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fe3l\JJ $c§llb>c§lhlkö 1 Bütün Vekiller 

~ T A T Ü R K Malige Vekili de bu sabah Avrupadan geldi 

Geceyi çok r·ahat Ve iller Heyeti bugü öğleden 
g e ~ i r d i ı e r e~~~.!o (~.?~~!~~~~i!~!:a~~~v~~g~~lede! AS b• hatsızlıkları dolayısile İstanbulda bulun- evvel Dolmabahçe sarayında toplanılarak a 1 ara Z za İ 1 Q 1 ffi ak ma kta olan Başbakan Celili Bayar, mutat ruznameye dahil işler görüşülmüştür. 

derece ~ er ı• n de aza 1 d 1 H~~~i!iR~:k~~~ü~~~::::n~::::-eki~;::;::!::r~se bağlanan h ususi Başvekil Celal Bayar, D ahiliye Ve-
J fıa Vekili Ali Çetinkaya, Adliye Veki- vagonlarla bu sabah Ar.karadan gelmiş kili Şükrü Kaya, Sıhhat V ekili Hulusi 

U li Şükrü Saraçoğlu, Maarif V ekili Saf· ler , Haydarpaşa istasyonunda karş1 • Alataş, Hariciye Vekili Rüştü Aras 

I 
rnumi hal daha iy~... fet Arıkan, Milli M üdafaa V ekiliGe. lanrruşlardır. birmüddettirşehrimizdeolduğunagö. 

st b neral Kazım Özalp, İktıı.at Vekili Şakir Tedavi için Avrupaya giıden Maliye 1
' Qn ul 20 (A A ) R' · h U " re bütün kabine azası tstanbulda top -1\citipl' ... . ' . . - ıyasetıcum ur mumı Kesebir, Gümrük ve lnhisarlar Vekili Vekili Fuad Ağralı da bu sabahki eks-

1 :_:ın~cr;: Ali Rana Tarhan, Ziraat Vekili Faik presle gelmiş bulunmaktadır. lanmış oluyor. 

hırıdcı ~eısıcumhur Atatürk'ün sıhhi vaziyetle>·i hah-
8q=ıt 1 :J1:ıtdavi ve müşavir tabibleri tarafından bugün 

2 - G 0 Verilen ropor ikinci maddededir: 
ltlQh_ d eceyi çok rahat geçirdiler.Asabi arazlar zail ol 
bzz nıerecesinde azalmıştır. Umumi hal daha iy i· Na-
36,8 d!'ntazam, 102, teneffüs 20, hararet d erecesi 

ır. 

lsıarıb Dün akşamki rapor 
ı-.. 1 ...... ~'1: ~9 ( A.A.) .._ Riyascticıcmhur Umumi Katipliğinden: 

•• ..,,.,,eısıcumhur Atatı'irk.iin sılıhi vaziyetleri hakkında nıiidavi ve nıii-
2 '• ... , • ..... .. . . N -Asabı ... • • ...... ı- ....... , ·- ,..,_ . -- ı ... • ,.,r,. ... ı •ttrı • ,,, 1,J"dı ı/11 

'-bı~ 1'ıuntaz, lirazlarda hafif fakat aşikar bir iyilik var. Umumi hal daha ıyi . 
.______am, 108, teneffüs 20, hararet derecesi 36,9 dur. 

F'!listine yahudi 
.~ıtmesine artı K 

lll~~aade edilmiyecek 
~ak~9•1tere, Filistin m2selesi 

ında mühim kararlar vardi 

, 
ı Pilisr • fj 
tri..: 1 rı111 m -J ..... ~ .. 1 .. ,rı m zı afaası •• 
Pa3 fıı uraJıhas/ar . 

1
. ırın toplanan l\a !zire kongresinde muh!dif Arap memleket· 

ditı ha 141~hhas lıe;·~r ukarda kongreyı tertip eden Muhammed Alı paşa. ortada 
l.o rahıt Paşa. inden .Abdullıalik El lirini, sağda Mısır meclis rcisı /Jalıiyed-

. ndra 2 
ı~tirnaınd' o (A.A.) - - . 
llli§ old .. a kabinen· Dun sabahkı Araplarla yahudiler arasındaki ~imdiki 
~aıin ugu raPo ın Mak Donaldin ver nüfus neticesinin sabit aclclcdileccg;i ve a· 

edılın ru tas,·· . 
l\tu . ektedir. ıp etmış olduğu 

lak . llıaıleyh b 
l. ııni f·ı·r· ·. u raporunda p·ı· . . 
~ah U\ ının t k ı ıstının 
l\ı~ınekteair. er edilmesi lüzumunu 

tıi h Donaıd · 
. Usu • ıntizaın , .. 

tıni ~unun d""' \e asayışın temi-
n tath'k· ıger her t" ı·· 

raplann statüye riayeti taahhüt etmeleri 
halinde yalıudilcrin serbc::.tçe Filistine 
muhaceret etmelerine artık müsaade e· 
dilmiyeccği söylenmektedir. 

O.- Devamt 4 üncıide 

etme i 1 ıne ı<tru • ur u hal suretle· 
ı a, 0,nıuktazi old; olarak takaddüm •11m.-llftt1Mt1_..._11n11ııtl'l"Mllt-llllı•ııtl 

deki 1 ·~rak hıssecıiı gu mütalca. ındadır. B •• k •• 
nı ... ngıliz k en zarur t ı~·ı· . ugun u sayımız 
_ "<l!\ v . ontroı.. .. c . • ı ıstın· <J 

kontro~a b: ititaı h~ı~~ müddetini uzat· 

1 6 ~ kab· aldırtnakt u takdirinde bu 
t~ekkit ~~· Araptar~r. Zannedildiğine 
t\ı.fl<lacı 1r teşrii rn a .vahudilerden mü· 
dati fA:r, nu nıect• eclıo:; ihda~ı tasavvu• sayfa d 1 r 
~biri . ıs kan ı er ıttih un ar vaz, ve i· 

az cdecekt' 
ır. 

Çek - Macar ihtiiiifi 
-------------------------------------------------------Lehistan ı n Romanyayı 
a etmeğe muvaffak 

olamadığı anlaşılıyor 
Lehistan Hariciy~ Nazırı Romanya Kralile görüş

tükten sonra dün gece Varşovaya döndü 
Bükreş, 20 (A.A.) - Havas Ajansı mu. , 

ha birinden: 
Bek, geceyarısını 45 dakika geçe t ren· 

le Kalns'tan Varşovaya hareket etmi§tir . 
Kalas görüı.ımelcri sonunda Romen mat.. 

buat idaresi. aşağıdaki tebliği neşretmiş. 
tir: , 

"Bck'in Romanyayı ziyareti münasebe· 
tile kendisi ve Romanya hariciye nazın, 
itimat esasına müstenit ve dostane bir zih 

AmeırD l}(a ©Ja 

Alman casusları 
meselesi 

iki hük ômet 
arasında mesele 
çıkaracak mı? 

Vaşington, 20 (A.A.) - Ncvyorkta gö
rülmekte "lan co. .... usluk da\'ası esnasında 

bazı Alman dıplomatlnrınm faaliyeti hak_ , 
kında yapılmış olan ifşaat, Amerikan dip 

lomasi mahafilirıde büyük bir heyecan u
yandırmışur. hlaamafih bu mahafil, Al-

manya ile Amerika arasındaki mUnasc. 

bat üzerinde birtakım akisler hasıl ede 

cek netayici istihracından e\'vel !edcras. 
yon mtiddeiumumisinin iddianamesini ve 

da\'anın sonunu beklemek zaruıi oluduğu 
mı beyan etmektedirler .. 

l\l ~Mntrnl n ı dan birinin iti rafı 
Nevyork, 20 (A.A.) - Casusluk dava. 

sının tiçUneü gününde maznun Rıimrih. 

bir takım izahat vermiştir. Bu izahattan 
anlaşıldığıncı göre Oropa vapurunda bir 

posta çantası. Skluetcr tarafından açılmış
tır. Skluctcr, bu surl'tlc Botlin flc Amtorğ 
Troding Korporeşin arasında aktedllmL~ 

olan kontrntonun fotoğrafisini almağn 

muvaffak olmuştur. Bu son kumpanya 
Amerika hesabına mUhim miktarda mu -
bayaatta bulunmağa memur cdilmiııti. 

niyet dahilinde, halihazırda iki memleketi 
a lakadar etmekte olan beynelmilel mese. 
leler hakkında noktai nazar teatisinde 
bulunmuşlardır. Bek, Kral tarafından ka· 
bul edilmiştir.,, 

Bu kı:;a tebliğ karşısında salahiyettar 
mahafil, Polonyanm RUtenyaya mtitenllik 
tekliflerini kralın naznn dikkate nlmmağn 
şayan görmemiş olduğu mütalcnsında bu. 
lunmaktadır. 

u Bükre3, 19 (A.A.) - Polonya han. 
elye nazın Bt'k, saat 16 da Galatza gel· 
miş ve doğruca kralın yatına gitmiştir. 

Polonya hariciye nazırının Romanya), 
ziyaretini mucip olan müzakereler yatta 
hemen başlamıştır. 

* Bükreş, 19 (A.A.) - Polonya harici
ye nazırı Bek ile kral Karo! arasında ya. 

* Varşova, 19 (A.A.) - Pat Ajansmnı 
Bükreşten istihbarma göre, Galatizda Ro· 
manya Kralı ile Polonya hariciye nazın 
arasında bugün yapılan mUiakat Uç buçuk 
saat sUrmU5tUr. 

BUkreş, 19 (A.A.) - Havas Ajnnsınm 
muhabiri bildiriyor: 

Bekin saat 15,12 de Kalasa gelmesi bek 
lcnmektedir. 

Bu ziyaretin bu suretle müstacelen ya

pıuması, Polonyanın Macar _ Çek ihtila -
fında Romanyanın vaziyetini bir an evvel 

anlamak hususundaki arzusuna atfedilmek
mcktcdir. 
BUkrcştc şimdiye kadar bu hususta pek 

ihtiyatlı bir ketumiyet muhafaza edılmek
tedlr. Matbuat. Bekin ziyaretini bir tclg_ 
rafin ve hiçbir tefsirde bulunmadan ha· 

pılmakta olan müzakerelere Romanya ber vermektedir. 
hariciye nazırı da i ı.ıtirak etmı?ktPdir. 

ÇMl e llle• Japon askrrlerinin cesetll"Ti yakılarak ]aponyaya götürı'tlmek
tedir. Çine takviye kıtaları götilren Japon gemilCtTı do11üşlerındc bu kiillerdcn 
sandıklar clolıısu gctirme~·tcdirler. Resimde japonyada bıı kiillere yapıla11 ce

naze alaylannda11 biri göriiliiyor. 
l' azısı 4 föıciide 
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3',aaata daie' 

Dostluk ,\,;. ı .. 
/stanbulun yazın tozu, kılın da çamuru meş1ıurdur. Çamura karşı tedbir antak mur meselesi bir tarafa bırak,lırsa - toıa karşı bu sent ıt>ty •11 
yol yapmaktır. Bıltdiytnin bıı senelik yol Jnogramı tamamlandılı vakit bu Jler yaz pek üstim körü vı pek seyrek olan sokakları sulama işi bU 

B EDRl Rahmi. gil.zel bir yazısında, 
arkadqlıktan bahsediyordu. Ar

bdıpa adamdan korkmak lbmıgeldlii
lll llSylUyor. Haklıdır. Arkadq edlne
mlyen adam kendini kimaeye anlatamı
:yan, kendi de kfmaeyl aniıyamıyan adam
dır. Bu acls muhakkak Jd onun huyunu 
bosar, etrafma dllpıan eder, yahut lıten
dbıclen bqka herkeal hor 16rmealne H• 
beb olur. 

dndın yaza mahsus toı derdik bnabn ef>ty azalmış olacolı mulıakkaktır. O za- tazaman yaf>llmıştrr. Büyüle caddeler günün muhtıli/ saatlerindı . 
mana kadar çamurdan kurtulamıyacağımız aşikardır; fakat memnuniyıtle kay- lanm~tır. Yan sokaklarda vt kenar mahallelerde toza bulananlar '"' 
detmılc l4amdır ki belediyı - fid,,;lmııi ıimdıki tJaziyıltı imkansız olan ça- caddelere pktıltları valtit rahat nefes olmak imk4mnı bulmuşlardır. 

• 

~ IE fHI ii '~ ID IE v IE iMi IE IMll IE I~ 
l'üat arbdıtllk htwlnln blrook lı:Mtl• 

ltlklert de vardır. Aelıt tht.trumm lnaam 
lr& ettiğinden çok bahtedllmlftlr; arka-

datllk 118 laldn bir hJatlr, ~erlmld ta
pmnu sannedlllr. Halbuki o da - belki 

qttu da ziyade - muhakemembt durdu
rur, bbd btrgot bakaIZhklara, yanlq htl-

ttımıere sevkeder. Atkı bir dereceye ka

dar k11kançhk kurtarır: qk De ıevdllt· 
mis ldmıeyt bizden bqka kfmaenlıı eev-

memealnl iltedlllmJzden onun yerDmem. 
ne memnun olduğumu bile ooırtur; ar
bdapınızm, doetummun twnırlarmm 

.Sylenllmesbıe ile daha u tahımmnı ede-

rla ve bblm onda gördottlmUz mezfyetle
rba heraa tarafmdall tudlk edllmeebd 
ilterta. Do.tlat blsl. qktan slyade ta
UBUba. bir nevi latfbdada göttırllr: doe
tumma brp taa8lup ft latibdad; doetu.. 
mmu takdir etme191llere brp taulUb ve 
latlbdad... 

~ qt lhtJrasnım tendi elimizde 
olmadılnu. do8tJarmım ile lat17erek, bl
lerelı:, kendi amımmıa ~ DllM

derls. Bunun için doetlarmumı takdir e
dllmemeatnl plıal sevldmt:ırden, iyiyi kB
tlden ayırmak kudretfml:ırden lflpbe dl· 
ye; dolrudan dofnıya bize edilmJı bir 
hllcam diye kabul ederlL Dostluk. arka
dathk g&ı]UmllsOn defU, kafamızın qb

dır; tman oflu da istediği kadar gönUlne 
lt1bi.r ettıttnı. blllıaaaa r&ını meziyetleri 
De lttfhar ettlflnl alSylesln, içinden, tA i
P.den bllhuaa zekbma gtlvenlr, onunla 
hthıtır. 

Bunun için dostu, arbdap oot olan 
*mdan korkmak llznndır. Arbdqla
rmm, doetlarmm ~klutu nfspeUnde di· 
fer luanlan Jmmapr, onlarla geçlneme
llle.I kablldlr. /< rtad3111S, doetnz adam 

bndlnl mi belenir! evet; fakat arbdap, 
dostu Cok olan adam da kendini belenir. 
Kendlnl o kadar insana befendfrmlt, 
endfrmlt: bu hiçle olmadı ya! tendi.s
ile r&terllen muhabbet, maiyetlerinin 
de1IU deifJ midir? O lnaanlarm doeUufu
aa rtıvendlil için dffer kimselerden ar
tık bir eey beklememefe bqlar; ~·m
lls olur. 

Kız Sanat 
mekteplerinde 
Slparlı atel1elerl 
genlşletlllyor 

Maarif Vekileti tesis tarihleri yeni 
olduiu halde lmlanmmn el ve ev it· 
terindeki yetiftirilmelerinde bUyilk 
fayclalan ıarülen 1m enatitiilerl ile 
akpm im aan'at mekteplerinin bu den 
eeneainde daha futa inkipflan :çin 
yeni tedbirler aimıı bulunmakta~r. 

Talebe miktan şayanı hayret derecede 
artmıı olan Enıtittl ve Aqam Kız 
San'at mekteplerinin den proğramla -
rma bu sene bu ifde ileri memleketlerin 
IOll bydettilderi yeniliklere unun bir 
tekilde i14veler yapılmqtır. 

Diğer tarafU:ı Emtlttl ve Akpm 
Kıs San'at mekteplerinin tipariı atel. 
7eleri kmnnl•n, mekti bltinnlt olan 
takbenln yed§tfrl!mnt ba1tnmnc!an çok 
faydalı neticeler vermekte oldufundan 
bu atelyelerin ıeniıtetllmeaine karar 
verilmiıtir. 

Bilhaua talebe adedi bütUn Altpm 
Kız San'at mekteplerinden çok olan 
Beyoilu Akpm ~ Sar.'at mektebL,de 
timdiye bdar mevcut dikit atelyesine 
illvcten bu sene bir moda ıiparif atel
yeti de Uiveainc karar •erilmit •e bu 
atelyenin kurulmaama baflanmıttır. 

Bu atelyeye, ppb eldiven, çiçek ve 
çanta için liparit alınacak ve enıelce 
mektebin ppka tubeainden mezun oian 
1ar burada çabprak lhtisulanm arttr 
racaklırdır. 

Yedinci Tıp 
Kurultayı 

Kapanıt ttlaeıiade Ulu 
Şef im ize bağhlığlnı 

Tezahürlerle bildirdi 
Ankara 19 (A.A.) - Yedinci ulu. 

sal tıp kurultayı bugUn profesör 
doktor Refik Saydamın başkanhiı 

altında son lçtlmaını akdetmiştir. 

Kurultay ıeklzlncl ulusal tıp kongre 
NurulllJlı AT AÇ 

ı sinin yine Ankarada toplanmasına 

-------------- ve rlyaıetln yine profesör doktor Re-
Alman va da tik Saydam tarafından yapılmasına 

karar vermiftlr. 

B ' k k b Gelecek kurulta71n gGrtışe~lt ır aça CI şe e- mevzular tızerlnde uzun mUnakq&· 
lar olmut ve neticede ekserlyeU~ 

kesi yaka 1and1 1 spor heklmltfl, Bafra TOlU hastalık. 
ları mevzulan ekseriyetle kabul edlJ 

BerUn, 19 (A.A..) - Gazetelerin Ko- m tttlr. 
Joııyadan bildirdiklerine göre, Almanya· Kurultay kapanıı kararını verme 

den enel Ulu Şef Atattırlte olan aon· 
Holanda hududunda çok mühim bir d6- ıuz tazim ve balhllltnı teıabUrlerle 
vb ticareti ve kıymetli efY8 ihracatı mey-

blld1rmiltlr. dana çıkanlmqtır. Gayri mşu olarak ____ _:_ _______ _ 

yapılan ihracatın bir milyon marktan 
fazla kıymette olduiu aöyJenmektMir • 1 

Biri erkek. biri kadm olmak Ozere oto
mobil sahibi iki kaçakçı tevkif edilmiştir. 
Cirim ortakları araamda buhıımıakta 0-

lan Holaııda posta idaresine DJeDSUp bir 
mmaa dl tftldf edilmiştir. · 

Tiyatro ve opera tah
sil edecek gençler 
Galatasaray lisesinde yapılan 

imtihanların neticeleri tesbit edildi 
Ankara Devlet Tiyatro, O;- ·a ve 

Konaervatuvan için bu sene alınacak 
gençleri ıeçmek üzere on bet günden. 
beri tchrimizde, Galatasaray lisesinde 
yapılan imtihanlar aona ermiı ve rro
fesör Nuruliah Şevketin riyasetindeki 
heyet imtihan neticelerini teabit etmi§· 
tir. 

Galatuaray Ulfti direktörlüfil 
kazanan aençlere neticeleri tebliğ et
mckU:dic. 

Kazananlar bu ay ıonuna kadar ha.: 
arluarak ~a.-Pt~t.r u a.r 
nlchklan şube er e aev1et hesabır.a 
tahaillerine baıhyacaklardır. 

Bu sene yapılan imtihanlarda ıcçen 
seneden daha 90k iyi netice alınmıt ve 
gerek tiyatro ve gerekse opera kısmı 

için fevkallde kabiliyetli ıençler bu • 
lunmuttur. Bilhassa opera kısmı için 
yapılan seçmeler de istikbalde bü:vük 

Rozet me~elest 
Pazartesi g11nk1l sayımızda rozet da~ 

ma uaulU hakkmdald bir haberde Kızıla· 
ym te§ebbUalle bu !detin ortadan kalka. 
cajı yazılml§tJ. Kutlay fstanbul mUmee
elllift umum! merkeze bu mevzu Uzerlnde 
bir teklif yapmadığını bildirmektedir. 

Satır, dllslz ve 
kUrlerl koroma 

bir seı üstadı olacaklanna §Üphc edil
meyen çok yüksek ve ender görWmilf 
'kalitede ıesli gençlere tesadüf edilnıit
tir. 

Milatakbel Devlet Tiyatrcıu ve ope
rumm büyük artiıtlerini tefkil edecek 
olan bu gençler fimdiden çok t~r 
vaa.d etmektedir. 

Eski Şnrk 
ılme.pdtferlerl 

·ıııfk fnemurıarını n 
davası 

rı· 

HUkClınet tarafından satın alman eıkl 
Şark Demiryollarında çalqan Türk me. 
murlar, blrlncl ticaret mahkemeahıe mil· 
racaat ederek eski şirket aleyhine bir 
tazminat davası açmışlardı. ÇtlııkU taafi
ye esnumd& ılrket tarafmdan ecnebi 
memurlara verilm.1ş olan tazminattan 
Türk niemurlan iatifade ettirilmemiş, Us. 

tellk de bu ecnebi memurlara eakl tlrke
Un Yunaniatandalıti hatlarında da vazife 
verllml§tir. 

TUrk memurlar, çalleWdarı her seneye 
mukabil bir maq niabetinde tazminat ve
rllmealnln karar altına alınmasını ve PL 
ranm da Nafıa Veklletinin ılrkete «Sdl
yecell tabltlerden keallmellinl llltemeJr.. 
tedlrler. 

Mahkeme heyeti, memurların lddtumı 

Mektepler 
istihlak 

kooperatifi 
Nlzamnamenld 
blklne dUn baŞI 

Maarif Vekaleti taraf ındd 
ilk ve orta mekteplerle liıele~ 
tün yUksek mekteplerde i• 
pentifleri kurulması için b 

zamnamenin dünden itibarellı 
bılana giriJUnüıtir. Maarif 
fil nbamnameyi bürlin mc 
dirmittir. Diğer taraftan sn 
den bir kısmı bu kooperatifi 

maamı temin ve kontrolü 
mıtlardır. 

Gençliğin ilk tahsil arundaP--s---- - "-•• 
edecek bUı kooperatiflerin b" 
senesinin batladıp tU sırada 
rolü clacak, kooperatifin t 

ca temin edeceği ders le 
ndan alınanlardan daha as 6 
beye verilebilecelttir . 

Maarif Vekaleti koopera 
ha geniı sermaye ile i§le 
için çocuk velilerinin koopcf9 
olabUeceklerini bildirmittlr· 

Kooperatiflerin ga~ıi 
mini olmamakla beraber t 
oluna bunlar her sene 80ll 
lara tevzi edilecektir. ~ 
ım dert leva.mm değil. 
yecek ve saire de aatabilec: 

Kooperatiflerin tdueal 
fmdan yapılacak ve mektep 
rabbe ed~ektir. Sap, dilah ve kaderin korunına11 

için bmirde bir kurum teıekkW etmit· 
tir. Bu kurum bizde ilk defa bu cemi. 
yet malfillerinin küçükten ite yarar bir 
tekilde ycti§tirilmesi ve büyu1derin de 
himayesi için Avrupa memleketlerin· 
deki emııali gibi müesseseler ku!'mak 
ıayeıiyle hareket etmektedir. 

tetkik ve ecnebi memurlara tasmtnat ve.. -----------' 
rtldJllnl teablt etndttlr. Simdi ba mem~ 

Beyazıtta ramazan 
ha7ırh;tı 

Evkaf tdareai her sene Ramazanda 
oldup cibi - çok eski bir Adete uya
rak - Beyazıt camii avluaunu ıene Ra
muana mahlut etya ve maddelerin sa
tılmuı için kiraya vermiıtir. Camiin 
avlusunda timdi.den paviyonlar kurul -
maktadır. 

Tonton amca 
ve yüzme 

dersleri 

larm Yunaniatandald hatta ~ cabf. 
mtdıklan atrenllecektlr. Bunun için malı. 
keme tarafmdall Yunanlatan Devlet De
m.lryollanna bir mllzekkere yudnuetır. 

DDn sabahki 
kazada Ulen 

Dün eabah ~yde Kefeli hanmm 
üçüncü katından kaza ile d~ ölen 
zatın ismi dünkü nüshanuzda yanlışlıkla 
''Mehmet Dolan .. diye ~- öle
nin adı Me~t KüçükkUtludur. 

o 

Kon.rr~ye davet 
C. H. P. l'lruzap semt ocaimdaD: 
Ocalnnızm yıllık kongreel 25-lo-d 

lalı gUnll saat 18,30 da Flroı6la ıtırkgU. 
ct1 aokaiuıda Beyoilu t2 pcl okulda yapı
Iacalmdall ocatmm lEIUUltlnde ka71tlı ~ 
adatlarm gelmeleri. 

Doiıu 

deiil 
Otobüsler• 

Dtln sabah, saat aetdlL 
~ KaraklSyden bir Şl,ı1 -
allne bindim. OtobUate N 
de vardı. IBdlaeye o da 
Jdfilik yer bofalmıltl. 
ootar biletçiye daha yolcG 
çUnkO: arabanm ilerde 
ledl. 

Aynı hldiae, hiçbir yolCO 
de tekerrllr etti ve yeni 
napelere ve yandan fasla 
evvel gelip yer bularak o 
rllerln Uatlerlne yerleıtllel'• 

ı. Bankuı &ıllnde ara~~ 
c!ı. Şimdi alt oldulu ~ 
ondan soruyorum: hani 
kip fikri! •• Balkın raııau 

Arbdqmuzm ntrlıı• 
l&ıtlmUz yoktur. tlklYe~ 
ya aldJt. 

Ahmnyanm garbmda ve Berlinde i
kamet etmette olan on ilci kadar yahudi 
de dh'ftm ortakltlı töbmetile hapse atıl· ı 

llllllanhr. ~~~--=====-----==-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---.___ 



Amerikadaki 

Casusluk 
muhakemesi 
Kernanın içinden çıkan 

Aınerik d ask e ri 
:ı~lanan aA~ muhakemeleri gürülmiye 

~alıaetı:ni 'k man casuslarından dün 
•ç §tı . Bu a d k 

.tıcle ka ra a eman ktıtı..su 
~ Çırılan ask • 
•taklı b' erı esrar hadiserıin 
S ır kısmı t k' . on g 1 nı eş il edıyordı.ı 
· e en taf ·ı · 
.•n.ıeki b k sı ata göre, cast.slıık 
oı.ı u eman k t . • 

J e Cer• u usu hıkayesı 
1925 •Yan ctmi~tir: 

-a scncsindeyı B 
>'Yare f b z. uffalo'dakı oir 

BJ a rıkasında 'k· k' . 
.i nıardan h:ıi . ı ı ış. çalışıyor. 
· .. eri v Vılyam Lonkovs:ki'dir, 

~ erner Georg G 
· ta~ıYor B udcnlıerg ic:ımi-
ıs b·ıı .. : unların ikis: dt müt•'ı .. s-

•: ·~· ..a r .. ... 
lki i . . . . 

c• : ı.>ıti.>ır.nı t 
'lllıyorıu .. ~aıy..ır mu? bıç zan 

·ada . r. Çun!:u onla'"ın 'k' · · b' goren • • ı sını ır 

~tukl.ırı h'Peıc~z. olnıuştuı. Hele ko-
" ıç gorulme · · . , - ·a Lon, . nı.ştır. Bunc.an 
\t' K-.ıV,,k• S • k 
•:atlaşıarına • ogu bir ada:nd.r .. 

ev.... an hir b'ıc· k d' • . k ·•ez. Gutı , " ı en ıs.n: ; e 
tak ,_ en o erg ise b'l· k' k . ~anlı h k ı a ıs çc 
r. · er esin Sl"vdiği bir genç-
l!Jn:.ı . 

rı ıçin G 
p a.tkatıil 1 ' udenberg hır gün ge· 
._ §arına: 

J l<urtis 1~ . 
ana orada .. kayt şırkcti.ıe gir.lim .. 
C<i" Çu • • 1ği 2arn ıyı bir vazife verdiler 
·orı an he . h . 

cır, ÇÜnk" psı akikaten sevini. 
!\ahir bir 11 Gudenbcrg çalışkan ve 
lın ·ı &enç ola k 

ı ertem . ra tanınmıştır. O • 
J;ı ed· esı ark d 'Yor a aşlarını da mem-
1<.urtiıı · 

~:Jff nayt 
, alo'da dt tayyare fabrikasının 

·~~et hemen h atelyeleri vardır. Bu 
~vaJ:1etı nanı emen yalnız Amerikan 

.\tk,~Oınbar~~~ çalışır ve bilhassa 
i (l aşları n tayyare ı yapar. 
il 12denbcr sonra.dan öğreniyorlar 
at~'ÇJ?ıesinig~ Kurtis ~ayt fabrikası-

~;: 0nu or nkovskı tavsiye ~tmis 
,.ınlc'· aya k . • ~ 
ber . u, Lonkov k• endısı gönderıni~tir. 

Atın tefi "a . s 1 fabrikada Guden-
•\t • zıy t' Lo adan 

0 
e ındedir. 

ilice n sene g,.... 
darı "•"ci Çal _ ·ıı1Yt>r. 1 935 deyiz. 

ÇıltJ ıştıgı ta . 
'lyr lz Yor ve . YYare fabrıkasın 
ded~-~or. A..rka~Ynı gün Buffalc'dan da 
tı" tıne gör.. aşlarına ve ev sahibine 

• b11t "• buradak· h 
iıler rnıştır "e N 1 ayatından ar 
ar e te~bb" evyorka gidip l:ıaşka 

2Usu d Us ederek 
" 11 ad1r zengin olmaiıt 
v g·· . 

dcfil un kendisi 
bu 01arak fa k ne bakanlar 'belki ilk 

rad h r cdiy lU a altik • Orlar: Lonkovski 
r. fie .. aten örn .. .. 

'llcrı nu.z Olduk runu çürütmüş-
hı,,..'- saçları ag'" ça genç olmasına rağ 

"'"' ta b armı"t So taıt ırak :ı: ır. n günlede 
lllı§t rnış ve .. Lo ır , gozıerine gözlük 

YUJc nkovski .N 
Ve ' evy~rk 

Ytır. 
1 

P_ahaiı ote]) v • ta, şehrin en bü· 
" sının. erınde b' . . . 
·•ıı b ı Vaııc n ım~e mı-

u isi er ola.ı: k . 
Yıf1 •. rn altına a vcnyor. o-
da•ı'a to2ıukıer·ı ~l ve akçıl saçları bı-

ı rınd ı e .. • 
lhtilllaı an hiç bt . ~oren eski arka-

' . Yoktur rının bile tanımasına 
• "-Onlt • 
llldit.j,.• OVakİnin "' 

"'"ın ·· • .,evy k ttld··· Uçünc .. or taki otele 
.. 1 gı 2 u gunu 

toru., •rnan onu . • ak~am ctele 
J :>rla elı:ıd b' 

nit 'L• t, e lr çanta İ}e 
tcu ııı:ı ıa 

c Ola at sonra 

e srar 
radan uzaldaşmasını söyledıği hareket· 
!erinden anlaşılı)< r. 

Bunun üzerine Lonkovski, gene e
linde o keman kutusu, acele ile v;::;>Ur 

dan iniyor. 
Fakat, o sırada karşısına gümrük me 

murları ve polisler çık:ycr: 
- Li'ıtfcn keman kutunuzu açaı mı 

sımz 1 diyorlar. 
Lonkovski hakikaten ihtiyatsızlık 

etmiş ve yahut bunu h!ç düşünmemiş. 
tir: 

Amerika:ia, kalkmak üzere olan ı1a-

purlardan. yolcu se15metlemek için gi
rip te sonra ç-kanlarır. Üzerleri ve e. 
!indeki çanta veya paketbr gümrük 
memurları tarafından sıkı tir kor.tr.'>1-
.dan geçirilir. 

Çi!nkü bir çok kaça~çılar mallartnı 

Am~r.kaya i·karırlarken vapura sak -
la:nakta ve gemi kalkacağı esnada 
yolcu uğurlamıya gelen lıir kimse sıratı 
ile vapura girmiş arkadaşlarına bcnları 
vererek çıkartmıya teşel>büs ctm~kte
dirler . 

Buna karşı tedbir olmak üzeı e de, 
kalkacak vapurlardan çıkanlar sıkı bir 
k:>ntrola tabi tutulnuya başalnmıştır . 

İşte, arkadaşına keman kutusunu ge. 
tiren, fakat buakmadan, gene alıp va· 
purdan çıkan Lonkovski de hu kakleye 
tabi tutuluyor ve elindeki keman ku -
tusu açılıyor. 

içinden keman çıkmadı zannetme -
yin. Lonkovski o kadar ihtiyatsız de -

i!ildir. Kutunun içine güzel bir keman 
yerleştirmıştır. t'olisler kemanı mua-
yene ediyorlar. Sallay•;> içine bakıyor
lar ve hiç bir şeyden şüphe etmiye
rek: 

- Peki, .diyorlar. Yalnız, yolcu u

ğurlamak için içeri girerken bilet al
madınız mı?. 

- Unuttum. Kaç para ise vereyim. 
- Hayır, ceza olarak kemanmız 

müsadere edilecektir. 
L:>nkovski i~rar ediyor, kemanın 

kendisine lazım olduğunu, istediı-Ieri 

kadar para cezası verebileceğini söylü
yor. Fakat, kanun kaı :ındur, bozul-
maz. 

Keman kutusu gümrük memurlan -
nın elinde kalmıştır. Lonkovski <le e· 
lini kolunu sallıya sallı) r. yolcu salo
nundan çıkıyor. 

