır. 

Rahip Daniyel dudaklarında hafif bir 
istihza gülüşünü muhafaza ederek dinle· 
di ve cevap verdi: 

- Güzel! Yalnız bu da kifayet etmez. 
1stanbul gibi büyük şehirlerdeki Ermeni
leri bir milli gaye etraf mda toplamak çok 

mü~küldür. Hatta muhaldir. Böyle olunca 
en münevver ve en zengin cemaat elimiz· 
den çıkmış bulunuyor demektir. 

- lstanbulda da çalışıyoruz rahip efen· 
d·ı ı. 

- Bu da kif ayct etmez azizim. Henüz 
m"illetler milli ihtiras peşinde değildirler. 

-Ya?! 

- Din milletleri inanılmaz hadi~elere 
sevkedecek kadar kuvvetli bir amil ha· 
lindedir. Tarih malumdur. 

Habibin ağzında bir bakla vardı, amn, 
bir türlü çıkaramıyodu ve bu vesileyle be
ni yavaş yavaş bu taarfa doğru sürükle
diğini h issediyordum, ve istiyordum ki, 
bütün meramı meydana çıksın! 

(Devamı var) 
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münakaşa edelim. 
- Hayır yavrum nldaru

yorsun.. Benim değil senin 
menfaatin mevzubahs .. 

- O halde baba ortada mü
nakaşa edecek hiç ~ir şey yok 
demektir. Benim istediğim, 

doğdufum, büyüdüğüm evde 
ölüp gitmekliğimdir. 

Leonorun ciddt tavrı Dan
doloyu şaşırtnuştı.. Az sonra, 
kendini toplayarak cevap ver
di: 

- Demek Altiyeriye dair 
konuşmak istemiyorsun .• 

- Hayır ..• Yalnız cnun için 
değil .. Kime ait ıelursa olsun .. 

- Şu halde evlenmek niye
tinde değilsin?. 

-Asla .. 
Dandolo sarardı ve Leonora 

yaklaştı: 

- Ya ben, saadetimin an
cak bu suretle kabil olabilece
ğini söylersem .. 

- Anlaşılıyor.. Siz mah
volmuş birisiniz. Halbuki AL 
tiyeri zengin ve iktidar sahibi .. 
Sonra beni seviyor.. Beni 
kendisiyle evlendirmeniz için 
s:ze para teklif etti .• Siz de 
kabul etmek mecburiyetinde
siniz ..• 

Dandolo, titriyen bir ~t&le: 
- ihtiyar babana bu 1.ad.ar 

acı sözler ••• 

Lconor işitmemiş gibi de• 
vam etti: 

- Beni kurban etmenize sc.. 
hep ne? Niçin bu sade hayat 
içinde ömür sürüp gitmiyt"lim. 
Siz ikbal düşkünüsünüz baba .. 
Fakat rica ederim.. Emclleri
nizi yerine getirmek için beni 
bir vasıta diye kullanmayınız .. 
Kalbimle .cynamayınız.. Son
ra onun bir cam parçası gibi 
kırıldığını görürsünüz, 

Leonor son cümlesini sarfe
.derken Venedik yapısı bir cam 
bardağı kapıp kırdı. Şimdi, 

pembe parmaklarının u.cunda 
ateş gibi bir damla 'kan titri
yordu. 

Dandolo boğuk bir sesle ce
vap verdi: 

- Ne ikbal severlik, ne de 
hırs .. Ortada hayatım mevzu. 
bahis .•• 

- Hayatınız mı?. 

- Bu müthiş hakikati sen 
de mi öğrenmek istiyorsun? ••. 
Dinle öyle ise ... 'Uç sene::1c:-'.Jc
ri engizitörlerin l. : :ıtrolları 
altında yaşıyorum.. Bereket 
versin ki beni Altiyerinin mü
dafaaları kurtarıyor. Onunla 
evlenirsen llayatımdan emin c
lacağım. Artık hiç 'kimse ben
den şüphelenemez .. Ak~i halde 
mahvolmuş sayılırım.. Hürri. 
yetim ve hayatım avuçlarının 

• 



Avrupada lik 
maçları 

Bu hatfa Avrupanın muhtelif mem
leketlerinde oynanan oyunlar ne 
netice verdiler. 

lNGl.LTEREDE: 
Birmingham - BrenUord 
Bolton Vnnderers - Aston villa 

Bu sene beynelmilel 

Bisiklet müsabaka-
ları program ı 

ZOrih, (A. A.) - Enternasyonal bisik
let federasyonu yılık toplantısını yapa -
rak önümü.tdekt ytl içinde yapılncak o
lan enternuyonal yarıalarm programmı 
teıbit etmiştir. Bu programa göre: 

9, 11, 13, 16 haziranda amatörlere malı 
• aus Kopenhag bilyilk mlikafatı. 

