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Hedef yalnız Çin nıi ? 

Japonya dört yıl 
·· recek· bir harbe 

1 
hazırla.nıyor 

il erenin şiddetli bir nota daha 
v eceği haber verilmektedir 

"'"""""""'·~~~~~~::;.;ı~~~-~.;;:~ 
l"angçe. nehri nzmnde k-urulan bfr Tc-Oprilden parra 1ırt1indc top 

...........___ geçiren Japon a .. 'kr:rlaıi 

it lyaO.ı~ .. muazzam 
filo yapabilmesi ·· 
Şfipheli görülüyor 

c~~~~1kü ltnl)ra çok parasızdır ve Musolinin!n elinde. büyük in .. erden hisso almakt.an başka para bulmak çaresi yolctur 

9ıltere ile. müzakereler dolayı-
Si e blöf yapllmış olması 

tondr ihtimal dahilinde imiş · 
)c Itu...,, a, 8 (A.A.) - İtalyanın bahri- Esasen bu rakam da sırf !ialyad ai§· 
~- ctıcn • r ""' aldı nı azlala~tırmak hususun· çiliğin ucuz olmasından dolayı' bu de-
~cw1 g: karardan bahseden Financial rece aşağıdır. Fakat her halde muhak-

''B ıctcsi diyor ki: kak olan bir §CY var ise o da, 18 ay 
" 1 u ltarar 1938 •. :at Cri i.iı • ve 1939 talyan but- zarfında 30 milyon İngiliz 'lirasını bul-
r... crıne Pek w • • • k b · ti 1 d B k yf. .. oatcrec k . agır sur.:tte tesınnı ma mec unye o ması ır. u e ıyet 
llı·ı c tır tk· . • ı ı Yon i . : ı zırhlıdan her bin 15 ise, bundan bir ay evvel neşredilen -

ngıhı ı· 
. ırnsrnn malolaca ktır. 09""" Dcrıamı 12 ncirln 

Amerika yarın 
Flllpin adalarında 

Manevralara 
başhyacak·· 

N~vyork. 9 < A.A.) - Nevyork Ti
m es gazetesi, Flllpinde Luzon ada
sında ynrındnn ttibaren ve Amerika 
ordusunun 4.000 nskerlnfn yani ba
şında yerli ordunun kırk bin askeri
nin tştl rn kile yapılacak olan bUyUk 
mıı.nevralnr hakkında Manllleden 
almış olduğu mufnssal malCımatı 
ncşretmcktedir. Amerikanın mahalli 
tayyare filoları. bu mnnevrnlara tş
tirnk edecektir. 

.Nev)·ork ffimce gazetesi, Çtn-Ja
pon fhtllftCmın. başlang1cındarıberl 
Flltptndeld .Amerikan ordusu kuv
\•etıcrlnln harp zamanındaki şeral· 
Hn ayın şartlar (lahillnda icrayı hl\· 
!.:ektıt etmekte olduğunu bildirmek· 
tcdlr: 

Temmuz·ayındanbetl zabitlo.rin 
;mczunlyctJcrJ Ilga edilmiştir. Vo da 
lmt surette sll~h başına • vaziyptto 
bulnnmnktndır. Topçulaı:m endaht 
tecrübeleri daha srk yapılmaktadır. 
Donanma da her ihtimale karşı ha
zır bir vaziyettedir. Torpidoların 
mUrettebntma peJt kısa meıunlyetler 
verilmektedir. BütUn gemiler. takvi
ye edilmiş mllhlmmat ve mUrettebat 

oı.r- Devamr. 12 lnclsle 
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IBaş@,~retmen 
VE . 

O~retmenlerine 2 
Uı.. okul pro~r:ımımn en mllhlm i 
hcdeflorindcn biri, sizin de pek E 
lyl blldl{,riniz gıbi~ tAlebeyo .gazete ! 
okutturmak ' 'e gazctcdekl'ıuuhto- i 
ll! hıl\·adi lcrle onlan ilgilendir
mektir. 

Öğretmenlerimizin gazetelerde ço
i cnk Usanlyle yazılmıı, 'VO muhtelif 
i dersleri nUlkadnr edc<·ck Tazı bul· . ' . 
: makta uğrıı<ltklıırı ınii7küU\tı dü-
: .,,Uncn HılDEit, . ! 

İ ilkokul · i . . 

1
, ço~~klarz .. 1 

ıçın sayfa 
f \'npııuya knl'ar \·ermiştir. Bugün ~ 
E bunlnr<lnn llkJni 8 inci aylada ~ 
i hn lnca.ksmız. ~ 

i ~lütehnsst:s öğl'ctmcnJcriınizin ha- i 
f J: ıl"lıynı.•nl..lnrr \ "O Jıcr pazartcal çı· . 
E kacnk olan bu ~ytaJarda Hayat 
5 hllgl 1, He np, Coğrafya, Tarih, 
j rnblat Jutgtı-1 derslerini ollikıu'hır 
1 eclecck ynzılnr buhıntıeai',"1 gibi, 
İ bil' ho.tta içimle olan hftdisclerin 
1 rcsinılcrlno, yakın yurd tetkikle
! rlnc de yer , ·crlleccktlr. 

i Bugün göreceğin.iz sayla, bu yol
~ da tılnu~ llk adımdır, öğretmen 
i arkadnşlarmuzm g&tcrcccklcrl a
İ ll•knyln gtttik(C tckemmUI cd~e: 
E O"rf tnhlidlr. . . ............................................................ 

ispanyada harp vaziyeti -Terueldeki çar.pışma 
y0.ni .. bir safhaya .·girdi 
Cumhuriyetçilerin ve asilerin erkanı 
harbiyeleri sevkülceyş imtihanında 

Paris, 9 (Hususi) - Barselondan 
resmen bildirildiğine göre Teruel şehri 
şimdi tamamiyle hükfimet kuvvetleri
nin elindedir. 

Barselon r~dyosu Teruel cephesinin 
Muela mıntakasında cumhuriyetçi kıt
aların Muela istikametinde çok mühim 
mevziler ele gcç~rmiş olduklarını bildi
ren müdafaa nezaretinin bir notunu 
nc§rctmi§tir. 
Terueldeki Franko kuvvetleri kmandanı 
a bayRey d'Hancotıı:t, hükiimetçilerle 
saat 21 de müzakereye giri§miş ve tes· 

tim olma anlaşmasının imzasını mütea
kip Teruel hastanesinde müdafaada 
bulu:.an l 500 Frankocu teshm olmuş • 
tur. 

Tcrue1den tahliye oJilen 2.000 Fran-
kist -ıcyanında 1.400 asker de bulun • 
duğu tasrih edilmektedir. Bunlar SÖO 
sivilin tahliyesi esnasında ve cumhuri
yet askeri makamları tarafından hayat• 
ıadmn bağışlanacağına ve yaraltlann • 
tedavi edileceğine dair verilen söz iı· 

zerine teslim olmuşlımlır 

De-rnm1 12 tnC'lde 

Yunan veli8htının 
evlenme merasimi. 

KIDDseden çoktolkitan sollilıraı DııaOl}(un 
ısrara ltlı:ırgeırDflle yeni evoaoeır şeDıırD 

· araba ıne dc»°Daş1talaıır 
Atına, 9 (Hususi) ..!.. Veliabtııı ev

lenme merasimi münasebetiyle ,yapı. 
Jan dU&Un alayının saraydan hare
keti :n top atımı lle ilAn edilmiştll'., 

llk 18 ·arabada misafirler yer al
mıştı. Yunan vellahtı prens Pol ile 
kız kardeşi lrcna beş~nci arabada so 
liyorlardı. lçin'de Romanyn. prcnşe-
si llclena ve Prusya prensi :VJlbclm • 
bulunan ıs tncl arabadan sonra sn
ray mareşalinin arabası, onann son
ra bir slh:arl mUfre1.esl geİlyordu. 
19 uncu arabada Yugoslavya nalbl 
prens Paul ve 20 incl arabada da 
Yunan kralı Georges bulunuyordu. 
Yunan kralına nişanlı prensesin an
nesi Drunsvik - Luııebourg refakat 
etmekteydi. 

Nihayet altı b.eya7. atm çektiği son 
arabada prenses Fredei-ika Te ba
bası geliyordu. 
DUğUn atayı halkın co ~un teı:ı · 

hliratı arasmdn kiliseye geJoıiş \'e 
nişanlılar kilise kapısında Atina 
rnetrcpolldl He baş,·ekll tarafından 

karşılanmışlardır. 

Merasim nasıl oldu ? 
Evlenme rnenısiml klllMde pek 

parlak bir tarzda yapılmıştır. Atına 

başmetrepolldi yanında kırk kadar 
metrcıpolld olduğu ~alile es1<t orto 7 

doks Adetleri .veçhile dini merasimi 
yapnHştır. Billün metrepolltlcr eski 
Htznns papaslnrının gl~·tllkleri elbl-. . 
seteri ve başlarında da elmaslı taç-
lar taşıyorlarclı. 

l\l ertısitntn sonun~ kadar ve fa 
sılalarla ynğaq yağmura rağmen 

halk, i<liise ıin önünden ayrııma • 
mıştır. 

Kilisedeki merasim esnasında 

pron11es Frcderlkln ·başında bir mu
rassa taç ve Uzerinde de gümtışle tş. 

l'ıman vc1iııhtımn zevcesi 

l<'nmlş beyaz bir elbise vardı. Elbl
tıcnin kuyruğunu.altı .kUtUk prensei 
taşıyordu. 

A)·inde e\'Jilerln başına konulan 
som altın taçlar krat birinci Georgeı· 
ile I<onstnntlnin <le evieçme mernsf-
mltl'dc kullanılmış olan blçlardı. 

.Nlkiih ) aptldıktan sonra Yunan 
kralı Be Y"nl e\•lllerln yakın akra
bnlah, gerek prc·nsl, setek prensesi 
Opcrek tebrikte bulunmuşlardır. Dl
ğer prensler ile davelltlor de yenl 
evlileri tE~btlk etmişlerdir. 

Dilğün nlnyı kiliseden cıktıktan 

sonra yeni eviilerin l\rabıısı halkm 

isteği üezılne ta Konkordla meyda
nına kadar giderek ~ehlr tçtnde do
lnşmıştır,. 

Devamı ' tlncOde 



Roamıyama y..ı lwtdye llUln •· 
Yllkat tıtrate Kkeltiinaa IOD &eyw.. 
tında beyle bir _. ftri1miJ revçlar 
nr. Bu at diyat ki: 

··- Haridye nezaretfni d~ruhte et· 
tiğiın cUn de 13ylemif olduium gibi, 
Romanya ittitaJdanna udık blmakta 
devam edecek w mattefilderinden bq
ka, mllnuebette buhındulu diler bU· 
tün devletlere de iyi niyetlerle el uza. 
tacaldlr. tılwe ettneıt illerim ki,. Ro
man,a q ..,.._ ı,t'Jn-m.. ~ eıya
uıuudan nlilteealr olmıyacaJttır. Ken· 
.mm,ı. ml•ltbette ~ı-nu 
bfltila dmetın de, it~ blJdm 
olan temayüller ile dq .,..a arumda 
bir bmfhlık arumımaJannı temenni et· 
mek isterim. ts .. ,__. bqumap ka· 
rar verdifi meaelelerle ulrqımya bat
Jarken bUkibnetim, Romanyayı Lelıiata· 
na, Pranuya. K~ ltillfa ve Balkan 
antantına bafbyan bUtfln anlapmlara 
barfiyyen riayet ec1ecektir. Zira mensup 

bulunduium hilkGmet sulh fikrinin ur
tdmu bir taraftandır: 9U1b siyasetine 
bü_y&k bir~ udık ka1makıa dnam 
edd.:.elb. (i&iil~ ki vuiyetlm. 
Franu D11 Bakanı Delbos'nmı nA1'!' 
tinba•aynidir. l'-.dltJaı' '"' ..,..., 
lerde 1'rarM ..,_ ..-ııt 1*unnlc1a 
aöYJedlfi nutukta ~leftn iç m· 
yaialart ile JPnınunm herhangi bit' • 
taka ~ •ar ettipu ~ 
teknrlamıp ... 

Pakat Sovyet matbuab bu mevzu et
rafmda Sovfıetlcrin IDUtteftki olan 
Fran• ., .......... ~eeleri6e 
uygun bir utılı berinde bulunmamak
ta=. 69.,-et ~~ re)tmin Ro
manya dıı aıyauamda mühim bir defi· 
tfkHti lcab tttirecefl bnaatfnde ıuar 
etmektedir. Ve Bowyet aiylll mcahmr
lori bunun bayle olacalma o derece e
min bulunurorlar klı tlmdlden iti teJı.. 
Ctide clamekten .. ~lrlnmemekte
dirler. Y.ı ...... bhınfnla dit•· 
yuapı, ~fıiltli., .... Wı: loY· 
yeı .......... Joanill• ..... . , ....... ,...,.., 

...,,, .. JJlrBll ba ılWyle:ıt ..ı 
dut._,_~ cere,an.,.. * 
dlleJ6ft w.,tlraJaiaa. em. .... 1na 
deTletlıl ıtoman;a gibi. kendisiyl, tur 
k&klll maeleled ... ~ 
bulundupmu lir 4met oluna.. ffltl
leaku'nun lddlala 1,1 mhıaat ... 
vı.aı 4Weft T~nan stmamnda Wr 
parça eofumtutu,. Plıkmt buna ra~ 
iki tuafta da lll1it' Wr lnaıur Ti emıll
yet mevcuttu. ""-nJUlm almaya bq
Jadılt yeni ... ~ .. yıllarda beli' 
ren ıba huur n_....m,.tin tekrar or
tadan b1Jnm1Jftden koı1mlablllr.,. 

Joanlll ele llOHOU'nun "Hene. bal
ledilmemlt mnele,. diye UatG kapalı 
bahsettiği JCY tabii Buarabya'dan iba· 
rettir. 

Romanya umamt barb 10nunda, ya· 
ni ı 918 de Baaarabya'yı topraklarına 
blltann, ve UtS7 Parlı protokolu De 
bu UbMm hu1rukl 1D1n&aı artttnhnrftı. 
Faklt So9)'et Ruaya alla bu Hbakı ta• 
nnnamıt ve protestolar yaldmnakta 
devam etmiıtfr 

Aceba Romen Hariciye num bu ka
dar açık bir tanda ~erini iah 
ederken 8"'etJeda Romuı,a D1f • 

tında Wr bOyGk •lifildik olaca
=iddiada baklan olabilir mi? Ve bay· 
!e bir de~ ıekli ne ulur?. 

Bizce; yeni Romen Harid.ye nazın 
tarafından bUtUn dilııya huzurunda 
veribnit olan teminata inanmamak i· 
çin ortada hiç bir sebep yoktur. Hldt. 
aelerin. seyri iatrate Nicesb'yu tek-

Doğru 

Değil mi? - . . 
ıstanDul 
aeıedlyesı 
klmsesızıer 

yurdu 
Y-dlNldf. m~ bir medre

H :varcbr: Blitelll ..,... medre8e-
iL .. tuıbl " bani> binada bir
- ~"1atanbal beledi-

- lıl uble fUrd~, isminde 
I* pl!I ••e 1*lanclapnu blll1or
M; faili; fil DllleaeaeJe kona
....... -. kcınmaJrla- '8dhclal 
.... ,.,. biç .,...,,.,.. 
,..... dellJdlk. 

Ba ....... ~ oc1alm'mdaa 
Wrlae ...... ,. olu Enver, Bıd-
\"an, lA(tl. Jlıeldr, .lll'HJin. NIJm, 
8ıtla, Mahmut, S&rena. Hust&fa. 
Şlkrl Ye Cemal adlanncla tam on 
lld fakir çocalun tfk41etlerlnl 
letldk Ye tahUI ederken ba vul799 
te mattan olduk. 

Ba çocuklann ~dUyetlerl, sebeb 
ıokken, bir geceyanın JUrtidan a
bJIDlf olmr..lan7dı. 

AIAkadarlar ba iddianın doğru 
ol~ pceJarm 80kap atıl
mlf klmae bulnnmadığuu, şlk&
J etçtlerln sebeblret verdikleri ba
zı Wlwıler berine pollaln mtlda
bale ettiğini. keadllerlne Jlae &e
celeri k&lmak bere bir odA göste
rilmekle beraber, lş ye ıer temin 
e&mek tblel'e bir natllılet •erlldlltnl 
tö7Jedtler. 

Al4kad•lardaa blr zat bize şun· 
lan 1611edl: 

- Yordun bir nizamnamesi var
dır. B1I nhamaamere göre. ban
da ac.ıt 12-16 yaıpnda kimsesiz 
1enb 111rdsuz çocuklar • o da bir 
batta için - barmdmlll'. Polis, ge
celeri kftprl altında. aokaklarda 
bazı senerl çocuklan toplar, bnn· 
lan m~e p&lılr. Çocaklar 
burada~ barmcbrhr. A,n
ca. evleri 11kılm•t Yeya 7anm't. 80-

kak ~da ~' ye .ra faklr
llkterfaften doiatı ~klerl .,e
re Dff'lecaJıen lle\iteclftnlelerl ta
karrb etmiş alleler betecltre ta.... ,..... ., 
h•6'1İl ..... ..._ ... _~~~:~~;;J 

Sol'ftX: 
- BaPafa aönd~rllen khue.aıl 

t;Oellklar ......,.rl • ,.,.rJar?' 
Verllea ıeevap l'u1ur: 
- Bunu bllme)'b. Gtlndblerl 

H ~ıkar gldel'ler. Maişetlerini temin 
1c-tte.ler,,~lorl ele pltp ratarıar ... 

Bil Jdmseets ıo-tz 1aşmc1a .setli 
çocu}dar sttndllzlerl barattanm 
aanl temin ederler? Mle98fll!leldn 
al&~r olınadıtı bu dilet baıdn
dlr. ~ki, sırf alllAkt bazı fcl&
keıtlerd,a kul'tanlmak llzere Jllr
da &önderllen bu çocuklar, glln
<lllzlcrl dilenmektedir. Cemiyetin 
bu betbaht yavnılan gtlnlerce 
bat)amu alıp ldderler, teknr JUr
c1a danerler, banlaPa neftde ol
clnldan. llOl'lllmaz. Vazife 1apıl-
•11•: Jataksm, ot nılndendz, çıp
l•k "Ye tahta medrese oc1asi onla
ra fıer aman açıktl1'. 

O ha1c1e, 'IH-l~lycnln, kbuetdz 
"9111 Te 7enlz (OMlltlan konunak 
mabadble ve talrdtre de~ bir 
~ ht1811'1e ~tı bu mlea!M'JIMt 
içtimai careslal bafarablllfOI' ma? 
ntzcP: ha)'ll't 

El 1 1 ..... iiiıiliiffi 

• 
HOkGmel fanfm4J11n satın alman 

'Oskftdar Su şirketi 
Bele dl yeye 

devredilecek 
Ankara, 9 (Husuıl) - Nafta Ve

kltetl tarafından Kadıköy - ttakllder 
su t lrkettnln fltanbul belediyesine 

devri hakkında bir kanun proJelt 
hazırlanmıştır. 

~ HABER - ?\1crm PMtBR 

- HABER'ln edebi rommu : ıo -

Y ~şamak .. -Hakkı· 
ROMAN · 

N 
Don Pavlo N.varp: 
- Berr ııaut!aia ıidip. Pedroja yar

dım e~U., dedi. 
Antdoiyo: "tıtenen bal:;a beıt aicUı 

yardım ed~ dl7e bir teklifte bU· 
lunduyaa da Don Pavlo bu teklife 
"olmaz, ikinizi mµtfaktı, o kadar çatal; 
bıçak aruarda ,.hus4ıaahıınıa .. len 
politkiadaa .... ~ .. o daha pç .. 
medi,, diyerek lrab ... ~ 

Don PavJo .Alvarea odadan çıktıktan 
sonra Don Katlosun sevimli aeaaizliğinl 
bozmamağa çalrprak iki ar.Jeı. Dmı~ 
Konçitayla Antoniyo bir birlerine Clzlf 
bir §eyler aöylüyortarımı ııöi konut • 
mağa bqladrlu-: 

- Demek böyle AntoGiyo .• 
- Evet bajle Kon;ita. 
- Öyle ıniıılyonnn 1d Antonı1", oğ-

luma senin adını koyacağım. 
- Oilan plaeatını nerdnl blliJOr-

aun? 1 

- Öyle istiyorum da .. 
- Aca Pedro bana fabrikada fi. 

ıtn bir lt balur mu?. 
- .Niye beal......, bulur elbette. Hem.. 