Fakat oteline gitmiyor. Derhal bir 
telefona koşuy~::-. Gemiyi arıyor ve o· 
radaki arkada~( ile konuşuyor: 

- Keman kutusunu gümrükten aL 
dılar ... 

- O halde hiç durma kaç .. 
- Ben de öyle yapmağa karar Yer-

dim ve bunu haber verm!k için sana 
telefon ettim . 

ı&h-111" n hcaabrn .. da l.onkovski e. 
'r JOr ı gorij ; 

lııncı • Yalnız . Yor ve oradan 9 
ç~taıa a, &:cldiği' gtdcrkcn, C1Yalc>n 
tıı,ll tından rna dzaınanlci bavul ve 

vard a a b' d lıti . ır. ır c 'keman ku· 
boy ' liç tün 
" Çer t - sonra Al 
lire ... ""Oyd •· ınanların Norci 

""'- ··•en •apur · .. ,.l\ı".. " 1'ranıat1· ıırketine ait 
t ·"'ln le anf- · tlccı ~kınaı- ıgı Ncvyork li-
,. '&ar ıı:tadır v 
''l'lt 1

• her · apurun ha· 
l' i::tce zaman 
llilat )'arısı, s clduğu gibi. 

:
1
llla ge~~ bire doğ~t 0 n ikidedir. 
ar. 1-f Ytır. Elind Lonkovski rıh 
2crc crl halde Vape o 'kcrnan kut:.ıs~ 
"V o an Urla h 

ilpıı • arkada are-ket et:r:ek 
. ra ,.. le ltna o t' . ,u k • ~ı ıyor. "- .,,e ırıyor. 

r ~ıdor1 ~lllaraJ .~ ardan . arın huh•n 
~ ~ap?)'ı IQ~e ~eçıyor ve nih ve• 
'•vor. ı -•çar lccrı·a urarık 'VUruy~r 
it '"<>nlro • en o . . · Şia btr \'skiyi .. na gızlıce ba-

Meşhur Rus romancısının oğlu isveçte 

2 nci Tolstoy 'un 
aşk macerası 

Blt'htüQ"'\1 ©Jok~©rllceıron ddımn'\t ~esttUklerl nasttaı T00$S~O~ 
~eıntdlöi$~nı D\fıı @©l~n ıs~~çDD ©Jok~©run 

~n~gıe r.a~R ı sev: ... .. J7il1Ş ? 
Hus romancıc::ı 1Z 
Hirincit ·~rın belkı 
t ,,·e~·te senenııı t!n 
gtizl'I ayıclıı. Bu -
ı;:unlerde orada tıp

kı Fran anın ce -
nup c;ahillerınd€ ., e 
ltalyada olduğu ~
bı; yakıcı c:ıcaklar 

kaybolur. mcmle -
ketin tabıi gütel ı· 
ği tatlı biı ı' m 
kazamr. . on'"" a -
rın ararttığı \·ap -
raklar da bu man
zaraya bir sü~ ila
ve ed:?r. 
Bu güzel dekor nra
sıncla seyyahlarla 
beraber memlel;e -
tin daimi sakinleri 
de bü\·ük bir hazla 
dolaşırlar. 1 şte şu
rada 70 lik bir ih
tiyar .. lki kızı. bir 
o~lu ... Oğlunun ka
rısı sdrı saçlı. ma,·i 
gözlü iki küçük çocuğu var .. 

Bilhassa bu aileye herkes daima kırlar
da ·aprakların yere bir halı serdiği koru
larda dolcqu t..\:ıı r.ıstıatıar. llep::;ı gayet 
güzel isveççe komı~uyorlar. Yaşadıkları 
Simmelsbcrga güzel bir köydür.. 

Fakat, lsveçlılerden hiç farkı olmıyan 
bu aile me~hur bir Rus romagcısınm oğ
lu \'e torunu, torununun çocuklarından 
miliekkeptir. 70 lik ihtiyar kont Leon 
Tol~toy'un oğludur. Ve onun da ismi ba
bası gibi Leon Tolstoydur. Burada oğlu 
Petrin çiftliğinde misafir bulunmaktadır. 
·•J!arp \'e rnlh .. "Anna Karenin .. roman
larını yazmış olan büyük muharririn oğ· 
lu, 70 yaşında olma ına rağmen. son gün
lere kadar bir seyyah olmakla iftihar du· 
yuyordu. 

Fakat lıugiin ele geçmiş bulunuycr. 
Keman kutusu da gümrükte açı~mış 

ve içinde mühim askeri tayyarelerın 

ptanları saklannuş oldı..ğu görülm~ş -
tür. 

Gene bugün anlaşıldığına göre l.on· 
kovsln keman kutusun:.ı vapurdaki ar
ka~şına götürdüğü zaman, o: 

- Aman götür bunu! Bana bırak • 
ma ! Ben zaten şüphe altmday:ım. Bel
ki kamarayı arayacak olurlar, demiş • 

tir. 
Casusların muhakemesi devam et -

mekte ve daha bir ç.:;k meraklı hik~"C' 

mevzuları ~ıkmaktadır. 

Ona hakiki bir devrialem seyyahı di
yebiliriz. Çünkü üç ay Hindistanda, iki 
hafta Grueniandda, bir sene Amerikada 
ya~ıyan ıhtıyırr Tolstoy lsveçte de belki 
bugün seyahat yorgunluğunu dinlendir-

mektedir. 
Fakat Tolstoyların lsveçteki kolunu te

sis eden aile reisi odur ve buna babasını 
veya bir Puşkinin, bir Çehovun layık bir 
aşk macerası amil olmuştur. 

Tolstoyun oğlu, babası ile beraber Yas
naya Pallyanada bulunurken bir gün, 
birdenbire hastalanıyor ve ağır hasta o
larak yatağa düşüyor. Rus doktorları ü
mitlerini kesiyorlar ve tcdm•i etmek iste
miyorlar. O zaman, bir arkadaşının tav
siyc~i üzerine. kalkıyor ls,·eçe gidiyor ve 
Nada me"hur bir mütehassıs doktor o· 
lan Vec::terlunchın teclavi:;i altrna giriyor. 

:-idıhut \'C nşk bir arada 
Ooktor Vesterlundun husu.i hastane

sınc!c Tolstoyun oğlu yalnız sıhhat değil, 
a,·ııi zamanda kendişıne güzel bir hasta 
bakıcı buluyor. Bu, doktorun kızıdır. 
·ı o!stoyun oğlu kızı o;eviyor. lyi olduk
tan sonra onunla C\ lencrek Husyaya be· 
raber dönuyor. 

Tolstoyun oğlu bu kadından sekiz ço
cuk sahibi oluyor. J Ier çocutrun doğuşun
da d2 karı koca lsveçe geliyorlar. Çfüıkü . 
damadını iyi eden doktor \'esterlund kı
zınm lohu<;alığında da ona bakmak. kü· 
.;ü'dcri kendi elinde hüyütmck i"tiyor. 

ifo ::urc:tlc rl:ı im-ı t ~'"""!' 

'! olsto}• ~Hesi fıdcta tamamilr 1 c:,·eçli o• 
.uyor. 

Husyada ihtilal çıkıp Romanoı llane
dam rık1ldığI zaman, Tobtoyun oğlunun 
seki.~ çocuğundan biri: Petr Tolı..toy 11 
)- :ı~ı'.ldadır ve Petersburg askeri mekte
binde okumaktadır. Fakat. anası babası. 
dı~er kardeşleri ile beraber, onu da alıp 
Hu yadan 1s,•eçe gidiyorlar. Ondan san
ı a da tamamen orada yerleşip kalacak
larclır. 

Petr ram bir lsveçli olarak büyüyor. 
T ah::-iline esasen ana lisanı olar. is,·eççe i
le devam ediyor. Mektebini bitirdikten 
sonra. Simmel berga'da bir çiftlık aııyor 
ve lsvcçli !)ır kızla evleniyor. Bugün de 
iki çocuk baba~ıdıı. Çocukların ıkıc:i de 
erkektir. Büyüğü Les 4 ya~ındadıı. kü
çü"li Peetar ondan bir ya5 küçükttir .. 

Leon To!:;toyun sekiz evl5.dmdan diğer 
ildsi. ikı km Stokholmdadır ve yalnız ya
zın bir iki ay kalmak üzere ağabeyleri 
Petr'in çiCtliğme gelirler . 

Bugün ihtiyar Tolstoy babası ile ayni 
ismi ta5ıdığ1 gibi hc.(llen hemen talıi de 
ona benzemektedir. O da. ''harp ,.e ulh,. 
romancısı gibi, ihtiyar ya~ında haqalan· 
mı~tır ve 40 ser.e evvel, gençliğinde teda
vi için geldi~i bu memlekette i"tirahate 
çckilmi~ bulunmaktadır. 

Bundan ba5ka, birçok büyük adam o
ğulları gibi, o da bir meslek sahibi olma
mıştır. Kendisi yalnız "Tobtoyı.m oğlu., 
olarak kalmıştır. Bununla beraber o. ay
ni zamanda hem romancı, hem mu ikişi

nas, hem ressam, hem hcykeltraştır_ 

Petr'in çiftliğindeki evin duvarları Lcon 
'folstoyun yaptığı tablolarla doludur. 
Bunlardan bazıları babasının Yasnaya 
Polyana'daki hayatını tasvir etmektedir. 

Leon ToyLtoy 1936 da ltalyada bu
lunduğu zaman 7\lusolininin güzel bir 
büstünü yapmı~tır. :\1u.;olini bunu ~ör
rnü~ ve fe\kalade beğenerek yapılan büst
lerinin en güzellerinden biri olduğunu 

söylcmi~tir. 
Diiyük romancının oğlu Leon Tol~toy 

hugtm hasta olmakla beraber dinçliğini 
ve neşesini kaybetmiş değildir ve daha 
çok uzun zaman ya~ıyacağma inarunak
tadır. 

1938 
Resimli Hafta 
M <ect: m Udi aı~ o n o 71) 

~ ırtı<Cu SSı\?P~a 
Cumartrsi giinü çıl:ıw11 

!cyler -<>ylügor\\r görmez te
Y'Or "Ye derhal 0 _ 

Fran•ada üzüm yetişth-cn :;elıirlcri n Tl"a:mıl:eri ~.,rap yapılma~a ~e,·!;e<lilir 1 :C'1 : .. , ~~ b"yramlar ve ~cnl l,ler yapılır. ~u iizü,n Ul) :ramla:-ınl:a 
hassa genç kızlar tcnuil eder. Fıçılara Ü zumleri C:.:;lclur::ı.n lıu kızlar o:ılara tad il~\'C cö .. ceh: ;.aJar tatlı §eyler değil mi?. 

ne:. ~ .. ı, 
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u.ı-
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• nkMektep n111allimJerlnirr me ken 
bedellerinin Yerilmesine başlaıımışlır. Te,· 
ziat bu ay sonuna kadar bıtirilmiş olacak· ı 
tır. 

• Beynelmilel havacılık kurumu b:ışknnı 1 
Roman:rolı prens Bibcslrn dun Jsınnhul 
bava kurumu reisi lsmııil Hakkının rerıı
kntile fChl".İ ııeımiştir. 

• llir müddellcnberi şehrimizde hıılunan 
gümriikler uınuın müdürü Mahmul :'\edim. 
İstanbul ıümrükleri başmüdürü Altı'jlafa 
Nuri ile beraber dün bazı tetkiklerde bu· 
lunmak üıere hmJte aitmlştir. 

• l\la:ırif HkAleli, mekteplerde tolı-benin 
sağlık işleri ile daha 1akından nldkadar 
olunmasımı Ye bunun için sağlık işleri teş
kıltitının t:ıkvi;rcsine kınar 'erınl§tir. 

• s~ııre odun kömür sevkiyatı kiılli)ct

li miktarda devam etmektedir. Belediyenin 
telkikotına göre ihliyocı f:ızlusile karşıla· 

yacok slok vardır. 
• ı:ouya Ercğlisine hnğlı hriıdc lıulu

n:ın EUJere ait knbıırlnıa eserin knlıhı 

.Ncv3 ork sergisine günderileccl.:tir. 
• !\e\·york ergisinin inşası için ~ilmiş 

olan lıe;)·eıimiz dün şehrimize gelmiştir. 
• \'eni yaptırıl:ıcnk mektep binaları için 

bir tip tesbiti maksadı ile maarif 'li ektılell 

tarafından daYct edilen mimar Sı-lıutte 

şehrimizdeki mctlcpleri tetkike bnşlnınış
tır. Bıından sonra yeni meklep tipi tayin 
olunae:ıktır. 

• Belediye şubelere göndcrdi~i bir tıı

mimlc, 939 senesi bütçesinin hozırlanıno
sına IJıışl:ınmasını bildirmiştir . 

• Pıı:ııırlıksız salış kanununun lalbikatı 
l:outrol edilmektedir. Bu arnda, mnllurıııa 
fatl:ı ri;rat koraıılar haı.kın<la ihtikar su-
1,.·ıı ile J..ıın11ni lakilıala 1ıirişilıııektedir • 

• Enılnönli meydanının nçılın:ısın:ı sür
ı.ılle devam olunmnkladır. Uütün yıkılacak 
hinal:ırın )ckl'ınu 422 dir. Meydanın ıılıı

cu~ı şekille ıaatin yeri de deliştirileccktir. 
• Kiiprü üzerinilcki elektrik direklerinde 

lıulıınan iki ııırıırıı afiş yerlerinin kiraya 
\•crilmcı;i knrarlaştırılnıı3lır. 

• Zeytinburnu ile Yeşilköy arasında dün 
nskerl lop atışları yapılmı,ıır. Bu müna
sı•l,elle deniı liçarct müdürlüğü tarafında 

, hiıtün meraki~ hu mevkilerden 8 kilomcı
re acıklan aıeçmeleri bildirilmiştir . 

• Amerika heyetinin talimat lu;klemcğe 
lüzum görmesi üzerine bir milddet seri kıı
Jpn lıcnret müzakereleri talimat geldlli 
idn dün Ankarada tekrar başlamıttır. 

DIŞARDA: 

• Paris - Midi ıasetest eTTetıl ıece Pran
sada S:ıtoru tütün fııbrikasıııın 3 nıımn· 
r:ılı binasında bir yangın cıktıtını bildfr. 
mrl>tedir. Yanıın neticesinde 600 ton tü· 
tün mahvolmuştur. Haşarat miktarı 30 mil
yon frank olarak tahmin edilmektedir. İn
sanca zayiat yoktur. 

• Dün sabah Almnnyaya selen Times ga
:ıetcsi ile diğer Jngiliz gazeteleri nıü:mtlere 
edilmiştir. Bu tedbirin, bu gazetelerin 
Nı-\':rorkt:ıı.:ı casusluk davasına ait neşriyat 
iııtı ine ittihaz cdilmi~ olduğu tahmin o· 
Jıınn•akt.ıdır. 

• Polony:ının Ye ~Iançukonun Tokyo bü
yük clcıleri, diin Mançukonuıı Polonya ta· 
rafından tanınmış olduğunu teyit eden ve 
iki memleket arnsında diplomatik '\"C kon
ı;üller münasebet tesis edileceğini hllıllren 
resmi Qolıılar imzalamı' ,.e teati etrnitler
dir. 

• Y:ırşo\·nd:ı çıkan 1lluslro\':ıny Kur]er 
Coodzienny guzctc!;f I.dıililnnın J\o,·nodııki 
ort:ı elçisinin diin resmen Lilvnnyn lıiiki'ı· 

meline müracn:ıı eılerek Leh ekalliyellerl· 
ne karşı alınıın 1.itvany:ı tedlıirlerini pro· 
testo ettiğini lıildirmckledir • 

• Eslonya parlnıııentosıı, lııikl'ınıctin hn· 
ricl si vasctlnl \'e bilhos a zecri tcdlılrlcri 
tatbik elınemek husu undnkl hattı hareke
tini ittifakla tasYip eylemiştir • 

• Londrnda bazı ~n7.elel", İngiliz - 1 
\al;ran anlaı1mımnın yııkındn ıasılik edile
cejlini ümit edh orl:ır. De) li Ekspres ı;:nze
tesi, bunun diğer mühim knrıırlnra takad
Ctüm eden bir merhale olclt•Aunu bildiriyor. 

• Gazete Del Popolonun yazdıllına ıöre, 
ltaJyada hükt'ımet bülün ,. ill>·etlere yaptıAı 
bir tamimde dünden ilibaren ~·::hudi adet 
)eri üzere hayvan kesilmesini yasnk elıniş
tJr. 

Bulgar 
kabinesinde 

Allı Nazırın deÇ(lş· 
me~1 bekl~nıyor 

So!ya 19 (A.A.) - Emin memba
dan öğrenllditirıe göre, Bulgar ka. 
blnesinde mühim tadlllt yapılacak· 
tır. Aralarında Dahiliye, Maliye ve 
Hariciye nazırları da olmak üzere 
altı nazır değişecektir. 

Harbiye nazırlığına Flllbe kuman 
danı generaJ Marko!un Te flmdlkl 
Harbin 11aztrıntn <fa ge~enJerde öl. 
dUı 'llen general Peef yerine genel 

kur~ay rlyaaetine tayini bcli:len·ı 
moktedtr. ,,, 

CÜNl<u o Ço)( i·:, 
'Jf: NA'2.İ\.C Sı~ H~"'/· 
VAN[)ıR .. ·ONV ()ı.ov 
Mf \ıC !Ü'/l;llı( G"NA ~Dıi< 

~.--~.--~~~~~~.--.--.--.--.--~~~,._~~-:-.--~.----~~....,......,,_....,,,---,...,-__ ~---~-~ 
Filistin h8diseleri Çek-Macar ihtilafu1 

~ LJaşıa1a/I ı oıcıae \ 
Kudüs, 20 (A .. :\.) - 2.000 kişiden 

mürekkep olan 1ngıliz kıtaatı, Ş('hrin es
ki mahallc;;inde!d ileri hareketlerine de· 
vam etmişlerdir. Dün tayyareler trırafın 
dan atılmış olan berannaınel~rde tcbliga· 
ta riayet edilmemiş olduğundan kıtaat, 

silah istimali mecburi}·etmde kalmı~tır. 
Dokuz kişinin ölduğü \e dört ki~inin 

ağır surette yaralandığı söylenmektedir. 
Devriyeler tarafından muhafaza edil

mekte olan Kudüs - Tein\ iv Yolunda mü
naka!at normaldır. 

• • • 
Londra. 20 - Filistinden gelen haber

lere göre vazi}'etin çok karı5ma ı ve A
rap çetelerinin faaliyetlerinin artma"ı ü· 
zerine lngıliz askeri makamları genış 

mikya ta harekete geçmeğe karar vermi~
lerdir. 

Harekata evvela Kudü t•>, "'ehrin bilhaı: 
sa Araplarla me kun e ki kı mında baş 
lanmıştır. 

Eski şehrin kapılanndan gündüz ve ge· 
ce çıkmak yasak edilmiştir. Kudüste bir 
çok mağazalar kapalıdır. 
Ta~·yare ile dün sabah Kudüs halkına 

aşağıdaki mealde bir beyanname atıl· 

mıştır.: 

"Bugün, eski şehrin ı:urları dahilinde 
polise yardım maksadile bazı a keri hare· 
kat yapılacaktır. Bu sebcbten clola)'l 
surların haricinde oturanların bugün ev· 
lerinden çıkmamaları rica olunur ... 

Mektepler de bugün kapatılmr~tır. Öğ
le üzeri Kudüs şehri bombo~ bir vaziyet 
arzedi}'Or ve sokaklarda yalnız askert kı
talar ve askct1 otomobiller dola~ıyornu. 

I ngiliz krtalarr Kudüı;ii:ı r~ki mahalle
sine pek büyük bir muka,·ern:!t görmeksi· 

zin girmiştir. 
1ngiliz kıtalanna kar~ı birkaç ,bomba 

atılmıstır. 
İngiliz kuvvetleri hlltlln ml\slU· 

mnn mahallelerini lşgnl etmiştir. 

Mabetlerin bulundu~u yerler mUstes 

nadrr • 
Asllerd"n hlr kısmı yeraltı dehlir.. 

\erinden kn<;maya muvaffak olmu~· 
tur. Kırk kişi te,·ldf edilmiştir. 

Hepsi Arap olan mevkuflar otomobil· 
!erle Dav~t kalesine ~ötürülmü~lerdir, mu 
\'akakten orada muhafaza edileceklerdir. 

BUtUn Fillstlnde şiddetli hcyeran 
devam ediyor. Birçok sutlrnstler ol· 
muştur. Birkaç ölll \'e yaralı vardır 

Yafada bir Arabın evine bomba atıl· 

mış ve ev sahibi ölerek diğer iki kişi ağır 
stm. •. ~ ya:alrınmı~tır. 

Arap komitesi. fn ... illzler tarafın. 
dan alınnn lsUsnnt tecll,ılrlerl pıotC'f 
to tein bUtlln Fillstlnde umumi mu 
nakal~t grev tıı\n etmiştir • 

Kudüs. 19 (A.A l - lngi'iz fcvka. 
iade k'>miseı inin Filisti:deki lngiliz 
kıtratı kum:ındanınn Filistindc o.skeri 
bölge lmrr.a.ndanJıkları ihdası için sa· 
Jahiyet verdiği bildirilmektedir. Bu 
kumandanlar rniidafaa ve emniyet h;in 
icap eden tedbirleri alacaklardır. Şim. 
diye kadar bölge komiser1eri7ıin de
ruhte 11ttiklerl askeri ''azife!cr bun. 
dan böyle kumannnnlara ı;e:c"ek ve 
k.,miserlcr yalnız tamamen sivil iııler
drn meısııl olarak miiı:avlr şıfatile ku. 
mandanlara bağh bulunııcaklardır. 

Londra. JO (A.A.) - Dcyli Telgraf 
gazct0 i. Vodhcad komisyonunun Filisti· 
nin tak imi planının tahakku:m imkan 1z 
olduğu netice<:ine 'armış olduğunu bildi· 
riror. Buna binaen. lngiliz hükumeti tal,· 
sim proje inden ,azc.,c;.erek FiJi<:tindc 
Araphrla yahudilerin büyük Britanyanın 
idaresinde birlikte yacııpcakları bir A· 
rap·Yahudi devletinin kurulma mı tecrü· 
be edecektir . 

Müstemleke nazırı Mac Donaldin bu· 
giln kabineye bu maksatla teklifte bulu· 
nacal{ı haber v~rilmekt:!dir. 

Berlin, lü (A.A.) - D.N.B. bildiri
yor: 

Alman gazete!cri. Filisti:ı vaziyeti 
i!c meşgul olmaktadır. 

Derlıner Tagrbla tt diyor ki: 
"Orta cağd1nb"'ri. eski Kudüs şehri. 

ilk defa ol. rak bi.iti.in manasil:? bir mu. 
hasarnya sahne olmaktadır . Buglin 
tanit!at ve tayyarelerin de yardımı ile 
Arnp milldinin mi.imcssilkrine karşı 
büyUk bir taarruz blşlamıştır. lşte 

yirmi senelık İngiliz politikası:lln ne· 
ticesi budur: •• 

yeni safha ~ 
~ Baş tnrafı 1 ncide l si c:uretinde yapmakta o!d~ 

r'nris, 20 (A. ~.) - Gazeteler Polonya k:tr~ı mda erluru edıp e al \ 
ile Homanya ara ındaki görü~mcler hak- !:1 ı edilmekteydı. Bin:ıcrı e. 
kında mütalcalar '.·ürütmektedirler. he bir nihm·et vermek içİl1• 

~ . ~ 

' Berliner Taı;eblat. bundan sonra, 
Fıli tindeki vaziyetin inkişafı ile orta 
Avrupadaki vaziyetin inkişafını mu.. 
kayese etmekte ve her iki tarafta, ha
reket no 1tt:ılarını:ı. inkişafların, es. 
bap ile netıcelerin, psikolojik ku\'\·et· 
lf'rin. ve tamamile gayri kafi projeler 
ile usullerin ayni bulundu~nu tcb:ırüz 
cttinn .. ktedir. 

Angrif diyor ki: 
,'Filistin meselesini, planlar ve ko. 

misyonlar halledememektedir. Lo::ıdra, 

bunu anlamı§tır. Sulh yeniden teınin 
olunacaktır, fakat görülüyor ki, sul-

hun yeniden tesisi, bombardıman tay. 
yarelerinin. tankları:ı ve seri ateşli top 
larrn yardımı ile olacak ve kurbanları 
da Araplar te"kil eyliyeceklir. 

Londra. vaıua yabancıların impa· 
ratorluk ;şJeri ile meşgul olmalarını 

sevmez, fakat ayni Londra, bilhassa 
yabancı memleketlerin işleri ve hadi. 

.;Se~ .. 'i mevr.uubahs olduı'!u ı:aman ke:ı
dısinin fikrini bildirmek hakkı bulun. 
duğunu ileri slirer, bu hadisede de biz 1 
kendim.is l~lo •~..halel.. lo\.\ u• uzu l 

Epok yazıyor: 
Polonya, Tescn mıntakasmı tekrar ele 

geçirmi~tir, fakat bugün b ı muvaffakiyc
tin kendisine çok pahalıya malolmuş ol· 
duı!unun farkına v:ırmı~tır. Şimdi Ukran 
ya m" clcsi rnc\'Zuubahistir. ltalya. Bol· 
~vizrnin Karpatlaraltı Ru:.y3sında te· 
vessü etmekte olduğunu ileri siircrck Po
lonya tezine sehabet etmektedir. Fakat 
Almanya da vaktini kaybetmemckterlir. 
Çünkü Karpat Rusra::ı muhtar hüktımc· 
ti, Almanlarla meskun olan erazisinde 
bazı A'man gazetelerinin \'e Hitlerin 
Mein l\anpf admdaki eserinin satılması· 

na mü::aade etmi~tir. 

Roma - Berlin misakının sağlamlığını 
muhafaza etmekte olduğuna şüphe yok· 
sa da bazı Mdiselerin ifade etmekte olduk 
!arı birtakım manalar da vardır., , 

On gazetesi. yazıyor: 

"Dün ak~m muhtelif payitahtlarda 
Bitlerin yakınında bulunrın ıevatın ktn· 
dLine ~ıacaristanda şimdi)•e kadar mis
li görülmemiş bir teveccüh \'e ~hret ve 

Po!onyatla da yeni bir teveccüh kazana
rağmdan ve Romanyanm Fransa. Ingil· 

tere ve SO\)'et Rusyadan uzakl:ışması 

neticesini daha emin bir tarıda istihsal 

edfçeğinden dolayı Macaristan • Polon-
:-.. , r1.uro .... , .. UIVl'U .. \UI il ıuı"ı ~Qlllll 

Tramvay şirketi 
binalarından elektrik 

cereyanı kesildi 
Tramvay §irkctinin İstanbul elektrik 

1 

müdürlüğüne olan doksan altı bin liralık 
borcunu ödemediğini evvelce yazm~uk. 1 
Şirketle idare arasında • günlerdenbcrl 1 
devam eden müzakere ve muhaherclcrc 

• rağmen • ihtilaf balledilememiı:.ıtır. ı 

Tramvay şirketi geçen zeneyc nisbetle l 
daha fazla iş yaptığı halde masrafını ko· I 
ruyamryacak kadar vaziyetinin fena oı. I 
duğunu söylemi~ ve borcunu da 1 
Üsküdar Tramvay şirkettinden alacağına 
mnhsup ctnıeği ileri silrmüştllr. Halbuki 
!sUınbul elektrik müdürlüğU Nafıa Veka_ 
Jetine. ÜskUdar tramvayları ise belediye· 
ye bağlıdır. VaziyC't h8yle olunca 'borcunu 
nlacağiylc karşılaştırmnğa imkan ycık • 
tur. 

Trnmvny rirkcti bundnn baı;1<a da em. 
liık ve emvali bulunduğunu, eğer borcunu l 
ödl'.'mczse bu malları üzerine haciz ~onula. ! 

bilt"ccğini bildirmiştir. Bu iddiaya da, Mr el 
lcktrik abone<Jjnin emval ve emlii.kl oldııgu 
fa.kat elektrik borcanu vermiycnl('rin nL 

zam name mucibince cerc~ JıRl keaildiği ce

vabı \'Crllmiştir. 

Elektrik müdürlüğü noterlikten gönder
diği protestoya cevap alamayınca icraya 
müracaat fJtmiş ve dün de icra maıırafile 
beraber 296.000 lira tutan bir ödeme em. 
rl göndermiştir. 

Tramvay şirketi bu son müracaata da 
cevap \•ermediği için. elektrik müdürlüğü 
tramvay şirketine alt bütün binalardaki 
elektrik cereyanını kesmiştir. Hal~rn na 
k!l vasıtasız l<almaması için tramvay ce
rcyanlarr kesilmemiştir. 

Bundan başka şirketin idare merkezi o. 
lan Tüneldeki Metro hanının dördüncü ve 
beşinci katlarr. Galatadaki hareket daire· 
si. Aksaray. Şişli ve Beşi!<taş depoları 

\'e bütUn t:üyUk istasyonlardaki kulllbe 
lerdc mevcut elektrik cereyanları kate

dilmi.'ltir. 
Şirket. karanlıkta kalan bu yer~eri te. 

darik elliği Radium llmbuile aydınlat -
mağa batlamııtrr. 

~~un~samSARAYS HllSll~K· 

FRANCES 

4.000.000 dohra mal olmut 
hi11i ve müetair bir film.. 

Şimdiye kadar tanınrn-ınuı en bü· 
yük macera..". en büyük aık 

maceraaı •• 

Bir milletin 
istiklö.li 

ıooo ficüranın iıtirıkilt 

D EE •• J O EL MAC-CREA l"'" san'atk>canc deha" fozimam edec<l< emsalsiz bic film •W:"de gelmiıfü. 
iLAVETEN: FOKS JUrt.1A1t So~ dünya haberleri. 

A 

:\hc:ıd tanın metalıbatını ' 
L ği takdirde hatta Ron1arı~ 1 • 1 t 
rıni tatmin rımek mescle.sı odt 
ma~ı ihtimal daire:.i harıci 

Hudupeşre"c gidcıı Lt~ 
dip!o.ı. atı f 
Budapeşte, 19 ~A.A.) -;,ıs 

ye nazırı B. Bek'in bu sa 
gelmiş olan kalemi mahsU~ 6 
Lüb:}'"Cnski, Kont Ozaki'rıııı 
teşrin.de Varşovaya yaprnı~,. 

. "ı yareti iade iı;in gelnuşur .. 
Bek'in Romanya seyahati ıl~ 
manda vukua ge).-t kte 0 

leyh. Macar zimamda. ıarı 1 

mesrlesinin bütün safahatını 
edecektir. 

Macar hurludu kapıtO 
Budapeşte, 19 (A.A.) -

jansı bHdiriyor: 
Hudut bölcesinden geletı 

l.ıerlere göre, Çek askeri 
Balassagyarmat yakininde b 
pamışla '1ır. Balasskyrmfdrı 
ği.ine n21ran&, Çekler halk• 

maksadiyle yollar üzeriade t 

laştırmaktadırlar. Slovak v.~.» 
.. ~ ıc ,-uıı tı•y•uıucıu ıu;:ın 

mühinımat verilmemelı:ted:r. 

Pe§teye gid~o Çek 
Bratislava, 19 (A.A.) _,.,.. 

Ba,vekili Brodi bugün ö~l 
otomohilile Macar hududıJll 
Buda!leşt~y~ gitmiştir. ort 
dev'et adRmlarile görUje 
mnsm bir malumat cdtnrrıt 
de olacağı söyle"'lmf"ktedır. ~ 

Mil'lih, 19 ( A.A.) - p. 
tf'blif ediyor: 

Alman hariciye naztrt V 
trop, bugiin Münihte Filh 
\'ak bflşvekili Tisso'yu ,.e tft 
de Rıı+enya nRzın Badcirt~ 
etm:!Ştir. 

Öğrendiğimize göre rrs' 
nln tıı lebi Uzerl:le yapılrll8 t 
müzak~rPler Almanva \'l' 

fından girişilen te~bUsUtl 
val<yadaki Mncarlar mes~I 
ratle hallini intaç edeceği · 
mektcdir. 

Çin - Japon." 
Kanton, l 9 (A.A.) - çı 

vetleri dün ilk c'cfa olarılc 
cephesinde gözükmüş ve bll. 
muvaifalnyetini kaydetınittit• ,,, 

Çin tayyareleri Kuantll J. 

bunda Japon kuvvetlerini ~ 
· ı .. · t ak d mıtra yoz att§ıne tu ar . 4' 

tan da 30 Japon tayyareıı 

tür. JM 
Japonların sahile çıkardı". 

günlük seri ileri yüniyU~Je'1 ~ 
ra vaziyet istikrar butrnuŞ 
leyiş uim derecede ağırtaf 
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~: 1~~S.IELEI 

Avrupanın en uzun Romanya bir buğday buhranil 
petrol hattı karşı karşıya mı bulunuyor 
Fransızlar, müstakbel bir Amerika dev/etleri bu buhranı öniigebilmek içi 
harbi düşünerek böyle bir 
petrol hattını zaruri gör
müşler. 