24 Haziran, 1, 2 temmuıda Pariıı büyUk 
ınü'kifatJ. 

4, 6, 8, l1 ağustosta: profesyonellere 
mahsus Kopcnhag büyük mllkfıfaU, yol 
llzerindo yapılacak olan enternasyonal 
yarışların resmt listesi: 

Karlton atletik - Volverhampton 0-4 

Çelse - Hudersfildl0\'11 3-0 
Lidcs unaytld - Sunderland 3-3 
Layçester sili - Dcrbi Kunti 2-3 

Liverpol - Grlm.ııbi tO\ n 2-2 
Mançester unayUd - Arsenal 1-0 
Mldlcsburg - Blnkpol 9·2 
Preston Northend - Everton 0-l 
Stoke siti - Porumut 1-1 
FRANSA DA 

S. C. Fives • Olimpik Lil 3·1 
Raslng Ctrnsburg - Sentetiycı l-1 
J.'c. Soşo - Fc. Set 1-1 
Fc .Ruen - Fc. Metz 2·2 
Ra!lng Lo! - r..a11ing Paris 1-1 
Ekselslyor Rubo • Ası. Knn 8-5 
Fc. Antib - Fc. Rube l ·O 
YUNANİSTA!l."D.A 

Lig maçlarmm finaline kalan Panatlnıı
ikos • Apollonu 3-0 yenerek Atlna ıam
piyonu olmuıtur. 

Pirede, Etnlkos - Olimpiakos ile 2·2 be
rabere kalmışsa da puan itibariyle Pire 
şampiyonu olmuı;, Scl6.nikte Hcrakll! Met
ni 2-0 mağlüb ederek Sc!anik §ampiyonu 
olmuştur. 

Planörcülükte 
Yeni bir dünya rekoru 

f 

HA.BEK - A~ Polt.an 

Milli 
güreşçilerinin 

Ankarada top lanmaları 
ihtimali var 

Gür~ federa yonu, çok ehemmi} etli bir 
karar \ermek üzeredir. Bu karartı. gdre 
milli takım kadrosuna girmiş güreşçile· 

riıniz, Ankaraya yerleşecekler, böylece ı 
porumuzun bu en güzide clemanlarmm 

gözönünde ve daimi bir kontrol altında I 
çalıştınlmaları temin edilmi~ olacaktır. 1 

Ancak bugün hep'-i lstanbulda iş güç 
sahibi olan bu ~porculara şimdi Ankara· 
da i~ bulmak icap edecektir. 

Çekoslovakyadan buraya bir 
takım geliyor 

Kladno futbol ekipinln dört maç )ap
ma.k llzere Tilrktyeye da\•et edildiği ha· 
ber alınmıştır. Klndno, şimali Afrika Ya 

1''ilistlndc de maç yapmak için dnv<:ıt e
dilmi~ olduğundan Ttirklyedckl kn~ılar; -
mnlarmı bu kııı turnesine ithal ettnc'k ni
yetindedir. 

Onilmüz:feki olimpiyat jçin 

Amerikan kızak takımı seçildi 
Ncvyork, (A. A.) - Garmiş P rtcn 

Kirıcndc 1936 dıı. Amerikanın Bob cklpi 
kaptanı Donna Fox, 19t0 olimpiyadında J 
da Amerikayı temsil edecek olan dCSrtlU 
Bob cklpinl şimdiden tesblt clmi tir. E-

S oks makinesi ~ 
ba an 

Son zamanlarda Amerikada kullanılma ktn olan bu mnkfne aca d 

boksörlerin ~·alnızca çnhtıııbilmelcrinl temi n edecek mi? . kB cJdi\~tÔ 
Resimde gördüğünüz bu makine iki demir kol ucunda ~i bo tuffe t~d. 

teşekkildlr. Bir yay \'llSJltısi)Jc hareket ed en bu mn.kinc Ll'JdiınUl c dcııılt 
ki de bundnn sonra ringde boksörler karııı lnrında hasını. olarak bu 
sörlC'ri goreccklcr. 