Donya Koaçita birden bire auatu. 
- Nen ftl' ieonçlta?. 
- Hiç... Santr... arama relip gidi-

yor .• 
Don XarJo- teltflpdr: Aft~o· ... 

yap blktı: 
- Bir py Jater ..W.~? Su 

filin.. 
- Hayır .. pçti saten. ya1n1t ymtık

lamm dtlseltsen bhü. 
Antoa!Jo yBtıiJari dBzelt;lıbn .... 

ya IObbnut bir tabanca bulctu. 
- Bu ae. Xonçita? 
- Pednmun ... ceceJerl JMtıim d-

tıha kor. Bu tQa İl' ptinecUli için.. 
Doll Ki.doe ~e torda: 
- ~tft ~•Ja aldiJW 

.an111ıııa.c1ı .,,.. ~ 
Dt;n KarJot; PtdıOe1m ........ .o. 

... .. taı.ancayı bllaQmunlliN temea
nr ederlmı ~toldJQ .nlhı ~ 
~: . 

- GGn1 tabwe ·~ JCq ..... 
- Bepndin demet- Jıle-y&pıJOlfUD 

Antonlyo1 
- Hfs, l*J&ilftl ~ ~ 

dum. 
lçed Pedıoyla .Dola PayJc.- cinliler .. 
t~ de elleri 4o1vda.. J>.oa.Karloe 
yar~J!~ ~ elindeki ye
mek ta e1tıüll ...-anın U.. 
tUne ~ a Alı~ 

- Verin tabancan t>ana, dedi. 
Antonlyo llllllmalyerek tabasayı 
~ ftl'frkea ... 1 

- Sade bir prjktl mil nd 
- Bllaneal.. . 
Pedro prjlrdeki kurpnJan Aydı, 

tMtllCl:JI cıeblne ~·epirdi. Sofrum 
kurq ....... prc1ıma bmtJıdr. Antoıdyo 
odara ilk girdiii vakit mıtiii .i*anJe. 
ye oturdG> ve JÜıe. ceketinin diltmele
riyle oymyarak mmldandı: 

- Babam una meseleyi anlattı mı 
Pedro? artık ~litikayla ıllkmm kea
tifimi ı8yledi mi? 

Pedronu:n arkUt Antoniyoya d&ıUk· 
ta, batım çevirmeden cnab wrdl: 

- sayledi. 

Hikmet 
Don JCirlo9 elmeil kt ...... n ft'8-

1'Uyordu. Bu tabanca meseltal birden 
bire caamı uknuttı. Pedro.un tabm
cuma mp Antoniyoiaan &a.tvdiil 
alüa, Pedronun \abarayr Antolii,.. 
nun eljnden adeta kaparak alıp ona 
korkunç bir hadiit gı"bi reliyar ye iki 
Uç Aat aonra lm'IDut b9ealı Bolllnda 
tllebiyle bu imanları bir *- tlbln
calanı11 emniyet etmiyen ~ 
aynlmıt olacağına seviniyordu.. 

Pedronun arkui Alltbniyoya dönilk
tU fakat oaun yaptıb eır JdlçUk .._... 
ke!tleri ldeta arrtıyla 1öriiyordu. Bu. 
dan dolayı Antoniyo kısa bir Jamddaio 
nıtla, iakemleyi hafifce sıcırdatarak kol 
saatine balctıiı zaman Pedro aüratle 
danda ve: 

- Niye uate ba1ayonun, dedi. 
' - Hiç, öyle.. Merak ettim de.. OD 
ikiye pliyor. 

Sofranın kutu1mlar bitti. Pedro ka
mının çorbuuıı yataima &ötilrdil, acm· 
ra muaya daDdlL Yemele bqladılar. 

Antoniyo: 
- Bana hAJI dar.- Pedro, deci. 

Belki o 1ı:adar -- banpmaJls. fa
kat... 

Antoniyo birdenbire 8Ultu Pedıomm 
uattıp ekmeli -1dı. Pedromm bayla 
kendiliibıdm Antoai70JS ckiDek ... 
lifi Doa Karlotua elemin tablllca me
lelellnden ..,-ıu korku)'U bir pak 
le9inclne lldbıJe ettirdi. 

- BanpcaJmmu elbette, dedi, delil 
ml ki birinldla mattzir ekmeli ltıe1dli ,.,.. 

Pedro; AntmfJamıa bud .. ..
.,.... Ve Ml'du: 

- Plaqiltlerden aynlıhiznı reemea 
pRtelerJe 8Jln nan etmedin diba de
lil mi?. 

- Hayır. Ytanllk.ectKeiba ~ 
Kararım Ant oldu. Daha din ıece.. 

~ Peki -tiu ini Jiaüra ~1. 
Antoniyo cevab vermedi. Patronun 

koJdala farabi apr •lır igmef• ..... 
ladr. Pcjıho, Antonlyoya lnanınıyordu.ı 

Kakat ı.. cUn aade rüzeI. usum kirpik· 
Jerinln lfHU'dan tıüan. dli'meliriJl• 
oynayarak konupn ~Qpwmn brpmn· 
ela aynı ailihlarla mlıcacltle etmek 1ba 
geldiihd birden bire 111-temit ona ek· 
mek uzatımı, oaun budatma prab 
koymuıtu. • 

- Biru dal1a çorba İlter mİIİD ~-
toniyo 1 

- Hayır tepkkilr clı!erlm Pedro. 
- Demek Flanıiat hareketten uzak· 

lattın Antoniyo •• 

- Evet Pedro, her çqit politikadan.. 
- Sebeb? 
-Şey .. 
-Ne? 
- Bana biraz daha prab Jtonnımıl 

Pedro? 
- Buyur, reca ederim. · 
Antoniyo ikinci bardak prabı da )'U· 

dum yudum yarılarken: 
- ŞimdBik ud aebebi aöyliyemiye

ceilm Pedro, dedi.. Belki bm:lenbire iç 
yil.a.dai slrdb. .... , ............ 

- • .,. 1n • ....,.,llD AatıalilJo?. 
- •• blk;lm. ..... lılr .. kiti iflerln isi* W..... bir bmn•m dl.. 

----~. Antoeı,o. 
-BYet-..Jılede ..,._. ... 

bir lwa blDlm clbi bir ._ ... 
bl~ brar1ar itin daha mllda ...... 
ler ilterTDelD ml1 Bek ae bdar ....Ş. 
mi~ . / 

Pedro lmnm11°"11i. P9dro, ADtald
yonun l'taclatlerden a;rrddılına fnaaa. 

' ımyor4u. 

Amer lkada 
garip bir. v a ldt 

Bir dell 
Peygamberlik 

Tashyorl 
Bil hafta bQt#n Amerika efk&J'I • 

mumlyeslnln merakla takip etdll 
bir JaUlse mqd&Da cıkmıttır. 
Loa AllJeloe ebamaclald kaaabalaf° 
dan blrlncte otuıaa T8 arıardan.,.,. 
lkl otlu ve sellnl Ue gaiplere kAl'lf" 
mıt bulunan 62 1 .. ıannda Mad_. 
Hebeka SUverman tamlnde bir •r 
dm, bitkin blr halde birdenbire m•3· 
dana cıkmıt ve polis dairesin• p• 
derek, şu garlb macera11 anlatlll~ 
tır: 

- Bl1flk ollom Mark, boncld 
dört &1 kadar evvel; bir glln tanır 
men detıemıt. yUztı göztı karm~ 
rışık bir halde, eve geleli. Derıai1 
beni, kardetlnl ve 7engatnl 7an
caıırc1ı. B'eyecanclan bolulur bir ~ 
de tunlan aö1tedl: 

.._ Blllrelnlz 1d ben cok 4tnc18' 
bl• adamım. Ba .,osden Taan baJI• 
J18ff&1Dberllk Yerdi T8 bun11Dl& be' 
raber, cltlDyanın 80ll11DUD 7aklaftl • 
tını da blldlrdl. Noel Sini kıJ'alD,c 
kopacaktır. Yabm bls. blr 4&1 1tr' 
tıila oıkacal'D ft ba U7ede _, ar 
lacal&" 

.. Ba lllSslerl IGJltr IG71emes -4' 
elllle ne seoene kırdı clOttl " _. 
ra. bana. brcleetu •• ,...._., 
derlaal badi atomobllllle bbUD ..... 
emretti. ZaT&lb llark. O,le bir uı4• 
141 ki, ba tekllft reddetmek .......... 
misin atıma bile ,.baedl. Bepllil" 
otomobile ctrıu.. llark ~ 
sectl ... blsl bir clalm .,... .... 
ttlr4tL 

Jtte, bu daim *'8peelncle tam ~ 
q, T&ı.tl bir ll&1ftlldan tarırm 11'· 
hant drtlk. Tam.ama CiPi.
Yiyecek namma buı ~bani .,..,,,. 
ter, onl• Te ot köklerinden .b
ml4emfze blt f87 ctrml7or4u. ovı , ırC 

Bls clb7anm 99nunu hklerk8" 
haTaJaf J&TU 7av .. eotum17&. ot• 
ntoıolak \tıcÜtlanmıs tıtUmele bat,, 
laclı. O stıalerde, oııuma mk ~· 
bolıl'&Jllar pUJor, kartmm4a h•1"" 
letler gört1yor. onlarla batıra ba1Jr6 
koll11p70rd1i.. 

:Artık ba haJ'&ta 4a7anamu ol " 
mattum. Nihayet Noelden blrk.O 
CIA enet fena lıalde tıutalan4ı9., 
bent mme 70llamam için 01111_. 
yalvarmıya başladım. nt evvel& .,... 
na kat'l7etle razı olmadı. l'~akat ... 
hayat, ktl~k kardetlnlli beni f81l 
7aknmıa kadar göttlrt1p b 
ıoın onu kan4ırablldltıı. 

Dört aJda tam 20 kilo S&Jlfl&IDlf' 
ttm. Artık a7akta duracak mecali_. 
k&Jmamıttı. Kllçlk otıum otomoııl
llJ'l• beal .. hre )'akm bir 1erde ,.'! 
rald.Jlı saman. )'erlerde sllrlbl• ~ 
ne e'V'lme kadar celeblldlm. 

Joe (kllçllk olul) tekrar aıabll' 
ılnln yanına 4öndlL tbktl llark ; 
nun gene kansını yanmda reJıtae r 
tarak ahko;vmutta ... 

Bu feci ıpaceras~ı anla~ 
sonra zaYallı lhtlJ'&r kadın, me~~ 
lara. aram17a .eıkarlarea. gayet ~ 
blrU danaam.ı,arpu .. tllP,ktl _,.. 
men 4•Urmlt Jalr laalde olu Kar~ 
kll~k k&rdetb'le J'8..-d1'1 GJftr
lecelbd de ll&Te ebn.,ı •natm.-r. 
ti. 

Halen görutmesl ı~ın fltanbu1 be
lediyesine gHndertlmlş otan proJe, 
Takında meclise sevkedllecektlr. 

zip eder bir mahiyet aldığı rüzı Ro
manya'nm hiç te ıriakul bir çehre ar
zedemiyecefi meycland.aır. Yeni Ro-

Onun eve niçin pldilfnl de •mln cı 
edeml,orduo Her bllde kendiııl 18.rmtk 
ve bu ,.ıaib .a,Jemü ~ lılelL çaD. 

men kahineainin dıt uyuada makul 
olmıy.an ve Romanyarun rahatım .ka
çırması muhtemel olan hareket. tarzı 

ibtlyaretmelİ için aldı aelimin Roınan-
yadan göçettlf ini kabul etmek lbım - 'Rlltbeterfmtd aay t.bynn? 
gelir. Siyast taliin Romanyada böyle - tklıtcl dttece aerkeı, aerkq nam-
bir hata it lcdi&ini iddiaya müaait orta· zedi, terkq. nl naimedi, asi, hain nam 
da bir delil göremiyof\1%. indi' brJn, alçak 1 

Şekip GUNDUZ - Pranate 1rarikati1ril -

ki buıtın cumartt.ı,.u "' Antoal,o o
nan füribya af•wwmlı tWaa.. 1ılJe 
mudi. Sonra Antanl)o .. kamu -
DUfUyorclu. Demek ki brn1ıkta mtm-
daa bıçak1a1N11r latecUilJllr 191 ftldı. 

- Daldın Pedro.. 
- Hayır daJ...tan. Wıı:e 11111a 

baldı oldutunu ldilfUnOJorum. htıonl
yo. Evet, uıl Mbebi toma llftnlrk.. 
Bu gece bkdelln ya?. 



~{lata daü: 
Çocukluk 
günleri 

C> ÜN Nizametlin Nazirin nasılsa 
ti . oir İyiliği \'ardı, benden eohbe-

llı e. d. bit ••rgeme ı. Tath tatlı konutluk; 
~..ı •dının ca Kara Davud olduğunu 
'"'lCta tı unuttu. O kadar ki çocukluk ha-
l'ltını anlatmağa batladı. 

i - lnıan, dedi, çocukluğunda duydu· 

0 

11b~0kuları bir daha duyamıyor. Hani 
•rdenbire bizi ıanveren lcol<ular!. •• 

llir k" . h 1 • d '4\c ~ ımsenın, e e bır ostun çocuk-
~· Runlcrini ''"!atmasını dinlerken bi
"'ln d bıaw e kendi hatıralarımızı uyandır-

lir?ta ça~ıtma nız kadar tabii ne olabi· 
Çok 8e~ım de gözlerim önünde eski, 
l)ı)ı eıkı günlerim - bir rtıim gibi de
... Yec~ğim, çünkü renkler haylı ıol· 
..,.~, h 
lir ' atlar kantmıt ., yavat yavaı ıöy 
f~~ kadar bile tayin edemediğimiz 
la\ t hemen ıöyliyeeek gibi olduğu· 
te~ı bit- heıtenin o mübhem vüzubu ile 
ı ;ıneğe baıladı. O zamanlar renkler, 
IC() • 1 da •U ar, aeıler, her tey ıimdikinden 

Jıı.ı hı. mı parlak, daha nu keıkin, daha 
ha lhenkli idi! Şimdikiler niçin bizi 
ll 11'anJıkta, hayretle durduramıyor? 
~!"deki bu aolgunluk, belirsizlik, 
tel' •vıcıhk veya muıikiıiz1ik nneden 
hi 'Y.,~? Yoksa bizim hasaelerimiz mi 
)~ lc•r teyin harikuladeliiini ıörerm· 

; kadar zayıfladı? 
l>t!lt~Tıya elbette yine dünkü dünya; 
Çolt 

1 0rıdan daha çok bezenmitt · daha 
l'ede:t~rinleımi! bir dünyL .• Fakat ne
"'-._ dıtlerimizi hazla geçirdiiimiz el· 

•r? 
li le,.j;~•l'l'lla'l"ln büyüsü. Çocuklulı gÜn· 

iıtıık.;~ l~krar, fakat bugünk:i benli· 
~ donmek kabil olsa o zamanlar 

~tala eıtı&alıiz gibi ~özüf~en ~nkleri, ko. 

~d:· leı)erj alel~de bulaccfımız, yıl
-ıctlllb'" Oftlann rüze11iii ile kendimizi 

lıt. () 1 '1rnrzı anlıyacaiımız muhakkak· 
tind"·"rırı bütün har.ikuladeliii eendile 

e d ... 1 
t\ olu legı • arhk bizim için birer hrtı-
)\ ita t iltfnd., ben1ir,imizin l.er babra· 
~-~e ettiği ~enginliktedir. • 

~t'tt~ı ~t. Yegan~ tebeb bu delildir Gü' .:;a, harikuladelikleri asıl öldü· 
~q.l • alıııklıklır. Bütün o renk!ere, 
"-l'ra ,.._, •eslere alıflık, biç biri bizi 
>or. ~ etrniyor, çünkü hayret ettirmi
İçi11 L• e~ai de bildiğimiz tefler olduğu 

111~ • .,._..J 
"~rı i . •ruen bire durduramıyor, 0-

tl'ıi,..:1~ l:ıi.ze o kadar ıiddet1e teair ede· 
lık h. htıyarlamıt adam, dünyada ar-
4latrıd Ytet edecek bir teY hulamıyan •· 

t'trıt ~k~•lcat hakiL-i tairler, her anla
ıılıttıkt ıkaten yatıyanlar her ıün en 
l'tnj 1,.'ıı feylerin de kendileri için yep· 
kilci ~ tarafını bulan a~rdrr. Ha· 
'tti:ten, r diinyayı eakitmiyen, köbnet· 
lerinj rrı ç;;uk gözlerini, çocuk hasse· 

çot .~ •fba etmiı olan adamdır. 
.:ı _ Uıdulc •• ) • -'· bb" ..._ L. r ' •- ıun en. •• F-at yaı gın 
lı 'l.ll 1•ul~ •narı 

1 
bir ketfi nr: çocuğun 

lc.l>it 
0 
~ l'l\aı111a, hay~t e.tmeıUı. mu· 

'1~til. ha~•ıl rüzellifin ıunda, bunda 
rılıkta olduğunu anlıyor. 

... Nurullah ATAÇ 

---------------~~~~~-
125 bin çıgara i cen 
4i liı gahl 

tde de a tara i &' nde rnüteaddid paket al-
~ Sen rnet}i • . 

• tiryaku· ur tiryakiler vardır a-
Ptlc &6rUl ık .ul.nına kurban gidenlcrı 

C rncllll§tır. 
ti ... _ esenterd 
---y~1- ı .. : i c 'Danimarkalı blr tütün 
~-nnb· 

~l?ıttırnı • ır ıeye canı aıkılmıt ve 11-

'arı11tlı1tı tt~.rmelc malcaadiyle ~garaya 
Streır d r ·&ıryald günde 300 sigara i
)i erdini u 
~ncı 

1 
nutnuya çalrtnll1. fakat 

ll\uaııarn ;n sonunda 125 bin gibi 
dallıca'" ır yelı:Qna varan sigaralara-

\tğ, ltr!;~r~erdinden balla deRil, felce 

Yeni 100 
~,, lirahkl 3r 

lıt ara, 9 Ol 

Haliç tersanesinde 
başdöndürücO hazırlık 
beş bin tonluk ilk vapurumuza 

1940 ·da başlı.1Jacaqız 
.:Lacilı divoc Ai: 
---~----:www..------:w------------HekDmbaışo 

uHap,, ı YY~\Ylyorl 

Halnç\te yeınDdlen 
dört kozak yapı
oacalk ve eslkDUeırl 
de <dlahDO cuduğu 
haD<dJe bütlYın k:o
zakıaır eını m 

D(>H.J>U.SCO Murndm memleket 
• idnı·cshıdo tıltbik ettiği sis-

deırn ~esnsat~a 
tech~z 

onu ınaca!ktn ır 

.. 

H tlKUMETiN Haliçte, her tip
te ve büyüklükte gemiler inp.· 

aına kabiliyetli modern bir terS<ıne kur

ma kararı üzerine devam etmekte olan 
hazırlıklar kemal devresine girmiş bu
lunmaktadır . 

Yeni Haliç tersanelerinin, tktısat V c
kaleti deniz: fabrika ve havuzlar idare· 
sinde yapılmakta olan umumi plan ve 

projeleri bu ay içinde bitirilecektir. Al· 
man tersane mütehassısı Gustav 

Wahl'in riyasetinde Türk ve Alman 
mühendis ve mütehasısları tarafından 

hazırlanmakta olan plan ve projeler, 

ıubat ayı baılarmda fabrika müdürü ta· 
rafın.dan Ankarada tasdik ettirildikten 
sonra derhal inşaat faaliyetine batlana· 
caktır • 

Haliç tersanelerinin planları, inşaat 

itibarile ıkişer senelik iki devreye ayrıl· 

mış bulunmaktadır. Birinci plarun tat
bik edileceği ilk iki sene içinde, gemi 

inpatına ait tesisat vücuda getirile
cektir. Bu arada yeni tersanenin tekne, 

saç ve ahşabiye kısımlarının atclyeleri 
ya.,nlacak ve makineleri kurulacaktır. 

Bu iki sene nihayetinde, yani 1940 
senesinde ,bcı bin tonluk ilk Türk va· 
puru kendi kız:aklarımızda yapılmağa 

başlanacaktır. 

İkinci devreyi teşkil eden müteakip 

iki sene içinde de tersanemizin makine 
imal ve inşasına müteallik kısımlan ik

mal edilecektir .. Bu suretle, dört sene 
sonra en büyüğünden, en kücsüğüne ka

dar bütiin parçalan yerli olmak üzere 

her çapta vapurları milli tcnanemizde 
yapmak kabil olacaktır. 

Tersanenin makine atelyeleri yapılın 
cıya kadar bu it için lüzumlu eleman· 
tarın yctigtirilmeıine de çalııılacaktır. 

Haliç tersanelerinin kurulacağı ara· 
zi, timdi Krop fabrikalarının Denizaltı 

ıemilerimiz:i yapmakta olduğu eski 
Valde kızağından bqlıyarak Hasköye 

ka:iar giden geniş bir sahayı işgal et· 
mektedir. 