-~ Avrupanm en uzun petrol 
~ ""'eQ\eye ~1&1'4ığı haber veri -
l'eke. lu, bilbaua F~ıa için miıhlm bir 
...:ıur. Şilpbeıiz ki hansızlar A vru -

--.ıq en uzun petrol hattının kendi 
... ~1 etlerinde bulunması ile sevine -
-·~lr. t: Pttrnl hattı hakkında bUyUk bir ke
"''~~ •W\af&Ja olunmaktadır. Yaln~ 
M • tudur: bu petrol hattı Sen 

ilerle Mo 1 j. 
~ta. n ar ıyt biribirine bağlıya -

4-~t rranaa petrol ve benzini bun -

...:: ueuı tedarik edeceğini ıunet-
4._ ~ Ctlüu, bu çelik borular içln
llQ -~ e}u kı:vmeW ına)i her aUn
\\1 tUa le lahaia edilecek değildir. B\1-
~ 1' bu huauata bir misal teılıil e
-...l !:::. ea hllyUk muvaffakıyetleri 
....... le111lne yaramıyor. BuıUn 
lttıatQıı.ı da bu en tıaUa petrol hattı 
-nı.. bir harb .. ruretl olarak lqa 
..:: b&tıannuıtır. 

-..1 ..: "'uaanm bu •50 kilometrelik 
'-"-tte tı. •eı11ıt. A.merikahlan hiç de 
.... blftbou bir llY defildlr. On· 
~ P.trol neblrlerlnla yek6ıuı 
~ &nam bet lftlall Ql\Jllluluncladır· 
"-a '- aGo bin kilometre usunlufwuS. 
-.ı ...._~trol yollan 10 milyar dolara ...-;•ur. 
ta ~tta llk defa olarak Amerika

"• k laru tuafmd&n 1880 da in· 
' ~· ... T kUoıutrelJk bil" yol
~ ilk qdu petrol kU)'UIU da 

1'111 fıa ~rlkada bulunuyordu. Bu hYG 
~~tuvucs. ~tır. 

1' ~'tı ~ petroı ı,.ı ıtarma-
U. 111 llleıııl • Ondu .... tarih lllJ'UIJ 

1-r: lluı eketıer petrol kuyuları açtı. 
11ıa..;~:-Ya ve Japonya (1863); Gallçya, 
~.Peru. 
~ lo •• 
~ ~k &çılan petrol kuyulan 
~ıe •.. u_ il' ve 1935 te faaliyete 

M:alümdur ki ham PttrolU teşkil eden 
hidrokar\l\lr ma1"~t" Uo berblri mllhlııı 
itlerde ~ullaıulaa petrol, beuill ve diğer 
maddeler araamda büytik bir t,aafiye a
meliyesi luımıelmekttıdlr • 

Bu tasfiye lf l, mall aebeblerden dola
yı petJ'Qlun tıtlbaal olundufq yerlerde 
yru)ılamıyor. Petrol hıtih .. t eden her 
memlekette kuyular on.da b~d• dağı
nık bir halde bulunm&ktadlr. IJ•lbukl, 
ıaUbim unayi iflermta b11"11 hep bir 
yerde toplanmuı ve nallU yQ\t.nna ya
km olmaaı lhıJadn'. 

Meaell Fnua, ._t....U ae\ttbler4en do
layı, petJ'Ql taafiye fabrikalannı lıqlıca 

lth•lAt Uıaulamıt ).__Ul yerlerde ~r. 
muştur, Buıtın l'ranaacla oa "- petrol 
tuflye ftbrlkuı varda' ve buralarda. •· 
nede yedi milyon tmı ham petrol taısfiye 
edilebilir. 

Binaenaleyh, tufiye lıhtden evvel nak 
liye iıi ıeliyor. J'~ıt tufiyt.ıdea aonra 
da, petrol ve bınat.lln bllUm mealekete 
tevsii meael••I ortaya ~lıı~r. Petrolun 
iat~lltında ve ı.aflyubıde o\duğq gi
bi 0 pan huretlerl,, burada hülJDdlr. 

Onun ltln. petrol ll&kll hatı.rmı aacak 
ı;olı seıııta aııall tfrk.etler *il edebllir. 
Bu hı tlara aahib ol1111klı da bOttla petrol 
IP•Yilnl bıı ılrketler ellerillcl• bulu•du. 
nırl&r. 

Bundan bq)ıa petrol re.Ueıt dı yan
sı bllyük treatlen alt olu '* mo tqkll 
eder. atıtla dlaya dtnlalert Uaertnde 
petrol nalıleclen ıemUerln adtdi 15 bla
den fuladlr. Bunlann nald•ttllt ..,.uwr 
ınJktan da eenede 80 mil)'OI\ tondur. 

~~WA>.>.ı+. :ıı.~·.ıı .. ~e ~ulllLU uıuıuı.ı 

Mllea pehellara bir de lftlr petrollaft 
ilA \'C olunduktan sonra Akdeniz gitUkçe 
daha fazla bir petrol denizi halini alımt
tır. 

) "'"""· 
~~ l&nayilnln ilk aenelcrindenberi 

~ ~ilk devleUeri bütün diln
l'lacle tuta 11D Yilzde altrnı§ını elle -
""-cteııbe:k en başta g!SrUnüyor. Birkaç 
d._ '°illa :uaya i.Jdncillği p.}m11Jtır, on- 1 
bit ._ddet Venezuela gelmektedir ki, 1 
l'el latlhaaıl ~el ikincilik ondaydı. Pet - t 
"-ıl.11eı :._l'flda dardUncü dereceyi alan 
lltarta lıaa, lloınanya&r. Ondan sonra 
~ Rollanda Hindiltanı v• 

~ .. et~:'~ .. 

Marsilya da i'rauanın UçllncQ de~ce
deki petrol limanıdır. Ondan evvel Ruen 
ile Havr'dır. Akdenizde petrol Uıııanı o
lan Septe ile BalarUk de sayılabWr. 

BurUn, deniz nakliyatındaki tanklar, 
kara nakUyatındaki vacon ve Mhnnc 
kamyonlar bUyük bir petrol ordusu teokU 
etmektedir ve muhtelif limanlar arum .. 
da petrol yilkleyip bopltmak gibi mWıiılt 
bir faaliyetle me"guldUr. 

Petrol artık büyUk tanklar içinde nalı· 
lcdilmektedir; teneke ve fıçı ideli yavq 
yavae ortadan büıbiltün kalkmak tızere. 
dir. ÇUnkU AmerUtalılann beuini ot.omo
billere tulumbayla veren icadlan bu sa.. 
hada büyük bir inkıllp yapmıştır. 

kbacı ıettQ ~ ı>etrol istihsalinde i
~ Jetro r lllenıleketti. 1921 de Mek
Ce~tır 1 l•tlhaatatı 27 milyon t.onu 
a..._, · • l'akat k 

.--.uıllklerı ' Uyulannm fevkalide 
ttb1a1 r bile bu kadar b'' '"'k bir i.1!1-
01 .. _ &aliyetin u,, .. 
-=-~. e Dlukavemet edemem~ 

'-uaıa bera 
~in laal her, Mekılkada petrol is-

~-'- -ilidir Jftaanını ıebebi belki yal
-1 .. 111 larnıı ıaı · 14kıden Mekaika petrol 
• ~ ., eten btıytık 

la •ebeplerle eirketler bazı 
dta lt1ıaaı lllikt oradan ayrılmışlardır. 
>.,._ lloru-a ge~:~ balnmından Mekslka
~....._)"r ltlt Pll.ıı rak petrol kuyulan 
tol. ~ktı r da ali.kadar etmekte -
... ~ Ya11atıı ranaa, hariçten aldığı pet-
..... t• a Yaknı bi 
İra1r "'!biıı edt r miktarını bura-

Sun'i petrol lmalltı aoıı ıenelerde bU. 
yük bir artış göstermeye baalauuetır. Bu 
sanayi henUz çok fena terait dahilinde 
çalışmaktadır. Mesela, sun'l petrol ta • 
tihsali için kullanılan bam maddelerin 
maliyet ffatı çok yGuektlr. Ayni za
manda, tmallt da çok pahalıya nıal ol
maktadır. 

Fakat, haıA kolay ıerait temini mGm-

tır. 

Zorluğun azametini anlamak isin, 
cerek Birleıik Amerikada gerek dicer 
memleketlerde bu yılın ve ceçen sene. 
lerden katan stok mahsulleri gözöni;ne 
getirmek kafidir. 

Gelıccılı yılın pamuk, huğ.tay, mı 
ur ve daha bir fÜril .ı\rai mah•ul~ 
rinin ekim ıahalan tahdit edilmit ol • 
maundan maada, aon. baftlar içiade 
qaitdaki tedbirler alınmııvr: 

ı - Buğday ihraç tdecelderc prim 
verilmm için bir kanun neredilmiftir. 
Bu kanunun nefri U.ıerine çihan pi
yaaatmda daqıpinge benzu bir hare -
ket olacaktır. Çiinkü, 100 milyon ~tel 
(Amerikan ölçüsü) buğdayın Am•ri
kadUl ~ıkanlaeait .. Q\\akak ac!dedU -

Bldtfik .,._ri~ bt.ı~ U.ra 
proıraaıı. 'KaM~ "IW JfOj 
nin bUyük Ql$~ blf ~Q.~f. 
melekot ıraunda yeılM ••1' 
dadald iç ~tM rw.'11mua. bu 
kr~eri ''~ ı\lm\ylt ıu~'t 
yükHk tut\U~'1.I ... ~Ut c 
ıgudır. 

ıwaı ..w\al ~""' ~ ti 
'.Amtrikıda 4-11 fltlütl,, PlJet 
ıüklUiü cuubl 4-rika _.ı.k 

. dni de bU_y\ik 1'u11 "1ad• MfÜMll 
• J Bu mem1lek•tl•ria ....... Arj 

~J tin bul\ı~••r. 1'll flJM • 
~ 'IU k111111nda Arjanthün •k•-1 

. . ıuretle nrdım edtbUeceil mtll 
melrte•ir. ' 

2 - Mid•inc cinabwlea pllllUlun 
Mher 7 ;ı inci a.so 111nt üzerinden bu 
yılın mahaulüne genit ölçüde kNdl a
çılmMı. Bu tedbirle 2 i1l 3milypn1)aL 
ya paınucun muvakkaten piyasadan 
çekilmesi tomiıl edilmit olacaktır. 

l 
finana müfillefi. devletin çlfttlf8 

ten 57 sente çıkarılması, ve bu ıtreid1 "--L· L ..u-ı ..... ___ 1 

nln b\ı yılın mahsulüne de teımW; m~p etmeatt"" "' fllMll.....,.... 
fWeri, ne uaart bir ftyat tespit ve 

3 - Mııır ü.ıcrine geçen )'Ü açıbmı 
olu kredinin bdıer butoli içiıı SO .ent-

4 - HOkdmetin piyasadan satın al. 1 de ekim sahalamu tahdit e1ımek ı 
makta olduiu tereyağı miktannı 40 tiyle bunun önüne geçilemiyeceii 
milyon libre çoğaltması. Son aylarda naatindcdir. İhracatı tahdit edecek 

büktlmet, ipiz ve muzayakada bulu • lan herhangi bir entematr>na.l 
nan halka tevzi edilmek üzere 57 ıııil- manm Arjantin ekonomisi~ bU 

yon libre tereyağı aatın a~ıştır .. ~ü. raraları mucip glacaiı 1Upbcab ı 
k(imet buna benzer daha bırçok ~stıh· mektcdir. Diğer ~ UC•ri 

ktlndQr. Çllnktl bu,aa fen cin admlan sal maddelerini piyasadan satın alarak yat ttapit edilmesi de ınDnrlu 
ile _llerllYor- n.IJd .w-. _.... -• ...ı.-1o~-..:ıJUı~•,....tJ1&aaa kon•-•ie plafiiDi*ı. ki edilmektedir. Bu takdirde, 
dah-. ucuza mal etmek kabD olaeaktır. Birleıik Amerikanın bu fiyat koru- fiyatının düşük olması &ibi avan 

Bugilnktl halde blle Almanyada ıun'I ma projesiyle yapmak istediği şudur: lardan, çijıan p~yMas~ mU'ad 
Petrol sahasındaki tetkikler ve tesiaata 100 il ....,..., 1 b X.-'· • mcmı-•-et nı yon ..... e u .... yı ıç UL de Arjantinin ~t!itfi ıbit'ff M eh 
hararetle devam olunuyor. Geoen martlll • f. ·1 ld k .. 
otuzunda Abnanyada bil"",. ınenuılmle 

pıyaaasmm ıyatı e satın a ı tan eon.. kanaattedir. Birlik bazırlanmıı old 
J - ra, fiyat ne oluraa ola un, memleket dı- muhtttada, milJt endüstrinin • 

bir sun'I benzin fabrikam açıldı. Mera • 
almdt lalktmetten ye Naal putlaln4eıa ıma çıkanp aatmaktır. Bu projenin zirat ilrtihsal maddelerini satın 
mtlmelliller bululluyordu " bu ıdlı& - tat.1>ikı halinde iik satıflarda, hükft ~ kudretinin bilyibneşine bağlı oldu 
ıebetle Almıuılarm tertib etmekte mtlte· metin beher buıelde 4 ill 7 aent zarar 
Jıa11!1 olduklan DUJOual 1017'li1t bay- ve zi111ru üzerine alması lbımgeleoı:k.. 
ruaJuaM1u 1ılrt ,...,._ tir. 

......... Wttata ..... ela fabrika 
derlal ıuu,.t. pet.L ..... fabrlbda 

"' '"' ~ .. düa ela arta. 
aekta'· 

JlulQa blıl 7ÜUI ....... dil-'~ 
loDJ&da oa.aU ... lld ,.s ... , petrol • 
fUrlkuı dUa ..... MUmüt.clll'. Beal 
u bir mlWdet IOlara lıltlllal de llallül 
kadar pUa1IJa ..ı ~. 

hMn • lllaada caı o •ra...,.. 
memleket ,.ıa. A1maaJa deilM'· ttaı. 
,. da a,.a 1171 ~ Mü a.tiJw, ,.. 
kat Almu)'a kadar b1 aetke aimıdJll 
ulqıhnılrtadlr. 

Kömllr clhetJnc!en zengin otan !ngntere 
petrol ve bensiJıl bu maddedea •u1 ıe
kllde çıkarmaia çalıpıaktan seri kalmı-
yor. 

l'ranıa da pek haldı olarak .. ormanlar
dald gu" De daha ucu bfr ;vaklel madde 
19tlhMllnl tercih ediyor. 

Halbuki, bu proje, diler memleket 
lerin buna benıer tedbirler almaaı ü • 
serine Amerika bUkCUnetinln talıaıunq 

ipret etmektedir. Çütçi ınahfillori 
fiyatlann bu son vaıiyeti 

artık buğday ek.iıniniıı DJin
iı olduiu mütaleaamdadır. H4 
cihan piyasalan bir l>uiday b 
muvaccheaindedir. 

'laa ~tl"Olle::t· Unıuınt barbden SOllr& 

l'lllt ••~etler 11' leletmek işini üzerine 
bir Yer " ransız sermayesine bU-

hak -·- enniılerdir Otomobll satışların· tem otomobilli gillel im derb&1 erketia nuan dikka
tiDl celbedecektJr. Bir taraftan kıu. Atik olurken diğer 
taraftan otomobil de lıOfUn& gidecektir. 

ye göre bu UJUI ekseriyetle muvaffak netice ve 
ÇUnkll Amerikan kızlan otomobil kullrwnakta 
kadu D1U,ter:l avlamakta da mahir oldı.ıklarmı llndtz. -wvl k . 

db...~. belki dU UYUJarı ıon derece zen - da veni bir usul 
mi§Ierdlr. " '4ffl ~' ;..ıır ~ bura:~ıun ~ zenri11 petrol 

llıt 1 havı ta r. Müh.iın bir petrol A MERlKAN otomobil fabrikatörleri arabalarmı 
~ılan loııda baltaya raslamak üzere ıatmak için yeni b.ir çare bulmuşlardır: bu q 
ı>etro Dul'ad&nj 463 ınetr~ye kadar için güzel kızlan aeCerber etınioJerdir. Fakat, bu mil-

Ş.lmdl artık otomobilin vazlf esi bitmiş, kwn rolü 
bqlam11tır: erke.ie, bu otomobili satmak istediğini 
aöylUyor. TabU, kibar a4am böyle bir arzu karşıamda 
derhal: .,otomobili ben alayun., diyor ve otomobil bu 
suretle satılıyor. Ayni adam ekseriya km da alınakta
dır. Gerek im, gerek otomobll 1irket1 kir etmi§ür. Kız 
aynca efrketten bu ftlne mukabil para da alıyor. 

GeceUeyln görQne 
aıaımısema 

de ac: ÇJkartbıı'>' Çok büyük ıiddetle cadclcde otomobilcller kadar kızlar da Urlı çlkmakta-
t-._ bin ton " batıadı ve bir iki gUn- dır: 
--..tt b Petroı k 
~ t ltlrqdfkten çı anldı. Kuyunun 

40Q(t(t °Ptt!'ot ~kart llOrıra da günde 12 
~ ~tt~ hnrya baoland ı . 
1lıa hıılttt~n1utunda, 200 kilo -
~ ~ki bir ~alde bulunan 
l'l~ '-ttanııı Akdenize iki petrol 
"'1et' d!fert deış~· Bunlardan biri Su-

h'llluı liatinde Hayfada n1-

Otomobille kendi.sine koca, otomobile mu,teri av
lamaya çıkan kıza. şirket arabayı altı ay müddetle ve 
hiçbir para almadan veriyor. Her JUıı de birkaç te
neke benzin tahsiaatı vardır. Bu mtddet zarfmda kız, 
o tık ve aon model otomobil içinde bUy11'k ıehldertn 
beklr erkeklerle dolu olan caddelerinde, eğlence yer
lerinde do1qacaktır. Bu gidip gelmeler, gezintiler M

narnda herhalde btr erkefe ruJıyacaktır. Bu 10D lla-

Fakat hazan otomobwt avcılar altı ay geçtiği hal

de bir neticeye varamıyorlar. O uman otomobili ıirkete 
teslim etmeye, hem de bu uıUddet zarfında yaktıktan 
bendefn pa.rumı ftrllleye mecbur tutuluyorlar. Ayni 
zamaııda firkat de ..,..,,ıam. ÇttnkU altı ay zarfında. 
otomobil elkbn!lttr. 

Fakat, kıla bJr aman zarfında elde edilen tecrübe-

H EPlNtz allimisemayı gündüz gönııllp 
Fakat Yugoslavyanın Zagreb gelır:l el 

Gladez kasabası halkı, onu, sllrekli bir yağmur 
sırada geceleyin görmek imklnma nail olmUf)arc!Jr. 

Yağmurun en şiddetli sırasında bulutlann 
dan fışkıran bir ziya, akabinde de aWmüaema 
mil§tür. Hentız uykuya yatmamış otan bir kılun halk 
imsemayı hayret içinde temapya koyulmut1ar ft 
yanlan da, bu ender hAdlıenfn seyrinden mahnml 
ralmıam.ak için, hemen uyandırmıilardır. 



Gece tuvaletleri ,-Faydalı tavsiyeler _f 
* Saçlarının döküldüğünden şikayet 

edenler, şu reçeteyi yaptınr ve her rün 
saç köklerini bu mahlül ile oğarlarsa 

ço~ istifade ederler: 

Bu sene ilkbahar ve yaz modelleri, 
kışlık balo elbiselerinin bu şekilleri a
lacağını pek tahmin ettirmiyordu. Fa· 
kat moda sahasında daima tahmin edi· 
lemiyen vaziyetlerle karşı karşıya ge
liniyor. Bu krş modelleri tamarniyle 
maziye doğru gitti. Eski zamanların 

elbiselerini hatırlatan bir şc.kle dökül • 
dü .. 

Bugünkü örneklerimize bakınız. E
~ekler tıpkı m~inin Kloş ete'kkrini 
Yııatırlatmıyor mu?. 

Bu sene dekoltelerin biraz kapalı o -
lacağı tahmin edilmişti. Fakat bilakis 
dekolteler ç.ok açıldı. E!lhassa arka ta· 
mamiyle çıplaklaştı. Bu senenin arka 
dekolteleri enseden ba~!ıyor, bele, böb
rek hizalarına kadar iniyor. Ve adeta 
plajlarda gördüğümüz güneş banyosu 
elbiselerini hatırlatıyor. Bu seneye ka· 
dar bir çok dekolte balo tuvaletleıi gö
rülmüş, fakat bu kadar açık sırtlara 
rast gelinmemişti. 

Bu arkalar omuzlara iki tarzda biti
şiyor: Ya ince askı şeklinde apul~tler· 
le, yahut ta kenarlara gayet ince şerid· 
lerle bağlı ve boyun etrafına s.!rılan 

bir kolye ile .. 

Bu yeni m!:>dellercle omuzlar tama
miyle serbest bırakılıyor. Omuzlardan 
yapılan askılar vücucun en güzel 
hatlarım gizlediği fikriyle bu sene bo· 
yun, omuzlar, ko~un üst kısmı tamami· 
le açılıyor. Bu serbestliğe rağmen iyi 
kesilmiş, Fanonlarla takviye edilmiş 

korseler sayesinde elbisenin vücutta 
muntazam durması ve aşağıya doğru 

kaymaması temin ediliyor. Fakat bil -
tün bu itinalara rağmen bu modanın 
bir kıştan fazla devam edemiyeccğini 
tahmin edenler de çoktur. Bunlara gö· 
re vücudun üst kısmı çok kusursuJ.. o· 
lan kadınlara kadınlar bu rcplara rağ -
bet edebileceklerdir. Halbuki bunlar 
kadınlar arasında bir ekseriyet teşkil 
etmezler. 

Bu senenin balo elbiselerin.de beller 
çok sıkıdır. Beli sıkmak için ya bir kor
se - kemer, yahut ta sıkısıkıya düğüm
lenmiş bir korse kullanılıyor. Fakat 
elbise belden aşağıya doğru gittikçe 
genişliyerek iniyor. 

Bu genişlemenin ba~langrç noktası 
değişiyor: Kal~aları meydana çıkar· 

dıktan sonra genişliyen modeller oldu
ğu gibi, kalçaları bir kumaş v:ğını 

içerisinde saklıyara'k kalça hatla;:ını 

göstcrmiyen modeUer de vardır. Pun· 
lardı diz<leıı itibaren ':.aş· 

lryOL 
Elbiselerde bu tahavvül kürkün kıy

metini azaltmamıştır. Bu roplarda dahi 
kürk tezyin:ıtına rast gelir.mektedir. 

Modelleriınlze bakalım: 
1 

Solda - İpekli muslinden balo elbi
sesi. Bu elbise için pemi.>e renk tercih 
edilir. Göğüs kısmı etek kısmına verev 
olarak dikilmiştir. Etek çok geniş ve 
dalgalıdır. 

Sağda - Çok güzel, yeni ve cür'et· 
karane olmıyan bir balo elbisesi. lp,.kli 
Muvardan yapılmıştır. Göğüs kısmı 

omuzdan atılan bir §al halindedir. Bu 

kısım önde sun'i bir ~içelde t utturulu 
yor. 

Rezorsin 2 gr. 
Hind yağı 10 gr. 
Albl 300 gr. 
Kolonya 100 gr. 

* Yüzdeki buruşuklukların ör.füı,. 

geçmek için faydalı b.1 n:çete. Hdfta. 
da üç defa bu mahlülden bir parça yü· 
züniize sürerseniz faydasını 

nüz: 
Alcoolat de lavanüe 
Alcoolat .de Romarin 

gö:ürsü 

5 gr. 
5 gr. 

Te!nture de noiş vonuque 2 gr. 
Alcoolature de Zest de 20 gr. 
citron. 

* Karıncalardan bizar olanlar karın
caların çıktıkları yeri gözetliyerek bu
raya petrole batmlmı:Ş bir bez parçası 
k'Jrlarsa karıncalardan kurtulurlar. Ka
rıncalar petrol kokusundan hoşlanma· 
dıkları için gelmezler. 

* Camları temizlemek için yakzlacak 
adi ispirto ile ıslatılmış bir bez parça
siyle silmek, sonra kuru ve temiz bir 
bezle oğmak kafidir. 

* Cam eşyayı temizlem~k için karbo
natlı su kafidir. Bur.lar ltarbonatlx su 
içerisine batırıldıktan sonra soğuk su 
ile yıkanır ve kurulanırsa temizlenir -
ler. 

'* Kınlan porselen eşyayı yapı'.ltır -
mak için (Gümüş beyazı., ismiyle sa
tılan ilaçtan alrr, kırık yerlere sürer 
ve yanyana yapıştırarak kurutursanız 
porselen biblolarınız eski halini alır. 

* Yumurtanın taze clup olmadığını 
anlamak için iki ucunu dilinize dokun
durmak kafidir. Taze yumurtanın bir 
ucu sıcak, öteki ucu da soğuk hissini 
verir. Ei:cr iki uı; ar.:ı.,m.cl::>ı.,; ..... .,.t.ı.ı. 

farkı duymuyorsanız yumurtanız ha· 

yattır. 

D<~$eBerı nasıl 
~ ~lYı®DD~®llDm '? 

Bazan bir otlanm biı" köşesini sfü le

m ek ç.ok güç g;.;ı•ünür. Küçük ve gös· 

terişsiz bir penc~re odaya iyi bir n.an

zara vermez. Bu vaziyette olan bir oJa· 
ya, yeni bir manzara, insanı neş'elcn -

diren bir duruş vermek imkansız bir 

şey değiLrJir. İyi seçilmiş rer.kler. gü

zel bir perde, kanapeye konacak l:ir 

örtü, renkli bir çiçek saksısı, birv. da 

meharet ve kadın zevki.. 

Farzedelim ki bu suretle süsleyc.cek 

bir köşeniz var: İşte size ayrı ayn: üç 
örnek: 

1: Son derece modern bir oda .. Eski 

bir divan, yeni bir örtü geçirilerek ye· 

nileştirilmiştir. Üzerine istediğiniz ka· 

dar da köşe yastığı koyabilirsiniz. Fa. 

kat gerek örtülerin, gerek yastık yiiz

lerinin kolay yıkanabilir bir kuma~tan 
'Jeı;ilmeşi - r!t?r. Eöıle- bir k =:ı~ bu· 

lursanız bunlan iıtediğinü. kadar ,..çık 

re;ıklerden yapabilirsiniz. Çün'kü kir -

lenince yıkamak kolc:;ydır. İsterseniz 

bu kumaşla sandalyelerinizi .de kapla -

yarak onlara bir koltuk manzarası ve

rebilirisiniz. Pencerelere yere kadar 

uzanan bir tül ve kenarları kumaşlı 

Perkal perdeler kullc.nırsınız. Tabii 
bunlar kanape ve sandalyelere uyr,un 

renkte olacaktır. Tabure, masa ve is

kemlelerin ayakları da ayni reng:U bi· 
raz koyusu, yağlı b-;-ya ile lx>yanıı. 

2 - Komodin, bir masa ve bir kaç 
tane de iskemle ile odanızı bambaşka 

bir tarz.da süsleyebilirsiniz. Duvarları 

açık bırakır, pencerelere kenarları tır· 

tıllı adi Kreton perdeler çekersiniz ••• 

Ayni kretondan örtüle::i iskemlenU-- Ü

zerine geçirir, masanın ortasına ı.:fak 

bir halı, yahut zarif lıir masa örtüsü 
korsunuz. 

3 - Duvarların k~ğrtla kaplan~ası· 

nın tekrar moda olmağa başladıgıru 

düşünerek duvarlara ince ve zarif de

senli bir ka3ıt kaplayabilirsiniz. Khlla· 

peyi, ya~tıkl;:ırı, d " z renkli bi.r kumaşla 

kaplarsınız. Perdeleri de a~ık renkti bir 

kumaştan seçersiniz. Masa üzerine 
yerleştireceğiniz abaj~rlu lamba yeni 
ve zarif bir Biblo yerini tutar. 

Sevahat notıan ... --
Samsun kıyılarında 
şair kesilen tabiat 

ı''d 
Orada çok titiz bir itina ile lşlcoıniş güzelJiklcr yıırıdfll, 

Karadeniz sahillerinde uçsuz 
koru ıçinde kuı ulan modern 

~ 
bucaksız r . "e 
mesıre ' 

' 

Şair tabiatın Samsunıfa Jnrattığr şclil<'l<':r<lcn g<'nis bir nıanııırt' 
~o 

Samsunu anlamak ve Samsunlularla Samsun, uzaktan belki sade'.~ 1, 
him bir ticaret merkezi ve tran51

111 
f P 

mdır. Yakından Samsun çok <la r'~ 
la bir şeydir. Şair tabiat, bu yerle si 
kudretli mısralarını yaratmıştır· . l 

uzaktan tanışmak isterseniz, akşam üs
tü mutlaka Samsun parkına doğru bir 
sarkınız. Zaten düşünmenize vakit 
kalmaz da .. Bir kalab:thk riizgan, sizi 
ihtiyarınızda olmaksızın, muhitin bu 
en güzel 

0

bahçesine doğru sürükl~r. 
• ıefl · 

sun topraklarımla ziraat hazıne 
1 
~ 

• k<11• . ratan tacir tabıat, Samsun 1r ıf~ 

Muhakkatır ki bu bahçe, Ankara, büyük bir §air kesilmiş, mahsul t0/) 
İzmir ve İstanbuldakiler müstesna ol- larınr bedii tablol;ırla bir o ka~a< şe' 
mak üzere, Anadolunun •n güzel ve en 
iç açamdır. 

zenginleştirmeğe heveslenrnişt.ır· ıer t 
hir kıyılarında ç.-:>k güzel sayfıye d f._ 

Emsali arasında belki daha biiyük· mesireler vardır. Ön safta De~b':aÇ J 
zinosu sayılabilir. Şehirden bır 'u/ leri vardır, hiç birisi Karadeniz kıyıla

rına serpilmiş bu park kadar munta -
zam, güzel planlı, zarif yollu değilcir. 

Cumhuriyetin imarcı kolu, Samsunun 
en iyi, fakat henüz bir kaç yıl önceye 
kadar tamamiyle ihmal edilmiş, metruk 
bir yerinde yeşilliklerin en zarif ve ha· 
yat verici bir demetini yaratmıştır. 

lometre ileride ve Çarşamba hatt'e~ 
rinde bulunan bu gazino, g~~ ../.. 
müstesna bir yerdir. Carşaınba ~{IJ 

~ td•,...' 
sinden .dcmiryolunu da kuca ,i 
plajlara doğru sarkan Derbend g~ 
su, geniş bir saha üzerine Y' -/ 
bahçeleriyle, 'korulariyle, biJlU! /. 

Bunun için.dir ki şehir baştan başa naklariyle, çok mükemmel ~r ~' 
gezilecek yerlerle dolu clsaydı, Sam- bina edilmiş olan taraçatarı}'le ~I 
sunlu ve samsunda oturan iıer inran, dolunun en modern mesire yerle 
her gün mutlaka bu gilzd bahçeye ":Jğ· 
ramaktan kendini alamaz. Denizin nağ· 
melerine 'karı§an müzik sesleri aıasın-

da Samsunun müstesna parkında bü -
tün yorgunluğunu giderir, bedii zc:vk· 
ler duyar. 

Samsunun her sınıf ~atkı burada.dır. 
Ve memleketin bütün neş'e1eri bu yeşil 
köşenin bin l:fr ~iç ek renkleri arasında 
dalgalanır. 

Samsunun sosyal kalkınmasının en 
zarif tablosu da gene huradadır. "l~ara
deniz uşağı,, nın kayıtsız kryafeti ya -
nında, Paristen daha iki hafta önce ya· 
yılan son tuvalet örneklerine bu yerde 
rastlayabilirsiniz . 

Samsun parkı ba~lı başına bir alem
dir. Her gün, ziyaretçileri bir kaç bin· 
den a41af,ı dü~mez. Şehre kuş bakı I !:ıır 

göz atınız; görürsünüz ki dört köşe · 
den. denize doğru sarkan bir serid •rar
dır. Bu. akşam yaklaşırken, deniz c;o· 
cuğu, çiçek dostu, yeşillik perestişkarı 
Crımsunlunun parka .doğru akınıdır. 

birisidir. denileb'.lir. / 
oll• , 

Samsundan Derbende trenle ,6 
beş dakikada gidiliyor. Bilhassa110ııt1 
martesi ve pazar günleri "D~~~lİ~il 
lerce misafiri, gülümsiyen guıe J)SI 
le karşılar. Çarşamba koyunu ~o b'~ 

• 1 ıŞ ,~ saran iç açıcı manzaraları)' e, . Jıll' 

da yorulmus dimağlara yeni }Jıt' . .,de 
~ . ıw 

yıpranmış viicutlara taze bır 

verir. .(f 
1'"'~ 

Samsun valisi Fuad Tuksal 1' K~ 
karşı umumi rağbeti çoğaltı11~ pıff 
vilayet bütcesinden ) aptır.clıg ., / 

• · tilıar ~ 
yer:ni Derbend yakınrrıda. ı~ Mıaf I 
miş. Carşamba hattının sıhır 1.,,p 

, . ıe ' 
manzaraları arasına insan elı)' 
mış lıir güzellik daha katınıştıf'· tıif" 

Ayni yol üzerinde D.er~ndd~::ı'f~ 
öted~ki "Kirazlık., mesıresı de. öt f / 
lunun bilhasa son iki sene içıt1 tıi~ 
lıı rağbet gö!;terdiği yerler.def1 

dir. jj~ 
Hütusi G 



llayan 1. r ır vaki 
... oştu ve u - ,..._ ın rebblyeyi azarladı: 

'>'UCUk Yarım 
l'oınan k saattir ağlıyor ve slz 

l.I o uyorsunuz. 
Urebbiye &UlU . _ z ınsodi: 

arar Yok f 
ııı olmuyor. e endim. Okumama ml-

Had trecrlQı l9> a 
k n :e -Bay mUdUr. Akşam glder

sanızın tıı • 
nııtnıu§su crınde blr on liralık u-

?ı!Udu nuı. Alıp sakladım. 
b'.rakrnı:t~ Te§ekkür ederim. Mahsus 
dlın, ' seni tccrUbe etmek iste -

fi:ıderne 
0'l liralığ - Ben de bunu anladığım için 

ı ııize veriyorum ya! 