Macaristan -
IskoÇya tlltl~ 

nasıl oynandı, ı' . 
Mncaristnnla laıkoçya milli tnkımlnrınm 

maçını kısaca telgraf havadisi olarak ) nz
mışlık. Bu maç için son defo gelen tafsi-
lal çok cntcrcsnndır. 

lbrok parkta 20.000 se~lrci önünde Ma 
cnr milli takımı iIC' karşılaşan 1sk()O'ıı 

milli takımı hak ettiği galibiyeti vöylo ka 

ı.ıncarl• ıı' 
knlın3ları üz<'rıno, ifİ o~ _.ıj 
hi.sscltircc k clerE ccd_ en ~~· 
lamışlardır. Buns ra~ki!1'1ı 1 ~ 
yun oynamıı;lardır. :Ne el ~ € 

nUndc aldığı Uç mtlıcc:ıco ·ıııı..:~ı 
nışu ile nvta atrnış, dif ~ 

··tU ı;ıılC 
mUkcmmcl b~ ~u • .,4 -

znnmıııtır: rak a vta gitınışur. cıı si> 
Hiçbir zayıf noktası bulunmıynn lskoç- lskoçyalılar arasındnl tarııl'll 

5 Martta Kanda, 14 il& 19 yahut 7 na 
12 martta Paris - Nis. 18 Martta Millino
Sanremo. 26 martta Anvers - gent - An
venı. 2 nisanda Flnnderu Turu M. 8 ni
u nda Rube - Pam • Toskana turu. 10 
Niılanda Parkaıon - Bordo, 15 nıı 30 nl
u nda Fas turu. 16 nisanda Brllksel - Pa
ris. 23 nisanda Flaman turu. 28 nisan ili 
18 l.layııı İtalya turu. SO nisan Kan - Pa
ris. 7 mayısta Paıis turu. 14 mayısta Mil· 
nib amatörler yarqıı. Paris - Bordo, Basto 
LUUt - Cent, Volküs turu. 18 mayıata 

Pari! turu. 20 mayısta Berlin amatörleri 
yarı§ı. Zürih şampiyonası, Angcrs • Paris 

y~ı. (İtalya federasyonunun bUyUk mil
lrlfatı). 2 ili 4 hazlranda cenuba şarki 

Fransa turu. 25 lii 29 mayısta Belçika. tu
ru. 1 ill 25 haziranda Almanya tunı. 3 i-
11 8 hulranda Volber mükli.Catı. 4 hui
randa R.cnnes - Parlıl, Piemont turu. 9 i· 
11 11 haziranda amaWrlere mahsus Al -
manya tanı. 18 bul.randa Fransa yol ko
ıusu ıampiyonası. 25 hazirandn şimnH 

garbt lsvi~re turu. Kampania turu. 

Königsbergtc Alman pJSnörcüleri Bö' kip, Dupree, Clifford Grııy, Zimmy PiClt
deker ile Zander, Rossittende iki ki,ilik ford ve Donnıı Fokdan ibarettir. 

yn milli takımı ilk haftaymda Macarları fak olan oyuocutnr 
50 uıı'ıtı 

çok nğır bir bnsl<ı altına almı§lardır. HU- Binek ile Gillfck, sol rtl ; 

eum hattının solunu teşkil eden Bnck ile müdafi Andcrsondur. ıtııtcd tJ. 
Gılll k ı.racar k lf'sin!' n.rdı arkası kcsll- Macnrlntb. gcJincCr ifO pe ~ 
miycn tchlikelel." yarntmn[:a mU\ affak ol- mUtcrcddid oynanııf. 13 ın3ıtııf b 

bir pl~nörle yeni bir diınya rekoru tesis 
etmişlerdir. iki planörcü 50 saat 15 daki- Meşhur bir kadın tenis şampiyonu 
ka havada kalmak uretile Kari bacher Artık müsabaka yapmıyacak mı? 
ile Führingerin bugüne kadar ellerinde 1, 1 d bild" ·ı· ..,er ın en ın ıyor: 
tuttukları rekoru 10 saat farkla kırmışlar· 8 d f y bl d ı ı ... 
1 

d e a em e on ~mp yon Ub'Unu ve 
ar ır. • • 7 defa da Amerika §ampiyonluğunu ka-

Parıste hın boks maçı zanmış olan meşhur tenisçi bayan Helen 
Pariste eski olimpiyat ,.ampiyonu Jan Vills Modda}•, gazetecilere \ erdı~i be~ a· 

Despeaux ile orta siklet Fran~ız boksörü natmda bundan böyle teni~ oynamam:ı1a 
Candel, Yagram salonunda karşıla5mı~· karar verrnis olduğunu, ancak. Amcnka 
lardır. 10 ravunttan ibaret olan bu maçta tenis federasyonu kendisine gösterdıi'..ri 

Despcau." rakibine sayı he5abile galip gel- takdirde böyle bir davete derhal icabet e· 
mi~tir. deceğini söylemiştir. 

muştur. 