Atölyedeki makinalardan baZJlım 

dern tesisatla techiz olunacaklardır. 

Yapılacak dört yeni kızaktan ikisinde 

beter bin tonluk, ikisinde de bin iki 
yüz:er tonluk gemiler in~a edilebilecek

tir. 
Yeni tersanemiz: kurulurken, Valde 

kızağında yapılmakta olan denizaltı ge-

Etıbba odası umumi 
heyet toplantısı 

27-12-1937 pazartesi günü için mu
karrer olan Oda Umumi Heyeti top-

lantısı, nizamnamenin asrih ettiği ek

seriyetin temin edilmemiş olmasından 
dolayı tehir edilmiıti. 10 lki11.:ikanun 

1938 e tesadüf eden bugünkü pazarte

si günü saat 18,30 da toplanacak olan 

heyeti umumiycye sayın oda üyelerinin 
igtirakleri. 

1ürh - Yunan ticaıet 
nıünasebatı 

milerimizin inşaatını sekteye uğratma· 
mak üz:ere tertibat alınacaktır. 

Haliç tersaneginde sabanın merkezi 
bir yerinde bir umum müdürlük binası 
yapılacaktır. Laboratuvarlar, kimyaha· 
neler, fotoğraf ve klişehaneler ve diğer 

teknik bir çok kısımlar bu biiyük bina 
dahilinde olacaktır. 

Ayrıca yerleri ayrılmı~ ve planları 
hazırlanmış olan bina ve atelyelerde ay
ni zamanda inşa edilmeğe ba§lanacak
tır. Bunlar, saç fabrikası, dökümhane, 
kazanhane, ince ve kalın işler için iki 

ayrı marangozhane, boruhane, 'makine 
fa.brikalan, tenekehane, yelken ve dö
şemecilik kısımları. tomahane, çırak 
mektebi, yemekhane, spor salonu, ban

yolar ve sairedir. 
Yapılacak olan bu büyük ve küçük 

binaların miktarı yüze yakındır. 

Yeni Haliç tersanemizin inşası için, 
hükumetçe beş milyon liralık bir tah
sisat verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu 
tahsisat müsaadesi, bu yakınlarda Mec-

listen alınacak ve ilk taksiti önümüzde
ki haziran ayı içınde deniz fabrikaları 
emrine verilecektir. 

Bir taraftan yeni tersanenin kurulma
sı hazırlıkları ilerlerken, diğer taraftan, 
şimdilti havuzlarla deniz: fabrikalarının 

ıslahı işi devam etmektedir. Azapkapı
sındaki bu kısımda makine tamirat a-

telyesi tamamen yeni ve mükemel bir 
hale konulmuştur. Bu tamirat atelyc

sinde, 25 ton ağırlık kaldıracak havai 
bir vinç yapılmıştır. 

Bu atelyenin önüne 20 metre geniş· 
liğinde ve 60 metre uzunluğunda ikinci 

bir atelye daha inşa edilmjştir. Buara 
daı demirhane, boruhane, ince döküm 

tem, şiddet ve deh~etti. 
İstipda<lını ytıı·ühnek için, yoktan 

scbcblcrlo in ·an boğduruyor, tUtün 
içenleri ıısıyor, geceleri soknklnrdn 
fener ·iz gezenleri öldürüyordu. 

Pnıllşahın dostluğu da yoktu. l'u· 
kmlarma knrşt bcslcdil,ri muhabbc· 
te do inanmak caiz değildi. Salgı YC 

sc,•gl beslediği , ·czlrlcrl, nedimleri· 
nl; onlnrnı kendine karşı yaptıkln· 
rı hlzmetlcrl, tcdakfirlıklnn bir sa
niye lçlndo unutur, kcllelcrlni U• 

çurtmaktıın, boğazlntmııktaıı çekin· 
mcz<ll. 

Sc,·diğl ynkınlnrınılnn biri <le Hc
klm\>n, ıy<lı. ™ğdat scf erlno dider· 
kcn konak: ·erlerinde onunla danın 
oynamaktan zc,·k alıı't yense de ye· 
nllse do iltifattan geri kalmazdı. 'in 
nıunflh, dfü•tlüncU l\lurat ek erlyet
le partileri kaybederdi. Çünkü He· 
kiınbıışı dnnıadıı lıaktkatt'n üstadilı. 
J:Uı·çok ince 'e u taca "açmaz,,lan 
\'arclı. 
Hcklmba,nıın znyıf tarafı afyon· 

keşllğlydl. Afyonsuz yapamaz, gizli 
gizli yutaı·, hafif tertip dalga gcçl!r .. 
dl. 

Pıuli~nhın afyona, tUtüne knrşı aç 
tığı nıücadelc)1 ve afyon yutanlal.'1n1 

tütün içenler hakkında en şld<lctli 
ct.ıznlnr tertip et.ti~inl bildi{;.ri hnldc 
blr türlü bn itiyaclmdıın "'azgcçeıni
yordn. 

Döı-düncü l\luradm Ilcklmbaşıyıı 
Juıı'Şı bcslcdll;.rl scvgi)1, gösterdlf;ıi 
hUnnctl ~ckcml7cnler, yemediler, 
içmediler, afyon tiryakiliğini ımdi· 
şaha haber vcrdller. 

Dördüncü Murat, Hekimbaşıp ça-
ğırttı, ordu: 

- Sen afyon yutarn11şsın. Dof;m 
mu?. 

- l'alau şevketlim! 
- Görenler ,·ar! 
- HAsa sultAnım! Efendimin yo· 

sak ctU~i bfr nesneyi, nasıl yuta· 
nm! Bıız1 lliçlarda kullanmak için 
elimde gilrcnler bn zehaba kapılmış 
olsalar gerek •• 

Padt .. ah Hckimbasınm tevtline i· 
nandı. byle yn, elinde afyon lmlnn• 
nıası, yuttuğuna delil olamazdı ki .• 
llAçlartla kullanmak için tedarik e· 
dilmiş olablllrdl. Bir şey söylemedi. 
~laaınarth ı;tcne ihtar etti: 

- Bu S"fer yakanı kurtardın .. Bi:r 
daha duynrsnın kan, maın •• Ayağını 
dcnka1! •• 

0 Su uyur düşman urumaz!,. der
ler. Hekimbaşının da, "duçarı mU· 
cazat ve ukubet,, olmadan bu işten 
kurtulma~mı çekemiyen dilşmımlnr 
da, uyumadı, bllAkis gözlerini dört 
açtılar. Kolladılar, kendisine sez<lir• 
meden bUtüh harcketlorlnt göz bap• 
sine al<lılar, neticede gizli glzlt af .. 
yqn yuttuğunu le .bit ettiler. PJlttil, 
afyon kutusunu, kürkünlln sol tnrıı
fma yaptırdığı gizil bir cept.c saklo
dığmı bile öğrendiler. 

llaraı ueust) - Yenl kl 
"8ıınıl>A arırnııdan 100 liralıkların 

l..o ~•na d 
b lldrad evam edilmektedir. 

Faaliyete geçilir geçilmez: bu sahil· 
de mevcut olan taı kızak battal edilecek 

Valde kızağı da esaslı bir gekilde ıslah 
olunacaktır. Aynca, bu sahil boyunca 

d5rt yeni kızak dah'- yapıla:aktır. Eski
leri de dahil olduğu halde bütün bu kt· 

Atina.daki {Grcko • Türk) ticaret 
ofisinin çıkardığı iktısadi mc.:muanın 

son gelen nüshasında, Yunanistanla 

Türkiye arasındaki ticari münasebetle
rin 1937 ıenesin:n ilk dokuz ayında pek 
çok lnkiıaf ettiğine ehemmiyetle ip.ret 

olunmaktadır. İhracat ve ithalatta ge
çm senenin ayni devresine n:spetle yüz 
de elli fazlalık vardır. 

ve teneke atelyeleri vücuda getirilmiş
ti:'. Ayr:e:: !!Ç, kö;ebend ve kazanhane
den müteıekkil ve her biri 5 er ve 15 er 

Hcldmba"lnm düşmanları, (ij:.rrcn· 
diklerini <lördüncU Murada bildir· 
rnek vazifesini Dostancıbaşıya yükle 
diler. 

'BtıtiÜtnci'b&şı izin t.s4.c-dt. Hüztır& 
tıktı. Herşeyt anlattı. DördUnctı Ma· 
rad r~na halde sinirlenmişti. Kaşları 
(&bldı, gözleri şimşeklendi, gene iti 
<laltnf m11hafaza etti, hemen: 

lltıll llk a. basılan bu paralar, fu 
tı:ıı~ harta8 1 1 oıacaltt 1 C nde tamamlan· 

/\. ır. 
,. Yrıc 
lıı a, ütt~r 

d(I bP. .. Paraların baskısı t 
.... ırı.ı.- 1 ar '\'anılmaktadır. zaklar Avrupa şantiyelerindeki en mo· 

tonluk havai vinçlerle. mücehhez daha 

Uç atclye kurulmuıtur. Bu atelyeler 
peyderpey gelmekte olan modern tez
gahlarla da takviye edilmektedir ıı 

- Kellesini uc;urnn! 
ıuı.tfen sayfayı çeviriniz2 

.. 



4 HABER - ~m "°"811 

1 iirkigeden 
Amerilcaga 
gidenler ••• 

ıKayzerin torunu 
evleniyor 

Vaprıtan 9 {A.A.) - Hariciye ba
kanlıir tarafından nqredilen ıtatisti(e 
gôrc, ceçen sene Amedkaya. muhaceret 
için 240.869 permi taktii nkubulmu~ 
bunlanıı yaku2 30898 i ka&.d edilınit
tir. Kanuni miktar İH 153.774 tür. 

Ama.utlUJrr Yananietaa, •omaııya, 

Suriye ve Törkiyıeye taMiıl edilen ka
nuni miktar tamamJanmıttzr. İspanya 

kendiainc .mJen lroataajııımn ymcJc 
99 , mı Macaristan. yüzde 92 iaiai, Al
manyada yü%de 4a illi ll118Mahi1ırnitrir. 
Gideıüaia ebnili,....... 

Talulimdekl yangın 
Dün ccce. yirmi iki baçukta Taban 

de eald Tabfım qhnrm ortauncfald 
kışla. pÇdinde bir yancm plrımfttt, 

Yancın ela Osmu •c Milarana ait boya 
hane ile, tamirci Lutfinin dükkanı yan
mıştır. 

Boyahanede bir çok parlayıcı madde
ler olduğu için yangın derhal lindüriı
lememiş, 45 dakika devam etmiştir. 

Yangının hanei dükldndan ve neden 
çıktığı henüz anlqılamamıftu. Zabıta 

tahkikata elkoym!J!tur. Yunan döklliıt 
lar sigortasızdır . 

Romanya Hariciye 
Nazırı Pra~ yolunda 

Bükreı, 9 (Hususi) - Hariciye nazı
rı Mieaco, evnlki akpm yamnda elçi
ler llcyeti azalan olduiu jıalde, ya
bancı diplomatlar terefine bir av eğlen
cesi vereceii Arad'a hareket etmiş

tir . 

fÇf!RDE: 

• Atina iniversitesinin Y•Z*1CÜ< yraıtö

nümü ıaüaasd>etıle proCcsfir Akil MaMar 
\'e Fuat ~lüye fahrt profnörlüll J191e· 
si Tel".ilmiştlr. Şahade1n:ımeler dün ~lh••· 
dn ptm~tir. 

• btaabol ve Beyot14ıı meydaıa -çe udde 
lude b6tiin ge(it :yerleri tesbit edıhaiştır; 
pçitleria sarı çfvilerle ı~mlenmain~ 
•7 IOll9Dda be~tır. 

• ltıutir bakaablı ~rrrladeki •zlık 
ve 111baaeı olndlA?nu nash sdrelfe, teftiş 
etmete karar wenıllftir. Bu mabıtUa ..._ 
bıabl .... mlfcltitı.riıtdn .._., bd 

rt ile RafiJ Teclrıt .......... ~-· 
Bflfdtişfer her ....... MrUç' ......... 
catlardtt. 

• KiUtiir BMoaahla aıdıık we ,.a.ı.cı • 
kollat'dll nan 7lllln' ... a.... THlle llilftn 
öiretmealerin terfi1d lcla lelkir• ....... 
ınışlır. Yakında bir formül bulunacaktır. 

• Frıınsanın İstanbul başkonsolosu iki 
ay mezuniyetle meıaleielhlc sftmiştir. 

• iltanbul Balkedlrl sosyal ,.-dmı .-
heleri menfaatine totip edilen ı.to, dün 
akşam Tokatliyanda ,·crllmiştir. 

o Gayriınübadil hOIM>lannı itib:ırdıın dl 
şlirmemek ,.e kı:rmetinl nnılnlfaza nıaba· 
dile Maliye vcki\lctı bir lı:anun projesi 
httzırlnmaıt:ı h:ışlnnı•ır. 

• Dün Teklrdnğına gönderilecek göç
menler. havanın hozukluiıundnn se•kedilc· 
memi,lerdir. Nakliyat işt hova nçıldıktan 
sonra yapılacakhr. 

* Pirinç ply:ı"i:lsındn iki Aiindenbcn 
leme~ ,·iiçler olmuş, cinsine göre kilo hn~ı· 
nu hir kuruş yirmi pın"a bdar )'tııkse&
mişlir. Bu yükselişe hükta111elimlzte no.ıc.a 
ya :ırasında yapılan tkarcı nnlaFı:tsmdnn 
sonnı, Tirlr piriaçlerinln Romany:ı ply> 
salannd:an istenmesi sebeb olmu$tur. 

Atina, 8 (A.A.) - Arina ajansı bildi
riyM: 

Bi.itüı:J Yunanisunda veliahtin DiJan· 
lısı Prenses Frcdcrique için tuabüda 
yapılmakta ve &azetelcr bu teza1riirlcnı 
ıeniı yerler ayırmaktadır • 

Fransız eJsisi, rebiciimbur Lebı
düğiia hediyesi olası Sen rnamilJiUD. 
dan olan bir mau tapnatmı saray_. 
türlüiünc takdim ctmİftİI'· 

Atinadaki cJp1" bcJcti, kıyınctli bir 
hediye verc«ktir. Saray ricali. Loa • 
dradaki ve diğer yabancı memleket JC• 
hirlerindcki Elen kcılcıailcri. b6dla Yu
naniatan Jdıirleri. tqıek1Ri1kr ft bk
li•lcr de ...eliaht j)c nipnhsm• llıcdlye
ler takdim ockceldcrdir. 

Hediyeler arasında '"Kartal Ynru
au,., adında bir turizm tayyaresi, ydllea 
li bir yat ve lüks Bechstein piyancaaa 

vardır . 

Dün öileden sonra Yugoslav kral na
ibi ve refikası ile birlikte gelen dük 
ve duıes de Kent, İngiliz kralmm he

diyelerini ıetirmittir . 

Prenses Fredrique tercfine ilk saray 
ziyafeti dün aktam verilmittir. Bu ak· 
şam da ikinci ziyafet verilecek ve bunu 
miiteakip kral ailesi erkaniylc misafir
leri tiyatroya giderek Hellenidcs klü
bünc mensup ccnç kızlann yapacakJan 
Elen danslarını seyredeceklerdir. 

Veliaht ile nipnlııı yanlarında 

pren9es Prederique'in ebeveyni oJduğu 
halde, dün havanın çok güzel olmasın

dan bilistifade fdıirde bir ıeaiııti yap
mıflar ve her tarafta halk tarafından al 
laflanmqlardır • 

Mieaeo. oradan dtin aqam Praga 
doğru yola çıkmıştır. Prafdan Bel
Grada ve oradan da Cencvreye ~decek· 
ti'r . 

• Dan Tlrkborcu tahrllleri ta,156 nnıct. 
attlmış Te o fiyatta lrapenmı,br. 

• Etibba odan kon~t. yann 13,.10 da 
roplanacaktll". 

SO bin liraya dtltla elbiseai 

"""'"", .. ··--·-·~ -:ı·· Demedi. ip hafiften : 
- Emhı nmtıt? ittin olJD&Sm? 
- HA,,a .nmwe hif& sultanım:. 

mah:aa. hakikattir. HattA, Hekimbeşı 
okar Om gltmt.,tlr ld, efenflimlzlc 
dama OJD8dıtr nrala~ bhde, 
hAc;A huzurunuzdan 'dert hacet., ba
haHsUe chıfan ~' bılftaıç. mis· 
kal ıdT911 JllUaak "-Jg••IM1an baş 
kA bir tJeT dcj::.rildir. 

B" kai'i ifade ka~ artık 
f1iı·e·~ blr ~ kalJDllllUftl. Buaan 
için. .-eusnn "ermek IAznndı. 

Heklmbaşıyr (al'ffttı. MllAJimet· 
Je dedi Jd: 

- HaJdi lmübana haau ol! •. Bir 
kaç parti dama çedrellm. Ohardn
ıar. lld&t de elleri ~larmda dü
şllnü7orlar, hlrlbhierilli 7emneğe 
tahşıyorlarcb. Bir aralık, He1dmba
ı;;ı. müsand~ i te<ll: abdest bozmak 
için lzla ! .. 

H<-ldmbaşı, c;adu-dan tıkarken, 
diirdüncü Muraı ~lendi: 

- nnra1a gel .• Klrktinlia sol tara
fmda bir kabanklık göriironam, ne 
nar orada: •• Çıkar tla görelim!. 

Hckinıbu,ula şafak aiti. Yizil sap
sarı oklu. Gbll cebde blr katu, Jm. 
taıda da bir ririt haf.>lar ,;ardı: At7on 
baplan:. 

Elleri tltriyerek kutoyu 1;Ikardı. 

Padiı.;ab sorda: 
- tdndc no ,·ar? 
- 11Aı;t •• 
- ~c iHkı! 
J;znc hüzUle bir yalan uydurdu: 
- Sinameki hapları salt.anım!. 

J>nacrnnd& muaanit kabız Y&r. Bun
lar ytnilniize güller defi baceU teshil 
eder, ba1'83klara miil&)'imet verir. 
Ondan otüri taşanm ••• 

J>ürdüıwU .l\lnrut llckbubaşııun ya 
]an ~oyledlğlnl anladı. Emirlerino 
itaat P-tmircrek, afyon )"lltt~'llllA 
Jnzınamakla beraber, kabahatini te
'il i~in düşünmeden bulduğu yalan 
<la boı:una gitti. Vereceği. ceza, .ken
'libinl hlr daha onunla dama oyna
mak zcvkin•lcn mahrum bırakacağı 
için \azger,:ti. Heldmbaşıyı saatlerce 
cll\l~a ızcçh-ccck bir ceza tertip et
mek istedi. Kutudaki bUtDn afyon
Jnrı yuttunnağa karnı· T<'rrli. 

nu kararla sordu: 
- Raplar zararlı mıdır? 
- tıAc; zarnrlr olur mu ,c,·ketllnı ! 

Un haplar 7.arar vermez, ifoihal 'crtr. 
- )ln.dcnıeL."1 peklik çekfyonmn. 

ı;;un1ıtnn hepsini ),1t, itin birdenbire ı 
temizlensin, r.ıhat et! .. 

Hcldmba-:1 afn11adt, )"alan sö71cdl 
ğfn(• plşmanhk dufdn. lmhı<laltl af
vonlnrın hepsini rutanıa halt nice 0-

İncakt r. F:ıkat çare yoktn. Patllıııah 
emri ·dl bu! .. 

Afyonlar1n ~ni birer birer 
vutt11. Sonra r>adl,ahmdan izin aldı, 
ÇncJırmn diimlü. Yntnjbnn U7.andr, ' 
rrraklRrrna IA:r.la yutulan afyonun 
zarıuını •~nllyf't"ek bir HA4; tarif etti. 
Fakftt, "ıraktan HAo yapıp R~tlrln
c~eye Jtaılar M'tya dayanamadı, 7..ehir 
tcsh ini Jrii51teı-dl, iallye :lnU7e öldl. 

ff. Riittii TIRPAN 

• Çomk ı-:,ir-me kurumu kütüphanesi 
menfaatine ayın oa seldıiade Fnmsız 
ttyııtnmmdll bir ral:mıwre •ttilec:Ktir. 

• C.yriraillıilldil boeolan flill n.ts lira 
ıu·'llsmda alnnp salıJlruıtbr. Bonolar Mr iki 
(fftn f!'n'ef 25 liraya ..... tıl•••· 

• Enünöal Haaeri cıdeslras• .,..nn 
~t 29 de ilk lıııılllluiıri •ennldlr. 

• m yıb,.. tzmtra 11n e1n et"Jm
mr.ıtır. 8'I ntkama JfÖtt. -~ yıla n~ 
.~ yftzde 18 llfslıetiade,...... ~. 