~<§la)~J . 
- Doktor t . 

"'et edip il~ avsıyc ettiğiniz rejime rL 
ın kurtul çlan kullandığı takdirde ka-

l ncağını sö ·1 
lavaı1ı öldU. l' emtştlnlz. Halbu-

- Nekadar 
- On beş zaman rejim ynptı? 
_,.. &Un ... 

'>ÖtdUntıı 
"l et etınenıı ınu Ya? Tavsiyelerime rı-
a tatbik t şSinlı. Verdiğim rejiml bir 
ı· c ınes1 
~tındı. ve llflçları kullanmal!I 

lieyoğıuaı r Dı Q $o y k 
e:ıııat oldu ~ddeslndc gördUğU birine mu· 

-ti ını erbaba 
i'1n l'ahu. Ahmet. Nckadar değiş. 
- .ı\ffeders· 
- Vay ıntı, benim adım Mehmet! 

canınnı 
• adın bile değişmiş! 

-\' ~DD~e~e 
l:u nrıtığı işe h 

rt:hın klzn crkesln burnunu soktu-
- },ı 1ir? 

ıındu r 
a'>tıkntörU! 

llcrh 
ta.l>Sal( er lintfaları 

lll.ıf - SUrat müsabakası 

Kadın - Bay hırsız, gitmeden evvel 
olsun bir iyilininiz dokunsun. 

GlYlırUr 
- Çok gtlzel bir kız kardeşi olan bayan 

Şakrak sizsiniz değil mi? 
- Hayır efendim. Çok güzel kız kar

deşi olan ben değilim, benim kız karde

şimdir. 

Obınır 
Karısından boşanma talebiyle mahke -

meye mUcacnat etıni§ti. Hnkim sebebi

ni sorunca izahat verdi: 
- 1 Nisan 1920 de evden çıkmıştı. Bir 

daha gelmedi. 
Hıikim şnşırdı: 

- Yani 18 sene evvel. .. O zamandan

bcri ne diye beklediniz? 
- 1 nisan §akası yaptı sanarak bekle. 

diın. Gelmeyince mahkemeye mürn<"ant 
etmekten bn§ka çare göremedim. 

ı~nraf 
- Doktorcuğum, bütün ömrünUzU has

lalar arasında geçirmek sizi üzmüyor 

mu? 
- Fakat dostum, hamdolsun, bütUn 

hastnlarım ha.ısta değil! 

GllYınlYıne göre 

ben vazgeçirdim. 

- Ayaklarımı nereye bastıfuttt görmek için btt rareyi bul- --AJJ1u1-N..;.,, ı,.,,." .. • 

d 
tılan kısmı hangisidir? 

/><>•ltıwnl~ ln'!to t!airesinin pu! sa
- lngiliz karikatiirii -

um. 

KavQa 
Mağazanın iki t'zglhtarı kavga edi ~ 

yordu. 1ş kllfre kadar dayandı ve evvela 
rrsıltr halinde olan eesler yük.seldi: 

- Sen dünyanın en budala adamısın! 
- Sen kainatın en büyUk e§cğisin ! 
Kavgayı mağaza sahibi öteden seslen

di: 

- Baylar, baylar! benim burada oldu
ğumu unuttunuz galiba! 

lFaırsat '7'0k kG 
- Nişanlınla hiç kavga etmedin mi? 

- Hayır. 

- Çok iyi tabiatlı demek? 
- Bilmem. Bizi hlı: yalnız bırakmadı-

le-! -

~©ıa<dl@t 
- Doktor ç:ı.buk geliniz. Baym romatb

ma krizi tuttu, baynnm dişi ağrıyor, Kft
çUk bayanın bileği incindi, küçük bay da 
gripe yakalandı. 

- Şimdi geliyorum. Nerede oturuyor
sunuz? 

- Şuracıkta, "San.det vlllfun" nda ! 

- Zeki görünen birçok adamlar haki

katte budaladır. 

- Beni ima etmek istemlyorsun her

halde. 
- Yok canım, ben senin zeki görUn

dUğilnc kanilm. 

Otelde 
- 10 numaralı odadaki milıstcri 10 li

ralık hesabını ödemeden gitmiş. 

- Vah vah! clll kuruş zarar ettik de
sene! 

VenlYıs 
- GUzel kadın doğrusu, fakat bu ka

dar gişman olmasa ... 

- Evet, Milo VenUsU değil, kilo Venü
sU! 

ıreesslYıır 
Erkek - GünUn birinde ölüversem be

nim için ağlar mısın? 
Kndm - Evet. Bilirsin ki ben olur ol

maz şeylere bile hemen ağlarnn. 

Kadın (misafirine) - E11t'I kardeşim, lzaıııdol:sım bir lıiz· 
nıetçi kız buldum da işim yarıyarıya hafifledi. 

- iki elini şakaklarına koymaymta illıami gelmiyor, koyunca 
da yaı:ı yazmasına jml:llıı yok, katip tııtmağa da parası yclişmi· 

yor. Bu çareyi bııldu. - Fransız karikatürü -

n=n a 1fi> ~ $ llil a1 ifil e <91 e 
Dlrincl mahküm - Nekadar yatacak. 

Satıcı - Size yemin ederim k1 yuma• 
ğın son kısmı da ayni tyl cinsten ... 

_ Bu benim lcndım; ccb saatim salla· 
mndan fj1emlyordu. 

- - ~ ~ 
-=---=--- _)\ ~.z'-~ ~ 
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ikinci mahktlm - Üç hafta .. 
Birinci m:ıhkfim - Suçun ne? 

ikinci mahltüm - Beş ki§iyi öldürdilm ! 
Birinci mnhkflm - Ne? beş klııiyi öl-

dürdün de Uç haftaya mı mahkfim oldun? 

İkinci mnhkfim - Mahkumiyetimi so
ruyorsan iş dcğteir: idama mahkumum. 
O zamnnn kadar Uç hafta burada yata
cağım! 

~eft?>~'Q)g "aır 
Doktor - Her gUn rakı içiyorsunuz 

ha? İlk defa geldiğiniz zaman niçin eöy
lemcdlniz bunu? ona göre size Haç vere
yim. 

H;lsta - İlk geldiğim zaman yanımd:ı 
karımın bulunduğunu unuttunuz galiba 

doktor. 

' 

llastabakıcı - Bir §C}'e ilıtiyacımz o 1msa rlleri,,izi çırpıp beni çalmn. 



Sİ~Eftl.4 Dün meşhur bir dansöz 
- bugün faciaartisti ! 5tüdCJo..lan- cepo.rtaj - Daıns~~~en, faı ... 

~na ~e ~©mecQJft 
~ır~ısıç;ı ollaınıaır 

ıJ::t Dm a e rc§J ı ır ? 
liolivut garibeler memleketidir. Bumda 

Kovboylar biribirine hediye \'ermek iste
dikleri vakit at hediye etmezler, kitara 
\'erirler. Sınerna kapıcıları, bir gün ba
karsınız, banka memuru olmuştur. Diplo
matlığı, meslek edindiği için sinemacılık· 
tan vazgeçen figüranların sayısı epeyce
dir. Sizi perde üzerinde kahkahalarla 
~üldüren komiği, bir gün hüngür hüngür 
amar görürseniz hiç de şaşmayınız. 1 Ş"' 
ce bu dıyarda dansözleri, facia aktrisi ol· 
ıııuş görmek gayet tabiidir. Yeni yıldız 
l~ubi Kelerin macerası bunu gösterir. 

Rubi Keler Amerikanın en meşhur 
claıısözlerindendir. Birçok müsabakalarda 
birinciliği alarak Amerikanın dans krali
çesi i mini kazanmıştır. Bu sanatkfırm, 
bir film kumpanyasile iki film çe\ irınek 
üzere mukavele imzaladığı haber alındı· 
ğı \•akit herkes bu filmleri bir dans Ye 

. ' * Prcsilla Lan ve Vayn Morls'ln çevir dikleri "Erkekler çok beladır'' filminLl müzikhol filmi sanmıştı. 

frnnsızca nUshnsı Pariste gösterilmeğe başl lanmış fakat Paris halkı bu filmi beğenme 
mişUr. Bir filmin Parlstc en az bir as ayni sinemada gösterilmesi mutadkcn bu film 
bir haftada dci;i, 1 ;, ilmiştir. Resmimiz bu beğenilmiyen filmden fotoğraf itibariyle 
güzel bir sahne} ı göstermektedir. 

1 latta Amerikan film sanayiinin mahiye 
tini iyıce bilmiyenler arasında bu kumpan 

yanın artistin danstaki şöhretinden istifade 
fikrinde olduğunu da tahmin edenler ol· 
muştur. Fakat bu tahminler tekmil yan· 
hş çıktı. Bu iki filmin acıklı birer aşk hi
kayesinden ibaret olacağr, hiçbir dans 

* Mıırgnret J.indae esmer ve çok güzel 
bir yıldızdır. Aslen Amerikalıdır. llk o
larak lngiltercde sahneye çıkmış, orada 
bir müddet oynadıktan sonra vatanına, 
Amerikayn gltnıi~tir. Orada sinemaya 
başlamı~. Pol Müni ile beraber çevirdik
leri ''Dünya değişiyor" filminde nazarı 

dikkati celbetm~. "Yeşil ışık" filmiyle 
~ ıldız mertebesine yükselmişUr. Şimdi 

birçok stüdyolarca adeta müzayedeye 
k mmuş olan bu sanatkar Jorj Bran'la 
b •raber "Altın, olan yerde aranır,, isimli 
vo tamamen renkli bir komedi filmi çe
' irmekle mcşguldilr. 

* Lflyan Ha~ey :Almanyada ''Fanni 
Esler" isminde yeni bir film çe\imıiştir. 
Arlilıt. fillli oevlrdikten sonra Berlin ci
nrmdatrl matık!ncslnde istirahate çekil
miştlr. Resimde yıldızı şatonun üst tara
çalarından birisi tizcrinde güzel bir son
bahar sabahı hnva alırken görüyoruz. 

KÜÇÜK HABERLER 
* Cihan harbinden evvelki iş ve namus sahnesini ihtiva etmiyeceği şayiaları du· 

telakkisini gösteren Oktav Mirbo'nun "İş yulunca herkesi biraz şa~ırttı. 
her \'akit iştir,, piyesi filme alınıyor. 

Vakıa dansözlükten film aktörlüğüne 
* Önilmüzdeki şubat ayı içersindc geçenler ve bu i~te muva((ak olanlar yok 

meşhur I<'ransız aktörü Fernandcl, "Ber- değildir. Batta Gingcr Hoger~ de bu id-
lingo ve şerikleri,, filmini çevirmeğe baş. dianm parlak bir delilidir. Bu yıldızın 
lıyacaktır. "arti tler pan iyonu., ve "gizli izdivaç,, -
* FP!emenkte "Ben çirkin bir kızım., filmlerindeki büyük mm·aff akiyeti onu Diinıin meşhur dansözıi Rubi Rele1 'i, bu ıtiiniin facia arlisli • dansöz 

isminde bir filim çevrilecektir. Bu, Fc. dan özler arasından çıkardı. Birinci sı· arasında tanıyabiliyor mıtsımuz? 
lemenkte almanca olarak çevrilen ilk fi- ruf komedi sanatkarları arasına koydu./ olmıyan bu iki film onun şöhretini bütün Stüdyoya gelince,o yeni facia a1' 

,_ı_ım_d_ı_r ......... ...__ __ __;~__;-...;.....;.. ___ ;;;..\_r_c;..iç_e_ri_sı:....:·n:::d.;;.;e;;;.}_'ll_d_ızın hiç bir dans sahnesi f~lmlerinden daha sağlam olarak tesbit et· çok memnundur .. Yıldızla J1l~ 
1 tı. . r • • •• meyi imza eden şirketin hisscd ;l', B u g ü n ü n e n büyü k rJP.~~=~e~:~-~.:~:,~e oı~.c~.ktır. o bu bi~~~ .~~.~~~ı.:_ı~?:~~:ı: .. :~~;~ 

şanlara diyor ki: geç kaldığımız için üzülüyorJ1l••ıııı 

kom l•gV ı• o 1 aca k '· akis memnun oldum. Çiinkii şimdi Nasıl oldu da ~imdiye kadar ofl/ı 
istemedim. Karar veren, ve karan- bir aktris oldu6runun farkına ';~ 
nı bana sormadan tatbik eden stild Daha doğrusu farkına vardık·~ Mi k e R on ey hen Üz 17 yodur. Geçen ağustos iki mıtkatıc- ret edemedik. Dansla şöhret k f9 
le imzalarken ne çeşit film çevire- asnatkara nasıl "gel, stüdyoda.""# 

Va Ş 1 n da d I r Ve Ş İm d İ b İ 1 e ceğimi bilmiyordum. lliç kimse, leri çevir,, diyebilirdik? Bunu d?~ 
hatta bizzat kocam bile bll filmle- miz için hile yoluna saptık, ,·e .1 

haftada 700 ll·ra kazanı yor 1in dans filmlerinden başka bir şey sini tasrih etmeden mukavel~ l~!Jl 
'o/amıyacağı kanaatindeydi. Fakat Tal)ii Ginger Rogers de olduğıl OJI' ~ 

Mikc Roney henüz on yedi yaşında

dır. Fakat haftada bizim paramızla 700 
lira kazanıyor. Herkes, bu delikanlının, 
bugü.nkli neslin en büyük komiği olacağı 

kanaatindedir. ''Bir yaz gecesi rüyası,, 
filminde bu bUyük sanatkarın muvaffakı-

yeti, herkesi şaşırtmıştı. Fakat "Aile a

rasında her şey olur,, filmi bir harika sa
yılıyor. Bu kadar genç bir artistin böyle 

bir kudret gösterişi şimdiye kadar görUl
memiş bir şey gibi telakki ediliyor. 

Genç yıldızın istidadı şüphe yok baba
sından geçmiştir. Çünkü bir defa sima i
tibariyle babasına çok benzer. Sonra Mi

ke çocukluğundanberi eanbazhanelerde 

palyaçoluk yapan babasiyle beraber bu • 
]unmuş, Amerikanın bütün şchirkrinde 

ömrUnU halkı gUldürmeğe hasreden ba
bası Joe Yul'ün yanından ayrılmamıştır. 

Delikanlı babasına birçok §eyler borçlu 
olduğunun farkındadır. Vakıa annesi bo-

şamp babasından ayrı yaşamaktadır. l\li-
ke bu ayrılmadan çok üzülmüş, ve bo§an-
ma gününden itibaren fnnesinin yanın -
dan ayrılmamıştır. Fakat bu hal babasını 
çok sevmesine vo ona sık sık yardım et
mesine mii.ni olmaz. ÇünkU babası haki

katen yardıma muhtaç bir haldedir. Za
vallı adam haftada bizim paramızla ancak 
18 lira kazanmaktadır. 

Mike'nin işi nckadar çok olursa olsun 
haftada iki defa otomobiline atlayıp ba
basının çalı§tığı şehre gider. Canbazha-
neye bir seyirci gibi oturur, babasının 

hünerlerini muhakkak seyreder ve alkış
lar, babası da tabii oğluyla çok mağrur
dur. 

Oyun bittikten sonra delikanlı babası-
mn locasına gider. Orada baba oğul ku
caklaşırlar. Biri diğr.rine günden güne 
sönen mazisinin parlak hatıralarını an
latırken, öteki önünde açılan istikbalin 
tatlı rüyalarından bahseder. 

Rcsmlmtı l\llke Roncy'I, "Aile uac;mda her şey olur,, filmJnıfo güzel lilz l'tlnrgrit 
l\Iarkiz'e kur yaparken göstcrnrektcdir 

bana, çevirtmek istedikleri f ilmlc- Stüdyo, mülahazasında haldı.~ 
1in birer facia olduğunu söylediklc- gres Rogers'e de danssız fitrrı o}tı. 
ri vakii, buna canım sıkılmadı. bil· 'kabul ettirmek kolay olınap1.1Ş eti~ 

· ld Ç · f'l · · • · arıfl "' akıs memnun o um. ilnkiişımdi- danssız ı m çevırmesı ıçın ,.,.rv. 
ye kadar ayni şeyi tekrar etmekten ısrar etmişti. Gingers a~ca~ ;aÇ" ı 
bıkmıştım. ller sliiayo beni ler pansiyonu,, ve "Gizli 1:ı~1". tıi! 
ancak dans sahnelerinde çalıştın- virdiktcn sonra kendisinin '~ı.ıııif' 
yordu. Diğer aktörler heyecanlı he medi aktrisi olduğuna inanab.J ıi ~ 
yecanlı konuşmken, filmin biiyiik Bu ç.eşit muvaffakıyetler, J}ıııı' 
sahneleri çeı•rilirken bana seyret· sözlere danssız rol~er ve~ekf;a1',t 
mekten başka yapacak Jziç bir iş da rejisörleri teşvik etmiştır. ~ 

·yorı kalmıyordu. Adeta filmlerde söz stüdyo buna cesaret edernı j'C 
söylemek bana nasip olmuş değil· la Mctrogoldvin Mayer~ ~1e11~;~ tc 
di. Hazan söz söyliycnlere lzaselle danssız bir rol vermek ıçın 11 

bakar, "ne olur, ben de ağzımı arıP düttetlir. . j\lif P 
bir şeyler söylesem,. derdim. Fakat Halbuki Fox film şirketı oiit c 
imlu1m ı-ar mı? Çii11kil betı aktris ciddi bir rol vermekte tered jtııl' 
değil, dansözdüm. Sonra kocam da di. Ve müessesenin .dansöıd~rteıı" 
benim dansöz olarak çalışmamda11 lup ağır bir rol kabul etnıek 1~ 
mcmmm değildi. Ilatt{i stüdyo ile Diksi Dumbar'ı kapıdışarı ett•· t' 

mukavele imza ederken bzmım gc- Alis Fay ilk zamanlarda bi~1' 1-
tıe iki dans filmi için olacağım talı· düt etti. Çünkü dansetmeğ.i: 1,~ min edm lwcam izin vermek iste- viyordu. Hatta bu yüzden ~! oe ııN , 
memiş, uzım ttzadıya beni iknaa ği "Benim işim budur,, filınıl1 ret~ 
çalışmış nihayet "11e söylesem 11a· muvaffak olamadı. Muvaffak!!ıı oı 
file, senin iyi bir zevce olmana 0 kadar açıktı ki stüdyo ~ıis ;ıı't'p; 
imkan yok, bildiğini yap,, diyerek dığı rolü Barbara Stanvik e 0 ,AJif ' 
yarı dargm razı olmıtŞtrı. Şimdi filmi yeniden çevirdi. Yalnız. re~ı 
bre filmlerin birer facia filmi ola- 'Ç tgırı ifP' 

"Şikago yangınr., ve ' ı 
1
,t 

rak çevrilmesinden en çol~ mem· ~it,, filmlerinde'Jci muvaffal<\efe) 
mm olan odur. llatla bu memnu- na 
niyetini "bir dansöziin kocası ol· 
mak, insanı biraz kiiçiik diişiiren 
bir şeydir, fakat bir aktrisin koca
sı olmak da iştir., söz/erile apğa 
vurmuştur. 

Size biraz garip bir şey söyliye
yim. Ben hiçbir vakit, zannedildi
ği kadar mahir bir dansöz değil· 
dim. !Uitiin bildiklerim birkaç alcl 
ade figı"irden ibarettir. Çiinkii bir 
defa çok tenbclim, dansı tenbel in 
sanların Jıarcı değildir .. Birincilik· 
/erime gelince, bunları tanıdığım 
lıakr.mlerin taraf girliklcrine borç
lıtyum.,. 

sonra stüdyonun bu ısrarı tı!• 1( 
etmek mecburiyetinde kaıınıŞ ııl•ıı er 

Diki Dumbar ise• kapısını. Si li,<' 
sata kapıyı açmamak gafletıl'ltıi' ~' 
miştir. Stüdyoda Diki puJ111'ıl (Of 

sıra küçük rcller veriliyor.dtl· 0J,tl ~' 
. rıı.ırı <"" de'lcı muvaffakıyetten meın .f'rr . 

jisör, dansöze eğer hlr iki ~1 itle '1~ 
si almağa razı olursa kend15

• f~ 
roller verileceğini söyleıni~~of"'sJ· 
Diki çok havai bir kızdı. ııof~l 
sonra barlar.da dolaşmakta~J11'~ 1 

1 
aziz canını yorup da ders 3 

.... iııitl f 
gelmezc}i. Binaenaleyh gençlıg ~ 

ı;aır: Devamı 14 
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znıir lik maçlarının ehem-
miyetini al'ttırdı 

80 haftaki karşılaşmalarda: Ateş Alsuncağı 2 - O yendi 
Iıınır Üçok ile l>oğanspor berabere kaldılar 

lal'Ilıa de<::;:usı~ - Pazar gUnU lik maç_ yecanlı oldu. Eğer daha seri ve enerjik bugUn çok verimsiz bir oyun çıkarmakta 
lat, Çok &1izeı :deıldi .. B~ ikinci hafta maç- olmadise bunu takımların henüz form - ısrar eden Doğanspor muhacimlerinden 
de ge,.u .... ınUsaıt bir hava irer.sin- !arını bulmamalannda aramalıyız .. Bil - Fuat nni ve sıkı bir şutla beraberliği tc.. 
• " • 4>2llU k.. " 
gı haberi lizeri uınc maçlarının yapılaca_ hassa milli küme maçlarından beri saha. min edebildi. 
lnaçlar Sah ne ehemmiyet kesbedcn ya çıkmayan Üçok ikinci devrede :;-orgun Bundan az sonra hakem Doğanspordan 
)·i · aya olduk d O d rcı kUUes· ça kalabalık bir se- düşerek saha hlikirniyçtini baştan niha - Abbası oyundan çıkar ı. yunun son a-

GUnu . 
1 toplanuııtı. yete kadar rakibine vermekle formun - kikalnrında Üçok snğ içi iki defa ofsayd 

n ılk ınu b 
Cak Ve ÜÇ-Ok _ n~- akalan Ateıı _ Alsan_ dan uzak olduğunu göstermiştir. Takım. vaziyetinde aldığı topu sürerek kaleci ile 

l'nsında id' B ganspor B takımları a_ ların da tam kadroları ile çıkmamaları karşı karşıya kaldığı halde topu kalenin 
t k l. u k l . a iplerfni 

3 
at§ı aşmalarda Ateşliler daha ahenktar bir oyun seyretmemize yan tarafıııa atmak suretiyle oyunun ve 

t>o~ - 2 Yend·ı t · ~ · d ü k k d 1 t b 1 &anspor hUk ı er. kınci oyunde munı ol u. ço tn ımın a s an u a devrenin en mühim fırsatlarını öldürdü. 
Ate~ .., A, men mağlup oldu. giden sağaçık Kemalden başka Namık Doğanspor harika kabilinden mağlfıp ol-
Sirlıı 1 sarıcak ta yoktu. Doğonsporun vaziyeti daha kö- maktan kurtulmuştu. 

\.L C taknn1 
°"'41Slafanın h kar mUsabakalannın ilki tü idi. Kaleci Mahmut, Sağ iç Mehmet 
ctlt beYnind a e:mJiği ile Ateş ve Alsan. ve sol açık Sabri yoktu. Yerlerine ihtiyat 

.A.le§ e e Yapıldı. oyuncular konmuştu. 
~ta.k~ kuvvem kadrosiyle çıkmıştı. Oyun karşılıklı hücumlar arasında ce -

Beşiktaş klübünün yeni 
idare heyeti 

Bazı iha lınkkrndakı tart 

~por 
Amerika spor, ôlt!llıiııclc yeni bir boks tlevi tıiremişlir. 18 yaşırıda llcnny Moro: 

ismimle bir ocnç oları bu dev aslen UJ:ran yalulır. Doyu 2 metre S odmcktedir ki böu· tıı. lllnverin lllerkez ınubecim Enver yo:c_ rcyan ederken 20 inci dakikada Doğan _ 
dettn noksan1ıg- b.. •. spordan Salahattin güzel bir sıyrılışla 
o cc kendisini . ı utun maç müd- kararını crcri aldı /ece ı/r.v adam namile marııf eski şampiyon mcşlıur lfor11e.radarı tam 3 santim ıı:ıın-

. -~ · ·ı . d dur 1'>~ kilo 820 oranı ajjırlı{jı vıırdır. Giu dilii auald:alııların ıı:ıırılııijıırı 37 sanlimelrc-hrya11 iki hıssettirdi. 0 mevkide kaleci ile karşı karşt;.;n kaldı. Şilt ve gol. 
~t 0Yuncu d ak Taraftarlar bunu alkışlarlarken hakemin 
telt nıuhac1ın h a sadı. Fakat asıl Üçok aleyhine frikik çektirdiği görüldü. 

etl, ne de atlarında idi Ne şut 
"-l'dr .,.. atılgan · Bizim gibi düdüğün gol olduktan sonra 
ı..n • ·~eteki 0 Ynryan muhacim 
'~11-. ın oyunu çalındığını işitenler buna hayret etti. Fa~ 
"'·-~da ilk g 

11 
n daha onuncu da-

--.ıı. ge o erini t . 
ha~ !:tikçe a nn Ateşlıler za _ 

gJ'Yab·ı galibiyet) . . la ı ecck .k erını garantiye 
d ıı halde .A.ls 1 inci bir gol çıkaramadık· 
aıı fsu~ ancak h . 

lla -uade ed nıu acım hattı bun-
llıadr. erC'k berab('r)ifri olsun va .\Jaa o • -

sııu~ ncak rnuha . 
~ti l'SaScn cım hattının bu becerik-
.. "-11Ctıl Cok gc:> 
ba~l'daıı tc:>~kkuı°ç ve tC'crlibC'siz o-
eı:ı-.l da sıra,. t eden Ateş muhacim 

-... J lt .. e etnı· ti 
et la "C' atrlga ış . Fakat gayretli 
dtt tarı zayıf b n O)'lladıklarmdan kar_ 
"'-. tııuvaffak 1ırnkmağa nihayete ka -

-._lii!,· 0 dular v 
ar1\ltn1 lk • c bu gavretleri. 

d Ö lnct d ıtıııe .. a illerin evtenln 3:5 ncl da-
~ht.gordiiler. frikiJı:ten attığı ikinci 

""tclit ~itte ltaıecısı l:r'n~· 

kat hakem Esat asıl mühim hatasını altı 
dakika sonra yaptı. Üçokun akmmı sağ 
açığın bariz ofsayd vaziyetinde olduğu 
için müdafilerin durması ve ikazı tesir 
etmedi. Ve ortalanan topu Üçoklular 
gilzcl ve isabetli bir vuruşla gole tahvil 
ettiler. Fakat hakem hata üzerine hata 
yaparak Üçok lehine penaltı verdi. Hal
buki buna lUzum yoktu. Mademki ha _ 
tayı yapan Doğnnspordu, o halde ceza -
smı bulmuş yani gol olmuştu. Ya penaltı 
gol olmasaydı, Üçoka haksızlık olmaz mı 
idi? Hakem nizamnamesini bu gibi hu -

SU5atta gayet sarihtir. Oyunun ahengini 
güzcllifini ve heyecanını bozan, oyuncu_ 
lan asabiyete ve seyircileri hayrette bı -
rakan bu gibi bUyük hatalar yapmama -

O ... hayret t 4"'umınfn bu golü ye-
- .. ..\t e tik :a 

!ııen Iltj C'!Jin gaııbe.siJ u. 0 :Un böylece Birinci devreyi O _ 1 galip bitiren Üçok 
~M. ncı ae..,_ d e bıtti. ~una rağ _ 

lıyız. 

• '<ll'ac ;:. • • e e .A.ls ~ ikinci devrede yukarıda yazdığımız gibi 
"' ,,. aoınr u . ancagın vaziyeti -"or, ınıt etnıek Dogansporun mütemadi tazyikine ı.-.ıruz 
GijtıllOspor- Ü fazla olmaz. kalarak taraftarlarının limitlerini kırmak-

l:>o~a::~ ikinci ~ 
80

çok . tn son dakikalara kadar devam etti. Ni -
l!ın t!a Üçok k nuncu karşıla~ması hayet oyunun bitmesin:: be~ dakika J:ala 

~Ilı tıll'ıt Vazı liiplen arasında oldu 
hat Yet ve k · 

olduğu eıı lznıırin anaat bu iki takı-
taı. dur. .,.,,. en kuvvetli .ki k.b. 

'lltnı ""llvak' ı e ı ı 
~arıtığ gördUkten 

1 
bundan evvelki iki 

l'lıiıı ~"! ka'lılaşnıa sonra bu iki takımın 
e 1t Yt dn 8 d g5tüUı anaatıe..r- eYrc enler tah_ 
er. lt • uıde ald 

llluhtcr er lkt anmadıklarını 
ta tııilı;tte 'Ve lltilli ~kırnrn kadrosunda 

lar "ar laknna k11.<la~~de oynamış hat-
h · ldaç ta b YUkselnılş oyuncu-
Qh L Una kn• 

\l ltflfl ... asen gilzel ve he_ 

oıa~rteaı~~I Uk maçları 
d "'"Urkı Pazar gU 1 . 
ola:vı Ye serb n erı yapılacak 

1kıa Sile 'l'altıf cst gUre§ müsabakaları 
sı ~u ını stad 

~Yk nelen bu ının meşgul bulun.. 
Oz \r Sahadak· s·· 

llla~ı e GUne 1 uleymaniye-
ohı.a aıı Galatasar§ - Topkapı futbol lik 

nacak ayın B 1 dt Ola OYunda eş ktaıJ arasında 
Ca\tır. n evvel Şeref stadm-

Stat ısınının degı§tırı mesın en sonra . · •· 

had bir şekil alan Beş.iktaş klübü sabik clır. Bu oenç şimdi miilemadiuen boks arıt rcrımam 11apmcıl:tadır. Kendisini çalrştıra· 
idare heyeti ile aza arasındaki ihtilafın rıın .~öult.diljine göre, bıı oenç dürıua aijır sikici §arııııiunrılııiiıı için istikbalin en mül
nihayet halledildiği ve pazar sabahı yapı_ lıiş bir rakibi olacaktır. /lesmimi;; C.1 kilo ve 1 metre 72 lıoyurırlııki lıir bol>sörün ye 
lan içtimada bütün Ile§iktaşlıların istediği rıi <ieııirı karşısında llt. kadar ııfak kıı/dığını çok oii:el oösferme/.:tcdir • 

bir idare heyetinin iş ba§ına getirildiği Nizamnamesi hazırlanan 
aynı günkü nüshamızda bildirmiştik. 

Siyahbeyazlıların yeni idare heyeti ilk 
içtimaını dün ak§am yapmış, eski idare 
eller tarafından klUpten çıkarılan gayri 
faal azadan Sami, Abdullah ve Fehmi ile 
birinci takım futbolcülcrindcn Şeref ve 

Hüsnünün tekrar klübe alnımasına karar 
vermi§tir. Bu karardan sonra, Beşikta!}
lıların mUhim maçlarından biri olan bu 
haftaki Galatasaray müsabakasına bu iki 
güzide eleman da iştirak edebilecekler· 

dir. 

Grekoromen güreşler 
tehir edildi 

Ankara, 19 CA.A.)' - T.S.K. Güreş fe
derac;yonu 1938 senesi Türkiye grekoro
men güreş birinciliklerinin milli takıma 

terfi müsabakalarının şimdilik tehir edil
diğini ve tarihinin ayrıca ilan edileceğini 
bildirmektedir. 

Serbest güreş 
Müsabakaları 

bu hafta yapılıyor 
Eminönü halk evi taraf mdan her yıl 

yapılmakta olan profesyonel Serbest gü· 
reş müsabakaları bu yıl da birincitcşrin 
22 ve 23 üncü cumartesi ve pazar günü 
Taksim stadında yapılacaktır. 

Bundan böyle memleketimizin herhan
gi bir kö~inde yapılacak olan prof es· 
yoncl serbest güreş müsabakalarının ba
dema ne şekil \'e şerait altında olacağı

na dair Eminönü halkevince hazırlanan 
ve C.H.P. genel sekreterliğince tasdik buy 
rulan ve meriyete geçmiş olan güreş ni
zamnamesi pehlivanlarımm teşvik bakı· 
mmdan çok esaslı ve bilhassa pehlivanla
rın lehine olarak birçok maddeler vardır. 
Bunlardan birisi şimdiye kadar mağlubi
yetin üç saniyede ilan edilmesi mutad i
ken yeni nizamnamede iki omuzun bir
anda yere gelmiş olmasile mağlubiyetin 

hakem tarafından jlan edilmesi esas ka
bul edilmiştir. Nizamnamede bundan baş
ka idari ve gene pehlivanlanmızm lehine 
olarak vazedilmiş birçok maddeler var
dır. 

Menzeı 
Bu meşhur Çek tcniscisi şimdi 

Alman tebaası oldu 
Eskiden Çek tenis takımının en iyi te_ 

nisçisi olan Menzel, son hadiselerden son
ra doğduğu topraklar Almanyaya ilhak 
edildiğinden dolayı Alman tenisçileri a

rasına karışmıştır. 

Sekiz scnedenbcri Davis kupası maçla_ 
rına Çekoslovakya namına iştirak eden 
Menzel, gelecek seneki karşılaşmalarda 

Almanyayı temsil edecektir. 

Atletizmde 
Kadın rekorları 

kırılıyor 
Almanyanm Naumberg şehrinde Jung. 

hems isminde genç bir kız bir antrene -
man esnasında 6 metre 0,1 atlıyarak, Ja
pon atleti Walasiecucz'e ait dünya reko. 
runu kırmıştır. Fakat resmi mUmcssillcr 
bulunmadığı için bu rekor tescil cdileme

mi~tir. 