Macarlar. bu brşılaşmada Polgan sağ 
tnunvin olarak oynatmış1ardır. I<'aknt n~ 
bu O} uncu. n d<' diğc r iki mun\'in Tu
r~yJıı Dudas kl'ndilE'r:n Jm beklC'nilcn o-

vakitkl oyununu çıktıı'9k 0ı:ııı 
rın nrasmda rnu\-n{ftı 

·d·r 
Dr. Toldi ile Saroııı 1 

• ıı 
. ('tt'liııde 

Açık bir oyun sıst. dıı>tlltlJ1 , 
ci hafta) mın ıs Jncı ı>O-et 

~1ın\f göster m<'mi terdir. lt ·a sc c 
rno~ i bir pena 1> tsb\'1 -" 

1kin i hafla} mdn M ctıı !arın daha mu- .,.ole ...;ı v 
bu ccza,p Vn-lJ<cr 0 rl&'..-

vnffakryrtli bir oyun ı:ıkardıl:ları görül - ı.ı J\illC9 
1 t11• 

Bu golden sonr . . bO '" 
müştür. lsl:oçynhlar en mUkemmel mu - - ı ın 1' 

bozulmuş oldugıl bil ıs 
hn~iml ıl o1an Eack'ın )ar'nlanmnsı yU - ınuka rC · 

mı,..lar ve bunn . rrıi" 
zlinden 10 o~ uncu ili' oynamak zorunda gtrı .ı,ıı 

r<'kli hücumlMn 11oll• 
~ bPP 

Jnr bu hUcutnlnrrn 

mişlcrdir. t!lua\'lıı "
9 

26 ıncı dakikaila tı3tst1 
hııttındnki Mııcıırıart 8 

bU ,ıı~" 
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\'C I" 
ci sayıyı da yapını~u ı;oıdtll 

içinde Leonor ... Dü!ün ve ka
rarını.. ona eöre ver •. İftC ben 
de acninle, senin benimle ko. 
nuıtufun ıJbi lı:onu!u:orum •• 
Kalbinle oynayacak değilim .. 
.:8ir felaket içindeyim. Çok

tandır sana 9Öylemek istediğm 

hakikat bu .. Bu mesele sekiz 
ıün i~iııdc halledilmezse ben 
de, o mq 'um kuyulara atılac:a. 
ğım .. B elki ben de ec:cl köprü
sun.dcn geçmek mecburiyet in· 
de kalac.ağ m .. Artıx ötesi ma
lGm.. 'Bu olursa, sen de baba
nm felikctine sebep .c:lmakla 
itham edileceksin .• 

Dandolo bunlan söyledikten 
aonra çıkıp gitti. 

L eonor oturduğu iskemlede 
dona kalmııtı. 

Yüzü solmuıtu.. Ağlayamı

yordu. 
~rt liİ sabah, babası, kendisi

ni hır tıfr yerde buldu. Lco

den oynam11mııtı bi· 
klaşarak cmuzu.. 

- Leonor ... 
Genç kız yerinden 

,..~·- . ,.,,.~ ,, . 
~etın penc:er~e~ 

larmdan saba d\l 
e ha ül...,·L> ........... 
Hwhalde ;;.;ı . ... .-. 

berinde ge 
deRUcft.. Baba 
yet lillı:in bir sesle: 

- Altiyeriyle evleneceğim 
baba .. Meseleyi kendisine bil
direbilirsiniz:. 

Dandolo sevinçle bağırdı. 

Kızı kucakladı .. Kurtulmu~tu .• 
Artı'k bayatından emin olabilir
di. Elleriyle kızının el!erini tut· 
mak istedi. J..conor silkindi .• 
Odasına ko§arak acı dü§üncelc. 
rine dalmak istiyordu • Fakat 
kapının eşiğine varmadan ycret 
yuvarlandı . . Boğazı tıkandı. 

Baydmı§tr .• 

-H
TAŞ OCACI 

R clan bir müddet iyi kalbli 
rahibin dönmesini bekledi. 