• ~rtn:fn ~ beJedl,..ee 
varit göriil-..edili idn • ......0011 •e otcılJiis 
c:unJannıo kınhaaz umlarla tfflipiril-
1 _.,ine ,ubeua ~khr. 

DJŞARD : 
• Amerika Haricin nazan Hull, Ameri

ka Uirleşik devlctlcrinın Britı:ın.)a lıııp:ıra 
torluk hukuıııelı ile bir lk,nrct anlaşması 
ıııüınl-.errlcı:inc girışnıek nilctinde olduğu 
nu resmen bildirmiştir. Bu ticaret anlıış· 

ınası bittabi domlnı.ı;unlar, llindi:.t:ın ha· 
riç olmak u:ı.crc İngıltcre ,.e İngiliz ıııüs
ıeınlcke imııarntorlııiıunıı ş:ıınil ol:ıcakhr. 

• Eski Bclçlkn n:ı,""ekili ~ nn Zceland 
1.ondrad:ıki isti,arelerini bitlmıişllr. l..on
dmdun nglcbiilılinınl yurın har~lı.et edecek 
lır. \'on Zcclanılın görüşmeleri hakkında 
henilz mnliımnt nlınamnmışhr. 

• fsvlçre }·cderal konseyinin Milletler 
cemiyetinin 18 inci devresi hakkında Fe
deral asamble u:mna dajıtlJiı raporda 
asambledeu Cenevre d!.Jındnkl ihtilafları 
arttırnc:ık rnahl)cltc knrarlnr ittihaz et
memesi nca edilmektedir. 

• l'bcar HarJeiye nazın Kanya Alman 
'ns) onal ~:ıynlbt partisinin )•abancı itler 
~ube 1 şcfı Ganleitcr lloble'yi nud:ıpeşteyi 
resmen zh·orctc davet etmiştir. Dört gUn 
sürecke olan bu t.iyarel 2t kl\nıınus:ınlıle 
yapılacaktır. 

• Amerika posla nazarı geçen sene zar
fınd:ı po in JJütccsinde 4j milyon dolar a
çık göıüklfiAünü bilclirmcsi üzerine nuz
veıt malbunta verdllfl beynnatıa, mubnlA
ğah posta moafi:retlcrinln kaldırılması 
icap ed•·clf nl, gazete ve mecmualarn glis
terilen nakil kolaylıklarıoın posta bütçe
sine 80 mil)·ona mal oldujtıınu ve hunlar 
'c diiıer ınunfiycller olma~n bfitçcnln ıoo 
milyon f:ızlnlık !((istereeeAlnl ııövlemlşlir. 

• Almanya ziraat nazarı Dnrre, dun sa
bah Romny:ı Yasıl olmuş, '\"e öğleden son
ra Kont Cinno ,.e faşist pnrllsi umumi kll
tibi Slarnce ile görü~mfiştnr. 

• ~v>etler Birliği Merkezi İcra komi
tesi, Suçcnko, Kumln ,.c Pen"Ukinl nlır 

cndüstrı lıolk komiser mml\'inliAine tnyin 
etmiştir. 

• Yabancı ve mılık okullarındaki ~el 
menlerin bundan sonra okul idnrderile 
'.\Jnarif clirekıörlükleri tarafından 'n:ı.He
lcrine nihn\'cl verflemiyeceklir. Tıpk1 tn
vindc oldnllıı pihi Tarifeye nlha31ct ~erme 
İrnrnnnı da \•ekrııet ~ektir. 

• t."nh·crsite İ<'timai}nl profe"örü 1\es
kr , e iktisat doçentli :\Tuhlis F.lc dün 
Anktrrıı~"D gitmişlerdir. Anknradn lktı-ç:ıt 
ve\(;ilelinın, memlelıetlekl hayat ve ~e1:in 
mc ile aiJe biitçelerl eır:ırınd:ı :ıçlığL an· 
krt Jınkkındrı tem:ısl:ır ynp:ıcaklarrlır. 

• E~n:ırın - bilhıı.,:c;:ı nevo~lu semtinde
kUerin - yabancı dille salış ~aptıklan 

bunların sıkı lıir kontrole tabi 
hnkkınd:ı bcledi)·e tnrafınıfon 

1 irll 

Atina, 9 (Huaual) - Yunan veliah. 
tmm evlenme m<>ruimi bugtin 1aat on 
da bqlBJIUlbr. NIUh ortodolm dinine 
gen ıyapdmaktadJr. Prenaee protestan 
olduğu için aynca proteetan kilise. 
sinde c1e ayin yapdacUtJr. PnmMa bil 
ibare vaftiz edilerek ortadoa o1ae~t 
tır. 

Hafif kar yağn>Mına Ye havanın ıo-

&uldufuna ratmen diPn meıaimine 
bOyiik blT haJk bJabahp ifthü ediyor
du. Gelin ve gtiveyi tapyan altın yaldız
b arabayı altı çift beygir çekmekteydi. 

Ymian veliahctinin daynı olan prens 
jorj yüziıSleri değiıtirirken, taçlan 
Prusya prensi Oüar ve Romanya veli
ahdi tutuyordu. 

Hitlcr, düğün münasebetiyle Yunan 
kralına bir tebrik telcnfı yoDamqtsr. 
Yarın alqam frı&iltcre elçiliğinde bü
yiilr bir ziyafet yen1ec:ckıir . 

OOn ı-.kşam devlet tlratyoeund& ve. 
.rilen mikwnerede veliahtm nlpnlısı 

premıea De Yugoelav kral naıüi prens 
Polün zevcesi tqıdıklan mtiveeberle
rin çokluiu ve fevkalideliği ile berke. 
cin dikatlni çeloniflt>=dir. 

Nlpnlı premeain dtığtın merasimin 
de :;iye~i elbiae otuz bin Tnrk lirası
na mal olmuştur. 

Romanya veliahb Alinada 
Atina, 8 (A.A.) - Romanya veliahti 

Prens Mihail maiyetiyle birlikte saat 
13 de gelmiş ve garda kral J orj ile Ro
manya prensesi Elen, krallık ailesi azası 
Başvekil Metaksas, hükQmet ansı, si
vil ve askeri memurlar tarafından kar-

şılanmıştır • 

İtalyan ajansına göre 

Par iste 
nümayişler 

Paris, 8 (A.A.) - İtalyan Stefani a
jansının muhabiri bildiriyor: Yiyecek 

mağzalarının binlerce memuru Pariıte 
gürültülü bir nümayiş yapnnşlardır. 

Polmc nümayiıçiler arasında kavga 
olmnş ve bir kaç ki~ tevkif edilmittir. 

Tezahüratm şefleri, birkaç haftadanberi 

devam c!den grev üzerine aal!hiyct 
sahiplerinin dikkatini çekmek istedik • 
lerini söylemitlerdir . 

Yekta vapuru 
kaza geçirdi 

Türk bayrağını taııyan "Yekta,, va
puru, Köstence limanında bir kaza ge
çirmit. Limana demirlerlı::en, arkumdan 
gelen Norveç bayraklı bir gem; ile çar

pıtmııtır. Yekta vapuru, kıç tarafmdan 
ehemmiyetli bir suretle hasara uğramıı· 
tır. Geminin v • 

Londrada çok garip 
bir müze 

Cellatlar ara.sanda geceleyen• 
100 lnglllz ıırası veırııecek 

Dünyanın en korkunç canilcrinhı balnınmundan 'f&pılmış modeuetl 
anamda kimse ı 2 saat geçlrmeğe 7anaşmı1or • 

Madam Tu.sonın mUzesinden bahso- parln.mıya başlamıştı. Onun uı~ 
hı~u hiç i§ittiniz mi?.. yaptı. Sonra, Fransızlarla tn!j .. 1Jıfl 

Bu mtize Londradadlr. ve hemen he arasında aktolunan Amyen su~ 
men Parisin Greven mllzeBinin bir eşi. hedeeinden istifade ile mU ~ 
dir. modellerin hep::-· i bire .. birer ~ 

Fakat; madam Tuso kimdir, bu ya nakletti, ( Old Lyceum Eh 
mil7.eyi tesis etmesine !ebep nedir?.. de yerleşti. - .Al 

Yeniden çalışmıya bqladı. ı:_ısg_:,ı,, 
1760 da, Utra.zburg ,ehrine, Kriır kP"'.. 

renin bütün tarılll sima.larmm, - ... 1w 
tof KürtiUa adlı birisiyle yeğeni Ma.ri -"'ti ıno<F': .. nn, kraliçelerin, veliwı arm r:r 
Groeholç, irı.sanlann balmumundan rini yaptı. Vclin(?torur başı Mf~ 
tnodellerini yapıyorlardı. polyonun ölüm döşeğine eğilip ·-' , 

Prens Konti, bir seyahat eanaamda ğmı gösterir bir vaziyette modellP' 
bu modellerf g6rdU, beğendi ve sanat.. dı 

karlan Pariee davet etti. Kabul etti- • 1831 de, Briatol ihtilalcileri,_~ 
ler. nin duvarlarına şi~ıelerle gu d~~ 

tik evvel, meşhur ada.mlann hey- ateşe verecekleri sıra aı-a.p hizDl~ 
kellerini yaptılar. Heykellerini yap. k~man :,:.·karabina ile Uzerlerflll ..A' 

tıklan kim.Belerin husus! hayatıarmı, cum etti. Bu srrada, bir piyade P · 

mutat vaziyetlerini, tavırlarmı göz <>- veti yetişti. Astlerl ka.çrrdı. ıN 
nUnde tutuyorlar, mümlriln mertebe Madam Tu!O, 18!50 de, doksal' r 
bunlan muhafazaya çalqıyorlardı. 

şında öldü. el 
Meeeli, 16 net LWnln ailesiyle ~ 1925 de çıkan bir yangında. ııs ~ 

raber yemek yediğini tasvir eden ktsmen harap oldu: Balmumu be1,ol 

grupta at nalı §eklinde bir mua. ma- terin çoğu eridi, elbiseleri yandı, 
aanm orta yerinde kral. etrafında kra.· o1du. )fJ 
licenin. veltahdin ve dü§es Dangule- Modellerin hepsi kurtanldı. ~6 'f' 
min heykelleri görülüyordu. rinin torunu Jon Tuw kolleksiyoıı' 

Blltün balmumundan yapılan bu ruden yapmıya muvaffak oldu. 'I 
cidden sanatkarane eserler bUyUk bir Bu tarihi müze, iki katlı bil~ O' 
rağbet kazanıyor, sipariılerin ardı a.. binaya yerleştirildi. 372 parçadsJ'l:;, 
ruı gelmiyordu. rekkep 0ıan modeller, bir §ilin JO 

KUrtiüa ve yeğeni Ma.ri buna. (kırk bilinde halita gösterilmiye başl~~ 
haramilerin mağarası) nı ilave etmeyi Yeni kolleksiyona, Nelsonun v·~~ 
dil§ündUler. Ve gayet güzel bir gnıp ri gemi'1.."Ün gtlvertesinde öIUmil gib_,., 
yaptılar. rihi sahneler de ilave olunmuştur· _:t. 

Bu müze, Tampl caddesinde büyük s.fl"J .. 
bir binada teaiı oluııdu. ri fstuarm son gtinlcri, altı k 1 

1798 da asiler, Nekerin, dille Dol'- beraber 8 inci Hanrlnin modelıerf 
Jean.in ve kralın balmumundan yapılan unutulmamıştır. ~ 
ve mür.ede teşhir olunan baflannı al- Bunlardan başka. cellat D tiJı) ı 
mak istediler. madam Tusoya sattığr {Giyo 

teşhir o1unmu~tur. ,.JJ 
KürtlttJı: kralın modelini vermek Şilini verip mil7.eyc girenler. ~ 

iBtemedi. AM1erin bunu bozmalarm· ler memnun oluyorlar, verdikleri l)JO 
dan korktu.. Onlar da ısrar etmediler, ya acımıyorlar. Fakat, içlerin~~J 
diğerlerini alıp çekildiler. birisi aşağıdaki tecrübeyi ~ 

Cellat Damıon. idam olunan büyük cesaret göstCremiyor: • ~ 
adamlarm kellelerini, modelJnl almak "Müzenin cellitlnr odasında bJı' oO ~ 
h~hı. kendisine getirmeyi kabul etmiş.. yalnız kabmya cesaret edenlere 1 ~ 
ti. giliz lirası mükafat verilecektir. ,,1. 

Bu suretle, 16 mcı Luiniıı. Mari yamn en korkunç canilerinİ11 ;.-! 
Antuvanetiıı. Karriyen.iıı, Heberitn, mumundan modelleri araamcJa 12,.. ;,J 
Fukiye _ Tenvilln kafalan birer birer geçirmeye talip olan!ann 1Nı ~ 
Marinin elinden geçti. zarfmda aaua 'ftY& su içmemel!:,., 

O IU'alard& (milli meclis) Marinin tap w gazete okumamalan ~·. f. 
amcası Kürtiüs'i; Mayens ordusuna ko Bu, madam Tusô için büyük~ 
mJaer tayin etti. Mari, Tampl cadde- reftir. Zira, modeJlerin~ . ~ 
sinde yalnız kaldı. Birçok maruf kim- canilerin çehreleıini ol~~ ~bi ~ 
aelerin ve bu arada Maranm ziyareti- ye etmek muvaffaluyetini g~ 
ni kabul etti. Robespiycrle bir zi.yaf et tir. I 
te, bir sofrada yemek yedi. BütUn bun Modeller arasmda. kendi beY~~ 
tarın balmumu heykelleriyle milMStnl teşhir olunmaktadır. Birinci Jı..t "J 
bilyülttU. nund:ıDtt. aatmda siyah bir ~~ 

Fakat, her nederuıe, az sonra şüp· omuzlarında. danterndan bir ö~ 
heli addolunmıya. bqladı. Bunımla be. dr. Elleri, göğsü üzerinde ka 
raber, modellerini yaptığı büytlk adam tur. ~ 
lamı akıbetine uframaktan Jrnrtuldu. Ayakta dmıır, sanki mod 
Serbest bırakrldı. Hapisten çıkınca, tetkik ~iyormuş 1lissini "V'erir. ~ 
amcaamm vefat ettifi haberini aldı. (Uyuyan kadn) Madam $e11 .., 

Mari, ismini değiştirmenin muva- rant.dan ba§kası değildir. Bu~~ 
tık olacağntt döştlndU, Fııuıaua TasO miralaym .~vcesi idi R~uvu-~~ 
ile evlendi. dlvaç teklıf ınl rcddettigı için ~ 

mahkemesi tarafından idammıı ~ O ma.larda. fNaoolyon) un yıldızı dll· ~ 
verildi. 20 yaşında b:.:.şı uçurul • ·G":& 

için, inıdad düdüklerini çalmrya baılı· mumu heykeli şimdi müzede, b~ ~ 
yan Yektanın yardımına, limanda bulu- demeti üzerinde vatar. Ellerftl ~ 
nan bir kurtarma gemisi kotmuı, bat· rl başmm altındadır. Yanaltls.t' ;/ 
mak üzere bulunan vapuru kurtarmrı- solgundur. Fr kat, o kadar tabii 
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1azan: l\1izametlin Nazi/ 
l\ahn kafesler ara ·ından alren tem z 
hava, her odada bir güzel kızın taze 

11 
J,?ÖğsiinU ş'şlrlyordu 

~ ~:os. o gece, sabaha karşı Tunu- ı iki saat önce, kaçan hükümdann bak
' dıgi zaman halkı sokaklara dö- tığı yerden ufuklara bir müddet göz: 

bU§ .?uJdu. Cezairlilerin baıında ge- daldırdı. chir. sırtında ayı rarlatarak 
~ Yuk denizciyi, Tunuslular, harbi dağlar arasında kıvnlıp bUkülüyor, her 
~ lllı~ bir düşman gibi değil. bekle· evini. biribirinden ık ağaç kümeleri 
·~ bir dost gelmiş gibi karııtadılar. a:asmda: gizliyen ehir, kısa bir hayhuy 

ı . .: unusun büyükleri, ileri gelen -
·• '.l'·· k . dan sonra tekrar daldığı sessizlik ile 

~ttı.,~~ ımparatorluğunun deniz lcuv gönle yastı bir. tevekkül veriyordu. Baş ı 
barba ınum kumandanı ba§amiral amiral de tabiatin bu sihirinden kendi-

do~ttı t~un önüne dü§tüler Onu dos- ni kurtaramadı. Bir an, muzaffer ku -
b ardu aarayrna ilettiler. 
Qa a . mandan hüviyetinden, sergüz:eştlerin -

lı \'t .. rnıraı Barbarosa ya.lmz Sinan Re 
Ocaır Şc:tan koğan., refakat ediyordu. de.n, hırslarından, yüklendiği va~ifele--
lt-.a •

1
1n dığer ileri gelenleri ve donan- rin mes'ut=yetlerinden sıytılır gibi ol -
'c~ 1 ~l ., .. ya 1.:enkçfleri:l Aydınlı kuman- da. çindc yalnızlığın acısını duydu. 

~darı hep vazifeleri başmda kalmt§· Arlc:ıdaş, dost arıyıın bit insan, sade 
ı . 

13 bir insan, bUyük tabiat kar ıamda tek 
artıaros ~ • ·k· ·- ·· ba b 'ttd saraya li'nnce ı ı uç yu.z şrna kalıru§ ir insan acısıyla içi oor-
enge t" ılıfa ç 1 Bardunun etrafını sar· lı:Wdu. 

tiııt~· blcvtayı Haamn mcl1nkolik ge
ıler· 

bet dfu~c aahne olan bahçenin her a-
ııaıa n 1nae, bir ya!ınktlm;. bir oluklu 

<>hct tuttu. . . ~ 
SaraYın .. 

!tzıa k ~t katına ba§Clmiral tek ba· 
~ çı tı s·· - hri ·etin a · utun şe n ka}'naştığt. her 
~ 'ar >'akta ve uyanık olduğu bir an-

dc:-:n :r· tnezar toprağı serpilmiş ~öi. 
lı.t r Uykudaydı. 

c11ıa • b 
t~ to :Yı rıasan yanlarından çekildik-
~lıhrı nra cariyeler hemen odalarına 
1ı ın~11!la.r ve soyunup dökünilp ipek-

ltilr ere gl3m:.ilüvemü!1crdi. 

bil cı, cnun bUt:.in pcr1.:creieri açıktı. 
~~d rlarma bakılınca bir kaleyi an

'lll" ~[ ır parmaklıklarmdan ve b-
llılad tsitrinden giren temiz hava

7 
her 

• a bi 
lri~ r &"iizel kızın taze göğsünü §i- f 
~il ~evıayı Hasanm baremi mIJil 
()~Yordu. 

rndiıi u tın kapılan açıktı. Sedef ve 
Pı' ~ işlenmiş bu kalm ceviz ka

g,lliı \t ~zili olduğu dehlizi ba§amiral 1 
. bıı,dc nıevzun adımlarla geçti. 

ili~ fil~ Ukları büyük daUssıJ.aya, Akde-
., .. t&rıa 
-ıClı ırt rınr koklıyarak, pcnecrelcr-
lc: c:. rc11 ,__ 
~~nu b,,;~vacia memleketlerinin ko-

ge11ç -~ıııya ?lışarak deva anyan 
~ Yiğmmın uykuswıu boz-
1~tı. '.SatiJaros haremi baştan'bap do 

' 

0daıarnı • 1 
ttindc rn . birçoğunda birer servet ôc- l 

tıı::ıcrc ~vherlcr vardr. Ne bu hazi
lit.ya~ ne de güzel kızlara el uzattı. 
lj,... her 1-- ti" ,__ ~ Und k 

·•t tccr""hc ~e ve uır5I on e en 
hii"li:ycti u Ctzni§ olgun ve asil insan 
.... rıdcn 
r..ık &alo ~rrc kaybctmiycrek bü-

~ Ul<l§tı, tarasaya çıktı. Bir' 

&§amiral Barbaros, ezeli ve ebedi 
büyilk ve korkunç tab:at karpsında f!
ni insanlığının bütün aı.zini duydu. İş

te bu duygunun ruhuna yay.dığı mc
linkoli içindeyken kwağına bir &eS 

geldi. Hafif bir ses... Hafif ve boğuk 
biıı ses, bir bıçkırik. 

Bu hıçlarrk, Barbarosu insanbğt ba· 

kı.mından olduğu kadar, Barbarosluğu 

bakımından da harekete getirdi. Gece
nin gCV§etici tesirine tamamlayıcı bir 
not katan bu hrçktrık hem i~ine yayı

lan metali çoğaltmıştı, hem de merak ve 
tecessüsilnü tahrik etmiJti. 

Bir hıçk?nk .. Demek ki sarayda uya
nık biri vardı ve bu ağlıyordu. Kimdi 
bu ağlryan? 