J(. * ~ 
Polonyalı Walansierviz isminde bir genç 

kız 100 yardalık koşuyu 11 saniyede koşa
rak bir dUnya rekoru tesis etmiştir. 

Bursa klüpleri çalışıyor 
Bursa, (Hususi) - Bursanın bütUn 

klüplerine mensup futbolcüler, rınzar gü. 
nünden itibaren futbol antrenörü Bay 
Rasim Yıldmmm idaresinde çalışmalarına 

ba.5lamışlardır. 

Ekzersiz muhtelit olarak yııpılmı§br. 

llkönce Acar ldmanyurdu ile lpekiş ı:!por
cuları çalıştılar. Bundan sonrn. Bursagücü 
takımile Muradiye Gençlerbirliği, daha 
sonra da bunların galibile Acar ldmanyur
du muhtelit olarak çalıştılar. 

Öğrendiğimize göre Cumhuriyet hayra. 
mmda federe edilmi.5 takımlar ile ga)•ri 
federe takımlar arasında mUsabakalnr 
yapılacaktır. 

Teşekkür 
Çek sevgili babamız Bay Kamilin 

vefatı dolayısiyle bizleri teselli etmek 
ve cenazeye gelmek lfıtfunda bulunan 
dostlarımıza, klüplere ve sporcu arka. 
daşlarımıza alenen teşekkür etmeği bir 

vazife biliriz. 

Beykoz klübünden Bahadır, Gazan
fer; Güneşten Kamuran 

Türkiye Serbest Güreş f MÜKAFATLAR : 1 
Madde 6 - Başpehlivanlık smıfı gü-

reşlerinden birinci, ikinci, üçüncüye, ba -
§altı güreşlerinde de birinciye para taz.. 
minatı verilir. 

sebepsiz olarak güreşlere girnuyenler L 1 
ki sene müddetle baııpehlivanlık gUrcşle-
rlne girmek hakkını kaybeder. ; 

olunur. Bu heyetin hiıküm ve kararlan 

katidir. 
Madde 13 - Güreşler aşağıda yazılı ağır 

lık sınıflarına göre yapılacaktır. Halkevi 
bu siklet sınıflarından arzu ettiği herhangi 
bir siklet üzerinde mUsabaka tertibinda 
muhtnrdır. 

,_,.. Başpehlivanlığı 
~"?,usabaka Nizamnamesi 
r.,:. adda ı 
~eı 

11 
- l>ehu '· nin müsabakaya ait maddelerini tamamen 

tfjglere:~da kudr::nlarnnızın beyne! _ 1 tatbik etmeye mecburdur. 

~reııt 1 eleıi Yu ve kabiliyetlerini MÜSABAKANIN ZAMANI : 
içıll t ~- ~8Yılın~ı rt dahilinde serbest 
("'· 

3""nb ve bu ''ilrıc lll 'E:ınınö sahada inki§aft 
'aba\[ 'Ye serbest .nu lialkevi her sene 
~O aaı) y gureş P h 

$A_..,. apaeakt e livanlığı mil-

Madde 3 - Güreşler her sene Eylül 
ayı içinde yapılacaktır. 

GüRgŞLERI<; GlREBll.JJ.E : 
li C.ı\l{.A.'N lr, 
~ddc 2 _ ~~ 'l'E:n'l'lBt . Madde 4 - Bu gUreşlcre Türkiye Cum-
h-. \·aıılık . Utkiye se · huriyeti tabüyctini haiz ve medeni haklara 
.. l(l 't>_ • ~ ınuaabak rbest güreş baş· sahip ve bu nizamname ile cezalandırıl-
b.... "lllınonu aaın1 ~-,._ ......__- lialkcvtnc ~ tertibi lstan _ mamı§ her pehlivan girebilir. 
~ 11

1'11 aıt;~ '- aıt olup T. S. K. Madde 5 - Güreı;ılere girebilmek için 

1 ıı. bir ı.ı: gUreşier~k.kUl ve şahıs bu her pehlivan tertip lfomitesine müracaat 
11t1ııı t •ltında tıp edemr-z. Baş. ederek ismini kavdettirip bir makbuz 

Crt 1 p 8 c:> rbe .. " 
C!decekler d st gure!i müsa ı alması vP. güreş günü ispatı vücut edece_ 

e bu nizamname_ ğini t.nahhUt etmiş olması şarttır. 

Madde 7 - Başpehlivanlığı kazananıı 

ayrıca (Başpehlivanlık kemeri) namı al· 
tında bir kemer emanet olarak verilecek_ 
tir. Bu kemer on parçadan ibaret olup her 
sene başpehlivanlığı kazanan pehlivanın 
ismi bu par~alardan birinin Uzerine yazı
lır. Kemeri emanet alan her pehlivan onu 
korumağa, temiz muhafaza ctmcğe mec· 
burdur. 

Madde 8 - Başpehlivanlık kemerini a_ 
lan pehlivan bu kemeri gelecek seneki 
müsabakada ortaya konulmak üzere Emi
nönU Halkevinc teslim edecektir . 

Fıkra) fasılasız üstüste üç sene kemeri 
kazanıniş olan pehlivan kemere sahip o
lur. Kemerin yerine bir ayni yine isimleri 
yazılı olmak Uzere yaptırılır. 
CEZALAR: 

Madde 9 - Güreşlere yazıldığt halde 

Madde 1 O - Başpehlivanlığı kazanan 
pehlivan bu Unvanı ortaya koyarak ko -
mitenin müsaadesini almadan güreş ya_ 
pnmaz. Aksi takdirde iki sene müddetle 
başpehlivanlık gürc§lerine girmek hakkı
nı kaybeder ve derhal kemer kendinden 
geri alınır. 

ııadde 11 - Haysiyetini ve milli §erefi· 
ni feda ederek danışıklı güreş yaptığı sa_ 
bit olan bir pehlivan başpelılivanlık gü
reşlerine girmek hakkını sonsuz sene 
müddetle kaybedecektir. Bu danışıklı gü· 
rcşler eğer başpehlivanlık müsabakaların_ 

da yapılacak olursa, yapanlar derhal mu. 
sabakadan atılır. Ve bütün haklarını kay 

beder. 

Madde 12 - Pehlivanlara ait idari ve 
cezai hUkllmler Halkevi tarafından teşkil 
ve T. S. K. tarafından tasdik edilecek üç 
ki!]ilik bir heyet divanı tarafından tetkik 
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Yan ağır 
Ağır 
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87 Kilodan yukan 

A!jağı sıkletten bir güre§çi arzu ettiği 
takdirde bir yukarı sıkletlerdeki güreşle.
re girebilir. Fakat bunu tartıdan evvel ko
miteye yazdırması şarttır. Yukarı siklcL 
ten bir güreşçinin aşağı siklete girmesine 
mUsaade edilmez. Tartı müsabaka günU 
ve gtlreşlerden iki sa:ıt evvel bitmiş bu
lunacaktır. Tartı hususunda hiçbir tartı 

farkı kabul edilmez. Tartılar çıplak ola
rak yapılır. (Devamı var) 



Yazan: Yob Steynen Çeviren: Suat Derviş 
G ÜNEŞ blr an için gökylizUnUn 111. 

ya.h duvan UstUnde bir kan çizgi
si gibi gözüktü. Sonra 11emo. tekrar sJınsf. 
yah ke!lldi. Deniz homurdanıyor, rüzgAr 
çılgın feryatlar kopanyordu. Yavaş ya
vaş gök t.a§tan yapılm~ bir kubbe gibi 
denizin U.StUne çöküyordu. Ufuktan görü
nen bulutlar sanki bu kubbenin kemerleri 
idiler. 

BiltUn ntddetJne rağmen rUzglr daha 
muntazam esiyordu. O korkunç homur • 
danmalar, çatırdamalar kalmam13tı. Fa
kat deniz hAlA kudurmug bir haldeydi. 

Gaulols vapuru sahile yaklaşml!Jtı. Di
reğinin UstUnde kılavuzu çağırma işare
ti sallanıyordu. Avlarım koğahyan atma
calar gibi kılavuz gemileri bUtUn hızlar:l
le koguyorlardı. HattA bunlardan bir ta
nesi sandalını denize indirml§ti bile. Ge
mideki bUtUn yolcular güverteye UşUş

müelerdi . .l•'ırtmadan korkmuş bir silril gi
bi küpeşte boyunca küçük küçük gruplar 
teı;kil etmig, bu sandala bakıyorlardı. 

Sandaldaki tayfalar bUtiln kuvvetlerile 
küreklere asılmış çekiyor, çekiyorlardı. 
Pakat sandal korkunç suyun Uzerinde 
ilerliyemlyordu. 83.ğdan soldan uzanan 
ve hareket eden kürekleriyle bu sandal 
biltUn gayretiyle yUzmeğe uğı;aşan, fa • 
kat muvaffak olamıyan garib bir böceğe 
benziyordu. Dalgalar fasılasız hamleler
le sandalın omurgasına çarpıyor ve her 
defasında bu zavallı tekne suyun üzerin
de kayıyordu. Zaman zaman sandal bir 
dalga tepesinin üstünde ve suyun dI§ında 
muvazenede görUlilyordu. llerliyecek 
mı, yoksa tekrar suyun içine mı düşe. 

cek? Bunu kestirmeğe imkln yoktu. Kü
rekler muntazam fasılalarla suya dalıyor 
ve bazan da boata kalarak havada gar:lb 
Iııaretler çiziyordu. 

Vapurdaki yolcular korkudan bllytımfto 
göilerie bu muvaffak olamıyan gayreti 
seyrediyorlardı. KUçilk tekne bir hayvan 
gibi ileriye atılıyor, dalgaların ara.sma 
gömUIUyor, tırmanıyor, biraz ilerliyor, 
sonra metrelerce geriye dUşUyordu. Kor
ku ve heyecandan çılgın haline gelen 
yolcular güvertede birlbirlerine gayrllh
tfyar1 sokularak kendilerine hiç yetl.şe
mlyecek hissini veren tekneye bakıyor
lardı. Sanki ipnotize olmu§lardı. İlerde 

bir yolcu konuııuyor, diğerleri hatlan ge. 
rllmiıı yüzleri üzerinde ağızları sımsıkı 
kapalı susuyorlardı. Bu anda bütün bu 

. kalabalığın tek bir arzusu vardı: şu kıla· 
vuzun gemiye çıkabilmesi. 

O korkunç fırtına gecesinden benUz 
kurtulmuıı oldukları §U sırada nehrin ağ
zına bu kadar yakın bulunduktan halde 
gemiye bir kılavuz girmeden rüzgfmn 
tekrar kuduz bir kasırga haline gelmesl 
ihtimali pek kuvveUiydl. Bu kılavuz ge
milcrinl görmek onlara cesaret vermişti. 
lçlerinden hiç olmazsa biri onlara kadar 
IOkulmak imldinmı elbette bulurdu. Şim
di il§Uyen ins:ınlar gibi biribirlerine so
kulmuı:ılar, :nUtbiş dıılgalarla boğuşan bu 
kUçUk tekneye sabit gözlerle bakıyorlar· 
dı. 

Onun fçinde kılavuz vardı. BUtUn U· 
lnitlerinl kendisine bağladıkları ,onsuz bu 
korkunç denizin cehenneminde kaybola .. 
ca::Clanru pek iyi bildikleri kurtarıcı • 

· Sandaldaki tayfalar ısrarla küreklere 
asılıyorlar ve gUçlUkle fark.edilir bir §e
kllde vapura yakla§lyorlardı. Bu yaklaş
mak nekadar ağır olursa olsun yaklaş
malttı. Gemlnln gilvcrtesinde bekleten bu 
lns:ınlarm gözleri tekneyi kendilerinden 
ayıran meaafeyi ölçtUkçe ümitle parlı
yordu. 

Bıı uçsuz bucnksız denizin üzerinde haf 
talarca serseriyane dola§tıktan sonra 
kendilerini sağ salim limana götürecek 
kıla\ruzu getiren sıındalı bekliyorlardı. 

Sanki sandal daha çabuk yaklaşıyordu. 
Kürekler muntazam işliyordu. Vapur kı
lavuzu alabilmek Iı;:in manevra yapmağa 

başlamıştı. En~e geçmişti. Olan ıeylerl 
pek iyi anJıunıyorlardı; fakat pek iyi bl
liYorlard.t kf, artık tehlikeden kurtulmuı
lardı. Birbc 111nfye sonra gemtye çıkm:ıı 
hı 4tL lll1l!a1 11lkla.smt§tı. Gemi 
elc!deU. plkaı:ıdı. Pervane dalgaları dö
lüyorh, '.K.ıtavuz sandalm içinde ayakta 
duruyordu. Sandal, dalgalarm ıtddeUyle 

gemiye çarpıp parçalanmak korkusu 
ylizUnden daha fazla yaklaşamıyordu. 

Bu kadar mesafedense kılavuzun gemlye 
atlamasına imkAn yoklu, nihayet, gemi
den atılan bir halata sarılmıştı. Altı tay
fa onu yukan çektiler. Gemiye ayağını 
atar atmaz yolcular onu alkışla karvıla
dılar. Ellerini, kollarını, ıapkalarmr ve 
mendlllerlnl havaya negeyle kaldıran bu 
zavallılar "hurra., diye bağrışıyorlardı. 

Geçen gecenin blltUn korku ve üzüntü
leri unutulmuııtu. ÇUnkU o, kendilerini 
bu kudurmU§ denizin gazabından kurta -
racak olan bu adam, nihayet gemiye çık
mıııtı. Kılavuz, sanki etrafındaki bıı bağ:. 
rı11Iann farkında değil gibiydi. Başı önü
ne hafifçe eğikti. Kimseye selfım verme
di. Elleri cebinde olduğu halde kaptan 
köprllsllne doğru yUrUdU. YilzünUn hat
larında en ufak bir hareket bile yoktu. 

••• 
Thys Hulbera, deniz kenarmdakl kU-

çUk k<Sylerden birinde oturuyordu. Altı 
ay evvel kansı ölmllştil. Ölen bu kadmm 
acısı onun hayatını öyle altüst etml§U 
ki, bUsbUtUn başka bir adam olmuştu. O 
eskiden köyün en neoeU adamıydı. O, e
vinde, dışarda velhasıl bulunduğu her 
yerde o kadar çok sevilirdi d1, eakalan, 
anl:ıttığı hlkayelerl, nükteleri, başkalan
nın anlattığı hfktıyelerl safiyane dlnleyf. 
efyle biltUn muhitinin sempafüini kazan· 
mıştı. Herkes onunla beraber bulunmak
tan, kendisiyle gevezelik etmekten zevk 
alırdı. Kahvenin sahibi onun geldiğini 

gördüğü uman çok sevlnlrd.L ÇUrJcü bl· 
lirdi kJ onun neşesiyle blltUn kahvedeki
ler her zamankinden fazla içeceklerdir. 
Etrafını saran dost halkaaı gitgide bU· 
yUrdU. 

Sokap çıkar çıkmaz mnba»ak he • 
men blr yol arkadqma teead'1f ederdi. 

YenJ gelenler de sanki kırk yıllık ah
bapmI!Jlar gibi onu sel&mlar, o da kasketi 
nl oynatarak ıelAmlarma mukabele eder 
ve güzel hikAyeleriyle onlan oyalardı. 
Thys Huibers'in bulunmadığı hiç bir eğ
lenti yoktu. Böyle bir eğlentide herkes 
sustuğu zaman o hemen bir earla söyle
meğe veya heyecanlı hikiyelerinden biri· 
ni anlatmağa banlardı. O biltUn köytln en 
çok tanınan adamıydı. Hatt.A çocuklar bi
le yanından geçerken onu aelfi.mlamağı 
unutmazlardı. 

Kansmm öIUmUnden sonra duyduğu 

ıstırabla beraber nimdlye kadar geçirdi
ği hayata kareı içinde blr nefret de u
yanmıetı. DüştinUyordu: "Böyle bir felA
kete uğramak için mi, ben herkesi eğ
lendirdim.,, 

Karuımm ölUmllnden evvel hareketleri
ni hiç dilşUnmezdl. Fakat büyük acısının 
teslrlyle glmdlye kadar geçirdiği bUtUn 
hayatını tamamiyle bo~ ve manasız bu
luyordu. Onun bu feol dr.:-beyl bir gUn 

nasıl olsa yiyeceğini aimdlye kadar dU
r,ıllnmUg olması icab etmez miydi? 

Kansı veremden yatıyordu. Vaktlnıien 
evvel gelece l: bir ölilme mahkflm olan 
bu zavallı nahif kadın senelerdenberl has
taydı. 

Halbuki o vaktini dalma dışarda, kah
vede ve arkada"larıyl& gülerek ve eğ. 
lenerek geçirmiş, adeti kilçUk oehrin bir 
nevi soytarısı olmuııtu. Hakikat halde bu 
ıstırabı hiasetmemietl. Kansının ağıra

ğır ölilme doğru gittiğini biliyordu. Fa
kat onu böyle kayıtsız yapan ve bu haleı 
alf§tıran oey de fe14ketin IXSyle ağır a
ğır, alıetıra alıştıra gelişi değil miydi? 

Karısı öldUğU zaman, hayvant bir IBtı
rabın te~lrfyle, sanki sallanan bir vapu
run güvertesinde yUrilyormug gibi sende
ledi. Kulaklarında bir fırtınanın rüzgln· 
na benzer garib sesler vardı. ' 

Bu kadın öl<IUğU gündenberi ona karvı 
a§kının nekadar bilyük olduğunu hissedi
yor ve bu kısacık hayat zarfında onu 
takdir etmemiş olduğu için kendi kendi
ne dU§man kesiliyordu. Bu his ona birden 
bire gelmlııU. Bu azabm kendisini ömrU
nUn sonuna kadar terketmlyeceğinl bili
yordu. Ve o zamnndanberi de fgte böyle 
mağmum ve dürUşt bir adıım olmuştu. 

EvvelA h:?rkes onu t~selli etmek iste
mişti. Fnkat o hepsini evinden kUfilrler
Je koğınugtu. Artık kimle ona hJtab et-

mek istemiyordu. Yüzünde korkunç, 
vahşi bir ifade ve mağmum haliyle yan
larından geçerken köy halkı brujlanru 
sallıyarnk arkalarını dönüyorlardı. Eski· 
den onun ne~eslyle gUldliklerl halde ıılm· 
di onu taklid ediyorlardı. Hayatı çok za. 
yıf tarafından alml§tı. Onun gibi adam
lar bu karakterlerinin ergeç cezruırnı 

çekme~e mahkümdular. Ondan bahse
derken seselrindc bir ademi tenezzül 
vardı. Fakat o hiçbir şey bilmiyor, l:im
seyle konuıımuyor, arkadaıılarmdan hiç
birislyle karşılaşmak istemiyordu. Hep
sinden nefret ediyordu. Onlara sclilm 
vermek değil, yüzlcıini bile görmek iste
miyordu. Denize çıkmadığı zamanlar 
- o kılavuzdu - mağmum odasında, ba§J 
dalma ellerinin arasında dUşlinmeğe baş
lıyordu. Böyle zamanlarında herhangi bir 
eeye görmeden takılan gözleri sanki asıl 
kendi başının içine çevriliyordu. İçinde 

herhalde korkunç hadiseler cereyan e
den ba§ının içine ... DUşünUyor, dil~UnU
yor ve nihayet ağır ağır anlamağa baıı
lıyordu. Kendi kendine sorduğu bir yığm 
niçin ve nasıllara verecek hiçbir cevnb bu. 
Jamıyordu. Hayatın maverai gecesi için
de en ufak ve geçici bir I!Jık doğura bl· 
lecck bfr şey bulamıyordu. DilşUnceleri 
bir Umitslzlfk içindeydiler çe o öğrenmek 
arzusuna çarpan her ııcyin dağıldığını, 

parçulandıfını hissediyordu. 
O blltUn hayatınca Allaha inanmıııtı. 

Bizimki gibi, fakat daha büyük işler gö
ren; b!ztm beynimiz gibi, fakat daha ge
nl3 dllşUncn blr dimağa malik olan; bu
lutlar, denizler ı;e dağlar kadar bUyUk 1 

elleri ve insan isteklerine benzer şuurlu ' 
bir latekle idare edilen bir kadiri mut
laka... Israrla, bu Allahı düeUnUyordu. 
İmanın milyonlarca in.!ıan için ne bU

yUk bir ı .. eıu byu~ı o\du~ınu biliyor 

ve bu imana tekrar kavuşmağa uğragı
yordu. BUtUn bu insan hayatlarını ezen 
bUyUk acısı onu bırakmıyor, baı,ıına böy. 
le fellkeUer gelmesine müsaade eden bu 
Allahı ona kabul ettirmiyordu. Gençliğin. 
de başka blr Allah da öğrenmemiş oldu· 
ğu için Allahı yoktu ve ruhu bomboştu. 

Bu netice ona derin bir endişe veriyor 
ve içinde inanacak ve tapacak bir şey 
kurmağa uğraşıyordu. 

Deniz niçin gUne3 altında pırıldıyor? 

Niçin ay ıgığmda solgun bir yeşUll.k alı· 
yordu 1 Yıldızlar, uçsuı bucaksız feıa 

dünya, dağlar, ormanlar, nehirler, ıehfr· 
ler ve insanlar ne yapıyorlardı? Herblrl. 
içinde birer Alem t.a§ıyan bu milyonlarca, 
milyarlarca insanın sebebi vücudu neydi? 
Bu mtırabı niçin bu kadar bUyilk, niçin 
bu kadar tahammUlsUzdU. Komııuları, kU· 
çilk köyUn adam.lan niçin böyle müked· 
derdiler? HJçbirl ötekinin acısmı tama
mlyle anltyamıyordu. Niçin muhabbet 
eksikti? blriblrlerine yardım etmemeleri 
için ne sebeb vardı 1 Kendi de insanlar
dan nefret ediyordu. Onlardan ne istiyor
du? BUtUn bunların mana81 neydi? Niçi.D 
iyi ve kötU vardı? Niçin? 
lmanını kaybettiği gilndenberi dügUn· 

celerl bu dairenin içinde dolanıyordu. 
Hayatın manasını kavramağa boşuna uğ
raşıyordu. Sonra beyninin durduğunu 
hissetti. Kendini çıldırıyor zannetti. Bir· 
kaç dakika evvel kapadığı kapılan açık 
buluyordu; halbuki evde kendisinden 
bagka kimse yoktu. Bir gün karısının \'Ü• 

zünU duvar saatinin kadranı içinde ~ör· 
dil. Bu yüz gülüyordu. Birçok kere arka· 
smdan çağrıldığını duydu; fakat odada 
hiç kimse yoktu. Uzun geceler hiç uyu. 
madan yatağında yatıyordu. KAbusfar yU. 
zUnden yatağından nefret ediyordu. Ba· 
zan ter içinde uyandığı oluyordu. Bir gUo 
Uzerlnde bir dUgman var zannederek yor
ganiyle boğuıımuş, başka bir gUn de U• 

yandığı zaman kendini ayakta kapının 
topuzunu çevirir bulmuştu. Kapının c;a· 
lmdığmı duyınugtu. Fakat kimse yoktu. 
Hayaller görüyor, iç çekmeleri, fısıltılar, 
hıçkırıklar ve kahkahalar i~itlyordu. Ba· 
zan bunlaTı o kadar sarih olarak duyu. 
Yordu ki içine ruUthiş bir korku geliyor, 
dua etmek fstfor, kime dua edeceğini bU
mivor ve kUfrediyordu. 

Böylelikle yanın sene geçti ve Thys 
Huibera gitgide daha garib bfr adam ol-

du. ?üaamafih işinde §Utırunu asla knybet
miyordu. Denize açılır açılmaz yUzllnlln 
manası değişiyor, normal bir hale geli
yor ve kimse ondaki gayritabiillği farke
demlyordu. Ve hakikaten kimse onun 
ruhi hastalığından şüphe bllc etmiyordu. 
İnsanlardan cüzamlıdan kaçar gibi kaçı
yor, onlardan nefret ediyor ve korkuyor
du. KUçilk köyün sakinleri bu kadar şen 
ve eatır bir adamın nasıl olup da böyle 
mağmum bir hale g<:lebileceğhıe şq. 
makta devam ediyorlardı. Fakat o ken
disinin, bütün ııakalarma ve ıahlrl neşe
sine rağmen daima mağmum ve melAn· 
kolik bir adam olduğunu hissediyordu. 
Neşeli senelerinin hatırasına tahammUI 
edemiyordu. 

Bir gUn karısının ölümünden duyduğu 
bUtU;n IBtırabm şimdiye kadar geçird* 
hayata kaıeı hissettiği bUtl.in nefretin 
kaybolduğunu gördü. Birdenbire bilsbU -
tUn başka blr Alemin içine atıldığını his
setti. Biltiln heyecanları değişmişti. Bu 
halin delilik olduğunu zannediyordu. 

Bir gece - karısı öleli altı ay olmuştu • 
korkunç bir rUya gördü, rüyasında lima
na götüreceği bUyilk bir gemiye tırmanı
yordu. Bagı kUpe3te3''0 vardığı zaman 
yolcular (horra) diye bağıracakları yer
de ona söğUyorlar, onu tehdid ediyorlar
dı. "Kılavuz bir delidir, bizi bir kaya ü
zerine atacak.,, 

Adamm biri böy~e bağınyordu. Ba&ka 
biri: dur bak, bak. Eti yok. Elleri kemik. 
Bu bir iskelet, başı ölU kafası.,. 

Bir kadrn: "ölilm bize kılavuzluk et • 
mek istiyor., diye bağırıyordu, denize._ 
Denize. Eğer o bizim kıla\'uzumuz olur
sa muhakkak gemimiz batar.,. 

Birçok ses: "Denize denize .. .,, diye ba
ğırıyordu. 

Yuzüne tilkUrUyorlar, birisi onu vura
cağını söylilyordu. Fakat hiçbiri ona do
kunmuyordu. Bir an kalabalık tehdidkAr 
blr vaziyette etrafında durdu. Fakat bir

den hepsi kaçıştılar. Omuzunda bir elin 
temasını hissetti. Bir el onu iskeleye 
doğru itiyordu. Arkasında ayak 11esleri 
duydu. Döndü, baktı, kimse yoktu. Mer. 
divenlerln ilstUnde :r;ne ayak seslerini 
ve gtiçlükle çıkan birinin nefesini duydu. 
Tekrar döndü, baktı. Kimse yoktu. lske
lcnin tistUode tA kulağının dibinde bir 
ses işitti. KuvvEıtll bir korkunun tesiri al
tındaydı. Başını çevirmeğe cesareti yok
tu. Bu canını acıtan. şimdiye kadar ben
zerini hiç işitmemiş olduğu bir sesti. 

Bu tıes konuştu. Ona ağır ağır fakat mu
kavemet edilmez bir şekilde yeni, yepye
ni bir heyecan aşılıyordu: 

"BUtUn insanlar senden nefret edlvor, 
sen de onlardan nefret edivor.9\Jn. Ni~ln 
onlara RU kayalar f~fnde kılavuzluk ede
rek iyilikte bulunuyorsun? Onlar senin 
fçlıı ne yapıyorlar? Seni tahkir ettltf'r. 

tehdJd ettiler; fçlerfnde serıd~ 
tfriJI • 

etmlyen bir tek kişi yok· N " 
lan bu kaynlıklardan kurtarO 
kılavuz bir gemi:ri herkesten 
rın arasından geçirir ve oıııJ ..J 
çıkarabilJr. Fakat yin~ bir g'd 

kesten i:ri batırmasını da biılt 
musun? anlıyor musun? sarıJ 
nı da veririm. Her istediğ~ ~J 
kadirim. Sen onlarla ~ "'ıl 
sin, çtinkU sana mclekieriJJl1 ·JJ 

ateJI" 
ğim. Onlar seni denizlerin 

recekler. MUkAfatmı verece~ 
sırlarca evvel öbür kılaVU~ ~ 
bi bu dlinyanm bUlUn zengtnli ıJ 
mlyorum. ÇilnkU bunlar da şuil_ 
it olan her şey gibi fanidir· s' 
en bUyilk arzunu biliyorıı~· ~ 
bulmak istiyorsun. Pek fılll
göstereceğim,. Kadir, korl<Ull~ 
rın mukaclderatını kendi ar' 
idare eden bir Allaha .. Bir ~o/. 
kararını bana söyle. zun dil§ tf 
cet yok. Zekftm o kadar kesltill 
bir hale getireceğim ki bir jtl 

sana kafi gelecektir. dtişilrı~ 
Ve ses ssutu. O zaman tf 

ölllmiln içine girdiğini hisset ~ 1 
Sonra birden uyandı. Ağlsı' stf" 

de mukavemet edilmez bir 1 
Fakat bu arzu birdenbire g~ 
zucu bir kahkaha duydu. J. ~ 
duğunu zannediyordu. Fakat ;o; 
dlsi olduğunu anlıyamamıştı· 
nl kaybetti. del 

Ayni ak§am köy saklnleriJI~ 
nun tenha bir sokakta uerıe~ 
Mütemadiyen gülUyordu <;e ti 
larmın Ustunde yaldızlı kl~ 
mI!J bir iklil vardı. Şahane 1., 
le bir kral mantosunu taşJtlll1f, t 
rindeki deri ceketin kcnarlıırı:J 
du. Arada bir gUlmesini keser 

ler söylilyordu. ~ 
Onu gören adam ne s5Y1 ıJC 

urı yamıyordu. Boş yoltin ust 

korkunç ve haşyet \'erici ~o 
vardı. Adam ihtiyatla ~Jfll 
sözleri vuzuhla işi~ti: ~! 

"Bunu yapacağım! yapa 

vallıya acıyan adam onu e~~..J 
için yaklaştığı za,pıan öteıd , . 
kmlcım gibi parlıyan yeşil 
na baktı ve sonra kaçtı. 

*** "" Bu, Thys Huibers'ln ilk '1f ~ 
delf hallnde görilnUşU oldU· 11' 
her zamanki mağmum ,.e ~ rsı-7 
ve deli beyninin içinde ~ .,.ıJ 
ği caniyane projesiyle kıla 
biniyordu. , ,

1
,.rl' 

Gaulols gemisinde ııurrs .. ~ 
nan ve bir kurtarıcı gibi bt 
vuz t.şte oydu ..• 



Yarı ciddi, yarı şaka 

"Meğer sen de masal-
1cın ı n biri imişsin ha !,, 

Yazan: Osman C~ma o ~a'f~uuo 

adındaki 

nerede ı Bir adam vardır ki bu, beni 
görse hep ayni ~eyi sorar.: 

- Siz arnkatsınız değil mi? 
Ben de bu adamcağıza her ,·akit ayni 

CC\ abı veririm: 
- Hayır, ben avukat değilim, muhar 

ririm! 
Benim bu cevabımdan sonra hemen 

bir: 
- Affedersiniz! 
Bastırır. ben de: 
- Estağfurullah! 
Der, susarız. Fakat ikinci bir bulu~ma 

da, gene aramızda ayni sözler geçer: 
- Siz arnkatsınız değil mi? 
- Hayır, avukat değil, muharririml 
- Affedersiniz! 
- Estağfurullah! 

nu teşkil eden istasyonlarının yerlerini 

tayin etmek milmkUndUr. Televizyon askerlikte 
.\ske " kullanılabilecek mi ? 

ır s ahada TeıevDzyonuırn ta'ltbD ~D liile MlUIVaJlFlFak 
coıan memDel}(et, milıstak~eı bir lfi.l aır~te 

Bu o kadar bilinen bir hakikattir ld or
duda ve bahriyede, çok mUhim emirlerin 
telsizle göndenlmesi mahzurlu görülUyor, 
halta menediliyor. 

Bütlin bu mnhzurlar televizyonla gide
rilmektedir. Televizyon istasyonunun ye
rini de raydogonimetri ile keşfetmek ka· 
bildir. l!'akat bunun için televizyon neş
riyatının uzun milddet mütemadiyen de
vam ettirilmesi lazımdır. Halbuki, tele • 
vizyonla ne!lrcdilen bir emrin alınmasın
da fotoğraf kullıınılırsa neşriyat çok kısa 
silrecek, bu müddet zarfında da radyogo
nimetriyle müşahede yapmak mUmkUn 
olmıyacaktır. 