Gelen yoktu .. 
Bu iyi 'kalbıi rahibe ilk karşı· 

la\fşlarında fena muaı:r.ele etti
ğinden dl)layı müteeasirdi. O 
kendisinin dinini kuvvetlendir
meğe gclmi~ti .. Allaha inanma. 
dığını söyliyerek ralıibin dU-

ünceleriyle taban taba na zıd 

fikirle rileri sürmüştü .• Halbu
ki o rahib ne kadar da iyi bir 
adamdt .. Tektar geldiği zaman 
kendi11inden af dileyecekti .. 

beı günü böyle geçti. En 
küçUk bir ayak sesiyle 'kapıya 
koşuyor, rahibin geldiğini sa

nıyor.du. 

Rotan, Leonoru düşünmek. 

t en de geri kalmıyordu. V e o
nun güzel ve cazip hayaliyle 

yeni b ir aşk devresine, yeni bir 
heyt.cana düşmüş lmlunuyor
du. 

Lc:>nottı yanr h<l§rnda görür 
gibi oluyor. Ona aşıkane hitap
larda bulunuyordu. Kendisini 
an::ak bu suretle teselli edebili
yordu. 

Rahibin zındana ne zaman 
geldiğini unutmu§ gibiydi. Gün 
lcrini kaybetmi ti sanki .. Bir 
gün ımdancıya sordu: 

- Rabih buraya ne zaman 
gelmiıti. 

- Eh bir sene kadar oluyor. 
Aradan bir sene geçmi~ti. 

DAme'k bir scnedenberi onun 

gelmesini ve kendisine iyi ha
btrler getirmesini bekliyordu. 

Rotan saçlam.1 ellerinin içi. 
ne aldı .. Boğuk bir sesle bağır 

dr. Hıçkırıklarını ıaptedemedi; 
taş yatağı üzerine kapandı .. 

- Delilik etme de iıte böyle 
istedığin kadar kğla ! .. 

Bu hadiJ'! i.-:ı sonra Rclanın 
yeniden asabı bozulmuıttu. Ga· 
rip hareketlerini gören zından
dancı, zıncfan:ı gi~emeye baş

lamıştı. 

Buradıl Rolan için yaşamak 
artık manasız bir şeydi. Dı. 

ıanya çı'lcl':lasına, in'"üt"1lftr ara· 
• ma 'kan~masrna i:nkan yoktu. 
T amamiyle çıldırmak derecele
rine gelen Rotanın kafasında 

hir rşık parladı: İntıhar .. 
Bu karanlık mezardan kur

tulmak ancak bu suretle 'kabıl 
olabilecekti .. 

Gardiyan, şüphe yok, yeni 
yeni emirler almış olacaktı kı, 

yalnız zındana girmemekle ik
tifa etmiyor, ekmeğini, suyunu 
verdiği delikten bir liif t.:lc 
söylemeden gidiyordu. 

fhtimal ki Rotanın hemence
cik ölmesi istenmiyordu. Ona 
bunun için iş'kcnce ettikleri an
fa rlry~rdu. 

Rotanda garip bir hal de gö
riılmiye başlamıştı. Gi..ındc! bel· 
ki bin defa Leonorun a.:lını söy· 
leyen, aşkıyla mu teselli olmı) a 
çalışan bu genç. çok ta d'kkat· 
1i olmuştu .. Eskisi gibi uyu~uk 
değildi. Sert ve asabi bir hali 
vardr. 

Zmdanda kulağına 1 çarpan 
en kiı~iık bir scsl: alakadar o

luyor. BulunduğU' yeri ta'} ir e 
çalışıyor. Kanalın en uzak yer
lerinden sii2:ülcrek dalgalana 
dalgalana zmdarun siyı?h ve 
sert .duvarlarına çarparak sö
nen boğuk gondolcu ~arkıları· 
nı dinlemekten bir P.n geri kal· 
mryc-rdu. 

Bugün, işte gene böyle, zın· 
dan m baş1uk1arr içinde !eri a
dımlarla dolaşıri<en ayağı kB· 
şelerden birinde kümelenmiş 

~et 2-0 olmuştur. 180ığı • Jını:ır ,,d) 
sonrn Black ın .