Urun ve ağır ktlıcının çelik ~abzası· 

nı kavr;ıyarak salona daldı. Şimdi ses 
daha yakından işitiliyordu. Kulak ver
di: 

Hayır .. Bu bir er.kek sesi olamazdı. 
Bir kadın, genç bir kadın ağlıyordu. 

Haremin her tarafım saran sen!zlik 
içinde bu luçkmğm geldiği tarafı bul
makta zorluk çekmedi. Yürjdü ve bir 

kapryı, haremin kapalı duran tek kapı-
cını açınca yere çömelmiş, ağlıyan bir 

kadmm sırtını gördü ve bir şey sor· 
nıa.dan, birçok ıeyler anl•dtğıru sana
rak durdu: 

Yerel~ ak bümiizü kana bulanmış. u
zun ak sakalı kana bufanmış bir ihtiyar 

sırt üstü hareketsiz yahyordu. 
Vezir ô1müttü. 

Barbaros bn ihtiyarı genç kı.z.ın ba
bası sanmıştı. 

(Devamı var) 

dntgınLftndan f>lktım usandın 

HABER - Akşam pos~ 

r··ş··· .. ······A····K·-·A··· i 1 
. . : .................. ._ ............................. : 
M Donu iğ) W ır U 

- Bayan Ayşe, biraz evvel bfr deli
kanlının kızınızı öpmeğe çalıştığını gör 
düm. 

- Ya? öptü mü?. 
- Hayır, 1•1zınız mfıni oldu?. 
- O halde yanlış görmüş olacaksı-

nız, o benim kızım olamaz!. • 

Amaını <;aıb k 
- Sevgilim. sana doğumunun yıl -

dönümünde bir hediye vermek istiyo· 

1 

.\rk:ul:ı kulau ıııeı n!i:lı - Yahu 
blr:u: yübck ~le ı~a\'gn edin <'le ne 
lcr . firle<lfğinb:f biz <le fşft~llm: 

- Sen mi yaµtın bunu? 

- Aftecteı- iniz. (,\•.knt{!<·cye gidi· 
yordum, ynnlı., lı ·ı ... 

- Çclmıcccyc yemek odasmdnn 
<lnhl' kcstirmccliı·! 

Ca u ıuı kansı - Ne yaıı n ııa
filfl •• Ochtnclc hııldu~um mektubun 
şitı·ell olduğmu:ı. Ye "benim m<'lCğ.t· 
nı,,ln "kll'k hücum otomobili •• ınaıın· 
sına gchli~iııt• lH~nt inan<hrnmnz.'1111 ! 

ıstanbul r~dyosu 
JO lkincikdnun P:ız::ırtesi 

17 fnlol:'ıp dersi: Cni\"'Crsiteden naklen, 
lahmut Esnt Bozkurt tarnfındnn, 18,30 

Ço<-ukl=ıra mn al, Bn:rnn Nine tnrafınclnn, 
l9 Bayan 1ncl, Şan: Pıyano ve kem:ın rt•· 
frknt i le, 19,30 Konrcrııns: Çocuk Esirgeme 
kurumu namına. Doktor J\udsl Htılkacı 
(Çocuk ve nüfus), 19,55 Dorsu hllbcrlerl, 
20 Rıfat ve arknll:ışl:ırı tarafından Tilrk 
mu ikisi ve h:ılk ş:ır~ılnrı, 20.30 h:w:ı rtı· 
poru, 20,:t1 Omer Hıın tanırınılnn ornptu 
sö.>Jev, 20,45 Belmo ve orknd:ı~l:ırı tanıfın 
rlnn Turk ınu~ikf<;i ve halk arkılrırı, 21,1:; 
Haıfyo <onik temsil, Stiidyo orkestrası re
fnkutıle: (f,ARl\lE), 22,15 Ajans lıaherleri, 
22,30 p!tıkla sololar, opera ve operel par· 
('nlnn, 22,50 Son hohcrlcr ve ertesi gilnün 
J>rogramı, 23 son. 

l'a:un. licn:ın Çinili - Mc!ckznıJ Çinili 

c ı-arn:F.K - lilZ > 

A@ıe~aı Dgz~ttD 
•• • o ~ 

s 

(7 crciınıc ve iktibas hakkı mn/ıfıı:dur) 

-Numara S6-

Baban verse bile bana varmazsın ha, 
dedim, beni beğenmiyor 

musun yoksa ? 
Kendisi, küçük km ve kansı burada 

oturuyorlardı. Bunllrdan ba!ka daha 
iki kızı ve bir oğlu vardı. Fakat bunlar 
evliyrlilct ve ba h yerlerde oturuyor
lardı. 

(*) 'bey o gün karısını ve b:.içük kr• 
zını }tanıma çıkartu. Kızı Zeyneb si· 
yah saçlı, iri parlak \•e siyah geszr ·. 
narın yapılı. sıcak knnh bir şeydi. Da
ha o gün bana hemen ahjıvermi~ti. 

(•) beyin çiftliğinde on Un kadar 
kaldım. Bu zaman zarfında Z~yneple 

dostluğu arttırmıştık. Babası sofu ol
masına rae>mcn klnm benimle yalnız 
b-.rakmakta bir beis görmüyordu. Hat
tll Zeynebe: 

- Kenan beye köyü gu<.lir, kızım. 
Onu yalnız bırakma ! 

Bile diyordu. 
Zeyneb beni, her gün bir yere götü

rüyor, ge.ıduiyordu. 
Bazan buğday tarlalarına gidiyor, 

baz;ın köyün şosesi üzerindeki susam, 
id.:ir, zeytinliklere uzanıyor, hazan da 
ucu bucağr olmtyan çiftliği kısnn kısım 
geziyorduk. 

O daima önümden gider ve bana yol 
gösterirdi. Narin yapısı içinde kıvrak 
bir edast var.dı. Siyah saçlarının süs
lediği mütenasip başı daima yukarda, 
sert gögsU gergin yürürdü. Tam bir 
sporcuydu. Ama, sporun ne oldllğunu 

bitmiyen ve belki de İ§itmemi · bir spor

cu. 
Bir gün, çiftlik içindeki ttiyr.ik havu• 

zun kenarına oturmuştuk. Dolaplı ku· 
yudan, gözleri bağlı bir beygirin yava~ 
ya...a~ dönerek çektiği suyun haYuza a
krşıru seyrediyorduk. 

Zeynep o gün, her zamandan daha 
neş'eli görünüyordu. Mütemadiyen gü· 
lüyor, söylüyordu .. Dikkat ddiyordum. 
Onda, bana kar~ı bir alakanın gizli hat
larını yüzünde görür gibi oluyordum. 
Fakat o, bu alakasını saflığa bürüyerek 
benden büyük bir kurnazlıkla saklama

sınr biliyordu. 
O gün, ne§'esinden istifade ederek 

bir parça daha yanına sokuldum. O bu 
hareketimi gayet tabii karşıladı 

- Zeynep, dedim. 
- Ne var?. 
- B:ına alıştın d~ğil mi? . 
O eski nefesiyle gülilmsiyerek cevap 

verdi: 
- Ya! .. Hem pek çok.. Siz pek iyi 

bir çocuksunuz. 
- Seni beraber istanbula götürsem 

gider misin? . 
Hiç dütünmeden \'C tereddüt göıter• 

meden cevap verdi: 
- Hayır! .. 
- Niçin?. 
- Ne diye gideceğim?-
Yanına biraz daha sokuldum. Küçük 

bir dal parçası tutan clini elime aldım. 
-Niçin olduğunu anlamadın mı? 
- Hayır ... 
- Mesela seninle evlenmek için. • 
O dudaklannı büktü: 
- Bu olmıyacalC bir şey, dedi. 
- Niçin olmaS?n .. Seni babandan is-

ter.em bana vermez mi sanki .. 
- Ben istemezsem babam nasıl ve

rir ki .. 
Onun bu sözü adeta izzttinefsimi 

kamçılamı tı . 
- Ay, dedim. Baban verse hile de

mek sen bana varmazsm? Seni benden 

daha iyisi mi alacak? Beni beğenmiyor
musnn?. 

O ı:aman dudaklarmd:ıki tebessüm 
yavaş yavaş silindi, rengi sarardı .. 

- Hayır, dedi sizi beğenmiyor de
ğil"m, Kenan Bey, Siz 1stabullusunu'.!. 
Zengin ve kibar bir aile çocuğusunuz .. 
Tahsil görmüşsünüz.. Bense, alelade 
bir köylü kızı .• Size varmayı istemez
sem bu yalnız sizi mes'ud edemiyece
ğimdendir. 

- H.ı, dedim. işte böyle söyle ve 
şimdi beni sevdiğini de saklama baka
yun. 

Bunu söylerken elimi arkasından do
laştırarak sağ omuzuna koydum. İşte bu 
sırada Zeynep bir ~ekle vurulmU§ 
gi lıi irkildi: 

._ Bırakın beni! Hayır sevmiyorum. 
· Deai ve yanımdan uzaklaştı. 

üynep o günden sonra benimle yal
nız kalmaktan ve göz göze gelmekten 
ka~ınmıya ba lanuştı. Hattil gideceğim 
gün bile bana küskün küskiid elini ıı
zattı. Belki de bu dakikada yanımızda 
babasr ve annesi bulunmamış olsaydr, 
bunu bile yapmıyacaktı • 

( .... ) bey, köyiinün zenginlerim:lendi. 
Köylülerin &Öylediğine göre, fakirlere 
yardım etmekten hoşlanan bir adamdı. 
Beni çok sevdiğini muhtelif tckliflerile 
karıılaşmamdan anlıyordum. Köyden 
aynlırken de: 

- Oğhvn, dem.i§ti. Sen iyi kalbli, 
sıcak kanlı bir çocuksun.. Seni çok sev
'dim. 1stanbulda işlerini bitirdikten aon· 
rl\ istersen buraya gel.. Seni evlat gibi 
tutarım. Beraber ~cçinir gideriz. Ka
rım anan, çocuklarım kardcıin olur. 

Demekten bile çekinmemişti .• 
( ... ) Beyin bu teklifleri, benim ailem

lemle aramın bozuk olduğunu bilmeıin
dcn ileri geliyordu. Ona bir vesileyle 
bunu aöylcmiş ve dargmlığmıı da ma· 

kul bir sebebe bağwmştım. 
istanbula döndükten sonra gene da

va işleriyle uğraşmıya baıladnn. Mah
keme günü sabahı adliye kapısından 
içeriye girerken pzetec:ileri~ gazete 
fotoğraf çılannın hücumuna maruz kal
dnn. 

Ellerinden kurtulmak için geri dön-
düm.. Sultanhamamma doğru yürüyerek 
bir handan içeriye daldım. Merdiven
lerden çıkarak karanlık bir kö eye giz· 
lendim. Fakat açık göz ~z:teciler be
ni gizleadiğim yerde de yakaladılar. 
Karanlıkta durduğum iç.in reamimi çe· 
kemiyorlar, baıunda bekliyorlardı. İç

lerinden bazıları, beni dI":i8nya çıkart

ması için kapıcıya para dahi verdi. 
Onu böylece teşvik edip beni, han

dan dışanya çıkarmasını istiyorlardı. 

Kazantlığı paranın hırsiyle üzerime ge
len kapıcıyı kovdum.. Orada saatlerce 
durdum, diyebilirim.. Nihayet mahkeme 
saatini kaçırmak korkusiylc dıp.ny& 

çıktım • 
Adliyeye doğru yol almıya başladnn .• 

Gueteciler mani oldular. Çiçekpaza· 
rının yanında önümü kestiler ve zorla. 
kollarımdan tutarak resmimi aldılar. 

Ellerinden kurtulduğum zaman, mah -
keme saati çoktan geçmiş bulunuyordu. 
Adliye dairesine gitmekte mana yok • 
tu. Evime dönmek üzere bir taksiye at
ladım. Gazeteciler artık rahattı. Resmi
mi aldıktan sonra peşimi bırakmışlardı. 

Maamafih taksi ile hareket edince • 
ye kadar beni seyretme~ten geri kalma-
dılar. 

O akşam ve ertesi günil, evim muh
birlerin hücumuna uğradı. Benirnle ko
nuşmak ve meselenin iç yüzünü anla
mak istiyorlardı. • 

Bana yaptıklarının aynini, Hicrana 
da yapıyorlardı. Ertesi gün :;azcte1erde 

resmim de çıkmt.:a,ailemden olanlar 
yeniden küplere bindiler. 

işi halletmek niyetiyle o gece evde 
büyük bir toplantı yapıldı. 

Urun uzun görü~meJer oldu. Bu sı 
radn ben odamda, hakkında karar veri 
lecek bir mUcrim vaziyetinde sablrstz 
tık içinde kıvranıyordum. Nihayet biri 

si gelip beni çağn1dı. 
Odadan içeriye büyük bir çarpıntı 

içinde girdim. Bana kararlanru bildir 

diler: 
.(Devamı yar). 
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Garip zabıta vakaıan 

Bir kadın . düşmanının 
yarattığı hayalet 1 

Sevglllsl tarafından aşkı reddedllen Malezyalı, 
lkadonBaırdan nasal intikam aOoyorcdlu ? 

Ba l.çede · görünen beyazlı hayalet, davetlileri 

Dünyada öyle sarip zabıta vak'aı.n 
oluyor ki! •. 

Bir yabancı muharrir, emaaline nadir 
teaa:!üf edilen vak'alar ü~rinde dikka
tini toplamı! .. B•tlancıçları ve netice
ıe,.j tuhaf bir sürü hadise tes.bit etmİ§, 
size burada, hunlardan bir kaçını nak· 
le diyoruz: 

R obcr H. Şimit; Sidneyli zengin 
bir fabrikatördür ... Kansı dört 

sene evvel ölmUf .. On dört ya~ında gü· 
zel bir kızı var. Milyoner, kızını o ka· 
dar seviyor ki, ideta tapmıyor; Ustüne 
titriyor; bir dediğini iki yapmıyor .. Kız 
da babasına pek diltkün .• 

Fakat, bir gün, genç laz sofrada ye
mek yerken birdenbire yerinden fırlı· 
yor, babasına hitaben: 

- Sen, diye bağrıyor, benim babam 
değilsin!.. Senden ve evinden nefret e· 
diyorum.. .• 

Mösyö Şimit ve kızın dadısı, onun 
sinema yıldızlarından birini taklit etmek 
istediğine hükmediyorlar .• 
Dadı sert bir bakrıla ona bakıyor: 
- Terbiyeni muhafaza et kızım .• Ba

baya böyle söylenir mi hiç?. 
Kız, ayni tavırla tekrar ddiyor: 
- Bu adamdan cidden nefret ediyo

rum! .• 
Ve gidiyor, odasına kapanıyor .• 
Mösyö Şimit; ertesi günü aile dokto

ru Erik Bcaşa haber gönderiyor • 
Doktor geliyor; kızı muayene ediyor 

ınhhatini yerinde buluyor: Hiç bir has
talığı yo"k ! .. Bununla beraber, babaamı 
kat'iyycn ciSrmek ~~·miyor. Ve teaa
dilfcn kerrlisini ggillnce aıa.bile§iyor, 

deli gibi bağrryor: 
- Senden nefret ediyorum! Gözüm 

görmesin seni!.. 
Mösyö Şimit, Avustralyanın en m:

ruf doktorlannı çağınyor, kızı muayene 
ettiriy:lr. Beyhude .. Kızın bu haline hiç 
birisi bir mana veremiyor .. Hasta değil 
deli de değil .. Şu halde ncai var? 

Bir sabah, Mösyö Şimit, namına ge· 
len mektuplar ar:ısında garip bir mek· 
tup buluyor. Bu; el ile veya makine ile 
yazılmamı§.. Gündelik gazetelerin bi· 
rinden ayrı ayrı kelimeler kesilerek yan 
yıına yapııtınlmıı ve bu ıuretle vücu
da getirilmit- Bir yabancı, muayyen bir 
yere 10.000 İngiliz lirası bırakmaamı 
tav .. iye ediyor, ve: "Bu parayı alınca, 
manen çalınan kızınızı size iade edece
ğiz ... ,, diyor. 

Polise haber vermemesinin tavsiye o
lunmasına rağmen zavallı baba, mek
tubu, Sidney polis müdüriyetine gönde
riyor. 

Kızınız bayılacak t 
On bet giln geçiyor. Kız gene ayni 

halde ... Mektuba gelince, alay etmek 
istiyen birisi tarafından gönderildiğine 
hükmolunuyor. 

Fakat. Mösyö Şimit, yeni bir mektup 
ahoyr. Bunda 20.000 İngiliz lirası talep 
olunuyor ve ıöyle deniyor: "Manen 
çalman kızınızın fidyeinecati.. Size, 
kuvvetimi ve nUfuzumu isbat edece
ğim: Gelecek çar§lmba gUnü saat 4 de 
kmnız bayılacak, ancak 25 dakika aon
ra ayılacak!.. . ., 

Tayin olunan ,gün ve saatte, Mösyö 
Şimitin oturduğu evin etrafı bir müfre· 
ze polis tarafından muhafaza altına alı
nıyor; kız büyük salona getiriliyor. Ya
nında dadısı ve aile doktoru, bir polis 
memuru ve bir de gazeteci bulunuyor. 

Kız, tam saat 4 de dü§Üp bayılıyor .. 
Doktor, saat elinde .dakikaları sayıyor. 

Hakikaten, mektupta haber verildiği 

gibi 20 dakika sonra kendine geliyor .• 
Polis, bu hale bir mana veremiyor; 

yalnız, kızın yanma, bundan sonra da
dısın:hn. yaşlı ahçı kadından ve on yedi 
senelik emektar U§aktan baıka kimse 
nin girip çıkmasını menediyor. 

Kı11017. ö)oce'< t 
Mösyö Şimit : bir mektup .ıaha alı

or; bu scf cr 50.000 İngiliz lirası iste
~iyor ve üç gün milhlet veriliyor: "Pa-

biribi ine kattı 
rayı vermediğiniz takdirde kızınız, nasıl 
evvelce söylediğim günde, saatte bayıl
dı ve ayıldı ise öylece dediğim günde 
ölecektir .. ,, deniliyor .. 

Fabrikatörü bir teli§ alıyor; kızını, 

kızının hayatını kurtarmak için isteni
len parayı vermeyi kararlaıtırryor . 

Fakat, o gece polis hafiyesi çok mü· 
him bir ıey öğreniyor: Dadı; aile dok
torunun ara sıra kızın kulağına yavaı
ça bir ıeyler fısıldadığını söylüyor • 

Polis hafiyesi; doktor hakkındaki giz
li bir tahkikat yapıyor, ve kendisinin 
sefahate dütkün olduğunu, son zaman
larda kumarda çok kaybettiğini, borç
landığını öğreniyor • 

Mesele aydınlanıyor: Doktor, aile 
doktoru olmaktan istifade ederek kızca
ğm, manyatizma kuvveti tesiri altında 
tutuyor. bu suretle babasından büyük 
bir para koparmak istiyor •. 

Tevkif edilen ve ırkı bir sorguya çe
kilen doktor, nihayet cürmünü itiraf e· 
diyor, doğruyu söylüyor •. 

Az sonra, ıun'i uykudan kurtulan kız, 
geçen §eylerin hiç birini hatirlamıyor. 
Tabii haline avdet ediyor. Gene evvelki 
gibi babasını seven, babasına hümiet e· 
den sevimli bir kız oluyor . 

Fabrikatör, kuırru kurtarmak için 
gözden çıkardığı 50.000 İngiliz lirasının 
10 binini polis hafiyesine 40 binini de 
hayır müesseselerine vermiıtir .. 

Bir falcının sebep olduğu 
cinayet 

Ş ikagolu zengin bir fırıncı kadın 
Alla &eytoveakt, gizli bitıilere 

çok ehemmiyet verir; fala, falcıların 

sözlerine çok inanırdı. Biraz rahatsız; ol
dumu, itlerini yolunıda gitmedi mi, he
men bir falcıya ba§vurur, sebebini anla
mak isterdi. 

Bir gün, gene bir falcıya gittL Bu, 
kurnaz bir kocakarı idi. müşterilerini 
garip bir dekor içinde kabul ediyordu. 
Odası lO§tU, duvarlarda acayip resim
ler, raflar'da ölü kafaları, yarasa kemik
leri, yılan derileri vardı. ötede beride 
kocaman bir buhurdan içinde yanan 
günlük, içeri girenleri bonaltıyordu. 