A.skerıııc Oısl:ünllYığü temlrrn e©Jecekfclr 
nı ı llnıı bu .. 
d' Cadtarrnda '

1 
gun fennin bütUn ye- ı da parça parça neııredilebilir ve yine der- raf edilmiş bulunuyor. Çünkü, bir şifre-

ı r, Çünk.. .n stıradeyı düşilnmckte- hal fotoğrafı alınabilir. nin düşman eline geçmiş olmak ihtimali 
re u fnüstakı • 

ıının l l)tı ıc ı bir harb ilim ve j l{e§İf tayyarelerinden alınan fotoğraf her zaman için variddir. Mesela, umumı 
y F'rıı.nsıı ~~Yle olacaktır. ve bunlar vasıtasiyle çizilen krokileri de harbin başında, §arki Prusyndaki hare -

1 •ıd1b"l ı;0; aı::ııerinden A. 1'' ic-ı<1cl geri dönmek için vakit kaybetmeye lü- katta Almanlar Rusların şifre anahtar-

le'1zlanun 
8 

\·erici bir ynııda te - zum kalmadan. çekmek lazımdır. larını bulmuşlar \'e onların telsizle gön-
eceıo. • skc rlikt - . i 'l' ~'ini giiuı e nasıl kollanılabi- Hatta belki bir gUn çekilen resmi doğ- derdiklcri bütün emirleri ögrcnmışlerd. 

l't\. eıe\'fzy0 : n geçiriyor : rudan doğruya tayyareden televizyonla 1914 de Fransnda dn nyni hadise ol -•'4:ıı:ı,.. n, labornt 
l~ "\'e tatbik Uvnr i§l olmaktan nakletmek kabil olacaktır. mu§tur. Almnn crkanıharblcrinin §Üreli 
•ı:ı~dor. Fakat ~~nS~basına konulmu§ bu- I telgraflnrı Fransızlar tnrnfındnn alınmış 

Yukarda işaret ettiğimiz neticelere 
varılabilmesi için fıletlcrin mükemmel 
bir evsafta olması ve kafi miktarda bu
lunması liı.zımdır. Bundan başka, ii.letle
rin gerek sıklet, gerk biçim itibariyle, ta
eınmasmdn zorluk çıknrmamalıın icab e
der. 

tıııı""h ır. Ve h ~ Uz başlangıç nokta- t Şüphesiz ki, televizyonla gönderilen ve mükemmelen okunmuştur. 
laçt enuı bü .. k bir resim aslındaki netliğinden kaybeder. 

tıaı._. ır. l{uıı yu terakkilcre ·- f k rl b' t · Fakat, tcl"\'1Z0 vonun ıeıun· c ı·.,arct olu-"lllt o1ına anına u 1 • Dıgcr tnra tan, as c ır ayynrenın re- ... .; ,.. 
~ le y sı da b su lennın ince ve sim almRk için oldukça yükseğe çıkma-
l~ı- a"aş Y\J..ı•t u Sahadaki çalışmaları r 

~Yorı " ' 11 rnekted' B • sı lazımdır. Bunnu televizyonla resim gön 
t?ıad.ı 11zc71 d ır. unun ıçin te-
lıı~~~e lt/bariJ'.J Ckl t etkiklerin para ve derilmesi üzerine tesiri olup olmıyacağı 

ccıır c tesvik edilin . • · da ayn meseledir. Fakat, bu gibi mah-
lJ1111 • azımgel~ \ 

f.1_ tııı i 1 .zurlar dıı hıılledildlkten sonra, bir keşif 
-c~ı~, ç n dcı di .... e 

nacak bir şey dııha ,·nr ki o dn şudur: 

radyogonimelrl ile, neşredici bri istasyo
nun hangi istikamette bulunduğunu tayin 

etmek kabildir. Birkaç radyogonimelri 
mUşnhcrfcslyle de neııredicl istasyonun 
nerede bulunduğu tayin edilebilir. )'oıı;;: letıı.kkıs· .J biliriz ki, tayyare ve tayyaresinin aldığı resimleri birer birer 

~ardtııı te1tihnu1~:de olduğu gibi, televoz- televizyonla göndermesi mümkün olacak- Diğer taraftan, her telsiz telgraf istas. 
llıetıe...ı~a lhliya,. de de hükümetlerin tır. Bu suretle bUyük bir zaman kazanı- yonunun, kendisini tanıtmak için bir kc-

Bugünkü1lıalde bütün büyük devletler
de bunların temini için hükiimetlerle te
levizyon tatbikatı mUesseselcri arasında 

tetkikler yapılmaktadır. Şilphesiz ki bun
lar gayet bilyük bir ketumiyet içinde ce
reyan etmektedir. 

''-11 b· " Vardı lacaktır. ı· k ıı 1" d Çıi kU b' k c~t Bek dytc b' r. Fakat, hUku- ıme u anması azım ır. n , ırço 
hada b ilde teıe\~ Yardımını icab ettire- Görüyoruz ki, daha şimdiden, telC\·iz- telsiz merkezleri vardır, bunların birlbi-

Televizyonun askeri !labada tatbikrna 
ilk muvaffak olan memleket hnrb zama -
nında kendisine yeni bir muhabere vası
tası temin etmiş bulunacaktır. Bu. öyle 
bir muhabere vasıtasıdır ki, sUratiyle ve 
gizliliği temin etmesiyle büyük bir zafer 
amili olacaktır. - A. Xir-.~cn 

C:~r it faydası ~onun acaba askeri sa- yonun. bugUnkü hı:ıliyle bile, tebliğlerin rinden ayırd edilebilmeleri için ayrı n)Tı 
lçi.ıı C>l: bugu 

0 
acak mıdır? telsiz tr'lgraf ve telefondan daha ~abuk parola kullanmaları icab etmektedir. U-

b teıe .. n, gerek • k . 
l'kli \ ~.Yond la ın hır istikbal t nnklinde bilyUk bir yardımı olacaktır. mu mi lıarbdeki tecrübeler göstermiştir 
~tıY~bititiı:? an askeri bakımla ne Bunda, bilha~sa şifrl'.' mahzuru da berta- ki dilşmanın bir telsiz şebekesinin ,.e o-

.ı rrnn "O 
~e u " sa ~er· 0 lirnet 1ııııa11 •nt' teıcviz relik kUçUk blr per- , 
hır h !!eyıerı al Yon1a resimleri naklo
hlttıı;~rbde dUşrnl'llak kabıı oluyor. Fakat ' ~l olnJ b an Sahn 

~iıı:ı<lik tı Vaıııtayl .. sındıı neler olup 
~le,,.~. 1 haıae dün oğrenebileceğimi. 
ta .... r ~0nun b . !!Uneıneyiz, ç·· k-

·cı ınd UgUnıtu . un u, 
\'e bıın a verici bi ŞCklıyJe, dilf?man 
'ıııealt tı lılctenıeM r televizyon makinesi 
~ bu n buıun • 
a neı 8Urcued' . rnası lazımdır. 

l3 er ot ır kı dU 
llıi} Up blttığ· ' enıan tarafın-

~ St iltı ıı ancak ıni 6ğrcnebiliriz. 
ı~ rne k tele, iz . • 

ltıe:ye r ez ara
8 

) on bıribirinP-
lıa~a İ8 Yarıyor. v ındakı neşriyatı nak-

tlfad e bund 
Aıca ... 1 e rnurnku an da askeri sa-

eıııl'lıı l teıcv· n olnbillr. 
tı sur . ızyonıa b' 
h a1thııltıa :tı ve icab ır tebliğ veya 

ıı "ıtıı bııır. 'rı>ı ederse bir kroki 
ll r v~ . evızyo 1 

.ırıu la t"bliğı n a neşredilen 
t111lliğ1 ~ lınrıgt tel ev~ r.c.srn~ de alınabilir. 
lıı tı o cııı olduğu i ·~on ıstacıyonundan 

nısI>et Çin de , . 'teı lcı art \ esıkanrn kıy 
~ 11 eviı:l'orııa acnktır. 
~tir tebliğ eğ neşredilen b6 ·1 
ti a <>lıı er kısa 1 ~ e bir as. 
'ay nıır. ~akut se )alnız okumakla 

aı ıı ıı lüz uzuns r 
ıı., r:ı. Urn Yok a ıızta dur • 

ı:: nı. Qu d . tur. De h 
~ 'U r a bır iki r al fotoğrafı 
til~- <>toı:. san!•· l'k . 
ti '«l. g"<:' 6Tafçılıkta _, c ı ı•tir Bu-

Ct içi ırtırnı•ııi d resrnın yıkanıp ka-
t~ı llde e _.,v t 
l e"lz,, Yarıııahıı . e kısn bir müd-

ı~r .ronıa b trıckı Pd' 
,, oıı 1 r Pilli ır. Bu suretle 
il li' "cya t r veya 

biJ,. ı-tgrart tebliğ tt'l~iz 
l:}İ~tr C"k•ir. an daha Çabuk SÖn. 

~ 1~ıt> tl\~ıır,,. 
ilin l'lıtktj k n n'""lr V('\• 

1 ııa'ttı abıı "ld - n tebliğin tcl-
"I ınu ugu h ld 

"· l:yonıı l"rıkUıı '>I,.. a e bir kroki-
"'" n bu ıı,n,.a • . Cihetten . gına gi)rp te-
"a tı:ıın bı UııtlınlügU aşikar-

llt r 'rnrtn 
hıı \\' leJııızı" 
' n:ııı ~rııı ~~kltrr nakıı hU~ ük bir 
lı llta !$lf .... rk"n !'ffrı>ı Olduktan ba§ka 
ı:ıın '"lllntn erırn"ııi 1 

'!Ut·~ ÇÖzUlrn · · a ındıktan 
llatbult~l'lttlr. C'11J de o nispett,. 

ı, aynı 
Uzun 

lebııg televizyon-

Alkolden qelen halsizlik 
Alkol, hele ~arabın içindeki 

alkol, az miktctrda clunca in-
sa.1a neş·e verir, kuvvetini ve 
halini artırır. Onun için, iki 
defa tahammür etmiş Şdrap 
demek olan, şampan}&yı - az 
ancak keyif v>erecek der::cede 

olmak şartile - yeni evlilerin 
halsizliğine karşı iliç olarak 
tavsiye ederler. 

Fakat a lkolün miktarı ço -
ğalınca, şarabın içinde!<! al· 

kol ce ·~·l ;.~ . i•. ceğişir, halsizlik getirir. A!il:, belki kendi
si bir sarho§lul. olduğu için, alkolün verdiği sarhoşll.!ğu 

hiç iste.n ez ... 
Bunuıı uıbi alkol icmck her gün devam edince, her 

b -

gün in5an 54rhoş olacak kadar içmese bile, biriken alkolün 
tesiri, oin.lcr çok içiler.1 alkclün tesiri gibi olur. Her giln 
az içmekl~. insc.n vakıa aklını ~uurunu kaybetmez, fakat 
a~k C:uyg•ıı:ı• akıldan daha n:ı.zil:tir, ondn öne" müteessir 

olur, ins:ınl' haisizlik getirir. 
B:nı ir mısal içinden ayırdığım, şu bayın hikayesini 

dinleviniz. f>.dr, tab'i, size lazım değil. Kendisini de şii!>he
siz t;mınazsınu, fakat ona bcnzerkrden baz ılarını biraha. 

nelerde gö :~bilirsiniz: 

P.u b;y yiımi dört ya~mda. Babasıı:.d~n kalmış . şura
da bu·dtla, b!rka<; mağa-:asr. belki bir de büyücek apartma· 
nı var. Onu, için kendis:ne bir :ş de tutmamıştır. O ya§ta 
insan. si;ph .. ı;iz eğlenmek, hoşra vakit geçinn"k ister. O 
da öyle ıa Hyor Genç va~ırı·la ke:-ıdisini nikahlı bir kadı. 
n•n e"':r:n· ba~lamamak iizere evlenmemiş de Devamlı 
metre'>: rle \·oktur, çünkii rN·t·esler r'e rrk defa insana a
vak ba~ı olut . l nQan v=rrrıi rört ··a<:.m·'a ve babac1an kalma 

birkaı: n.,:::.a·<ı ... ııibi olı•n"a ke,aHne ar1t~:fa.ş mı bula"naz' 
n;r iki vıl. o ~e .. ;ci ecl!rle isi yclu ... da gidivor. Fakat 

birkaç a\'Cı:l·ı\.cr i. 11:cıli a:ttil·ce azllmıc; ve artık hiç kalma
mı:.. onun irit· hrl.ime 1-asvmuyor: Tclihi iyi olduğu için· 

Yazan: Dr. G. A. 
zaten kcadisine gelir bırakmış bir babanın oğlu olduğun
dan belli· kötü bir hastalığa da hiç tutulmamış. Yalnız ak
şamları - tabii en iy.is:ndcn - sekiz on kadeh rakı içiyor. 
Yemek ycrkeu de ~arap. Yemek üstıine bir iki viski ancak 
hunlara yav?..ş yavaş alıştığından hiçbir vakit sarhoş ol -
maz, yal;-;:z keyifli ve neş'eli lrnlır ... 

Bu gendn halsizliği, kendisini sarhoş etmiyen fakat her 
gün tekraıla~drğı için viicudun<la brrıken alkoldendir. 1s
batı alk'>ld:-:-ı. vazgeçince halinin geri gelmesidir. Bir ay 
rakıyı, ~arahı viı::kiyı bırakıyor, halsizlikten şikayeti de 
kalm·yor .. :Buna, te~adiıf demeyiniz, çünkü, hali geri geldik 
ten sonra, önce'ki şikayetinin içkiden olduğuna kendisi de 
inanl7'ak istemiyor ve sevgili kadehlerini, şarap ve .,. iski 
bar.tlaklarııu yine oksamağa baslıyor. Bunun üzerine hal. 

sizlik •ekrar geliyor., 1 
Adeta fence bir Hiboratuvar tecrübesi ... İçkiyi yine. 

bıraksın, direceksiniz. Fakat. insanın vücudu tecrübe 
ta:1~ası öeği:dir. Tekrar bıraksa bile fayda vermez, halsiz

lik artık yrrleşmiş gibidir, Uzun müddet, ı:ılnrz içkiyi 
bırakın:\ktau baş~rn, tedaviye lüzum olur. 

Alkol aşkın dü~manıdır. Aşk içl.i ile nöbet bile ka
bul etmez. lçki içene darılır. içkiye tövbe etq;,ir.e bir de. 
fa inans.:ı l' i:e, tö\·ueri bir kere bozt!uktan sonra ikincisine 
artık i11anmaz. 

Or.un için insan ya aş!~ı. ya iç1.iyi tercih etmelidir. 
ikisi bir ?.raya getirilemez. 

Za•t'n c:.şk. yalnız alkdden değil. keyif veren öteki 
mad-:lelerle ue, kokainle, morfinle ve eroinle <!c gt>çine
mez. Onları kullananlnrda da halsizlik olur. 

Cıı::lrın ilk zamanlarda neş'e ver.d' ğinc, aşk arzusu
nu arttırc!ığma inanmak pek eaflık olur. Bu, aşkın kt>n. 
disinden b=-:jka türlü ~evke inananlarla istihzasıdır. 

Hayatta gerçekten yalnız bir türlü zevk varrlır: 

Aşk ze rld .. Ondan ba J'-asının verdit7i zevk aldatırıdır. 
Zevk v!rir diye sanC:ı1ınr-: o maddelerin hepsi ask için de 

bütJn h::ıyat için de lıirer zehirdir. 

Kendisıle ara sıra. akşamları bulu5tuğu· 
muz yarı kıraatlmnemsi, yarı kaln·crn i 
bir yerde, belki bir yıldır aramızda tek· 
rar edilen bu sözlere rağmen o. gene gp· 
çen ak~am bana ayni süali sordu: 

-Siz avukatsınız değil mi? 
Bu sefer dayanamayıP. herifin kul::ı~,. 

na haykırdım: 
- Hay1r! Ben avukat değilim, muhar-

ririm be adam! 
Ve bu sefer o. bana affedersiniz! demt'" 

yip lafı değiştirdi: 
- !\luharrir mi? Yani muharrir demek, 

klitibiadil falan demek değil mi? 
- Hayır! muharrir demek ... 
Sözümü kesti: 
- Pardon, pardon.. Muharrir, yani 

gazetelere yazı basan ... 
- Eh.. Aşağı yukarı biraz da o de· 

rnektir. 
- Sen hangi gazeteye basıyorsun ba· 

kayım? 
- Hangisi rastgelirse? 
- Ne demek hangisi rastgelirse, yoksa 

sen gazetelerin hepsinde ortak mısın? 
- Hayır, canım, hangi gazete benden 

yazı isterse ... 
- ~e gibi yazılar basarsın sen bu gaze

telere bakayım? 
- Ne gibi olursa! 
- Şu karı koca kavgalarını falan, nan 

da sen mi basarsın? 
- Hayır! Onları başkaları basar! 
- Otomofil, tram\'ay kazalarım falan 

nan? 
- Onları da başkaları basar! 
- Satılık evler, kiralık dükkanlar fa· 

lan nan?! 
- Onları da ba5kaları! 
Masanın üzerinde duran bir gazete· 

nin son sayfasındaki ilan yazılarını gös· 
tererck: 

- Galiba sen bunları basıyorsun? 

- Onları da ben ba:3mam! 

- Ya sen ne basarsın ya? 
- Bne büsbütün ba~ka şeyler basa· 

rım! 
- Anlaşılan sen de\'leUerin ka\•ga, gti· 

rültüleri, barış. görü5leri falan nan gibi 

şeyleri basıyorsun! 
- Hayır! Onlar da benim işim değili 
- Şu halde .• Ne kaldı ki basılacak? 
Elindeki gazetelerin iç sayfalarım ka· 

n"tırarak bir futbol yazısı ile reesmini 
~ 

gösterir: 
- Yoksa sen bu topçuları falan filan mı 

basarsın? 
- Hayır, hayır, onları da değil! 
Başka bir sayfadaki şık sinema yıldıZ"' 

!arını iı;aret ederek : 
- B~ldum, buldum, buldum. Sen mu· 

hakkak bunları basryorc:un? 
- Hayır acanıın, benim onlarla hiç 

alfıkam yok! 
- Başka ne kaldı ya basılacak iki gö· 

.. ? zum. 
- Senin anlayacağın ben, gazetelere se 

nin hiç de aklının ermiyeceği şe) !eri 

basarım! 

- Benim aklımın errniyeceği ~e~ !~r ne 
olabilir ki? 

Hemen cebimden kendi gazetemi, ~ani 
bizim 1 labcri çıkarıp onun ikinci sayfa
sındaki Nurullah Atacın bir yazıc:ını u· 

zattım: 

- J )te ben gazetelere böyle yazılar ya· 

zarım! 

Adam Nurullahm bu yazısını biraz süz
dükten sonra yazının başlığını heceliyerek 

okudu: 
"Bir ... ma .. sal.. Kita .. bu .• ,, 
Ye biraz, bön bön yüzüme baktıktan 

sonra: 
- Demek dedi, sen gazetelere bö)le 

masal kitabı gibi şeyler basarsm hn! 
- Evet, onun gibi şeyler basarım! 
Bu defa herif ne dese beğenin,iniz. 
- Tuu Allah mü:ıtahakkını versin be! 

Ben de ı;cııi aklı başında sözü. sohbeti 
dinlenir. kendisine iş güç danı~ılrr bir a
dam sanıyordum. Meğer sen de mac::alcı
nın h!riymişc::in. 

Deyip de yanımdan uaklaşmasm mı? - . . 
Nurullahın kulakları çınlasın! Ya heri· 

fe o giin tutup da Haberdeki kendi yazı
larımdan bir fantezi. bir mizah yazıc:), ) a 

but büı;bütütn komik bir şey okumu5 ol· 
sardım ne olacaktı? 

Osman Cemal KA 1'GILI 
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Sultan Mahmut, hayatını kurtaran 
Cevriıji baş tacı etmişti 

BabUuuade dıgmda cUlftl!I olurken 
Darüssuade ağası Mercan çıkageldi. A· 
lemdar Mercanı görünce beyninden vu
rulmu§a döndU. Demek hal! bu heri! 
sağdı, hAIA bu 1Afn1 gebcrtmeınişlerdi? 

Haykırdı: 

- Bre mUnatrk, zındık, kahpe evladı. 
Burada ne tein var'! Haydi yıkıl padişah 
civarından. Vallah cUHhıu lliye hUrmetlm 
olmasa 11eni paramparça ederdlın. 

Mercanın MU patlamıştı. OnUne gelen 
bir kapıyı açarak kayboldu. Alemdar pa. 
dleab Mahmud& dönerek: 

- Şehid mazlum amcanm kanma gt. 
renlerln Wfeslni kılıçtan geçirmeme fer
man et padifahrm. 

Mahmud gWerek cevab verdJ: 
- El'aceletümlneHertan ve etteennil 

mlnerrahman ! 

Fakat ltGee kethllda bOG durmamış ve 
katlllerln aranılması ve tevkifi işini Uze
rlne alm11tı. 

Bqçuhadar Fettah, Kabata.tta çeame 
Uzerinde Salih ağa eahllhaneslne mutta
ııl bir evde (1), hazine veklli zenci 1\e
zir U.skUdarda, Bostancı Mustafa Soğuk
çeeme ocağında tevkif edilerek bostancı
bqı mahpeslne sevkolundular. İmrahoru 
evvel Mehmet de Babılllye çağnlarak 

baziııe odumda tevkit olundu. 

Ertesi gUn sultan Selfmin cenaze me
raslmi yapılacaktı. Malımudun fermanı 

~ıktı ve Alemdar aerdan Ekrem oldu. 

Belki M:ahmudun hUnktr olması oka
dar mühim defildi. Fakat Alemdarın 

serdarlığı çok mUhlmdL Devleti allyenin 
perl§anlrğmı bekllyen dU§man kuvvetleri 
bile Atemdarm serdarlığı kargll!mda yer
lerlıU terkederek döndUler. Alemdar or
dusunun 11akam yoktu. Tuna boyunda boy 
fflçUameye kalkanların boyuntan uçunıl-

muıtu. '.Alemdar işte Myle bir serdarı 
ekremdl. Pqa BabıAllye gelir gelmez 
icraata baolamıe, 8nce sultan Seltmln kat 
llne sebeb olanlarm he.sabmı g5rmeğe el 
abru§u. Oyle ya, bunlar ayni ıamanda o
nu da 61dilrmek l!temtelerdl. Kaç kere 
Alemdar ö!Uınden ya kl5se yoluyla, ya 
bir bqka tesadU!le yakasını kurtarm~tı. 
Bu mel'unlara hlll iz.in vermek caiz mı 
olurdu! 

Sekbanbqı ve birkaç RumeU 11Uvarlst 
evler basarak, dükklnlar açtırarak Muı. 

ta!a tar&ftarlanndan suikasde teşebbüs 

etmişleri yakapaça mahepslere sUrUkıtı
yorlardı. 

Bilh&Sl!la Ebe Selim ve Eyüboğlu Deli 
Mehmet, valdc kahveci baaısı Abdürrah· 
man, Muıtafanm kabvecibaşı.sı Süleyman 

aranıyordu. l 
Cevri kalta, Alemdara gelerek onu 

büsbütün çileden çıkaracak bir haber 
vcrmlgtL 

- DevletlO, sorgucu hümayun ve ba
zı mücevherat çalındı. 

Gilnlerce takibat yaptılar. Nasıl olmaz 
işti bu? ... Alemdarın belini büken, bu hır
aızlığı kendi askerinin yapması ihtimall 1-
di. Sarayda askerinden ba§ka kimseler 
yoktu. Enderun halkı kendi hayat endi
ıelerlne dU§tUkleri için padi§abın sorgu
cu ve mUcevheratıyla nereden me~gul O· 

labileceklcrdi? 

Alemdar bclkl askerinden yüzlercesini 
kırbaı;:la dövdilrdü. Iliçblr iz; bile buluna
mıyordu. Alemdar nasıl serdardı böyle? 
Birkaç katili bulamadıktan, çalman padl
eah cayasmı ele geçiremedikten sonra o
nun seraarhb'1 kaç para ederdi? 

Alemdar Cevrlden rica etti: 
- Bu .lşl yine sen yapar.sın. Saray için

desin, Mahmut yanındasın. Gözle, gözcU 
koy. Ele geçerse mel'unu bana mmarla. 

Fakat mUhim bir bA.dise bütun bunla· 
n unutturdu. 

Cevri kalfa eöhret JUbariyle belki A
lemdardan sonra geliyordu. Sultan Mah
mut kendi hayatını kurtaran Cevrlyi baş 
tacı etmlatl. 

Alemdar da, lklncl defa fevkalMeliğinl 
gördUğil bu kadına kat'§r sonsuz muhabbet 
ve hUrmet duyuyordu. Eğer Cevri olma
ııaydr, katiller Mahmudun da Selim gibi 
derl.ııfnJ yUzeccklerdi 

Cevrl kalfa Mahmudun hayatmı kur • 
tarmrıs olmaktan gururu duymuyordu. 
Hattl padişah Mustafanrn kendine fazla 
yUz vermesinin haremde iyi tesir yapmı

yacağnu dlleUnerek kaç kere padişaha: 
- Benlm eaad tim hUn'ktuım. Bllirlm 

ki bana Jltifatı aahanen bilyüktUr. Fakat 
her yerde izhar buyı.ırup nafile yere et
rafımda kin hi'ı.sıl etme! demişti. 

Kin artık para eder miydi ya? Mahmut 
padişahtı. Cevrlnin kılına halel gelse ba
remi berhava ederdi. 

Fakat hAdise hiç de böyle tecelli et -
memletl. GörUldU ki Mahmudun padişah 
olması bir kadın kalbini yerinden söküp 
atamaz ve kıskançlığın önüne geçemez. 
Haremde bu hfldlselerden sonra bir ~aş
kınlık hbıl olmuştu. Klm Mahmuda ka
lacak, kim nzad edilecek ve kimin boynu 
koparıhcaktı? 

ÇünkU birkaç gilndenberldir Cevri kal
fa haremi hümayunda derinden derine 
bazı tahkikatla meşguldü. O çok biliyor
du ki aultan Sellntln katlinde parmağı o
lan birkaç cariye hala ııaraym nlmetile 
pervcrdeydi. Bllhaasa bir haftadanberl 
odasından çıkmıyan ve kimsecikleri yanı
na lstemlycn bir cariye nazan dikkati 

celbediyorJu. Gillefşan adındaki bu kız 

sultnn Mustnfanın kahvcclba§Il!ı SUloy • 
man ağa yoluyla 11araya alınmı§tı. HenUı 
yirmi ya§ındn kadardı. Gilzeldl, hem ço:ı 

güzeldi. Şiire, musikiye merakı o kndar 
fazlaydı ki, kaç defa sultan Selim onu 
yanma almış ve divan edebiyatı talim et
ml§, musiki !a11ılları öğretml5U. 1ete GU. 
lcfşan bu aralık genç gehzade Mahmudu 
görmUş ve sevmişti. 

BiltUn ruhu yalnrz bedii şeylerd~n zevk 
alırken gnrib bir tecelli ile yalnız ava, 
atıcılığa, harbe hcv\lsli şehzadeyi sevi -
vermişti. 

Kahvcclbaşı Zağlı Sillcyman ağa, GUr
cUydil, GUlcfşauı sırf menhus emellerine 
alet etmek üzere saraya aldırmıo ve Se
llın vakasına da sokmu§tu. 

Bu kndınm Selimin katllnde bUyUk rolll 
vardır. Cevri kalfa bundan §Üphclfydi. 
Fakat, hasta bir kadına da şu sırada aa
tnşmnk doğru olamazdı. Onun iyileşme
sini bekliyordu, ama, kadtn da bir türlil 
dUzelip ortalığa çıkmıyordu. 

Cevri, arada sırada Silleyman ağanın 

Glilefşnnı ziyaret ettiğini görilyor ve bu 
yüzden şüphesi artıyordu. Maahaza kaç 
defa klS!ıe kethüda Ahmet efendiyle bu 
vadide konuşmuş, köseyi kendi kanaati
ne yntıramamıştı. Köse diyordu ki: 

- BlgUnah olabilir kalfa. ÇünkU kadı
nı ımraya aldıran Stileyman ağadır. Ka
dmm ne olduğunu hi.lmiyoruz. Onun da 
bir GürcU olduğundan iştibah edilemez. 

SUleyman ağanm yakmlarmdan olduğuna 
göre ziyareti makuldür. Muhakkak bir 
töhmet aramak caiz olmasa gerektir. 

Buda doğru olabilirdi. Olabilirdi, ama, 
'' l ir h vıı ı. Unk\1 hu 

kadın, Selimin katlinden sonra birdenbi
re yatağa dil§mllştn. 

Köse, Cevriye akıl öğretti. Dedi ki: 
- Sen bir gece g1Szlo bakalım. Süley

man ağa geldiği vakit aralarmda ne haıı
bıhal ederler. Dinlenrtn. 

Bu gece Cevrl gizlice cariyenin odasma 
girecek ve vaziyeti yakından taklp ede
cekti. 

CPvrl, Gillefııanm kapmmı kllitll bulun
ca b:ılkonn geçmcğe ve oracıav balkon 
penceresi yolu ile girmeğe mecbur ol
muı,ıtu. Usta bir bırstZ gibi çalışıyordu. 

Yavaşça içeriye glrd.l ve bir aes duyul
maması için bir müddet öyle durdu. Ka
dın hafif hafif nefes alıyor ve belli ki de
rin bir uyku çekiyordu. Cevri sürünerek 
yattığı sedirin altına girdL 

(Devamı var) 

(l) llk Sellmt öldllrmek mtlıakerelerl 
harada yapılmıştır. 
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Hilda neşeliydi. içeri girer I~ 

delikanlıııın kollarına atıl 1 

Heın mütecavizin ıelecek taarruzunu 
tllerlm cehlerimde mtldafaaarz beldlyeco. 
ğlrni ıannetmiyorıun herhalde ... Bu ıofer 
kendini belli otmeel için tedbir alacağu.n. 
DUııUndUklerlmi yemekt'n sonra sana an. 
Intınm. 

lki arkadaa yemek odasına geçtiler. 

vm 
Stefan Gietzing~r dört gUndcnberl E· 

mil Söbertin Agar sokağı 23 numarada· 
ki evinde oturmaktaydı. 

Emil Söbert bir Alman yahudislydi ve 
Parlstcki "gizli vazife" sini Stefana an
latmakta mahzur görmemişti. 

- Aramızda gizi~ olamaz. ÇlinkU "~et'' 
sizin de bizden olduğunur.u haber verdi. 
Diye söze başlamııt ve uzun uzadıya taf
slUl.ta glr~ml._ •i: 

- Ben burada Almanyadan hicret e
denler arumda "yalancı kardeıı.. rolU 
oynuyorum. 

Anlıyorsunuz değil mi? Nazilerin ikti
dara gelmesi. Uzerine Almanyadan kaça
rak Fransaya IJtica etmiş Hltler aleyhta
rı bir yahudi rolUndeyim. Burada Nazi a
leyhtarları arasına bu sıfatla kolaylıkla 
karı§arak onların harekt\tmı casualuyo • 
rum. 

Bu işte nekadar muva!fak olduğumu 
anlatmak için Alman mUltecilerinin bura
daki tcşkilltmda kitirıJik yaptığımı söy
lemek k~fidir sanırım. Komiser Velterln 
verdiği evrak sayesinde beni yahudi ol
duğum için Almanyada üniversiteden ko
ğulan bir talebe zannediyorlar. 

Söbert, bu lzah:ıttan eonra Ste!anı bt
nanm dördüncü katmda Uç odadan iba
ret olan apartrmanmda delikanlı lçln a
yırdığı odaya götUrdil. Bütün mobilya 
karyola, bir iskemle ve bir masadan iba
retti. 

Stefan cıyasmı yerlegtlrirken Hilda
nın apartımanrndaki mükellef oaasmı dü
cıündil. O gilzel odadan ayrıldığı için mU
teessir değildi, fakat Hildadan uzak kal
dığına üzülilyordu. Onu bu berbııd odaya 
nasıl getirecekti? Odası Söbertin oda
amdan incecik bir tahtayla aynlm.ı§tı. Na
sıl konuşacaklardı? İk1 suçlu gibi fısıltı 
halinde mi konuşrnağa mecbur kalacak
lardı? 

Hilda vaadine ııadık kalarak ertesi 
gUnU öğleden sonra dörde doğru geldl 
Stefan, onun hangi saatte geleceğini bil
mediği için o gün evden çıkmamııılı. 

Söbert sokakta bulunuyordu. 

Hilda neeetıydi. İçeri girer girmez de
llkanlmm kollarına atıldı. Başını, Stefa
nm omuzuna doğru eğerek dudaklarmı 

uzattı. Mesleki aşk kadını olan Hilda bu 
öpü13Un delikanlıya vereceği sarhoşluğu 

gayet üstadane idare etti. Ondan aynl
dığı için çok mUteessir olduğu ve bulu
§unca da !-evkalade sevinerek hislerine 
h!kim olamaz bir hale geldiği kanaatJni 

Stefanıo iliklerine kadar ytrl 
zundı. '.,,ti. 

Deli}tanlı eliyle de gen~ ':/ı 
mağa koyulmuvtu. Genı; Jt 
rt çeldldl. Bizzat kendi ~ıı!Jlf 
dl.sini muhafaza vaıifcslnl: _, 
gibi ellerini göğsU 1Jzerlfı. dl~ 
rak nefes nefese mırıldall ' 

- Stefan scvgilint!/ e\'6~ 
Fakat yeminini unutma. seıı ,-J 
la nefıılne hlkim olmalısnı~atf' 
rum ! Beni kendi zaaruna 

ru... ııı1' 

Sar deUkanh, kurnaz ııad 
oyuna kandı. ı 

Genç kadmı odanm yeg~e 
ne oturtarak ltendisi de 011:w 
bine g~erek Hildanm anlat 
ran, dinledi. ,., 

ıırt" Hilda ona vazifesini ne s 
ğı dileilndUğUnU sordu. ~ 

- Blrle§memiz vazlfeııi iti 
bağlı! diyordu. Onun için bılel' 
bilsen öylo sabırsızhkl~(.l 
Ondan sonra blz.l blribi · ~ 
yıramaz. İcab ederse beril 1 
da... Senin uğrunda her ~~ııı 
rim: içtimaı mevklim, şere~ 
da değil ..• Sen genç ve ce crE 
de şöyle böyle epey bir ~~! 
Beraber mes'ut yaşarız ste ,1ı 

Yalan olduğunu bile biJe, ~ 
ccllld rolUne bU.SbUtUn goıil ğe t 
ketmok ltaygusiyle söyleı:ıı.c <fi 
bu hikAyenln caz.lbesine ,., 

bit 
kendisi de kapılmıştı. Tatlı ,1tt 
linde gözlerinin önUne gctlrc>"' 1 
tın güzel olacağına inanl)-Otı 
lunmadığmı da biliyordu· /, 

... ı..·e 
- Acele et sevgllim! UJJ~ 

tirdi. Vücudum, kalbim lb 
tiyor. / 

Bu nö'dcrlnde tamaıııfrle ı.rİ 
Hilda hayatında ilk de!S. 