1 
d3 ,... l 

GiUick Uçüncil sa) ı) > 1ııırı 1 

Macar:ı.lr, :re~Lnl." 63ndılttııtf 
ktıZa 

kik3 la l0lılcrin° ·nır ) 9 

. ., "en J)r ~sroo:ı 
yı.~un t • 

laı dır. ~ııtrl 
Mnç;ı 1ngılır. hakC'itl 

mistır. 
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1- İdaremizin Pa§abahce fabrlkasmda yaptıracağı, 21-11-938 tarihi:ı. 
~ !hale ~Ueceği ve biln.Jıar eksiltme den kaldmlacağı l11n edilen betonarme 
ögenıelerle sair mUteferrik işlerin şa rtnamcsi tadil edildiğinden yeniden ka

Palı zart usullle eksiltmeye konulmuş tur. 

~~ - Heyeti umumiycsinin kesif bedeli 15.202 lira 40 lrıırıuıı ,.,. muv~ldr.v.t 
uıatı 1140.18 liradır. 

• 
t lll - Eksiltme 26-12-938 tarlhi:ıe ra..c:tlıyan pa.ıartai gUnU Mat 15 de 
&batqıa levazım ve mUbayaat şubesi ndeld altm komisyonunda yapılacaktır. 
lV - Şartname, keşif ve projeler 76 kunt§ bedel mukııbilir.de İnhisarlar 

~tun ınUdllrlilğU levazım v mUbayan t §Ubeslle Ankaı:a ve lzmlr başmüdürlük 
«=rnıtıen alIDAbiJir. · 

h V - Eksiltmeye iştiraK etmek ıstıyenlerin diplomalı yüksek mUhendis ve. 
~ksek mimar olmalı, olmadıkları takdirde ay:ıi evsafı haiz bir miltehas.. 

~ fll§aatm sonuna kadar daimi olar.ık iş başında bulunduracaklnnnı noter-
l ten nıusaddak bir taahhüt kiiğTdı ile temin etmeleri ve bundan başka asgari 
ı~ llraıık bu gibi inşaatı yapmış ol duklarına dair fcn:ıl ewak ve vesaiklni 
ıı:e gtlnUnden 8 gün evveline kadar inhisarlar umum mUdUrlUğU inşnat ffU. 

ine ibraz ederek aynca bir fennt ehliyet vesikası almaları lbımdır. 

'-lt \'J - MUhUrlD teklif mektubunu ka ~un~ vCBaik ile V inci maddede yazılı in. 
hu §Ubemir.de:ı alınacak kanuni vesikası ve yilzde 7 ,5 gUvenme parası mak
aıı"'' vcy:ı banka teminat mektubunu. ihtl\•a edecek olo.n kapalı zarflann ek. 
ıı;ıe gijnU en geç saat 14 c knd~r yukarda adı geçen alım komif.yonu başkan 

:ıa tnakbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (8928) 

• • • 

\.ı.~ - ldaremJzce temin edilen kamy on, araba muşambatarlle tor"3:ı muşn.m 
~ dikim işi pazarhk Jsuliyle ek siltmeye konmuştur. 

lıM_ ll-pazarhk 20-XII-938 tarihin e rastlıyan salı günü sa.at 14.30 da I<a. 
~ Levazım ve Mubnyant Şubesin deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
"ti ll:ı - Şartnameler her gUn sözU ge çcn Şubeden alınaLlleceği gibi dikiş ör. 

\'e diki§ '\"Ufyeti de görülebilir. 

\ti l\' - İsteklilerin pazarlık itin tayin edilen gün ve saatte yilz:de 7,5 teminat. 
)le 'birlikte yukarda adı ge1:en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8834) 

(iı t\'velce Fmdıkhda Set ~stOnde 37 No. da '>e nfifus kaydına göre Kadıkö)ilnde 
~~ mahallesinde Moda caddesinde 5 No. lu evde iken butunamıyan Fazıl kızı 

19tanbol DUrdDncD icra Memurluğundan : 
~-962 . 

~ ~t Salimin Emlak'" Eytam bankasından istikraz ettiği 1100 liraya muka· 
~nci derece ve sırada ipotek tesis edilerek banka alacağından dolayı paraya 
~ ek üzere dairemizce 19·11-937 tarihinde 172'! lira kıJ met takdir edilen Hay· 
~ 2g ~da eski Altuni zade }'eni Hasan paşa mahallesinde Nişantaşı caddesinde es· 
-ı:ı ı..~Ukerrer yeni 1·43 No. h bir dönüm miktarında maa müştemilat bir bab nh· 
~~nin 2000 lira mukabilinde ikinci derec.ede size ipotekli olduğu tapu ka}'9 
~:"' anla~ılmış ve icra ve HJô.s kanununun 128 inci maddesine tevfikan tebliği i· 
~~ mükellefiyet listesile takdir edilen kıymetin adresinizin belli olmaması hasc· 
~%nen tebliğine karar verilmiş olduğundan işbu mükellefiyete ve takdir olunan 
~te bi: itirazınız varsa tarihi nandan itibaren yirmi gün içinde dairemize bil· 
'l\ız 103 ve 128 inci maddelere göre tebliği l!zımgelen ihbarlann tcbli~ yerine 