Fırıncı bu dekor içinde §aşınru§, 

kalmııtı. Falcı, bir çok ıeyler söyledik
ten sonra: 
Falcı, bir çok §eyler söyledikten son-
ra: 

- Rab.atınızı bozan esmer bir kadın 
dır, isminin ilk harfi de (R.) dır. - de· 
di. - Bu kaıdrn yüzünden büyük bir fe· 
lakete uğrayacaksınız .• 

Fırıncı kadın, bU&bütün şa§xrdı. Fal
cının evinden çıkınca doğru bir silahçı 
dükkanına gitti. Son sistem ve otoma
tik rovelver satın aldı. 

Eve dönünce, falcının söylediklerini 
teyzesine, hizmetçisine 4111attı. Ona ve 
hizmetçisi Keresteyine falcıyı giıdip 
görmelerini tavsiye etti • 

Hizmetçi kız, ertesi günü falcının e· 
vine gitti. Fal("ı kadın buna da : 

- Sevdiğiniz erkekle aranızda es· 
mer bir kadm görüyorum. dedi, ve ila
ve .etti: 

- İhtimal bu yüzden öleceksiniz 1. 
Hizmetçi kız, fmna dönün :e mütema

diyen göz yatları döküyor, kendi ken· 
dine söyleniyordu : 

- Söylediğim erkekle aramda esmer 
bir kadın var. İhtimal bu yüzden öle· 
ceğiml .• 

cürmiyle tevkif etmiş.. Fakat, zavallı 
hizmetçinin hayatın iade.etmenin imka
nı yok!. • 

Esrarıeugiz hayalet ! 

S umatra adasında, (Riov) şehrin-

de, esrarengiz bir hayaletin gö
rünüıü halkı büyük bir heyecana dü-
ıUrdü; hususiyle Avrupalılar arasında 

müthi§ bir korku uyandırdı. Bu haya -
letin, bir ziyafette görünüvermeai da
vetlilerden iki kadının ölümüne sebep 
oldu.Bu ölüm, tabii görüldü ve korku· 
ya hamloiundu. 

Fakat, (Tanjong Pinang) valisi; yüı· 
batı Vilyem'i kadınların ölümüniln ha
kiki sebeplerini arqtırmak için Riova 
gönderdi. 

Zeki ve ıon derece kurnaz bir zabit 
olan Vilyem, gayet aade bir ıey dü:§ü.-ı
dil, evinde bir ııüvare tertip etmiye ka
rar verdi. "Bu esrarengiz hayalet mut
lak görünecektir . .,, diye söyleniyordu. 

Karısı ~a. bu tehlikeli tecrübeyi mu· 
vafık buldu: 

- Kocacığım, dedi, seninle beraber 
olduktan sonra bir ıeyden korkmam.. 

Süvare tertip olundu. Davetiyeler 
gönderildi. Herkes, valinin yaveri 
tarafından davet olunmayı büyük bir 
ıercf saytiı. • ; 

Salonda bUylik bir kalabalık . vardı. 
Piyano çalınıyor, dansediliyordu. Her
kes neş'eli idi. Herkes gülüyor, söylü· 
yordu. 

Fakat, birdenbire şiddetli ve sert bir 
seıı iıidildi. Bahçede bir hayalet görün
mU1tii. MiMftiler kaçıımıya l?allachlar. 

Yüzbap (Vilyem), ne misafirleriyle 
meıgul oldu, ne de hayaletin üzerine a· 
tıldı. O yalnız, hayaleti görmek için a
yağa kalkan kansına bakıyor, gözlerini 
bir an ondan ayırmıyordu. Bu sırada, 
Hendrik Soene adlı bir çiftçinin umu· 
mi telaıtan istifade ederek karısının 

kadehine beyaz bir ıoz koyduğunu gör· 
dil. 

Ve üzerine atıldı, ellerinden yakala
dı. Fakat beriki, silkinerek kurtuldu, 
cebinden bir Malez bıçağı çıkardı, yUz
baıının göğsüne saplamak istcldi. Yüz
baıı daha tetik davrandı, rovelverini 
çekti, Soeneyi yere serdi. 

Yapılan tahkikat neticesinde, Hend
rik Soenenin, ı 907 de adaya geldiği ve 
aklında noksan olduğu anlatıldı. Haki
katen 1909 senesinde çıkan Malez isya· 
nrnda kafasından tehlikeli surette yara
lanmııtı. 

Son zamanlarda bir kadınla evlen· 
mek arzusuna düımü§tÜ. Kadın, kabul 
etmedi ve Holandaya gitti. 

Bu; Soenenin bütün kadınlara dil§
man keailmeıine sebep oldu. Kadınlan 
öldürmek suretiyle intikam almayı, za
yıf kafasına yerlejtirdi. Yerli hizmet
çisine, sUvarelerin, ziyafetlerin en ha 
raretli bir zamanında, beyaz bir örtüye 
bürünerek bahçede dolaımasrnı emret
ti. 

Hizmetçi, birdenbire ağaçlar arasın

dan çıkrıt:a misafirler telaşa d:itüyor 
br, o ıda fırsattan istifade ile gözüne 
kestirdiği, ölümUne karar verdğii kadı
nın bardağına zehirli tozu döküyordu. 

Fırıncı kadın düıünüyordu. Falcının 
söylediği kadın her halde hizmetçi kız 
olacaktı. Zira, (R) harfi kocasının vaf· 
tiz adının ilk harfi idi. Demek bu ka 
dın yüzünden rahati bozulacak. felike 
tc uğrayacaktı. Şu halde buna meydan 
vermemek, hizmetçi kadını yok etmel· 
lazım değil mi idi? Yeni satın aldığ 
rovelver ne güne duruyordu? 

Hemen odasına çıktı, silahını aldı. 
dükkana indi tıiyle metıul olan zaval-
1 1 d' lstasvon hamalı - Bu kadar yük 

h;ln on km·n, ha? Bari se~·ahattf~n no 
zaman d(indU~nllztt haber Terin do 
o ltÜll izinll çıka.yllll J 

ı kadını bir ku1"1und11 yere ser ı. 

Falcının dediği çıktı. 
Sorgu hakimi; falcıyı, cinayete teıvik 

Eskişehir, bütUn yurd.a ci111' ym"lf 

El;ki§Chir, (Husu.si) - Eski§ehir 
vilayeti ötedenberi iyi ve gUzel at ye.. 
ti§tinılekle tanmmı§ bir mmtaka idi. 

ViJAyette kara sapan ve koca· ökilz 
ile ziraat azalmış, bunların yerini ma.
kine ve taraktör işgal etmişti. ÇiftçL 
likte atm rolünU pek iyi takdir eden 

köylülerimiz, nakliyat işlerini de at 
arabala.n ile temine başlamışlar, bir 
taraf tan da koşu hayvanı yetiştirme
nin zevkinf tatmışlardır. Bu bakımdan 
ziraat veldletinin hazrrlıyacağı bir 

programın ilk deneme ve tatbik sahası 
ancak Eskişehir Çifteler bölgesi ola.bl-

lğdırda 
Me1baha ve dört mektep yapıldı, 
gö\menlere arazi ve bahçeler 

verildi 
Iğdır, (Huausi) - Belediyece yap

tırılmakta olan fenni mezbahanın in-

ıası bitmiı olduğuııdan pek yakında 

işletmeye açılaı.:akttr. Parkın etrafına 
~evrilmekte olan duvarın da infası bit 
miş ve park çok güzel bir manzara al

ıruıtır. İnpsma iki•~ evvel batlarul
mıt olan kazancı, kaçar Doğ•fl!&lı, Di

ze ve Küllük köylerin&ki mektep bi
naları açılmıştır. 

ötcdcnbcri harab bir vaziyette bu. 

lunan Bülbül mahallesile Karı arasın

daki köprü uray tarafın.dan muntazam 
bir şekilde yaptınlmı§tır. 

Iğdırda Bulgaristan göçmenlerinden 

217 hanede 869 nüfusa 16305 dekar 

tarla ile beraber her haneye be§er de
kardan 1086 dekar.bahçe yeri tevziatı 
ikmal edilmiştir. 

Bahkes:rde 
feyezan 

Bfn'erce dUnOm arazi 
sular altında kaldı 
Balıkesir, (Hususi) - Son günlerde 

yağan aürekli yağmurların muhtelif yer 

lere hayli zararı dokunduiu gelen ha
berlerden anlatılmaktadır. 

Bu yüzden Manyas gölüntln ayağı 

olan Karadere çayı ta!ttllt ve o civan 
baştan a13ğı sular istila etmiıtir. 

Sular mUtemadiyen kabarmakta ve o 
civardaki köyleri endi§eye dü§Urmekte 

dir. Yine bu sebepten Göbel nahiye

sine bağlı Kepekler kSyünde binlerce 
dönilm arazi aulann altmda kalımJtır. 

Bu arazinin mühim bir kısmına kıt 

mahswü ekmiı bwunan köylüler çok 

zarar gönnüılerdir. 

Mürvetler çayı d.a Manyasın Düınbe 

ve Haydar köylerinin meralarını kap
lamııtır. 

Yurddan 
K UçUk Haberler .1 

• Konya vilayeti dahilinde yapıl· 
makta olan maden ve su arqtız:ma!a

nnda kullanılmak üzere bir sondaj ma 
kinesi alınmasına karar .verilmiftir. Ye 

ni sene içinde sondaj itlerin: daha bil 

yük bir ehemmiyetle devam edilecek
tir. 

• Adanada çıkan "Tiirk SözU" re· 
fikimiz on dört yaşına ginnııtir. Teb
rik eder ve muvaffakiyetlerinin devam 
etmesini dileriz. 

hayvanları rJ.a yeti{tirece'k 

lirdi. Nitekim vek&let ~ böyle~ 
Mecliate htlktimet programmııı d>fl 
şundan birka~ gün BOnr& wli.k~__,,. 
t.ehassısı Dr. Çikinin başkanl~ 
Eskigebire bir tetkik heyeti gön~ 
Bu heyet fimdiye kadar seksen Jı1ı 
köy gemi. Yedi bin kmrağı bitel' 
rer muayene etti. Her köy~ ~ 
ekim, üıiin, ot. mera niilus vazıY~ 
ni lhaa.t eeulara dayanarak ih ,ti 
silı'«eçinden geçiren heyet h&yvatı bff 
1annm ne halde olduğunu, mevctı~ 
vanlarm ne gibi bUnyevf bir hU5 lJ 
taşıdığına., sıfat ve tenasül işleri~ 
büyi.\k bir ehemmiyet atfedildi. Ş ,P 
ye kadar memleket yilzlerce daJll 
ayğtr dağıtmış olan Çifteler h~ 
at Uretme i§indeld rolünll de h- ..ti tizt' l 
kattı. Ziraat vekletl heyetinin ~;., d, 
lan bu derin ve ehemmiyetli tetıcı-11' bit 'i •ğ 
den anlaşıldı ki, Eekişehir çınel~ ~tb 
gesi zirat veki.letinin yeni teşebb ,; terı ~1~ 
en elverişli bir mmtakadır. Ve~~-- ~, ~~ 
takada ilkbahardan itibaren ta.tJ»Y l\\ 1:ı\~ 
geçmek lizundır. ~ 'i 't 

KöyUllerin bu teşebbüse kaı1' 6;t C.ı Yt\( 
terdikleri allka derindir. HattA 1' ti fırs\\f 
Ierlmiz bu teşebbüsün neticel~~ 81~~ 
lyi takdir ettiklerinden derhal b~ h Uı 

Y"' "e te geçm.ifler, heyete birçok kol~ laYa.biı 
ıar göstermişlerdir. Sıfat ıııe ~ 'f;ıtdır 

olan ilkbaharda faaliyete geçil~ t:ıirı 
at Uretme, at yet.i§tirme, kısrak~ ~ll tı 
me, aıfat wrulleri devlet eliyle o "# ~llııı 
m edilecektir. Fenni ahırlar~ t~ Cği 
zam yemlikler, kurul&cak, ~ 1t,;:\ 
hayv&nlar atm alma.ca.k, kOfU• ",; tııı1 iS 

be.lmn ve yayım iıleri tanzim ecJi1 ~ ~~ 
tir. Pe:C kısa bir zamanda vil~ ,~r~trı. 
atsız, beygirsiz bir tek köylü k;ı;' >~r }'c 
cağı gibi Uretilen hayvanlar nı ~i!~r 
tin her tarafına gönderilece~ ~l 
. . ~' 
Lekeli humr11" ~:~~ 
ile mücadelB ~~ 

KUylerde birer boı: ·~~ 
sandıiı ve ~ıkaodl 

yeri yapılacak~ 
Balıkesir, (Huauai) - Lekeli~ 

ma hastalıpna karıı hutalxğııı '/ 
dUğü yerlerde arbhat tq.kill~ 
cadele yapılmaktadır. Bununla 
yurdun muhtelli yerlerinde .-tld 

n&ferit vaka.1ar halinde t~~~ 
mekte olduğu gözönüne getiril 

zı köylerde ummnt bir tckı1dc 
dele yapılmuı kararlqtml~ 

Lckelihumma hastalığının öJI 
çilmek için olduğu gibi te~ 
lammdaıı da lilzumlu ve faycı-1' 
len bu mtJ.:acle1e için ıtznnıel,.a 
mat verilmiftir 

Verilen talimatta mücad~le .fi 
köyler için birer buğu aandıll 
kanma yeri temini lilzumu ~, 
ve tedarik edilecek buğü taJ1 eti / 
yıkanma yerlerinin birer JtroıJl f 
derildiği gibi bunlann teda~ ~ 
kln görülemiyen yerlerde tatb~;;, 
cek basit mil'.;a.dele uswleri ~ 
delede takip olunacak yollar~~ 
lüzumu bdar mal<imat .,J'!JV) 
Halkı temlrliğe tcıvik için f' : 
onlann anlıyabilecP.kleri lisanı-
mıJ öğütler d&irtı1mııtı.r. 

.. 



\'iizünüze dikkat 
ediniz! 

ı, 
~ lluy11 . ~hıı 1 tek l~stik bir ıOnger, yağlı derileri yıkamak için çok iyidir. Yüz-
~ t Yılta;·arı •ilmek için de sünger kullanınız. Sonra siingeri soğuk su ile 
'ç0~nıı,_ yüzünüze, çenenize ve boynunuza hafif hafif vurunuz. 

i~ııı ııe/agJı, pürüzlü ve siyah lekeli yüzler, yüz fırçası ile yıkanır. Yalnız 
r' lyic Bert olmamasın dikkat etmeli . • 
lııdc dol e Sabun lanmış bir banyo eldi veni ile ufak daireler yaparak yüzün il

' 'iatı a§tırrnak, hafifçe oğuşturma k az yağlı çehreler için çok faydalıdır. 
llir t 1 bir . 
~h tbU1ted' tıld güzellik için büyük 
tt dır, 'i ır, :Sunun hemen önilnü al-

llt· ağ . \' . 1lli d •. ' ensıceyi bozar, yüzün 
c ıst egışr · 

t\i tııiıd··. 1 rır, cazibesini kaçırır, 
~\ııt. ıgl gibi makyaj yapmıya ma-

ta -~lı c·ı ı 
~ 1 tler 

fıtç ith•lııı suyla ve sabunla kolay-
81nı~·)l~ d .r. Bol sabunlu bir yüz 
" .~ b arı·ına yüzü, yüziın yağlı kr
" ~r a. ır lı ., il:\~ çc oğuşturmalı. 

la.y :.Ya.tıa gi kısmın 11 daha çok yağ
"'a.r~ 1l121e1t ~~ıya müsait olduğunu an
~/r: tçın §Öyle kolay bir usul 

ltıil· 
tıııı ı, a "u 
hıtı lıcutıa cunuzun ortası bumunu-
b ~~. &tlnıek .. .. .. .. k 
~cı;· • Orta uzere yuzunuze o-

t~ b111ıtit de Parrnağınızm ucn alnınıza 
, "~..: a~ \'e d' :enen ize dokunsun. Son-

., a 1ı;er 
tı11 • Çınıt Parmaklannızı yelpaze 

ı o , >'an ki 
)~ .. rtcceıı: a arınızın üst kısımla-
tıırı~11iitiin .~elı:ilde ... Eliniz bu suretle 
' ıten Uzeri d 
t~ ayna n e yelpazevari du-
" ~erı Ya bakın El" . . .. .. 
ıtrı er ilk ız. mızın orttu-

Ctd· ev 1 tıı: • ır, }l · ıı. ve yağlanacak olan 
"ili~ 1 ''as ~t . , sa bu kısımlara dikkat 

~th er YiizUn .. 
~, i aııgi bir uzu dairna sıcak su fle ve 
" 'cıı· sabunı tttıı· lt, Çehr .. a yıkama!.. adetin-
~ıı 1 

tayb .. d enızın gündcngüne tra-,, t:ıı· .. ece~ · 
~ı:ıı:_ 11\ olab'l' gınden, bozulacağın-
~ ı ırs· . 
So~. ınız .. Bu adeti terke· 

fili!( , 
u, Yurnu k . 

ıa bır sabun ve bir 

yüz fırçasını ve yahut çok pürüzlü bir 
süngeri tecrübe ediniz. Fırça veya 
süngerle yüzünüzü oğuşturunuz. Ve 
soğuk su kullanınız. Bu, ciltte toplan
maya başhyan yağlan dağıtır • 
Eğer cildiniz, çok nazik ise en iyi 

bir sabun ve sıcak su yüzünüzü bozar ... 
O halde~ şunu teı;;rübe ediniz: Tasın 

yarısını ılık 5U ile doldurunuz, sonra 
ctaminden bir kesenin içerisine bir 
çorba kaşığı kepek koyunuz ve suya 
batırınız. Ve yüzünüzü saburJa yıka
yınız. Bu müddet içinde kepek suyu ta
dil eder, yüzünüze bir zarar vermez. 
Sabunu köpürtmek için de ılık su kul-
!anınız. 

Sonra keseyi soğuk su ile ıslatınız, 
çehrenin yağlı kısımlarını bastırınız. 

Peklik, gıdaya dikkat etmemek, az 
idman, so ğuk hava, uykusuzluk da 
crn:Ii bozar. 

Cildinizi bozacak fena adetlerden 
vazgeçiniz. cildinize göre bir yıkama 

usulü sesiniz, iyi bir pomad kullanınız. 

Güzelliğinizi, taravetinizi daima mu • 
hafaza etme kisterseniz, çehrenize ait 
hiç bir şeyi ihmal etmeyiniz . 

l't l l'C'fl. 1 yttnlil lrnmnş .. :\n rnpı!r1·-;. 
h!r ı·o:, rııo: lell . Üğlctlcn sonrnlnı·ı \C 1 
geceleri glyilcl>ilir. 

HABER - Aksam DOStaS1 

Çamur lekelerini 
nasıl 

çıkarabilirsiniz? 
Kış geldi. Yağmurlar, karlar baıla

dı. Bir sok sokaklarrmı.r. çamur derya
sı halini aldı. Yolda giderken, ne ka
kadar sakım:anız , ne kadar dikkat et
seniz mutlaka paçalarmız, etcklikleri
niz ç amurlanır. Yanınızıdan geçen bi
risinin dikkatsizliği, su birikintilerine 
basıvermesi, üstünüzü zifos-ı bular. Ya 
sür"atle giden otomobilleri B<ızan insa
nı ba~tan aşağı çamura bular. 

Eskiden eokak sa:nurlarr. su ile top
rağın karışmasından ileri gelirdi. Ku
rudu mu, biraz oğuşturulur, temizle
nirdi. Şimdi ise öyle değil. Otomobiller 
çıktı çıkalı çamurlann da şekli değişti . 
.Motörlerden akan yağlar, daha buna 
benz.: bir çok şeyler çamurlara karış
mıya bşla :h. Tat ii bunların bıraktığı 

lekeler oğuşturmakl.;ı çıkmaz. Eser bı
rakmaması için muhtelif usullere mü
racaat lazım gelir. 
İLK USUL - Çamur lekelerini ılık 

su ile oğuşturarak yıkayınız. Eğer ça
mur k kc bmıl~mışsa, bunur. fü:crine bi
ra;: yumurt<ı sansı sürünüz, yeniden 
oğı:şturİ.ınuz. 

1KJNC1 USUL - Birinci usulü tat· 
bik etmenize rağmen leke gene çık
mazsa, ıslatınız ve üzerine biraz Krem 
Tartar tozu dökünüz. Bu tozu, kuma
§m üzerinde on, on bet saniye (Tah
minen yarım dakika) dan faz!a bırak
mamalıdır. 

Tozu, uzun müddet kumaşın üzerin .. 
de bırakmak, rengini değiştinniye &c

bep olur. Bunun önüne geçmek için 
tozu koymazdan evvel yanı baıınızda 
bir tas su bulundurunuz. Bununla le
kenin bulunduğu kısmı yıkarsınız. 

Sonra, çok yaklattırmamak prtiyle a· 
teşte kurutunuı:. 