0 

hakiki bir ankla sevlyordıJ· ~ 
Ayrıldığı zaman Stefand~ 

rekete geçmek vaadini k0P f 
Filhakika ertesi gU.n sıe!~rr 

oturduğu binaya kadar ~f" 
fak olmuş ve sUt §işeslnltı ııı< 
den hareketi sırasında '~e ~; 
diye Velter tarafından ,.e 
biri dökmUştu. 

(f 
ecff 

Zehirleme Udbıcstnln ~dli 

gUn öğleden sonra IDldtı ~s~ 
Stefanı gayet ciddi ve sğtt {~ 
Delikanlı onu gene Aşıkane·e~ 
rine ve heyecanına son derec ~l 
ıııladı. Dudak dudağa geli~1~11ııı 
dın onda iki gUn evvelki btl ~ 

~-'llsı 
canın izini bulamadı. "J{zµ .1!1~ 
kim! ne oluyor?., diye dil~ rı!l

Bunu l5ğrenmekte geciıctl1 
1 

(IJtftıd; 

VE TA·H M1AN!l1
• • 

~ .: : .: ..... 'f: "-~ . . ~ ı' . ~ f' ~ . • , .. • . • ., 

Üzerime atılacak zannettim. lsırmağa hazırlanır gibi dudakları 
titremeğe başladı.Sonra kendine gururlu bir hal verdi. 
-Artık bana dikkat etmiyorsun, zannedi)'Ordum .. Kederimden 

aıecektim! .. Yavnım.demekhalA evleneceğimizi düşünüyorsun? Ben 
de diisünüyorum .. Sen benim daima sevgilimsin. 

i;M·?' .. ·:_ E· · . _._· E\.~. -~-ı .... ı ,; · ı ·. 
•: ·. : :· '. ":··ıy·ı : il :~ :.·~;-· 

/./M:··· . ;E~ ·· ~--::_·::yv·:~ · ~ .·.•.··v<' · ·._ .. E:<: ~-- -·~· 

lf -EJOCllDmlCJt!li:Olli3IWl1. ı4 
dendiğini işittim. Döndüm baktım: Sıdıka hanundJ· 
mu~u. ~ 

- Oh! diye kekeledi. Nihayet muvaffak oldurrt· .13~tl) 
' Yanımdan geçip ~Iaşırken "budala,. dediğinı ·rs IJli 
o kadar. Bir daha Sıdıka hanımı görmiyecektim· ıı 

Şiddetinden utanmağa başladım. Aliyeyi kucaklamağa hazırla
nıyordum. Lakin hafifçe yana sıçradı. Elimden kurtuldu. Beni sakin 
ve pi~man görünce kuru ve sert bir se5le: 

- Yalnız, dedi, bu halleri bırakmak l~ım .. Evvela böyle büyük 
FÖZler yok ve bana dokunmağa kalkı~acak olursan, sana yemin edi· 
yorum ki bir daha beni göremezsin .. 

Arkasında beyaz geceliği \-ardı. Çok hiddetli görünüyordu: 
- Evet, Haydar bey, şu geceliği de verdi. Kansının kürkünü de 

verecekti. Gene verecek ya .. Kürkü güve yemiş. Benim için temizleti· 
yor, tamir tttiriyor.lstiyorum ki herkes beni kı~ansın.. Vicdanım 
rahat olduktan sonra .. Simdi karar vermek sana düşüyor: Ya. sen 
de, di~crlerinin zümresiııe dahil olursun. veyahut.. 

Beni çekindiriyordu .. Şartlarım söylüyordu. Oyle siddetli bir 
tehevvür hareketi yaptım ki, Aliye, korku içinde rac;tgele manga' 
~~sım yakalatlı. Dabamm bileklerini na ıl tuttumsa, Aliyenir 
bileklerini de 6yle yakaladım, sıktım. Babamın bilekleri avuçlarım 

• da muti dururken, Aliyeninkiler sinirli hareketlerle isyan etti. Niha~ 
~ll!'P • • 

yet hıçkırıklar içinde masayı bıraktı. 
Kendimi ayaklarına attım. Bacaklarını ve biribirinden aynlmı· 

y_an takiııas etıni~ ellerini öptüm. Dizlerini kucakladım. Sıdıka ha
~ itham etmek alçaldığında bulundum. Başımı kaldırıp baktığım 
zaman Aliyeyi lAkayt ve ademi tenezzülle dinliyor gördüm. Korku 
ile d~Q~ gOz yaşlarının intikamını alıyordu. Mahvolduğumu an· 
)adım. Aliye hafif hafif yanağımı ok~uyordu. Ve sanki yeni öğrcni· 

··>: ... l,_ '" - •• ' ' • , : ' • ~'.~ - .. 

·:'. ' . . .... : ' . . ·. ··: .· .. ·. ' ,__- ' . . 
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len bir ilmi göstermek istenni~esine ,dudaklarımı, • o eski buse ile 
d:!ğil • faknt ynkıcı, bilgili, derin ve tecrübeli bir kadın busesiyle 
öptü. Aklıma, hemen bu busenin ö~rretilmiş olduğu geldi. 

Birdenbire karar verdim: "Ya kendini bana büsbütün ve hemen 
\'erecek, veyahut onu yaşadıkça bir daha görmiyecektim.,. 

Düşüncemi anladı, kaçmağa tcşebbils etti, kinle büyCiyen gözle
rini açtı. sonra kapadı ,.e sanki bir borç ödüyormu5 gibi kendini bı· 
rakı\'erdi. 

••• 
Odn ılık bir güne~lc ısınm~tı. 
- Aliye d .. clim. artık seninim .. İnanır mısın? Sanki bir eşya Ye 

yahut bir köpek sahibi imiş gibi, insanın bir crke~i olması iyi dcğll 
mi? .. Bütün hayatınca, Alireciğim, btitiln h3yatmca •• 

Bir rüyadan uyanırmış gibi göründU.: 
- Sana inanıyorum Ahmet Ali, haydi, §İmdi git. 
- Bu gece, değil mi? 
- Belki .. 
- Belki de~il. mutlaka bu gece ,.e daima. tekrar et! 
- Daima .. Haydi git. 
Kollarından sıynldım. Tam odama girec~irn esnada:"Hi:t!.. 

I 

sonra evden çıktı gitti. ~ . 
Şayet babamla annem fantezilerini, iki misJiııe ~ 

sa}·drlar, Sıdıka hanım gittikten sonra, eYin içinde ttı tf~ rt' 
net hasıl olacaktı. Babam neşeli olduğu bir gecede, ttl~ 
rım koyduğumuz tahta dolaba gaz dökmüştü. Bir )'3. 

it ru söndürdüm. nı'f~ 
Babam blitün asaletini takındığı zaman AliyeYe11;aııo 

ruyor, kalçalannın yuvarlaklığını, göğsünün te~~ 'o'i· 
E; yordu. Aliye, eşiğimizin önünden geçerken, sanki blf sı~ 

rnekten korkuyormuş gibi. kocaman, geniş adırnJnr1~. O· 
Artık. annemin hayatından korkmağa baş1anıı~tı , ~" 

J1efs için bir kama almı~tı. Babamla aralan i~tc okad:t 1. 
kulacak bir haldeydi... !9' 

Babam gündüz talışıyordu; l~kin eve on paral~-tıl~' 
yordu. Bütün ihtiyaçlarımızı temin için, ben. yaını: e'-e f, 

Bir gece ... saat yedi oldu~ halde babam herııiı &e ~ 1f 
l• ti. Annem, gidip aramamı söykdi: "Git bak! merl1a'\ı11ıl1· 

mr~tır! .. Tamam hazırlanıp çıkaca~ım esnada kapı ç.ı 1 
b~yin ustalarından biri geldi. \( rJ 

Annem başını örttü; Rahmi ustayı içeriye aldı · ~r
luinin içine bakmağa başladık. O anlatıyordu: #' 

- Size çok g{llünecek bir şey anlatma~a gel111 
diden haber getiriyorum ... 

Kederli kcdf!t'll ordum: 



Yaz . Bir et yığını 
an. Cak London Çeviren: Efdal Nogan 

,_ lil1Ukıe .. - 3 
dedi.. Bıuıtar r Yü.z kırk ye.di tane, 
~ ve 6 dan baıka yirQ:li tane 'ko
JJra ıvııç taç ~ede fındık kadar var .. 

Ciaıe bale u ·~ taı 'r ve ııırça var. 
llk: ta. Cını başıyla tasdik ede-

- Talllanı. dedi, 
?cat bu rak 

1lz1raa L•ıı: anıları iki ayrı kağıda 
tr, - .. ıdın bi · · diterfnl c· nnı kendi cebine at. 
4ot.ı,nı1 gi ızne uzattı. Tekrar yemek 
lrttı"'-- . tti. Bu •efer büyük b: r kese 

-·1111 lÇind d • 
rtk ktfıclı l e uran şekeri boşalta· 
hir bıtinı n Çine iri elmasları büvük 
ı. .. ,_ amıa yerı . . · 
~ lrtıunı eştirdı. Kağıdın boş 
blr renıtu arı~ı katlayarak paketi iri 
tııı: nıendıle d 
1th1ın alt sar ı. ve çıkını .,as· 

k ına 'ko d J 

tııarnıa ot Y u. Sonra yatağının 
.. urarak k 
>&o aya kaplarını çıkrt-

C1-fn YllzU 
- Artılr Cene gillmUttü: 

'-r11ııon 
1 

kinı çahşırki 1 dedi. Adam 
"'"'-•- onuna k d -"'l&f1nı biç a ar çalışsa, kazan· 
'lllııı ancak Yetneden biriktirse bu pa· 

- Seni yarısını toplayabilir. 
lı1ctır. o in 1Y~pabileceğin iş bulaşıkçı • 
Ja,..__ 1 Çın de . . 
-~ fızı sana ayda yırmı do· 

'llntııı len 
1 veıınezıu. Onun için öm· 

le una ka.d d -· ftede u ar egıl daha iki yüz 
•telik 

llfll Y•rııını ka yaıasan gene bu para-
thızinın he zanamazdın.. Maamafih 
tihıcezı d r _ne kadar yanlışsa da dü· 
Oe &ru ı . 

ııç ve budaıa° . 11 ıevenl•r çatıısın. 
~luJc ıken otuz dolar aylıkla 
"-. Sıfı~Plnııtını. Artık yaılan· 

Irat ı...._ çlılc beni aı-mu 
" UUlld I • ,.:. itıiı sand~~ 1 )'atafa cinniıti. Cim 
ta 1lıanc1ı ~ek. Yataiın öbür tarf-

tlı bir ıe~l hır ıülcuttan sonra 
'lCoıu e arkada,ına aordu: 
"utadınn ~ısıl oldu Mat7. 

dell ~rııa hıl1fına alaka Matın gözün· 
> rnııtı. Cevap verdi: 

"'"" ~n ,... lotd 1 ıa.; "10s ~Nr ti-. Un?. 
8'1'........: içinden 
~~ •ll&U .•rkldatmın bu müna _ 

bı 'terdf. enne kUfrtderken ıu ce· 
...... it. • ne ıç lfttr&k edi 
ne Y•Paq]q yordun da .. Hinen 

tir~ /\r~onada ın 14~t?. 
;. tcecil'tl. 8. arazı alıp sığır yetiş -
., lıt d" ır Jca,. k" . . 
te1t ' llclcrtni ö :ır 111 var kı benden 

· 1-Ienı 1 C llnek bana zevk vere 

~ili satın~~ Çeneni tut Cim. Benim 

C' Var. Şirnd:"'tna daha epeyce za-
1" 1tııin Cöıtı uy.uyacığım. 
deu1°rdu. l!.:ıZ:U hır türlü uyku tut· 
,. 1\ •lt:nenıhı ••lann parıltısı cöziin -
" 0t<lı.ı "or, onla · • nn ateşıyle yanı 

l.tıt,n 
rı "Yltuıu ı . b '""''n hanr i ' 1'i lr adam olmuına 
Se o d t • Cim b 
• "' a uy'-- er hareket ettik· 

"eta b •uaunun .. '"'·L u ca"r' ıçtnde kımılJıyor, 
.._il Ilı J 1 f UU • h 
iı·· e e oldut rı arekctiyle uyan. 
ı..:lc'~ordu. o ,_ dunu Cime işrap etmek 
... ılQ .... ar k" c· ,... teıı, u'" ı ım arka.daşının 
""ltn d ır.· JUYup 
~ e•ılrJi. Bir uyumadığındar. e 

uyınırı.. defa11nda Mat adama-
...... y ~. 'tt: 

"'- et er •rtıJc 
:ıabr lcıçnı.Yor ddilf UndUiün Cim, el

e • •h 'J>eyce •. eıııiıti. '°" n ~ harek ı~rlediğt zaman Mat. 
' llltye .. ;:)'le uyanmıı, ondan 

l "P U)'ıl\ftı r onunla beraber u-
ar ~-· tttı. Ölle . 
ı._ .._., &i"'--· )'ın yataktan be· 
•qtı ""'llllltlerdi. 

........ Gidip bit . 
1.._ '-· dedi CIZete ıle biraz ekmek 
,... ......... _ • ltn d 
~~ Cinıtn . e kahveyi hazırla, 
~ ~)lıtıtın 11löıJcri gayri ihtiyari 
'-lQr "'uttı. lıl tında aaklı duran çı. 

lrdı. •tın yüzU L! ..:ı _ b' 
-.... Ilı • u.r\Kn ıre 

1\ 11Ur111 
•:"ftuıı "a batr Ci · 

b'tti . \1 cbvran le rn, dıye terslendi, 
'Uıı fhn. Antadınyo sa kırıtmam, ıe· 
1atı!:' •en de biti ını? Seni yerim <:im .. 
)tıiıa. tCSlber Yorauıı Ditlerimi gırt 

Gu leni, kUlpastı yer g "bi 

'- b "" Y•nıtı ci · ltrı llabtıtUn .._~1 hUcum eden kan-
"- rl'lııf d' -••qcrle ...... 
"'U .._. 1tlert lh ~ .. ış, cigaradan 

c; ll~ıracıan ir~da_!'la eıknııştı. Cim 
it&~ nu,, gayri ihtiyari 

hbiı::-dl1r1 MtTl\t 
ttce llrtt ttıph " ı8ylediğini ya 
boa.:.~et o kar-.,e•i Y ktu. Daha bir 

-..ııı ~ ındak" - .1 f, bu 
0 

1 a.;.:ıanı, birini 
• nun 

Uykusunu bile 

kaçırmamııtı. Maarnafih Cim için için 
suçlu olduğunu idrak ediyor, zibnin • 
den geçenlerin biltiln bu aözleri hık 
ettiğini billyordu. 

Mat bu sözlerle çıkıp gitmişti. Cim 
bir müddet korkudan olduiu yere mıh
lanıp kalmıf, ıonra yüzü vahşi bir kin· 
le burkulm •Jştu. Kapıya bir kaç ıon • 
turlu kUftlr savurduktan sonra birderı
bire aklı~a elmaslar geldi. Hemen 
koıarak eli. i yastığın altına ecktıı. E
min olmak i;in kırmızı mendil çıkınını 
parmaı<lar.· ın arasında sıkııtırdı . 

Taşların yerinde olduğuna emin ol· 
duktan sonra kabahatli kabahatli gaz 
ocağına baktı. Hemen giderek çaycı.n 
l•iı musluktan doldurdu, guocağırun 

üstüne yerJeıtirerek ocaiı ateıledi. 
Mat döndüğü vakit 'kahvede Jcay

namııtı. O, ekmeii kesip beraberinde 
gctirdi~i bir parça tereyağiyle yağ • 
larken Cim de fincanlara kahve koydu. 

Kahvaltının yanımda iken Mat bir
denbire cebinden gazeteyi çıkartarak 

birinci sayfadaki b-\,ülc bir yazıyı ar 
kadaşına &österdi. Ciazetenin bat uy
faıında iri harflerle dizilmit fÖyle bir 
batlık vardı: 

''Mücevherci Bujannoff ortağmdan 
çaldığı mücevherleri çaldırdı ve yata -
ğında ölü olarak bulundu.,, 

Mat: 

- Bak, dedi, alçakçaaına ortağını 

&~ymuı. Hem mücevherler yanm mil· 
yon dolar kıymetinde imit 1 Sen, ben 
mücevherden ne anlarız ki •• En fula 
yüz bin dolar diye tahmin etmittik.. 

Şimdi ikisi ele kahfflerini uautmur 
lar, bafbap vererek ıueteyi okumalı 
koyulmuşlardı. 

Mat, gözlerini aatırlar aruın.da do
taıtmrkcn, arada bir baırnı kaldırıyor 

- Demek bu sabah Cenup A~ata 

rına hareket eden vapurla kaçacakmıt 
ha!. diye söyleniyordu .• 

Gazetede, çalman taılann her biri -
nin kıymeti hakkında usun uıadıya 
izah t vardı. İnci gerdanı ğın yetmit 
bin dc1ar de ,erinde, o:duğu tahmin e· 
iliyord J. Bu kıs:nı <..kuyunca Cim hay
retini ifade eden lıir küfür sdvurar.1k: 

- Ulan demek o istiri.dye yumurta. 
lan o kadar para ha!. diye mırıldandı. 

Mat okumakta evam etti. Gazet~nin 
yaz.:iı~ın:ı göre hırsızlar Bujannoffun 
her hareketini &:ünü gününe takip et· 
mişler, onun planl<ınnı öğ ·enmişler, o
nu takip ederek onun ortağından ka. 
çırdıfı mücevherleri onu boğazlamak 
suretiyle elinden almı)ardı. Buna Mat 
gti1dü: 

- işte insan böyle mef!ıur olur, de· 
di. Gazeteler isterlerse adamı ama da 
şi.§irirler ha!. Herifin ortağını soydu -

ğundan, plinlanndan bizim nereden 
haberimiz olacaktı? Teudüf bu. 

Gazetenin verdifi tafsilltla t11lar 
cözlerinde yeni bir kıymtt peyda et· 
mişti. Kapıyı ıürmeleyerek çıkını tek· 
rar açtılar. Şimdi önlerindeki yığına 

daha daha anlar bir ,azle bakıyo-:lar, 

onların kıymetlerini daha doğru ölçe
biliyorlardı. Mat incileri ipretle: 

- Kadınlar tun?ara sahip olmak için 
her tey yaparlar, hatıl kendilerini biI. 
satarlar, dedi. 

- Desene ki tıpkı seninle benim gi· 

bi .• 
- Hiç de değil .. Ben onlar için adam 

oL::lürürüm, ol<mrürüm ama ıırf mürev· 
h:rlcri üstümde ta,nr-ak, öteme berime 
t•t.mak iç:n dt'ğil. onları, it.trdikl:rimı 
utın almc:.k, arzuladığım kadınlara u
hip olmak için isterim. 

Cim: 
- Allahtan erkeklerle. kldınlar ,ıyni 

~e·•leri istemiyorlar, yoksa mübacıele 

imkanı olmaı.dı, dedi. 
ikir.diye doğru Cim yemek te1ari· 

ki 1e sokağa çıktı. M~t. o yokken ma 
sanın ustündel:i ta11lırı gene meııdile 
boşaltarak çıkın yaptı, yastığın altına 

koy~u. Sonra gaıocacını yıkarak kah
veyi ·~ ttı. 13ir kaç da!ti"ka aonra da 
Cim gelmişti. 

- Ne tuhaf 1 dedi. Her ıey gene ol· 

~O Birinciteırln - 1H3 PERSEMBE 
HicrJ: U67 - Şaban: 26 

A#aç dikme sonq .... ....... ..... ....... ..... .... ..... 
6,17 11,59 14,59 17,22 11,55 4,38 

Lüzumlu T elclonltıF 
Yangın: . 
htanbul l\'ln: 2'212. Beyetta tein: 

UCIH, Kadıkö1 lçla: t0020, OakDdar 1· 
çln: 60625. 

Yeşllk~J. Balurk&1. Bebek, Tarab7a, 
POyQluJere, t-"encrbıhçe. Kandilli, Eren· 
köy, Kııırtal, 6üyükadı. Heybeli, Burıaz. 
Kınalı. için: Telefon mQhabere memu
nıne J1n1rnı demek lllfldlr. 

RarJJl ııfaıreıt: 22711 
Uenlı ilfalyesl 36 . . 20 
Be111ıt kulesi: 21991. Galeta ""il• 

ku Jesl : 4 OOCMt • 
Sıhhi imdat: 44998. MQddefumumlllks 

22290. Emniyet mOdllrlOIO: 2'382. 
Neriı VıUletl lıtenbul Elektrik h1eri 

Umum MürlürlOtO 8f)'Olluz 44801 • lsttn. 
but: 24378. 
la•: 409:\8. Cthall: 20222. Nurosmanlyeı 
21701. CskOd•r • Kadılı:6y: 80771. 

ffavaıaıi: htınbul: 2t378. Kadık&y: 
807to. 8e:roııu: 44642. 

T alt.; Otomobili l•temelı 
ı,in 

Sular fdaresl: Aeyolfq; U78S. Betik• 
l:leye>Alu C"ihetl: 41084. Bebelr el beti: 

36 • 101. Kadıköy ciheti IOU7. 

Deniz yolları 
lsta"bııl acentellll: 227'0. KankGr: 

'2362. 
Pazartesi ropbaneden H.JO Uudan,., 

20 BandımıL 
Sah Tophaneden 1.30 lwlt. 11.ıG Mu· 

danya. 11 Karablga, 20 Blndırma, Gala· 
tadan 12 Karadeaiı. .Sirkeciden 10 Uer 
sin. 
Çarşamba Tophaneden 18,30 Mudanya, 

20 Bandırma. tilrkecfden 1$ A"alık. 18 
Bartın. 

Pe...-mhe Tophaneden l,IO lanlt. !S,!O 
Mudanya, 20 Pandımaa. Galetactn 12 
K•ndenjz. 

Camartesl Tophaneden 14 lladan711. 20 
Bandırma. Sirkeciden 15 Ayvalık. 11 
Bartın. 

Pazarlesf Topbanede11 tlmros. 1.18 k
mlt, Galatadan S,30 Mudanya. 10,.30 h111lr 
Sllr. 12 Karadeniz. 22,30 Mudaq7a. 

Ma..ler 
Ayasofya, Roma • Bizans. Yanan ...,.. 

teri ve Çintli Kö~lc. Askert MDıe ve umıç 
lir. Ticaret •e Sanayi Mtnesl, 8İhht rnaze. 

(Bu müzeter htraün snt lQ dH 11 JI 
..,... .CJ'ffi'.) 

Türk Ye 1s1Am eserlert mQzesl: .Paıar
teslden ba$ka herıOn UJll ıo bn US yı 
kadar " CuRJı ıünlert S8 daa 17 ye ka· 
dar aeıkhr. 
Topkapı MOıeıl: Herl(hl 1Ul ıs ten ıe 

ra kadır qıkhr. 

r • -m!ehet Dqı Deniz 
Sel..-leri 

Hoınnnya •apurlan: Cumartesi Btlnlerl 
13 ele Ki\,lf'n«'oe: Snh dalert 11 de Pi
re Be:vruı, lıkrnıterlyı. 

İtalvan vnrmrları: Cuma ıDnlerl saat 10 
da Pıre, Brf'nıliıı. \'f'nedik, Triyeste. 

Sırker.I lsıuyon •lüdürlüilü Telefon 
23071>. 

Anadolu hattı 
Herıün hareket eden ıfmeadlferler: 
•at 1 de Ko11711, t de At1lrl1'8. H,11 4e 

Diyarbakır Te Samıun. 11.30 da lak .... 
hlr, 19,10 da Aakara ebttreü. 20 de A· 
dapaıarı. 

Ru trenlerden aut t da baNkat eden 
Ankarı nıuhteJitl pazartesi, fertamba 
'Te eum• lftnlert Hateb •e llu11ıla kader 
Nfer etmektedir. 

Avru1'Q Hattı 
lemploa eknrat berd• llrteeı•n 

saat 22 de kalkar ve Avrupaıtan geleni 
uaı 7.2$ le Strk9riY• IDUftMlat edef'. 

KonanıtvonPI 20.30 da kalker. 10.20 
d• aeıtr. 

Edirne posta"': Herıtın saat 8,H de 
hareket edtr, it.Si de ffllr. 

llugQnkD 
RADVO 

20 Btrineiteşrin - 1938 PERŞEMBE, 
18,30 dans mu.ikisi (pllk), 19, spor 

musahabeleri, E§ref Şeijk, 19,30 Orta Ano· 
dolu saati, Ali Koç Gilrses ve Hayri Kara
mctc, 19,55 Borsa haberleri, 20 Belrna n 
ark:ıd:ışları lnrafmılan Türk musikisi ve 
halk şnrkıları. 20,40 ajans haberleri, :?0,47 
Ömer Hıza Dolrul tarafından arap~a söy· 
lev,. 21,30 saat ayart, 21,30 Rıfat n arka· 
da,tarı tarafından Türk musikisi ,.e halk 
ş:ırkıl:ırı, :J2,10 hava raporu, 22,13 !\lan· 
dolin orkestrası, Muallim Mlhalidis \"C ar· 
kadaşlorı tarafından, 22,50 son haberler ,.e 
ertesi günün programı, 23 saat ayarı, istik 
liil marşı, son • 

duğu gibi duruyor. Dııarda hiç ckf;i • 
şiklik yok .. Koüoca bir milyone{ ara
ların.da cl':>lattıi• halde kimse farkında 
bile delil .. 

- Et ıetirdin mi?. 
- Getirdim. Hem de ne et .• 
Mat eti tayada kızartırken Cim J.Of 

rayı hazırbdı. Matın kırmııı bibere u· 

ıandıim' ıörWıce: 
( Dm&Mı 1m') 

Yazan: Rahmı t'Al'il 
Suya atolan iki 175 klloluk 

torpido katti b r Rıuzıa hedefe 
doğru koştu 
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Brodey bunu ilk bakışta bir suikasta 

hamletmiş, kendilerinin keşfedildiğini, 

etraf m karartılarak kararlarına meydan 
vermemek üzere tertibat alındı~ zannı· 

na kapılmıştı. Komodorun kanı damar 
lannda donmuş, tüyleri diken diken ke· 
silmi~ti. Fakat hakikatte hadise hi ~de öy· 
İe dcği:ı1i. 

Büyük harbin ilk senelerinde İngilizler, 
hava kuvvetlerinin tekemmülüne uğraş· 

nu§lar, meşhur Alman tayyarecisi baron 
Rithofen.in garp cephesinde yaptığı uzak 
ve tesirli uçuşlan örnek almışlar; Malta· 
da bir üs tesis etmişlerdi. Bu üste üç aV"" 
a filosu bir iki de ağıt bombardıman tay
yaresi bulunuyordu. 

İngiliz hava kuvvetleri ilk baskınları· 
nı lstanbula yapmlflar, noksan korunma 
vasıtasile mücehhez Osmanlı imparator
lufu payitahtına korku nöbetleri ieçirt· 
.ıniflerdi. 

Osmanlı karargilu umwnisi bunun il· 
ı.erine bir kısım tayyare toplan getirt· 
miş. Şehrin hakim noktalarına, Hürriyet 
tepesine, Kadıköy cihetinde Fikir tepesi
ne, Usküdarda lcadiyeye, gene İstanbul 
tarafında Davutpaşa kışları civarındaki 
Tabya çukurlarına, Edirnekapıda ıimdi 
ki ~itliRin bulunduiu tepeye, Ramide 
kışla meydanına ve Harbiye nezaretinin 
arka tarafındaki İtfaiye ahırlan civarına 
lki~r topluk birer tayyare dcıfi bataryası 
yerleştirmişti. 

ı>a.man bava kuvvetleri ıündi1z akm· 
1811111 ba toplar y(lrinden pceye çevir
mişler; haftanın birkaç gecesinde bir Mal· 
tadan uçarak İstanbul göklerine gelmeğe 

ba~lamı§l~dı. Karargahı uınumt gecr 
hava hQcumlatma karp da betaryalarm 
civarına birer projektör koydurmak ve 
tayyare ihbar eden düdüklerin duyulması 
ile Jehirde umumi tenviratı kesilmesini 
sıretmek suretile tertibat almıştı. 

Jete, Brodey tam köprüye yaklaştığı 
dubalara torpidoları atacağı sırada tayya
reler §ehrln üzerine gelmiş, elektrik §İr
keti ve kulelerden çalınan düdüklerle be· 
raber Jebrin elektrik cereyanı da kesil· 
miş, k~prü karanlıklar içinde kalmıştı. 

Komodor iain mahiyetini farkedeme
miı beyhude teli.p kapılmıştı .. Birdenbi· 
re artan heyecanı ile Meta titriyerek ye
rinden fırladı. Sağ elinin i§aret parmalı· 
m alıma götürdil. Onu dişlerile eze eze 
dar kamarayı birkaç defa boydan boya 
arşınladı; Sonra, mühim bir karar ver
miş gibi tekrar preskopun başına döndü. 
iskemleye yerleşti. Karanlıklara gömü
lü duran köprüye bir defa daha baktı, 
muhabere borusundan torpido kovanları· 
na seslendi: 

- Arya torpido! .. 
Torpido gediklilerinin sıvalı kollan ma

nivelaları bir çekişte ieri aldılar. Suya a· 
tılan iki 175 kiloluk torpido katil bir hız
la hedefe doğru koştu, Brodey karanlığı 
delmeie, hedefi görmeğe çalışan bir gay· 
retle mermilerin infilruınu tarassut etti. 
Fakat bir şey &öremedi. 

Torpidolar vasat kısım dubalarının a· 
rasmdaki boşluktan geçmi~ler, Halice gir
mi~ler. uzakta, şimdiki liman işletmesi· 
nin vesait ~fliği önünde duran mavna a· 
dasına çarpmışlar, korkunç bir infilafc 
la 'trah "'heleye vennişlerdi. 

l\lavnalarda ve Mehmet Ali paşa hanı· 
nın önünde bulunanlar tayyareden atılan 
bir bombanın mavnalara isabet ettiğini 
zan ile dehşetli bir paniğe uğramışlardı. 

Brodey. torpido)enm savurduktan son· 
ra E 13 e vüzgeri ettirmi~. geldigi isti· 
kametle bÜtün hızıyla kaçmağa koyul· 

muştu. 

Komodor. bir taraftan bu ba kını yap· 
tJima pişman olu\or, bir ta.aftan daca 
nını kurtarmak, Tü~Idc.:~e c ir diışmemek, 
veya onlar tarahnd;:ın batmlmamak en· 
di~·ile verind~ durc>:-ıuyor: biran evvel 
arkadaslarının beklediği nokta ... ·a 'armak 
için çırpınıyordu. 

15 dakika ilerledikten sonra 
nu onlerinden uzaklaşarak açıklara 
dı. E 13 un prova rasrtı muhabere 
sundan komodora seslendi: 

- Kapiten .. iskele başomuzl 
da bir tahtelbahir var. 

- lyi farkediyor musun? Bizim 
telbalıir mi? 

- Evet Komodor, kırmızı J§ıklı 

maJcla işaret veriyor. B 12. Kapiten 
metin sefinesi. 

Bu rapor Brodeye rahat bir 
dırdı. Heyecanı biraz y$şmağa yüa 
tan komdor ipretçiye emir verdi: 

- İ33ttt verin. Bizi takip etsin! 

Biraz ~nra rota Kızlrulesine 
Helbriik de bulmıdoğu noktadan i 
filotillAyı takibe davet edildi. U'ç 
geldikleri yoldan tekrar Hayırsız ada 
tunu tuttular. 

Saraybumundan henüz bir mil 
açılmışlardı. Brodeyin prova rmtı 
ra ba§ladı: 

- Provamızda bir destroyer var .• 
dolnı hareket ediyor. l§tldan sö 
müş. Kıç taret topundan 
belli oluyor .. Dikkat!.. 

· Bu haber Brodeyi yeniden bir 
can sarasına düşürdü, süvari, ikinci 
yarıda kalan liman taarru:ımıun · 
nuru almak, §U önü sıra giden de!ıtro~ 

yeti,erek ODU bir torpido ile myun 
bine indirmek hevesine kapıldı. t 
ler biribirini takip etti. E 13, avmm 
rine atılan bir pars hm ~ tavn ile 
sıra koşan destroyerin üstüne 

Bu. Çanakkaledeki ikinci..JE:,~ 
posta ,ıotiiren N'lMıunei 'Hamiyet 
yeriydi. 

- Birinci italvs sonu -

ikinci kısım 
İstanbul, hava hücumlannm 

da çok heyecanlı günler geçiriyor, 
lerden gelen bozgun haberleri hallan 
fıra inen maneviyatını büsbütün 
yor, mevkii sarsılan ittihat ve~ 
hüktlıneti acziçinde bocalıyordu • 

Başkumandan vekili Enver pap. 
tayyare hücumunda atılan bom 
yaptılt tahribatı öğrendiRi, zaman 
racak gibi olmuştu. Tayyareler Ha 
nezaretini bombalamışlar, düşen 
lar itfaiye ahırları önünde infillk e 
4 kişi yaralanmış, iki at ölmüştü. 
bu taarruz Harbiye nezaretine kadar 
nan, oraya da hasar veren bu gece 
cumu genç ve cüretkar başkumandan 
kilinin şahsına yapılan bir hücum 
lırdı. 

Her taraftan yükselen 311cayetler, 
ver paşanın idaresizliğine dayanıyor; 
rek karargfilu umuminin gayretleri, 
se lstanbul polis müdürlüğü ve 
kumandanlığının aldığı tedbirler, 
varan §iddetler hiçbir tesir yapmıyor, 
kayetleri, ağızdan ağıza büyüyerek 
pılan rivayetleri önleymıiyordu. 