' l: ÜZere narı olunur. (9110) 

'• .. ' "' . •' . .. . ' ·. ' 

1939 VILBAŞI · 

~ava Kurumu BÜyük pivangosu 

Büyük ikramiyesi 

SÔ0.000 Liradır 

~~: 200.ooo, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 60.000, 30.000, 20000, 15.00C 

·~ lkramly,elerle (400.000 ve 100.000) liralık iki adet mükı\fat vardır ... 
Keşide yılbaşı gecesi yapılacaktır. 

Biletler (2,5), (5) ve (10) liralıktır. 

Vakit kaybetmeden hemen bilotlnlzl alınız. 

~.-.o<>.oftctaı.Qıftft80••~ 

TE:RZI 

"'\' avuz Sezen 
~~ ftadın, Erkek Terzilik Akade
~Yo den d!plomalL 
l(l ~~111 

• Parnıakkapı 113, Tnrk fo. 
llııtUndP. 

1 

................................... 
Operatör Dr. Cafer Ta:nar Kanknl 

şt~Ll CERRAHI KLlNIGt 
Havadar hıısusl hastanesi. 

Umumi cerrahi, (erkek ,.c kadın ame-
llyntı:ırı) doğum, Tc modern ameliyat· 
Jar (dimnJı, sinir, nuhalşC\'kf, ve este· 
tik,) sencle~tlrmc, yüz bunı~ukluıtu, me 
me karın ııarkıklı~ı omellyatl:ırı.) 

1 
Ameliyotbone ve pansuman roasnırı ı , • 
hnmnz, zanırcti hnll olıınlara çok uı-ı 
fi)·at.. 
Şişli mc)·danı No. 201 Telefon 3~·2C -

11 

~ 

BUGÜN· KliMBARANIZA·ATAGAG1NIZ· 5· KURU$ 

-

... 

______ 
.... _._..._ ----

YAR1N·KURACAG1Nll · EVİN·T MELİDİR 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

.. • .. • 1 ' .. .. ı .. : ..... ~·..: ~· -· ., . 

1. iş Bankası' nın 
939 KUMBARA iK AMİ LANI 

• 48 A 

32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylül' 

1 ikinciteşrin tarihlerinde çexilece~<tir 

,,, iKRAMiYELER: ' 
l Adet 2000 liralık - . 2.000 lira 
5 

" 
1000 

" - 5.000 
" 8 

" 
500 " 

4.000 
" 16 

" 
250 ,, 4.000 

" 60 
" 

100 " 95 ,, 50 " 250 
" 

25 
" 

6.000 " # 

4.750 " 1 6.250 " 
32.000 -' 435 

:.1111 ............................... . 

T. fş Hıınkasına para )' &hrmttkla~ yalnız pura hlrlhllrmlş 
olmaz, a~1 nı zamand11 tallnlnlzl de dene-mlş olursun 

,,. ·~, ....... ı···~. '.· ~. ·~L .,.· ... ~ , :-,..... 

ATATÜRf( ALBU 
nün ü~üneü kı. 

Müvezzilerden 



12 
=:=x= - J' 

MüSHiL 

Kı geliy r • 
Ufak bir üşütme başınıza büyük bir hastalık çıkarabilir 

Bunun için derhal bir 

ALDNOZ 

Nezle - Grip - Baş - Diş ve Romatizma 
icabında günde Uç kaşe ahnablllr 

TakliUerinden sakınınız ve ısrarla SEF ALIN isteyiniz. 
1 lik ve 12 lik anbalajı vardır. 

me hur' 

Sucukları biltiln Türkiyede bir tanedir. Sıhhi ve temiz, namlı 1':irk su. 
cuklan yalnız APIKOGLU imalathanesinde yapılır. APIKOGLU 

markasına dikkat ediniz. Her yerde israrla arayınız. 

---------------- ----
• ~ıı 1111 !>- Hacı Beklr 1 icarethanes~llBr".• 

Muhterem müşterilerine şeker ve şekerlemenin 

•Akide, Kurabiye, Ezme Reçel ve Helvanın 
Mütehassıs şekerci ustasının elinde, nasıl birer neş-e 

sıhhat ve derman kaynağı olabileceğini yüz 
elli sene evvel isbat etmiştir. 