Krem Tartar çok müessirdir. Bunun 
için bir çolc lekeleri birden temizley-e· 
mezsiniz .Bunlan birer birer çıkarnuya 
çalışınız •• 

Açı'c Ye parlak renkli kumatlar 
Ilık su ile yaptığınız tecrübede mu

vaffak olamazsanız, israr etmeyini%. 
Lekeciye veriniz • 

.Şemsiye tızerindekl lekeler 
• Bazan, dikkatsizlikle §emsiyeniz ye
re düıer, çamurlanır. Bazan bir oluk· 
tan akan kirli su ile lekelenir. Bunlan 
temizlemek için Tampon veya fırça 

kullanmayınız. Zira, leke kumaıa da
ha ziyade nüfuz edc;r, yerleıir. Aıağr· 
da ki tavsiyelerimizi tatbik ediniz: 

1 - Şemsiyeyi açınız, musluğun al
tına tutunuz. Bir müddet oğuıturma • 
dan bol su ile yıkansın. Suyun kuvveti, 

çamur lekelerini temizlemiye kilidir. 
Kuruduktan sonra lekeden eıer kal
..1ıaz. Kumaıın rengi de parlar. 

2 - Su ile temizlemiye yerini.t, vak
tiniz müsaait değilse ıemsiyeyi açınız. 
Lekeyi, çay suyuna batırılmı§ bir tam
ponla yıkayınız. (Yalnız koyu renkli

leri.) Açık renkli ıemsiyelere gelince: 
Çay yerine, pek az miktarda Amonyak 
ve alkolü Volatil (bir bardak suya bir 

tatlı kaşığı) kanştmlmıı ılık ıu kulla
nınız. 

Bu tertip, koyu ipekli kumaıtan ya
pılan şemsiyeler için de iyidir. Lekeyi 
çıkadıktan ıonra ıemsiyeyi güneşsiz 

ve rüzgarsız bir yerde bırakarak kuru
tunuz. 

Sarı lskarpinler üzerindeki 
çamurlar 

Mümkün olduğu kadar, çamurlar 
kurumadan silmiye gayret ediniz. Bu 
suretle leke yapmasının, yerleıip kal
masının önünü alırsınız. 

Kuru çam urlar 
Lekeyi fırçal<ıyınız. Derinin tamami

le kuruyup kurumadığına babnız. Ku
rumuş ise aşağıdaki tertibe batırılmış 
bir tamponu lekelerin üzerine ıürii

nüz: 
Yarım litre sütü ateıe koyunuz, be§ 

d:ı-kika kaynatmız, sonra üzerinden 
kaymağını alınız, ateıten kaldırınız. 

i yice soğuduktan sonra içerisine, 30 
gram (Acide chlorhydriquc) i idamla 
damla akıtınız. Sallayrnız, 10 dakika 
kadar bırakınız .Sonra, çalkanmıı bir 

PoDcliilyalM'lon spcırtmen 
C~mhu~ Reisi 

• 

70 yaşında,-birinci 
sınıf kayakçı ! 

Kotra yaraşlanna girer; otomobilini 
büyük bir sür:atle surer ve 

mahir bir avcıdır 
Polonya Gwnhur Başkanı İgnacc 

~foscicki'nin, geçenlerde doğurnunnn 
70 inci yıldönUmü kutlulanmıştır. 

t. Moscicki, on scnedcnberi Polonytı.. 
milletinin Cumhur Ba!)lrnnı bulunmak 
tadır. 

Nafiz bakışlı \ 'C sağlam vücutlu 
olan başkan Moscicki bugün hala <dinç 
tir. Bunun sırrı spordur!. O. \'aZifesi
nin, kendi.sine pek c&"lr mcsuliyetıer 
talı il etmesine rağmc-n spora 

0

hns
redecek, sporla meRgul olacak zam:ı...11 

bulabilmektedir. Kışın, bas bir vakit 
buldu mu hemen Ka~at havalisine gi
der. ski c-7lcncelerine iştirak eder. 

70 yaşında, fakat birinci sınıf bir 
kayakçıdır. 

Yazın, deniz kenarına gider. Sahll
de gUzel bir köşkü vardır. All~si ile 
b:?raöer yazı burada geçirir. Sandal 
ve kotra yarısln.rına iştirak eder. Hu
sust yatı ile dolaşır. Pliıjlara dcvnm 
eder. Çok usta bir yüzücUdür. 
Başkan, dünyanın en sade adamıdır. 

Banyolanm, umumi plajlarda, halk 
arasında yapar. Protokole ehemmiyet 

Pokmya Oınr1ıurrcisinin rıvcı1ıyma nif 
bir hattra 1 

vermez. Sade bir vatandaş gibi hür ve b~ladı. Profesör Moscicki artık bU.o 
Serbest y~amnk ister \'C Öyle yaşar. yi.ik alimler Sırasına geçml§t.i. 
Memlektinin ba.ctkanı olması da kendi Bu sırada vatandan Yükselen bir 
arzusu ile değildir. Bu yüksek mevkie .,,~ on d vet cd"yordu 0 (T l)' .,..., u a ı . na. eopo, 
çıkabileceğini aklından bile geçirme- fen mektebinin, Elektro§imi kürslısü. 
mietir. teklif olunuyordu. Kabul etti. Artı!C. 

Moscicki: ilkkanun 1863 de Miyer- blitUn çalı§masmr, ilmini vatanina:, 
zanoviçte doğmuştur. Tali tahsilini vatanının çocuklarına hasredeoekt:L 
Varşovada yaptıktan sonra Ri~ ilim Bundan çok büyük bir zevk duyuyol'
ve fen enstitüsüne girmi~tir. Burada., 

t 
. du. 

en ziyade tabiata chemmiye vcrıyor, Umumi Harpten sonra (Şorov) at..ol 
ona çalrşıyordu. Sonralan, siyasotle fabrikasının müdürlüğünü üzerine aJ,c 
de meşgul olma •a başladı. Biricik ga. dı. 'Fabrikanın, bugün1cü tekemmül.il 
yesi §U idt: t?olonyanm . ili\~.. ~~nun mesaisi l;!ı.~~,lı~edir. 
dadı, .1831,. 1~3. ktYamlntUl(h iştJ. 1! 1926 da, mareşal 'J>Isudski proİesöliJ 
etmemişler mi idi?. laboratuvarından zorla. a}'ırilı, eum.,; 

Bir ,.nm, birkaç genç talebe. bir liur başkanlığına getirdi. 
kahvede bir masa ba!3ına toplandılar. Moscicki o valdttenberi, memleketi• 
Bira çok sert. Knfnlar kızgın. Bir pro- nin rpfahU)a, saadetine çajışmalda.dır. 
je hn.zırladılar. Halbuki casuslar, ken- Hiçbir milli hareket ve arzu yoktur 
dilerini tarassut ediyordu. ~nç Mos- ki gözünden kn.çsm. Bilr&u hcrkes4J 
cicki 1892 de Rusyayı terke mecbur açıktır. Büyilk ve· kUçük, şehirli ve 
oldu. kö.Ylü herkes, istediği zaman gider, 

Londraya gitti. Flinsbüridc tahsili- kendisini görür, derdini anlatır. Haf ... 
ne devam ediyordu. O sırada, kendisi tanın birkaç günü bütUn nazırları dair 
gibi bir milliyetçi olan Plsudski ile vet eder. Onlarla dostça ve tcklifsiue 
tanıştı, dost oldu. lki gencin mukad- görtişür. Sözleri resmi ve protokole 
deratı artık bir idi. Ve Polonya, on- tabi değildir. Günün meseleleri hak'.~ 
ların c~areti, azim ve iradesi sayesin kında sadece bir ~ikir mUba'.delesidir. 
de istiklaline kavuşacaktı. Moscicki, bütün dünyayı tehdif 

1897 de otuz yaşına basan ~Ioscic- eden tehlikelerin birçoğundan memleı
ki, tsviçrede Friburda yerleşti. Kimya ketini kurtarmaya muvaffak olm~ 
ve tabiat sahasında tetkiklerle m* tur. 

gut olmaya b1~lad1. Mesaisi muvaffa- Polonva Cumhurreisinin a~ avcılt· 
kiyctlc neticelendi. Bir elektrik teksif ğa da ~k m'ernlu vardır. otomobil 
a.ıeti icat etti, ve buna 'kendi fsınini kullanmayı ve sfu:ati sever. Sıhhallilin 
verdi. Bu alet, büyük bir rağbet ka-f sağlam olmasında hiç şiipho yok 10 
zandı ve bütün dünyada kullanılmaya sporun bUyUk bir tesiri vardır. 

İ§le IOft moaa bir çanta ve iki çift eldi ven. •• Eldivenlerin birisi açıli renkli si 
deridenclir ve üzeri yeıil çiçeklerle ıüılü dür. Diğeri ceylan deriPııdendir. ç... 
fa, kahve renl'İ deriden yapılmııtır. Di kiıleri beyaz, seyrek ve kabadır. 

yumurta akını, daha sonra 30 gram 

Essence de Lavande ilave edinizı bir 
şi§eye koyunuz, ağzını da sxkıc.'.I kapa-

yınız. fskarpinin lekeli yerini ateşe 
tutarak kurutunuz, sonra bir fanila 
P.ar~smı, tarif ettiğimiz suya batırarak 

oğuştura oğuıtura lekeyi siliniz. 

Bu mahlul, uzun müddet mıiliafaaı 
olunur. Ve daha az bir miktarda da ya• 
pılabllir. Şu halde sütün, asid ve saire-
nin miktarlarını ona göre he5ap_ ıetrneli 
lazım gelir\ 



Yakın yurd tetkikleri 

Istanbulun dikili 
taşları 

Dogan istanbulu tanıma gezinti
lerinde neler gördü ? 

Doğan, yaı tatJllni geçirmek üzere 
fzmlrdcn fstanbulda bulunan amcn
aının yanma gelmişti. O, bu dört ay
lık tatil mtiddctl içinde lstanbuhın 
hemen hcıfıcn her yerlni gezmişti. • 
G6rdU~U şeyler o kadar çoktu ki bun 
Jar 11nklmıda öğrrındlğl bilgllerden 
dolayı büyük bJr kıvnnç duyuyordu. 
Şimdi, lstanbulu bllmlyen İzmirli 
nrkadaşlarına hergUn anlatacak bir 
konu bulacaktı. lştc Doğan, tzmlre 
dönerk<.ın vapurda hep bunları dUşü
nUyordu. 

fzınire. ayak bastığı dakiknda onu 
;wkndnşl\J.n rıhtımda karşılnmağa 

gelmişlerdi. Doğan her birinin elini 
:ıyrı ayrı sıktktnn sonra; 

,.... Arkndnşlar dedi. Size öyle Cok 
anlatacak şeylerim var ki, nerden 
haşlı:racnğ1mı bilemiyorum. Hele 
bir yarı~ olsuı1ı mze gelin, bakın 
size neler nntntncak ve ne resimler 
sö5tcr:cccğtm. 

Ertesi gt)n Doğ-an pek erken kalk 
tt. Yolcuıu~un ''ermiş olduğu yor
gunluk kısa blr zamanda ,secmişti. 
Az sonra kapı çalındı. Doğan koşa 
koşa. kapıyı açu. Arkadaşları gel
nıfşlctdl. 0,konuklarını tstanbuldan 
gctt rdiğl resimlerle .sUsledlği blr sa
Jonn n~clı. YtlzUnde, önemli bir konu 
Uıerlnde konferans verce.ek bir a
dam blclml '\"'ardı. Evvela. bir iki de
fa BlisUrdUkten sonra sözlerine şöyle 
başladı: 

- Arkadaşlar, bıtanbul, mcmlelrn 
timiztn en gUzel '\"'e en z~ngfn eser
lorlle dolu bir. vıı.ronsıdır. tstanbulun 
tüı:lil yerleri, anıtları \'e belll başlı 
btnalan hakkındn sl7.e söyllyecekle
rlm. ancak Yakıt bu1ıınc!a amcamın 
heni gezdlrdtğl Yerı~rn alt olacaktır. 

İlk olarak slto lstanbulun içinde 
ytıks.clon tarihi anıtları anlataca
ğım. nur;Un .DHdli taşlardan bahse
dcce~im. "Sultannhmet,, denilen, 1s 
tanbulun ônemll bir semtinde Uç df
Mll qı.ş vardır. Taşlar hnkktnda size 
bilgi vcrmcd('n önce Sultannhmot a
lanının ne suretle yapıldığım anla
tayım: 

Sultanahmet alam • 
~imdt Sultnnnhmet alanı denilen 

hu yere cslcide>n At meydanı d~rlol'
mlş Ournsı ikinci yüzyılııı soıılnrıııa 
doğru o zaııınn lstnnhulda lıulunnn 
RQmn lınpnrı:ıtorn tarafrndan ynpıl
ınıştır. Uzunluğu 270, genlşUğl de 
180 metredir. Etrafı yüzbln seyirci 
alacnk kadar büyükmüş, orta yerde 
\'O şimdiki parkların bulunduğu kı-
sımda at koşturmağa. mahsus bir 
yer ayrılmış, bunun etrafına da, 
halkın yapılncnk yarışlan seyrP.tme
sl için kUçük küçük setler konmuştu. 
Diğer taranan Ayasofya müzesinin 
bulunduğu tarafta da saraylıların 
ve impnrntorun oturmasına mahsus 
localar bulunuyordu. Güneş fflzla 
olduı';u zamanlar buraya bUyilk ten 
te gererlermiş. Daha sonra buraları 
nı Lrtflnler denilen bir ulus ele sc
cirıpiş, J;ıer t.ara.f.ı harap etmiştir. 
lşte bu sırada meydanın içinde ve et 
1'nfıncfa bulunan döğme heykeller de 
para yapılmak tein erlttlmlştlr. ls
tanbul Tilrklor aline geçtikten sonra 
nlan tUrlü znmnnlnrda başka başka 
şcklllere girmiş ve hııgUnkU halini 
almıştır. 

Dikili taş 
Du alanda bulunan taşlardan bl

ı·i. resimde (1) işareti gördüğün.Uz 
Dikili taştır. Yekpare ve granlttt>n 
yapılmıştır. Boyu 30, genişliği ~ mot 
redir. üzerinde Mısırlılann eski yazı 
ları vardır. Mısrrlılar, tarih dersle
rinde göreceğimiz g!hi bir şeyi resim 
le nnlntırlarmış. Tnşm üzerinde tilr
lü kuş, ~1yccck ''O insan resimleri 
vardır. Bu taş l\Iı ırda tarihdcn ön
ceki zamanlarda ı 700 Uncu yılda ya
pılmıştır. O zaman lstanbulda hU
kUm suren Bizans imparatoru birin
ci Teudos tarafından !stanbula go
Urilmiştir. 

Burmalı sütun 
Bu da resimde (2) numara ile 

işarpt edilmiş olan taştır. Meydanın 
tam orta yerindedir. Btrlbirlno sa
rılmış Uç yılanın şekline benzer; top 
rnk altında bulunan tarafı mermer
den yapılmıştır. llk konduğu yıllar
da sekiz metre olan boyu bugün an
cak 5 metre kalmıştır. Bu sütun 
Yunan krnllarınrlan Kostanttn tara-

Yediğimi7 
Gıdaların · 
F'iyatları 
Son hafta i!:orlsiude birçok gıua 

maddelerinin fh·atları Uzerlnde ue
ğlşmolcr olmuştur. Bu işlerle meş
g ul olaıı !stanbul Ticaret borsası 
htr bUltenlo bu değtşikHklcrl yurt
du.~larn bildirmektedir. Gıda madde
lerinin sntışlan üzerinde yapılan bu 
i n iş vo çıkışlnrı biı de, göl'cliın: 

Knrıı yeıni~l.., r 

Kr. S. 
nade ıııic;i kilosu: :.o 00 
<"'eviz içi kllmm: ~G 00 
Fındık icl kllo!'ln: :'.;) fiO 
n"çeıı hat'tH iclnde 20.~52 kilo ba 

<IClll, ] :!21 kl!'1 CO\'İZ, ::!4,420 ltilo <hı 
fındık satılmıştır. 

Kuru Schzelcr 
Kr. S. 

nakht : 4 16 
Dezclyc: 5 19 
Böğrtilce: 8 12 
Çnlı fasulye : 8 50 
1\:Urilk fnsuly~: 6 86 
Nohut: 7 31 
Hafta içinde: 100,000 kilo bakla, 

21.000 kilo bezciye, 21.000 kilo böğ 
ı·Ulce. 15,000 kilo çalı fasulye, 
8:!.000 kilo kUçUk boy fasulyo, 
47.000 kilo da nohut satılmıştır. 

Diğer bazı yiyecekler 
Kr. S. 

Buğday yumuşak: 6 n 
Buğday sert: 5 86 
Mısır sarı: 4 59 
l\lısrr beyaz: 4 09 
Susam: 16 14 
Zeytinyağı 1 inci: 4 8 65 
Zeytinyağı 2 \ncl: 3 5 5 ı 
Zeytln~·ağı sabunluk: 31 42 
Beyaz p<·~nir: 39 00 
Kaşal': ,. 49 39 
Gene hafta, içinde 1,293,000 kilo 

yumuşak buğday, 449,499,000 kilo 
sert buğday. 65,000 sarı mısır. 

300.000 beyaz mısır, 122.714 eueam, 
10,0!13 kilo 1 lnct <'lns zeytinyağı, 
669 ikinci cins zeytlnyıığr, 2355 kilo 
sabunltıl~ zeytinyağı. 57,545 kilo be 
yaz poyntr. · 2584 kilo kaşar peynir 
satılmıştır. 

rından Jstanbula getirilmiştir. 
Söylımdlğfne göre bu slitun harp

lerde Yunanlıların kazandıkları 
harp aletleri eritilerek eldo 
c d f 1 o n m a h l ü t t a n yapıl
mıştır. üzerinde eski İranlılarla 
harbeden Yunan şehirlerinin isimle 
rt yazılıdır. Bu yılanların Uzertnde, 
t>Skiden boyu tam iken, zafer hatı
rası olarak bir de c;ehpa varmış. Bir 
nrnlı.k bu sUtun çeşme olarak da kul 
lanınlmıştrr. 

Örme siltun 
Bu taş ta ( 3) numara ile g_österi

len taştır. lstanbul Ticaret okulu bi
nası karşısındadır. üzerindeki taş
lar yontma taşlardandır. Boyu 25 
metredir. Tarlhden önceki çağlarda 
959 yılında burnya konmuştur. Es
kiden bu taşın üstü tunçla örtii!U i
mle. I<'akat sonraları para basmak J
çtn tunçlar slikülmilş Ye bugiln gö
rllldUğü gibi ynlnız taş olarak kal
mıştır. Bunun ikinci bir adı da mık
natıslı sütundur. 

Hış eğlencelerinden masallar: 

Ali Babanın kazı 

'filki ile karısı 
Kızdı geccynrısı 
Blrhfrfle atıştı; 
No durdu. ne yatıştı; 
Bu 5ilrekli didişme 
Tırmnlarna, çekişme. 

'l'il kinin getirdiği 
Upuzun bir kemlkf 
Karısı kaıı ı, kaçtı, 

'T'ilkl ka~ gündür açtı. 

Hiclclctlnl yenerek 
İçinden sevinerek 
Tilki inden fırlad· 

.J Kendini oynladı. 

Geceydi nıehtap ,·ar<b 
Yıldızlar parıldardı. 

Haı;thyarak bir nehir 
Dedi: Yak-ınclır şehir, 
Şimdi şehre '\'arayım. 
l"cnJ kt met arnyaynn .• 

Yolda gfirilp bir çiftlik 
naktr etrara dfüitlk1 

~ağı solu dlnledl: 

Bul.sam lılr delik dedi, 
Hemen kümese dalar 
Tavukları yakalar 
Knrnonı doyururum, 
Biraz kon·et bulurum ... 

Birde ne görsün, bir kaz: 
Hağrıyor avaz a"az. 

Gel ıseyabat edelim -
Şehre kadar gidelim 
Dllnya görellm blraıı 
Bin sırtıma etme naz!,, 

Birdenbire kaz kaçtı. 
Tilki kaç gündür açtı. 

Vurdu kazı sırtına 
Koptu çı~hk, fırtına. 
Ayşe kadın orandı. 
Önce yangm var sandı. 
Açtı penceresini 
Duydu kazın sesini. 
Anladı ~k geçmeden 
Akşam güneş batarken 
Kmla unutmuş ktızt 
İndi elinde ~amdan 
Paldır küldür yuk.arda.ıJ• 

Hayktrdı kaba· sapa: 
''- Nerdesin Alt baba? 
Kaznmz gitti elden 
DAIA uyuyor musun sen?··" 

Durunca bu feryad1 
Ali baba atladı 
Yatağından answn; 
fzlcrlnl hırsazm, 
Arayarak yllrttdll. 
İçini tasa bttrlldll. 