Sarıkamış hezimeti Rus işgalini T 
na kadar indirmiş; Filistin cephesi. 
hassa Cemal paşanın lüzumsuz §id 
le amplan Osmanlı ordusu aleyhine 
kırması yilzimden I ngiliz taarruzla 
ziyade içerden Ye geriden vurularak 
zulmu~; ba~ı ucu belirsiz kuvvetler 
da. Ye mülhakatında birikmeğe ba 
mıslardı. 4 üncü ordu erkimharbiyesi 
memur Fevzi bey (1) burada kendi ini 
yatir ile harekete geçmiş; bu kuvve 
toplamağa, onların tensip ile ileri s"" 
ğe çalışıyor; bu darmadai:rınık. peri 
kıtacıklardan zinde; harp kabiliyeti y 
de yeni kuwetler meydana getiriyo 

İşte, bu kuvvetler sayesinde "Şam 
gunu .. ndı ''erilen büyük panik durd 
rnu4;, ricatin mümkün mertebe in · 
dahilinde cereyanı temin edilmi§ti. 

( Deuamı tıar) 
( 1) Şimdi Gtntlkurr.ıay ba1kanı Matı 

şal Fct:zi Çakmal:tır. 
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Çanakkale Mst. Mv. Motörlü kıtalann ihtiyacı için aşağıda cins \ 'C İnik
darı yazılı benzin ve yağlB.1". satın alm:ıcaktır. İhalesi 1-11-938 salı gür.il sa
at 11 de Çanakkale ~Ist. Mv. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin ihale ka. 
nununun 2 : 3 cü maddelerindeki vesaikle ve teminat akçelerile birlikte mu
ayyen gün ve saatlerde Ko. na müracııatları zarfların ihale saatinden bir su.
at evvel Sa. Al. Ko. B~k. vereceklerdir. (7372) (526) 

Cinsi Kile Mu. Be. Tutan / Teminatı 

Benzin 58791 
Valvelin 1773 

Ku. 
23 
40 

~il. Li. Ku. 
25 13668 91 

709 20 

Li. l{u. 

1026 00 
54 

Vakum 5919 
Gres 1181 
Gaz yağı 5S9 

40 
40 
18 

2367 60 
472 40 
106 02 

17324 13 

178 
~6 

9 

1303 
• • • 

2,000 adet soba borusu 22 - 10 - 938 
turn:lrtesi günü saat 11, 30 .da Topha -
nede İstanbul Levazım amirliği satın· 
alına Komisycnunda pazarlıkla eksilt _ 
mesi yapılacaktır. İstekl!lerin kanuni 
vesikalariyle beralıer belli saatte komis· 
yona gelmeleri. (566) (7688) 

"' "' . 
Bodrum ve Küllükde iki pavyon l.>ir 

mutbak bir tavla yaptırılacaktır. Eksilt 
me kapalı zarfladır. Bcdrumun tahmin 
bedeli 65840 lira ilk teminatı 4938 lircı..- · 
dır. Küllüğün keşif bedeli 57842 lira _ 
dır .İlk teminatı 4338 liradır. 1steklile
keşif plan ve şartnamelerini Muğlada 
Dağ. Tuğ. Sa. Al. Ko. <lan 3 lira be -
delle alabilirler. isteyenlere gönderilır. 
İhale 9 - 11 - 938 çarşamba günü saat 
15 de Muğlada K. lık Sa. Al.Koda ,,a. 
pılacaktır. Teklif mektuplarım ihJale 
saatinden bir .saat evvel Ko. na veril -
mcsi. (569) (7691) 

* * * 
İzmir Mst. Mv, Merkez kıtaatının 

107 .000 kilo kesilmiş sığır eti veya ko
yun eti veya keçi eti ihtiyacı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 
8 - 11 - 938 salı günü .saa.t 16 .da kışla
da İzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. da ~pı
Jacaktır. Muhammen bedeli 28890 li
radır. İlk teminatı 2167 liradır. Şartna

mesi her giin Ko. da görülür. !Istekli -
ler Tic(!ret Odasında kayıtlr, oldukla. 
rma air vesika göstermeğe mecbur -
durlar. Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2 - 3 cü maddele
rindeki vesaikle teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel Ko. na vermeleri. (5i0) (7692) 

• • • 

EskiŞ{'hirde yaptırılacak uçu5 yoluna 
12 10·938 gününde istekli çıkmadığından 
yenidtn kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
m:.ı~tur. Muhammen bedeli 283.870 lira o· 
lup ilk teminatı 15105 liradır. Eksitmesı 
3·11-938 pazartesi günü saat 15 de M . .:\1. 
Vckfıieti satınalma komisyonunda yapı· 
lacaktır. Şartnamesi 14 lira mukabilinde 
Ko. dar. alınabilir. İ steklilerin kanunuQ 
emrettiği \'esaikle birlikte ilk teminat ve 
·~· ... lif mektuplarım belli saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine ,·ennc· 
Jeri .(547) (75~3) 

:(. . :(. 

Kırklareli Tümen Birlikleri ihtiyacı 
için yetmiş bin kilo pilavlık pirincirin 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konuL 
muştur. Beher kilosunun muhamır:er. • 
bedeli 25 kuruş olup ilk teminatı 1312 
lira 50 kuru~tur. ihalesi 3 Ikinciteşrin 
938 perşembe günü saat 16 dadır. h
tekliler şartnamesin: her giin tümen 
satmalma komisyonunda görebilirll!r • 
İstekliler kanunun 2, 3 üncü maddel:
rindeki vesaikle teminat mektuplannı 
havi zarflarını belli gün ve saatten en 
az bir saat evveline kadar Satınalma 

komisyonuna vermeleri (519) (7346) 
.. • 4' 

Çanakkalede Mst. 11v. için yapılacak 
bir iskele kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. !halesi 2-11-938 çarşam 
ba günü saat 11 de Çanakkaledc ~ıst. 
Mv. Sa. Al. Ko. da yapılacakur. Yaplın 

lacak iskelenin ke~if bedeli40620 lira 19 
kuru, ilk teminatı 306 ı lira 65 kuruştur. 
İnşaata ait hususi fenni şartname karada 
yapıl:ı.cak iskelenin fiyat tahlili beton bö 
lüklü i kele etüdü ilk keşif cetveli ve plan 
!ar Ankara. Ist. Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
görülebilir. Çanakkale Mst. Mv. Sa. Al. 
Ko. da da görülebilir. lsteklilcr 2490 sa 
yılı kanunda yazılı vesikalarla bu miktar 
iskele işini müteahhidin veya mühendisin 
muvaffakiyetle yapmış olduklanna dair 
vesika ve ı 'afia 'ekfiletinin ehliyet ve 
müteahhitlik vcsikalarile teminatı muvak 
kate makbuzu ,·eya banka mcktuplarile 
beraber tekli! mektuplarım havi kapalı 

Dün meşhur bir 
dansöz, bugün 

facia artisti 
(Bas tarafı 8 incide) 

saatlerini bir tiyatro mektebinin ders
haneleri arasına gömmeğe razı olmadı. 
StüJyo da mukavelesi bitince kendisi. 
ne y.cl verdi. 

Dansözlerin arasında bir tanesi ga 
rip bir macera yüzünden aktris olmak 
üzeredir. Bu Marjori Vaver'dir. Mar
jori bir dans mektebinden çıkınca Fox 
şirketiyle bir kontrat imxalam.rştır. 

Fakat dansöz bir iki ay sonra bıkmış, 
kendisine ciddi roner verilmesini i~tc
miştir. Bu talebinin kabul edilmediğini 
görerek garip bir usule başvurmuş, 

dans sahneleri çevirirken arkadaşları· 
nın yaptığının aksini yapmağa ba§la -
mıştır. Mesela arkadaşları sağ bacak. 
!arını kaldırırken o sol ayağını kaldı -
rarak, filmin bozulmasına sebep ol -
muştur. Azarlamışlar, haftalığını kes
mişler, fakat inatçı kız huyundan vaz· 
geçmemiş. Aralarında iki senelik kont
rat olduğu için kapıdışarı etmeğe de 
imkan yek.. Binaenaleyh ister istemez 
ona da küçük roller vermeğe mecburi. 
yet hasıl olmuş .. 

Bakarsınız, belki o da günün birinde 
yıldız olur. Holivut beklenmedik hadi
seler diyarıdır. 

1Ş ARIYOR 
Yeni Türkçeyi iyi okur ve yazar, 

fransızcaya vakıf bir daktik> RJayan is 
aramakta.dır. İstanbul P. K. 743 

Z AY t 
19.3 7 senesinde Kadıköy Orta Oku

lundan aldığım şahadetnamemi zay! et
tim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yuktur. 840 No. lu Münir 
1 (V. P. 273.S) 

Kitaplarınızı 

VAKiT 
VURDUN'dan 

Tedarik ediniz 

. . . . 
• ,.,.., •• • • 'il 

' 

Levazım ilaııf::ırı 
-----~---------~~~~ ~--------------------------ık-Harp Akademisi eratı iç,in 9000 kilo( tır. 1 ahının bedeli 6726 }ıra, 1 

bulgurun açık eksiltmesi 2-11-938 çar§am minatı 504 lira 25 ımruştur. şı 
ba günü saat 14 de Tophanede İstanbul mesi komisyonda görülebiUı. istet 
lc\•azım fı.rnirliği satmalma komisyonun· rin kanuni vesiKalarile beraber tJ 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1035 lira, mektuplarını ihale saatinden bit 
ilk teminatı (77) lira 62 kuruştur. Şartna evvel komisyona vermeleri. (71 
me ,·e nümunesi komisyonda görülebilir. (269) 
isteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(280) (7375) 
• • * 

Tophanede Salı pazarında lc\'azım yol· 
lama rnüdürlüf,rü anbannda mevcut biri 
30 beygir kuvvetindeki Bolinder marka· 
lı, diğeri 25 beygir kuvvetindeki Doviç 
markalı iki adet motörün pazarlıkla art· 
tınnası 25-10-938 salı günü saat 14 de 
Tophanede le\'azım amirliği satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. Her ikisinin 
tahmin bedeli bin lira, teminatı 150 lira· 
dır. Moförler yollama anbarmda görüle· 
bilir. Isteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (302) (7686) 

* • • 
l 9G 10 kilo yoğurdun eksiltmesine talip 

çıkmadı~mdan -tekrar açık ckc::iltme5i 
20-10·938 pazartesi günü saat 11,30 da 
Tophanede levazım amirliği satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be· 
~deli 3928 lira ilk teminatı 294 lira 60 ku· 
ru~tur. Şartnamesi komisyonda görülebi
lir. 1 c;teklilerin kanuni vesikalarile bera· 
bcr belli saatte komi5yona gelmeleri. 

.(294) (7682) 
• • • 

2500 liralık kadar pilavlık pirinç 
22-10·938 cumartesi günü saat 11 de 
Tophanede levazım amirliği satınalma 

komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 

Teminatı 375 liradır. ~üınunesi komis· 
yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarilc beraber belli saatte komisyo· 
na gelmeleri. (303) (7687). 

• • • 
Harp Akademisi hayvanatı için 150 

ton samanın açık eksiltmesi 21-10-
938 cuma günü saat 14,30 da Topha. 
nede İstanbul Levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 3300 lira, ilk teminatı 
248 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. isteklilerin kanuni v:si -
kalarile beraber belli saatte komisyona 
ge meleri. (267) {7174) 

• • • 
Harp Akademisi hayvanatı için 22'3 

ton kuru otun kapalı zarfla eksiltmesi 
21-10-938 cuma günü sa~t 1 S de 
Tophanede İstanbul Levazım amirliği 
Satınatlma Komisyonunda yapılacak • 

• • • .J .,,. 
2500 adet çuvalın açık e)cSI 1 

24-10-938 pazartesi günU saa.t .. .ıı 
rg~ı ~-. 

da Tophanede Levazım amir 1 fi 
. 1 aktır· nalma komısyonunda yapı ac 76 

mln bedeli 1O2 5 lira, ilk terrıinatı 
uııı ra 88 kuruştur. Şartname ve ~ .11 ,,. 

komisyonda görülebilir. isteklı~'" .;' 
nuni vesikalarile beraber bellı 7) 
komisyona gelmeleri. (270) (717 

. . . , 
Dikim evleri için 24.000 ~.e:,,t 

çelik 21-10-938 cuma gUnU ,.ı 1' 
de Tophanede İst. Lv. Aın. 5a· '!~ 
da açık eksiltme ile alınacaktır· 14 
lin bedeli 96 liradır. Teminatı ~ 
40 kuruştur. Numunesi }{o. dll1'°' 
lebilir. İsteklilerin belli saatte 
gelmeleri. (265) (7172) 

• • * fJI. 
Orllu sıhhiyesi için 23 çeşit tıb~!o 

kapalı zarfla eksiltmesinde \'eril~ 
pahalı görUldüğünden pnzarlıkltı ~ 
mesi 21-10-938 Cuma giinü snnt 1 

Tophanede lst. levazım amirliği si~ 
ma komisyonunda ynpılncaktır. Jtt 
tahmin bedeli 6600 liradır. llk tC 
495 lrndır. Şartnamesi komisyorıd3 
lebilir. isteklilerin kanuni vesiktılıır" 
raber belli saatte komisyona geıııı:, 

(292) ~ 

Üsküdar Hukuk Hakimliği11de"I 
Albert oğlu Jül Cilleri vekili'(\~ 

Mi§on Vcntura tarafın:fan :SeY0ğ~ 
da Taksimde Ayaspaşada .AY~.kf 
Palas apartımanının 13 No. ıu IJY .. 
sinde sakin Leontin aleyhine aç~ 
şanma davası üzerine müddeal ili 
ikametgahı meçhul olduğun.darı l <f. 
tebliğat edildiği halde yevnıi ıfl11~, 

nede mahkemeye gelmiyen mUdde 
hakkında gıyap kararı ittihaz jle ı 
nen tebliğine ve tahkikatın 14 ;J. 
938 pazartesi saat 10 a talikırıe "/ 
verilerek bu baptaki giyap ıcararr 1 
keme divnhanesine talik edilrrıiŞ ~ 
ğundan yevmi mezkurda mUdde' 

Leontin gene gelmediği takdirde ~d 
bında tahkikata devam ve icaP tı 
karar ittihaz olunacağr ilanen te 
olunur. (V. P. 2739) 

Türk Hava Kurumu 
~~ lfl1«:o 'lteır~D ı,o 

BüYüK PiYANGQSU 

Dikim evleri için 17855 ?.det küçiik 
sed f düğme, 725 a.clct beyaz kemik 
dü<>me 750 adet siyah kemik düğme, 
3000 adet "apka h<:va kapsolu, ?-76 a.. 

det siyah sakandıra1~ kayışı, 7 50 adet 
siyah "akanclırak düğmesi, 21 - 10 - 938 
cuma günü saat 14,15 de Tophanede 
İstanbul Levazım amirliği satınalma 
komisy-;nun-la pazarlıkla !:'atın alına -
c. aktır. İsteklilerin kanuni vesikaları 
ile birlikte komisyona gelmeleri. 

zar:iannı ihale günü olan 2-11-938 !!I•••••••••••••••• 
çarşamba günü saat 10 na kadar Ç.anak 

Birinci keşide: l 1 ikincitc~rin 938 dedir. r 
Büyük il<ramive 40.000 lirad!; (571) (7693) 

• • • 
2'l1161 ki1o ispirto mahlütu benzin ka

f''llı Z"rfh eksiltmeye konulmuştur. Be
h r kilo·nınn 26 kuruş fiat tahmin cdil
mi tir. Ek•iltmC'si 4-11-938 cuma gUnil 
saat 11 dedir. İlk teminat 5000 liradır. 

Eksiltm<'yc girc>ceklPrin kanuni teminat 
ve 2490 sa:,ıh kanunun 2-3 cü maddele
rinrlo ~azılı belgC'krlc birlikte ihale saa
tinden bir saat evveline kadar zarflarını 
M. M. V. Sa. al. Ko. na vermeleri. 

(553) (7538) 
• • • 

Tayyare fabrikası için 919 kalem ava
danlık kapalı zarfla eksiltmeye konmuş
tur. Tahmin bc>deli 45.500 lira, ilk temi
natı 3412 lira 50 kuruştur. Eksillmesi 
4-11-938 Cuma günü saat 15 de M. M. 
VckCıleti Satmalma komisyonunda yapıla
caktır. Şartnamesi 230 kuru~ mukabilin
deı komisyondan almabilir. lsteklllerin i
hale saalindc>n bir s:ınt evveline kadar 
kanunda yazılı vesnikle birlikte teklü ve 
tc•'llinat mektuplarmı komi~yona verme • 
lC'ri. (548) <7583) 

Tüm birliklerinin ihtiyacı için 27603 
kilo !'adeyağı kapalı zarfla eksiltme\'<' 
konM!ıı.;tur. lhalesi 3·11-938 ı--r>erşetnı.ıç 

J::unu saat 15 de yapılacaktır. Tahmin fi· 
Y .ıtı 2.!340 lira ilk teminatı 1863 lirarlır 
Şartnarncc::i hergün Ko. da görülebilir 
l tcklile:in ihale gün \"e saatinden bir saat 
~"'1tne hl!!r tt'Jdif ve teminat mektup· 
hırım makbuz karşılığı lzmir Bnrnnv~ 
a_,x· ı1 !1ltınalma komisyonuna vermele
ri . . C541)A(7520)1 

kaleC:e M t. l\tv. Sa. Al. Ko. na makbuz 
mukabili teslim edilmesi. (532) (7462) 

• • • 
lhale günü talip çıkmadığından Tilin 

birliklerinin ihtiyacı olan 29,9~. kilo sade 
yağının tekrar kapalı zarfla ihalesi 3· 11 · 
938 perşembe günü saat 15 de yapılacak 
tır. Muhammen bedeli 30,450 lira, ilk te· 

Or. irfan Kayra 
RÖNTGEN MUTEHASSISI 
Türbe, Bozlmrd kıraathanesi kar

şısında eski Klod Farer sokak No. 
8 - 10. Öğleden sonra 3 ten 7 ye 
kadar. 
... ! .................. . 

miatı 2283 lira 75 kuruştur. Şartnamesi ----------------

hergün Ko. da görücbilir. bteklilerin ilk !!111•••••••••••••
tcminat makbuzlarile birlikte 2490 sayılı 
kanunun 2·3 üncü maddelerinde ynzılı 
\'ec;aikle ihale günü belli c;aatten bir saati 
evveline kadar teklif mektuplarını Lüle· 
bıırgazda Tum. Satınalma komi. yonu re·; 
i liğine 'ermeleri. (537) (7513) 1 . .. . 

~~;ğ l}={l~~nmö 

llr. Şill<rü Ertan 
Cağalıığh• Nuruusmaniye cao No. ~ 

Tel. 22566 ( Dı . Chmar Ş('refctı:n 

ııpartımanı 

mıa1S1111 .. ~eg..: .... 11111ms~~allll ...... Tümenin Bergamadaki birliklerinin hay 1 

\'anatı için 315 ton yulaf kapalı zarfla ı--------------
alınacaktır. Tahmin edılcn bedeli 16537 
lira 50 kuruştur. Eksiltme~i 7-ll ·938 gü· 
nü "<ıat 16 dadır. iştirak edecek talip!eruı 
tc:-1inat rnakbuzlarile birliktt teklif m~k- 1 

tup1armı muayyen saatten bir saat C\ vcl 
Srlrrmit Tüm. Satınalma komi--yonuna 
verilmiş olmalıdır. < i:i39) ( 7515) 

• 
Tilmenin Edremitteki ve Ayvalıktaki 

birliklerinin hayvanatı için 43C ton yulaf 
kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin bedeli 
22575 liradır. Eksiltme-i 7· ll ·938 günu 
saat 14 dedir. lştirak edeceklerın teminat 
mektuplarile birlikte teklif mektuplarmı 
muayyen saatten bir saat evvel Edremıt 
Tüm. c::atınalma komis,·onu rei lığine 
,·ermiş olmaları. (533) (7511) 

• • • 
:Tüm birlikleri ihtiyacı için 430 ton 

OPER.\TOH 

Dr. 11. Z ~·a l\onur nln 
1 ıp f ahı/lesı ıkır.rı (. f'1uılıi 

A lım~ı /Joçnıtı 
I tıkla! l adc1c"-ı Elhamra Apar. 
tımanı ~o ısı 19 l'elelun: 35.~ıv 

)'.J'.ıl kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş· 
tur. ihale i 3·11·938 perşembe günü saat 
ll de yapılacaktır. Tahmın tutarı 22.l l::i 
lıra. ilk ternınatı. 1.661 liradır. Şartname· 
:"; hergim kom!">yon'la gorülür I .:teklile
rın bellı caatten bir saat en·eı teklif ,.e 1 
ı...mimıt mektuplarını makbuz kar~ılı~ı 

11.mir Bornova .\ :,eri satınalına komL·ı 
yonuna venneleri. .(543) • .(7519) ... 

Bundan ba~ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle <20.000 ,e 
1 _J 

liralık iki .:det mükalat ,·ardır.. r§' 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piY:ı 

mesut ve bahtiyarları arasına ginniş olursunuz .. 



~tntNctnşRtN - 1038 

Çünkü ASPiRiN seneler· .. 
denberi her türlü soğukal· 

,,. gınlıklarena ve ... ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz. bir ilaç olduğunu 

.fsbat etmiştir. -

A S P .... I R 1 N in· tesirinden 
' emin olmak· için lütfen ., 

,sına dikkat ediniz. 
. --

Ciııaı Muhammen bedeli Muvakkat Eksilt-
~~bi Mjktan Beheri Tutan teminatı me saati 
1"'1re?.eı~ nıot.öru L. K. L. K. L. K. 

1 eı trakt" 14 adet 40.- 560.- 42.- 15,30 
l Or\l 1 adet 750.- 56.25 16.-

- ldarenıi . 
~eı ~it tn~ lznıır tUtUn fabrikası sigara paket makineleri için 14 a-

lı erı nıucfb' ile Maltepe enstıttısn fçln l adet flrc7.Cll el traktörU §art-
ttliotı - Muhaın ıJce ve am ayn pazarlık usulile satın alınacaktır. 

r. nıen bedellerile muvakkat temlnatlan hizalarında gösteril 

lıı - h ~aıııı ~kSilbn 
d;ı ~a llaatıerde ~ 5-12-938 tarihine rastlryan pazartesi glinü hiznlarmda 

r>ıiacaktır. ba~tn levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonun 

ıv 
V - Şartna 

eıtııu~ mkııi!tnı meler Parasız olarak bergü:ı sözü geçen şubeden alınabilir. 
lııbrı1taı e gUnUnd:Ye iştirak etmek lstiycnlerin fiyatsız teklif ve kntaloklarmı 

ar şubesin n Uç gUn evveline kadar inhisarlar umum mUdürlüğü tütün 
\1) e vermeleri lazımdır. 

guVeııın - lstekıııeri . 
ı:ıUr. <ne Paraıari} n e~sıltme için tayin edile:ı gün ve saatlerde yüzde 7,5 

01) e birlıktc yukarda adı geçen komisyonn gelmeleri ilan olu· 

l;t;---~-----~~~~~ 
,. rıbuı Telefon Müdürlügv ünden: 
<.'f· ıo 

oııu ·939 paz 

~lı-;a0~~ıncıa s;rt~~i &ünü saat 14 de ts tanbul Telefon müdürlüğü eksiltme komis· 
onuırnu~ttır. ıra keşif bedelli Bey oğlu Telefon santralı kalorifer tesi5atı pa· 

l\1Uk 
~ıf ı uı~"el~, ek ıltrn 
~tu,~ıle buna ~: Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni ~rtnameleıi, proje 

2Ptı ıııa ~t te:ninat ~efe~ diğer evrak hergün levazım dairemizde görülebilir . 
~ ltnıe t d?ı~ İdareler· 6 lıradrr. İstekli !erin en az 500 liralık bu işe benzer iş 
lla;;,ı Vesj~ıhınden 8 g~nden almış olduğu vesikalara istinaden lstanbul vilayetinden 

alarile &elınuın ~vveı milracaatla alınacak ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret 
~(7294) 

~ ------~---~~~~-

Dü~<e~ü 
··nden : 

1 - ilk, orta ve lise kısnnlıırına }ahlı ve yabsız. laz ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadl'I'. 
2 - isteyenlere mektohin kayıt şartlı:rrnı bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası . Telefon: 22534 

ıs 

1 
1 

Tttrklye Cumhuriyet Merkez Bank.ası 15 /. 10 ı 1938 vaziyeti 
AKTiF' .... 

IJUJI uJ:I ır.ııopam 17.167 977 

llaDluıo~ • • • 
Ufaklık, • • • 

24,134,067,9{] 
10,162,881,-
1,221,16ö,17 

Lir. ! 
·H,i>18,114,18 

PASiF Lir• 

ııs,000,000,-

Ualilldek1 Uubblrter 1 

250,176,71 

....,.. .. •:. ·-· .... . 
0au,.a uomılı ··:~ 1 ~? 
Adi n fnkal.lde. t İ ı 1 1 1 
HllltUd • • • • • ı • 

2,712,284,11 
6 000 000 - 81712,234,11 t • t 

!'Urk ıınıa: • • 
llarlçt.MI muhablrlaı 

&.ltua u.tı ldlo&Tıı.t 9 064 628 
.Lltma tah...W kabil •rı-t 
csonsıu. 

rnıeı et 1r.Ju " tıorçhı 

\:llrtnı bak1)·ele11 , 1 • ı 

lladne ta.bvUlert ı 
"oruhte ldllen ıuakJ oaktı:JT 

ı. ~-·•ııı. 

250,176,71 

12, 786,0~1,68 

30,236,-

13014,U88,12 

158,748,563,-

ıeda nıJdeJd 8&DJı:Dot1u ı 

o.ruııte edll• •nala~ 1M,748,56S,-
Kanunun 5-8 !Del madde-
·•rtDe t.eY!lka.n bu:IDe taralla-
11.D vuı t.di,.ı. tlS,137,602,-
Deruhte ~- •nala a.altUJr 25, 781 ,275,8( 

b&t1J'911, • • • • 143,610,961,-
Karfllılt tarnamea altm DlarM 
U&nteo tedanıl• YUedll• 19,000,000,-

Kanunun 8 - 8 inci mad-
11eıertn1 teYtlkaJI H.uln• tar-. 
rındaıı nkl tediyat. 11S,tS'7,602,- l 43,Ut0,U61 ,-

tt.11ııllOlll mukabW U&nı. .... .... QA.000 000 - 196,610,981,-
- • 1 

leaedat eOıı:.danıt Ohlıı ~Gdallı 

BuiD• tıonolan. • • • 500,000,- Altına tah.W ltabU dOTlzlu 
Nı-11.'1 Mr.eueı , • • • ı • 75,009,812,56 75,500,812,üO Otfw cRtYf·•er n aJaoaldl 
f'Aham ft raıı rillt ctKdıuu 1 

\ O.ruhte edilen nrakJ aü. 

' ı U79Din ltarfılıf> Mbam " 

kJlf'tllS M.ldJ'lled • • • • • 

~ -·--·-=•:::--•·-· 
'tallTtllt tttbart lı:ıym•tJ• 

j lert)eat eab&m .. tlıh"11At 

&...-ıdarı 

Hazineye kısa vadeli nvnm 
A ltlll Ti dLvb l\ıı:.erlal 

ru'f11lt o:r:ertııc 

w.edarl.u 

MU.Wll 

30,418,0 t8,48 
6,768,408,82 46,182,447,8() 

7,767,000,-
2:!8,510,53 

D,250,329,1 O t 7,2M,848,6Q 
4,500,000,-

13,807 ,602,4 ~ 

371,514,298,6( 

• 
1 Temmuz 1938 tarihin.den ilibnren: Iskonto haddi % 4 Atfın Ozerfnı anns ~ 1 

' 
1 

' 

' I ı 

BIRIKTIRIRSEN EL 
J 

iŞ 

ATAMAYACAt; iN 
YOKTUR 

1,671S,74 

45.388,873,27 

18,312,308,81 

41S,800,MD,01 
87,4.88,~, 78 

371,514,298,68 

.. 
1 
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Günün 24 Saatinde 
HASTA 

Bat ağnlarma kartı 

GRiPi 
.Kaıelerini kullanınız. 

GRlPtN: Bül"Ün ağrı, sızı ve san· 

cılan keser. 
GRtPIN: En ıiddetli bat ve di! 

ağnlannı süratle din· 
dirir. 

GRlPIN: Nezle, grip ve roma
tizmaya karıı çok 
müessirdir. 

lcabında günde 3 kaşe alınabilir 

isim ve markaya dikkat 
TAKLiTLERlNDEN SAKlNlNIZ 

BAŞ 

DlŞ, NEZLE 
NEVRALJi 
ve Bütün 

ağrılara karşı 
• 

fi -------··--·-··--·-·-··--····-····-·-··-·--·-----······---===:mı~ ----- ...._.. __ ... ··-···-··- . ··-···--···-···--······-··· .. -·· 
1 CAFER Müshil Şekeri~ 
§ Tesiri kati içimi kolay en iyi müshil şekeridir H 
1 Bilümum eczanelerde bulunur. H 
H r::-..::::a::::.-:-------::::c:::::::::::::::::::::ı::::m.-r.::::::=:::::::::::::::::-:=:::::::: Y 

• 

Yapı fşle~i ilanı. 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzurumda Gurup inşaatının ikmali işidir. Keşif 

bedeli 245,983 lira 49 kuruştur. 
2- Eksiltme 2·11·938 çarşamba günü saat 15 de Nafia vekfileti yapı işleri' ek· 

siltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak altı lira onbcş kuruş bedel mu· 

kabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13.549 lira 17 kuruşluk muvakkat 

f.cminat vermeleri ve Nafia vekaletinden alınmış ehliyet vesikası göstermeleri lazım· 
ılır. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel bir istida ile Na· 
fia vekaletine müracaatları ve istidalarma en az bir kalemde 150 bin lira kıymetinde 
bu işe benzer bir iş yaptığına dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika ili~tirilme
si muktazidir. Bu müddet zarfında vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye gire· 
miyeceklerdir. 

5-!t" İsteklilerin teklif mektuplarını ihale günü olan 2·11·938 çarşamba günü saat 
14 ele kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4317). (7483). 

Telefon abonelerjmizin 
nazarı dikkatine 

lsla o bul Telefon llirek törlüğünden: 
3054 No lu. kanuna daya:ıan talimatname hükmüne göre telefon ma· 

kinc.1:.rinin ve tcferrültınm r..~kli münhasıran idaremize aid iken bazı abo· 
nelerin bu nakil iı;lerir.! bizzat yaptırd<kları görülmekte ve kanun hükmün.! 
ıöre kendilerinden ce2a alınma'.ctadır. 

Ca~ r. fennt bio: şekilde yapılmadan mütcvcllid anzalar ve şu cezarn . 
tcd!yc:Jt-n zarar görm~kte cl.:ır abonelerimizin iciar:mi1~ ha~r 

vermcl en telcfonhrını nakl ·tt:.ınemelcrini kendi menfaatleri nok.tasmdan 
da ilan ctmeği lüzunllu bulduk. .(7477). 

Csküdar - Kadıköy ve haval_iS 

H k :r:r vayları 
Türk Anonim Şirketinden 

{ 

C QJI liiii1 lh'ı QJI IF Ü y ~t Ü lfi1 
15 inci yıl dönümü münasebetile 

TENZILATLI TARiFE 
Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü münasebetile 25 birinciteşrin 1938 günü 

mak ve 4 ikinciteşrin 1938 gününe kadar {dahil) devam etmek üzere tramv•>' 

mızda, mıntaka tevhidi sure tiyle tenzilat yapılmış ve mın takalar aşağıdaki 

almı§tır: 

Hat sa~,sı Hattın adı Cumhuriyet Bayramı münascbetilc 11 gün 

{ 1- Üsküdar - Bağlarba51 
2- Bağlarbaşı - Kısıklı 

1 Üsküdar - Kısıklı 

f 1- Kadıköy - lbrahimağa 

2- 1brahimağa - Karacaahmet 

l 3- Karacaahmet - Üsküdar 
12 Kadıköy - ü~küdar 

r- Kadıköy - lbrahimağa 
?_ lbrahimağa - Karacaalımet 
3- Karacaahmet - Bağlarbaşı 

4- Bağlarbası - Kısıklı 

22 Kadıköy - Kısıklı 

r 1- KadıkÖ)' - Kızıltoprak 

2- Kızıltoprak - Erenköy 

l 3- Erenkiiy - Bostancı 

4 Kadıköy - Bostancı 

{ 1- Kadıköy - Kızıltoprak 

2- Kızıltoprak - Fenerbahçc 
6 Kadıköy - Fenerbahçc 

8 Kadıköy - Gazhane 1- Kadıköy - Gazhane 
, 

1 - · Kadıköy - Moda ., 20 Kadıköy - Moda 

Bu suretle, halen tatbik e dilen tarifeye nazaran, vasati hesapla yüzde 24 
tinde tenzilat yapılmıştır. 

lktısat Fakültesi llekanlığından: 
Fakültemize elli lira ücretle bir daktilo alınacaktır. Makine ile çok ıyı 

yazmak, almanca. frnnsızca, ingilizce dillerinden birini bir dereceye kadar ol. 
su:ı bilmek ~arttır. 

isteklilerin her gün saat 10-12 arasında fakültemiz iktısat ve içtimaiyat 
enstitüsü kalemine müracaatları ilan olunur. (7665). 

Dahiliye 
Divanyolu. 