RABF.R - :Aı..,am posta.tt. 

EKERi 

....................... 
GÜZELL'G.NIZ iÇiN 

K.\NZUK 
Büt~n dunyaca tmtt:ıır evımnı ınfı-

hi cüzcllik kremleridir. Ge~ için 
yaf;lı, gündüz için yağsız ve halis 
acıbaJem çeşitleri ve hususi vazo ve 
~uplcrdc satılır. 

INGtLlZ KANZUK 
ECZANESi 

ISTANBUL-BEYOGLU 

'14 BlR!NC!KANUN - '1 93
b - I 

-==== -

·ı"" um ec· · · k ,... l k l · · ·· h·ı k ·dı
0

r Bı um tesırı at 11, a ımı o ay en ıyı mus ı şe erı · 
zanelerde bulunur. 

KASE 

Sizi günlerce ısllrap çekmekten kurı.~~ır / 
En ıiddetli baı, dit ağnlannı, üıütmekten mütevellid bütu" 

sancı •e sızılan keıer, nezleye, romatizmaya, kınklığa karii 
çok müessirdi~. ! 

' Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yorma% . 
4 

hmihe dikkat: T.klidlerin.den sakınınız ve Nevrozin yerın 
baıka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

l Li MUHi DDiN:j 
HACI BEKİR : lm

1 
1ra Merkezi: Bah~ekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy IJlOO~I 

_ .. __ Tel. 43924 111 

1 
Bebekte Acele satılık arsa 
Deniz kenarında önünden geniş asfalt 

yol geçecek olan 4 parça arsa acele sa
tılıktır. Basiret Han 28 numaraya mü-

SİGARADAN KURTULMAK ÇARESİ 
racaat. 

Hakiki Katran Pastilleri, hem 
ıngaradan vazgeçirir, hem 
öksürükleri kökünden keser .. 

ı-... ADEMi IKTiDAR 
Gi IEVŞ EIKLD G n INJ IE 

M 
fablctleri her cc:uı.ncdc arayınız. Posıa kutusu 1255 llormobln --

Nevralji® Nezle Bas ve Diş ajlrıları 

• 1 
/ Dindirir 

· KREM .PER:r~YID~ı: 
Muhtelif isimli birçok kremler arasında en müt~a)'lZ ırı~~aıarı ı.eınali 

yüksek sosiyeteye mensup aileler tarafından katt tesır ve fa) 
memnuniyetle tasdik olunan krem yalnız Krem Pertevdir. kadn'· ~re, 

KREM PERTEV diğerleri arasında en eski ve en tanınınış ~c:tir. 
bu mevkii uzun tecrübeler ve kimye\i tetkikler sayesinde ihraz e ; dar ınu· 

Sizler de, sıhhatinizin vikayesini, taravetinizin yetmiş yaşı~ :utuıarııı: 
hafazasını ve daima genç kalmağı arzu ediyorsanız Krem Pert~'l krenılerifll 
daki tarifat dairesinde kullanınız. Krem Pertevin gece \'C gil~?~; t rnuJıafaz3 
kullanmakla gençlik, güzellik ve taravetinizi sizler de uzun rnu e 
-~·. ,_,,,~~ 

,..;..ı.rnız. larsa oeıU . 
KREM PERTEV bir güzellik sigortasıdır. Bunu kullanan pe:rteV yerıile 

!eri i~tifadeyi temin edeceklerini beyanda müttefiktirler. J{re~. -
sizlere vermek istiyecekleri herhangi bir kremi derhal reddedınız. ........... --~ -=----------,,. .. 

• • Kağıthane Köyü ihtiyar Mediıinden : d r olat1 
• ka a 

Kağıthane köyü köprüsünden Çağlıyan BendJerıne ilan ıari· 
derenin toprağı münakasaya konulmuştur. Talip ol~n!ar ınuracaat-
hinden itibaren on gün zarfında mezkur köy ihtiyar mecJısıne • 
lan ilan olunur. (V. P. 2880) ~ -.. 

90 derece lıalis limon çiçekleri 
al , 

Dünya ıtriyat mütehassısları bir araya gelse Hasan Kolonyasının bir darY1185111 

vücude getiremez. ,Jir-' 
/Vesrin limon çiçekleri Hasanzn yavrusudur. Losyon ve lavantalar birer şahese 