Tilki fakat kurnAzdı. 
Artık azdıkça azd:r. 

Kayalardan af8l'llk 
RUzgAr gibi koşar&ıt 
Karşı tepeyi aldı, 
Sevinçten ıslık çaldı. 

Artık yıldızlar sönıp8ş. 

Tilki ormana dönmUş 
Yuvasına giriyor, 
Gttneş de bellrlyor. 

İnde dokuz on ya'\TU 
'l'Hkldeld çalnnı 
Sezince yakla.,tılar 
Kazı görtlp ~tılar • 

Yuvayı sevinç sardı, 
Yavrular bahtiyardı. 

Doğrusu böyle semiz 
Böyle hoş, böyle, temiz 
Bir kaz görmemlşttlcr. 

Tilki bu işe ı:a~tı. Bir aWzdan dediler: 
l{nm doğru yaklaştı. ''- Bizi doyurmak: t~tn 
I>cdf: "kim der sana k111 Baba, yine şehre in 
Knz böyle güzel olmaz, Topla ördek, kaz, pilfç. t 
Ol~an olsan bir lruşsnn Elin boş dönmeı;ıtn htç... ~ 
l{ırfln unntulmuşsun. / __ ,... _____ _____., 

Hafta içinde neler oldu ? • 

Son ~Jnlcrde havaların büsbütün kış latna!iı yUzünden şımcnye kadar görül 
memiı bi,r ıekil.dc balık akını ba~lam ştır. Balık o kadar bollaştn!ştır ki, ı..ıahkçı· 
Ja.rdan baıka yüzlerce halk ıSahillerc dola rak, oltalarla ve hatta kepçelerle balık 
tutmuşlardır · 

t•za!< Şarkta yaşıyan iki devletin is
mini s'z de pek ala bilirsiniz 1 Bunlar
dan bjri Japonlar, diğeri de Çinliler
dir. 

Çinliler ve Japonlar arasında son za
manlarda gazetelerde okuduğunuz gibi 
bir harp başlamııtır. 

Resimde Japonlann Çin sahillerine 
asker çıkardrklannı görüyors~z. 

Son haf ta ;çimle ktş mcvıdnrinin baş Iamıı olması dolayııılyle-lıavaıa<) 
zulmuştur. Karadenizde şiddetli bir fırtı na vardır Fırtınanın tiddetli 
ziyanlar yapnuştır. Resimde denizdeki fırtınayı 'öriiY.onunuz. 



Alhnordu klübündeki 
ikilik devam ediyor! 

Bu sefer de yeni id are heyet i 
reisi vaziyeti izah e d iyor 

Muhiddin, Üstündağ işe derhal 
müdahale ederek hakiki ve. haklı 

idare heyetini meydana 
çıkarmalıdır 

l\Iuhtclif ,-c iJclcı·lc Ye ilhınlnr 

1 
dn bnh ettiğimiz AltulO'rclu klü· 
bllndokl iklllk mnnlcsof huHi dc
\'nın etmektedir. l>iin <le bu klü· 
hün kendi hıi knnnni idnrc heyeti 
sayım, iki tc.<;cl·külüudcn bitinin 
h:ısınflıı hıılıınım CcJıll Ergun bize 
uzurı bir mektup göndererek, ,·n
Zlycti iznh ,·c dif;cr heyet hnşknnı 
Itaş:it Aydmow•ltınun geçenlerde 
hiz~c çıkan hil' mektubunu tckzlJ) 
etmcktedlı·. 

Biz CQli'tl J~rgunun mcktuhunu 
siitunlnrımızn gcc;irlrl·en, do\ nm 
6d.ip giden ve klUp hesabına çok 
Zllrnrh olan bu iJ..ilif,'1n blllA dc

"\'nın etmesi knr, ı mdn. cjclclcn bU
lilk hir tcccs üt• duyduğumuzu 
t<'krur fşnrct etmek 1 t<~rlz. 

Ulzcc. SJM'lr 1şlcrlnln de reisi 
0 1nu l\luhhldin Pstüm1nğ, ,·nziyetc 
dcı·hnl el koymnlı \'O bu kili· 
hun hangi iclcu·o heyeti nlznmi i· 

o Iıe3 eti cfkı1rı unmmlycyc bil· 
<lircrck, nrhk bu Bdllğin orlndnJJ 

tfrmedcn kongrede bulunan gençler 
de beklenilen faaliyet gösterilme
mesi lıaseblle aleyhtarlığın kahir 
bir ekseriyet teşki_I ettiğini görmeRi 
Uzerlne ekseriyet haı-ıl olmadığın
dan bahisle kongrenin talikini 1stc
m!ştf. Yolcsa gazetenl7.e \"erdiği ce
vapta yazılı olduğu gibi "kongreye 
klilple alilkaları olmayanların mü
dahalesi yüzünden kongrenin talik 
edildiği,, var.it değildir. Gelenlerin 

D<!ı-amı 12 ncidc 

Galatasaray 
denizcileri 

Yeni kaptanlarını 
1 seçtiler 

Galatasaray denizcilik şubesi baş 
k(lptanı Bekirin idare heyetine se
çilmiş olması dolayıslyle yeni baş
kaptanla şube kaptanları intihap et y .knll mnsınıı ynrclıın ctmclJdir. 

enı idare heyetinin mektubu mek üzer~ sarı kırı;nızılı denizciler 
k _lıirlnctka.nun 937 perşembe gün- dün sabah • Bebektekt lokanlerincle 
b~ nUshanızm sekizinci sayfasının toplanmışlardır. 
el tlncı 'Ve ikinci sütununda "Altmor Yapılan inti.habat neticesinde baş 
,/

1 klUbUnün mektubu,, ba_şhklı yazı kaptanlığa eski kUrekçflerden Xe
t~Zltı tahkikntınıza mUstcniden ve zlh, y!'llwıı kaptanlığına Hnmın. 
,..,cnııcket sporuna olan büyük se\"gl kilrek k:lptnnlığına Alf. sutopu \ 'C 
\J Yardımlarınızın eseri olarak ve 
it '•nordu klübünUn çok şer~m bir yüzme kaptnnlığma da TürJdye yUz-
~~zı ini gözönUnde tutarak mevcut me re.kortmen1erb1den Halil sec:IJ
o~ıgı ortadan kaldırmak kaygusilo . mişle'rdfr. Kendilerine muvaffalu -

samimi bir his ve düşünce ile yeller. tpmcpnt erleriz. 
3Zdrğrnıza şüphe etmedim. 23·12· 

Barutgücü 
A nndol u takımını 

2 - 1 yendi 
Bakırköy !Jarutgücü tiahasın<la 

dUn de heyecanlı bir futbol maçı ya 
pılmış ve Anadolu klUbU ile Darutgü-

lı:ı; larlhli yazınızı suya tekzip cdl
tıu llluş gibi. 7-11-9::7 tarihinde ka· 
cıu nen 'azlfC'si lılta.m bulan Altınor
z t b~şknnlığından gönder!len ,-e gn 
llıt f.!lltzdc neşredilen dl5rt maddelllt 
ltatvıuıunuzdan harfe ,.e hlldfı haki
<lo tl'kzipnamcyc: 7·11-937 tarihin 
cı ı;\ 1~U.rC't namına. gelen polis 'birin
haıı~ c UcüncU kısımdan nziz ve mn 
tiiııc l>olis namına da Kızıltoprnk U 
lis.;; komiseri Zeki ve 27 sayılı po· en takımları arasındaki karşılaşma. 
n0ıı 13 eınuru Burhan ve 1680 sayılı 2-1 Anadolur.un mağlübiyeti ile ne
~aıııı memuru Hakkının huzurlarlle ticelenmiştlr. 
lıer d a.n. kongrenin kanuni olduğunn 
lııra ört Polisin ait oldukları makam 
ına!!ı ~~rdfklcri raporlarla. en bit ol
)'<'ni lbarııe Altmordu klUbUnün 
barın telst. sıfntlle cevaptır. Du ltl
rı01: llYnı sütunda tekzibini dile-

1 
l3it Aytltınordu klilbü eski reisi Ra
likıo.n ınoğıu klüp kongresinin 
ldare ha 7 tarihinde toplanacağını 
Usuıun eyetı kararına müsteniden va 
•!137 ta~..te\ flkan flAn etmiş YC 10-10 
:tJ:ııştır 1~hlnde umumt heyet top1an
buına~ı nşıt Aydınoğlu kongrede 
ra~lllen % ekseriyeti haiz olmasına. 
:tl:ıarı fctn dat Yapmadan ve heyet 
l'et has 1 e Usuıuno tevfikan ekseri· 
~up olmadığını tetkik et-

Yağlı güreşler 
Her hafta olduğu gibi. dün de 

Çembcrlitaş aile bahçesinde yağlı 

gUreş rnilımbnkaları yapılmıştır. 

Destede UzunköprülU Nuri. ortada 
Düzceli Şahin kazanmış, bUyUk or
tada. UskilplU Reşitle, Malkaralı 

.Mustafa cok çetin bir karşılaşma -
dan sonra berabere knlmışlarclır. 

Vakit geciktiğinden Ali Ahmetle, 
Balıkesirli tbrahlmln başta yapacak 
Jarr gUreş gelecek lınftayn tehir e

'dllıniştlr. 

1\I u haf JZ Güeü ile 
A liarbiye takımları 
~~arada Milli kümeye aynldılar 
~~n Yap ı lan maç lar neticelenemedi 

""' nrn. O 01 -·cıaa, 0,_. Ususı) - Bugün bu- malnr nctlccsinılc bir nrnlrk Ankn ı·u 
( "llt&.nıı.· lik 

:tnııı· · • · ınnçlnrı netice- pordnn ~. Gcnc;l(lrblrUğind<·n ele İ· 
t 1 kUnıc-l "lln • t~ gircct'k taknnlcırı ki O) tıncu oyun ha r ici knlmtı:-tır. 

<-tlcceğı el 
lntt·t n en, oğnğn l'n'~ncn 

• hlrtok s . 
he..-.ı 

1 
C)l r ci lO(llnnımc.;tı ... ı· e ç .. 

lıtca~ .nııı nJ :ı n:nt..:ıııdn l npı -
li 111n~trı il 

ı·rncaı•· ı , mlrlilcr ll"amı "'C· 
l!l >\ <'ı•lıuJ e 

tı. cıı hn kem mnçı tchh· 

GU11u 
\ ıı <m ıını 
ı1k_a" 1 ıim knn.ıln..:mnsın<lıı 

14 nsPoı·ln G 
~1ılar , • cnçlt'rhlrliği 1 nrsı-

~ • nlnç • ~rn.1 ... ~ık sert oldu. Hnkcm 
Ctıl .Qftlfın ] 

l\1'J ~ıl· ' scı1 ik l npnn O),ın-
'nt'llıı1·n ı • >nşlndı. nu tıknr-

llnkcm, J>lnkarnspot'dım hu \'nzi
yutc itirnz c•tm ck isti .}'''" tı-.k ,• ıl<kı·i 

ele oyundan çıkarmak i tl'yin <·c, ı\n
knrnıopor tnk'fmı ımhayı tcrkcttL 

Oyun , Go.nçlcrhh·H~inln 3-1 gnli h 

nıziycttc hu1ıı n<lnğn bir sımdn ikin 
<'İ de' ı·<'nin oı1n l ıırındn ptl'ı<ln k:tl· 
ıın';' ol<ln. 

Bıı \ nziy<'tit• ı\ nknrn<lıt ıı milli kii
mcyc girecek tnlcım belli olmuştur. 

Uıınlnr :Hnhnfızgilcü ile, Hnı·hlyo 1<1· 
ınnn yul'ılmlur. 

iL.Dk maçBaronın s o n müsabakaso da oynandr 

Güneş Vefayı 4 - O yendi 
Taksi m st:acıında gayırlifedeırener arasında 
yapoUan. maçDarcıa : 

Şişl i Galata sporu 7 - 1, Pera da Yeni kurtuluşu 
5 O v ı - t t• il z ~ - . .. . . - mag up e ı 't\ ,ı" ~ ... ·ıqf ·~ 

Birlrn.ç gtindUr dcYam edmı kar vo 
fırtına dolayıslyle bu haftndan iti
baren başlanaeak olan şilt macıarı
nın tehir edilmesine rağmen. geçen 
pazar yağmur yilzUnden yarıda ka
lan Vefa - GUneş ilk lrnrşılaşmasr 

Taksim stadında yapıldı. 
Bu stadın gayrlfcdere klüpler a

rasındaki lik maclarrna dn devam 
edildi. 

Si!ili 7 - Galalaspor 1 
Taksim stadı Jlkinde fikstür mu<'I· 

bince karşılaşmaları JAzımgolen 

Şişli - Güneş takımlarından Güneş

liler sahaya gelmediklerinden Şişli 
lller, Galataııporln hususi bir müsa
baka yaptılar. 

Sahanın tamamen buı tutmuş ol- Pera 5 • Yeni Kurtuluş O 1 Vefalılnrın akını ile başhyan o-
, masma rağmen ço~ güzel ve zaman Şişli . Galataspor mUsabakasın - yunda top, iki kaleyi de birer kere 
zaman fevkalAde heyecanlı gecen dan sonra buzları nispeten çözülen ziyaret ettikten sonra, yeştl beyazlı
maçın ilk dakikaları mütevazin geç- sahada Pera ile Yeni Kurtuluş ta- lann cok sUrntli bir Infşlyle Güneş 
ti. 15 inci dakikadan sonra üstün- ktmlnrı Taksim stadı likl maçını kalesine kadar uzandı Ye Hüseyin 
Jnğü tesis eden Şişlililerin bir türlü yaptılar. bu nrada yakaladığı bir fırsatı to-
gol çıkarmry:ı muvaffak olamndık- Bnmbinodan mahrum olmasına pu fazla açması yüzünden kaçırdı. 
Iarı görlllüyordu. Buna da sebeb sa- rağmen üstün bir oyun çıkaran Pe- Bunun akabinde bir Vefa akınr 
hanın tok kaygan oluşu ve rakip rahlar, maçın 8 lncl dakikasında daha kornerle kesilebildi. Oldukça. 
ınildafilerle kalecinin yerinde mil- sol açıklarının ayağıyla. ilk golleri- mühim bir iki tehlike geçirmiş olan 

•• ni kazandılar ve adeta. tek kale oy- GUneşliler beşinci dakikadan sonra 
namalnrına rağmen orta muhacim- hücuma geçtiler, artık hücumlar 
terinin beceriksizliği yüzünden 35 karşılıklı oluyor, iki taraf da tehll
inci dakikaya kadar vaziyeti değiş- keli anlar geçiriyorlardı. 

tırcmcdiler. 35 inci dakikada yine Bu vaziyet 20 inci. dakikaya kn· 

l'rfr•lilı ı·c 1$mnil Tnp p<'~i.nJ~ 
dahalelcriydi. 1'\ihayct 35 illl!i daki
kada ortadan güıol bir pas alan 
Şişli sol açığı Diran topu blraı sür
dUkten sonra falsolu btr vuruşla gü
nün ilk sayısını kaydetti ve ilk dev
re bu neticeyle btttl. 

İkinci haftayuıda bir iki karşılık-

sol açıl;:ları ortadan aldı~ı bir _pasla 
U.inci golü de attı ve ilk devre böy 

lece nihayete erdi-. hinci devre bt
rinciy~ nazaran daha SEJ.ri oynandı, 
6 ıncı dakikada Yeni Kurtuluş kale· 
<'isinin hatasından istifade eden 

snrı siyahlılar üçüncü goın attılar. 

13 üncü dakikada· bir penaltı ka
~annn Peralılar, bu ceza vuruşun

tlan h;tifade edemediler, Vlastnrldis 

topu kalecinin kucağına ğönıierdıy
se de on dakika sonra rakip kale ö
nUndeki bir kargaşalıktan istifade e 
den Flllpa takımının dördüncü, 30 
uncu dakikada da Yeni Kurtuluş 

kalecisinin uzun atışmda topu uzak
laştırnmamasından lslifndo eden Et-

yen de beşinci gollerini atarak, ta
lı akından sonra Galataspor sol içi 

knnlnrını 5-0 galip vaziyete getireli· 
uzaktan ~ektiği şiltle takımı beraber 

ler. 
vaziyete soktu. Bu beraberlik Şişli-

Güneş 4: • Vefa O 
Haftanın ycgAne resmi maçr olan 

lileri gayrete getirdi. 60 dakikalık 
oyunda sahada buza alışan genç 
Şişli takımı Vahabın güzel idaresi- \'c!a • Güneş karşılaşmasına başla-
ıe derhal rakip nısıf sahasına girdi-, nırken, saha güneşin ve sabahtan 1-
Jer Ye ıo unc\1 dakikada Doğan i- tibaren yapılmış olan müsabakala
klncı. 15 inci dakikada Vnhabın ne rın tesiriyle Yıcık ncık çamur ol

ffs bir pası ile Arşevlr UçUncU. iki muştu. 
daldka sonra Nuhar sıkı blt· şiltle Knlo önlerine ve göl halini alan 

dördUncU gollerini attılar. 
üst Uste kaydedilen hu sayılar, 

Galatasporluları adeU. şaşırtmıştı 

ki. 20 inci dakikada Şişli sağiçi mü
dafii. hattA kaleciyi de atlatarak be
şinci golll yaptı. 

27 inci dakikada Vahab, 25 met
reden attığ:ı tutulmaz bir şiltle 6 ın
cr, bir dakika sonra da yine N'ubar 
şahsi gayretiyle yecllncı sayıları yap 
tılar ,.e mUsnhakn böyle i -1 Şişlinin 
ı:n 11 biyeti ile netice len di. 

yerlere kum dökülmesi işi tamam-
!andıktan sonra tnlı:ımlar .sahaya cık 
tılar. iki bin kadar tahmin edilen 
bir seyirci kütlesi önUnde Beşiktaşlı 
RüştUnUn hakemliği ile ve şu takım
larla oyuna başlandı. 

Güneş: Cihad - Faruk, Reşad ... 
Yusuf, Rıza. Ömer - Melih. Saldhn.d
ôin, ~ecdet, .Murad, Rebii. 

YMn: :Uuvahhfd - Saim, Sefer -
Silleyın:m, Uttri, Alıöüş - Mustafa, 
ŞUkrü, llüsefin, Muhteşem, 'Necib. 

~-lifil!O"~ ~ 

Gıirı<'§ .- Vefa nuıçrndnn bir göriinii1. 

dar hep ayni halde uzayıp gitti. 20 
inci dakikada Reblinin ortaladığı to 
pu kaleci :plonjonla yakaladı, bu sı-, ,., 
rada sliratle i1erliyen Melih üe kale 
cinin üzerine düştü ve vurduğu bir 

yumrukla top kaleye girdi. Vefalt
Jarın ,.e yan hakemi Rifatın itirazla· . 
rına rağmen lıakem bunu gol addet
tiği tein seyircilerin yuhalarla karı-

şık itirazları arasmda top orta.ya gel 
di. 

Vefanın bu gole cevap vermelt 
istercesine süratli ve canlı bir oyun 

cıknrdığı görülüyor. Ortada Muhte
şemin açıklariyle yaptığı akınlar.1 

Güneş mUdanterl sert hamlelerle 
durd urmalctaydılar. 

25 inci dakikada bir GUneş hücu
munda ·Muvahhid lüzumsuz bir çıkış 
yaptı, bundan istifade eden Necdet 

topu boş kaleye gönclererek takımı
nın ,kinci sayısını kaydetmiş oldu1 

l ki gol yiyen V'efalılnr. bir mnd
clet duruldulnrsa da, 35 inci dakika .. 

dan sonra tekrar akınlara başladı
lar Ye oyun Güneş sahasında oynanır 

ken ilk kırk beş dakika 2-0 yeşil be
yazlılar aleyhine bittl. ~ ( 

ikinci devre 
Bu kısım GUneşin açık hft.kimiyo

ti altında cereyan etti: ilk devrede 
çok fyl çalışan Vefa takımı, ikinci 

hafta~·mda müdaCi Seferin de sakat
lanarak oyundan çılcmasından sonra 
bozuldu ve bundan ısurade eden 

Güneşliler ise - sahanın mllthiş çamu 
~u yUzilnden - miltemndlyen ortada 
oynıyarak rakiplerini bir hayll yor· 

du.lnr,. 22 inci dakikada Melihin 
şütü <llreğo carparak geri dönerken, 
Hebll yetişerek üçüncü golU attı. 

Haftaymın ortnlarma doğru tek
rar gayrete gelen Vefalılar, oyunu 

GUnoş sahasına soktular. Fnkat bu 
sıralarda • sert oynadığı icin - Mus

tafa da hakem tarafından dışarı çı
karılara1{ Vefa takımı 9 kişi kalınca 

oyunda GUneşliler bUsbütUn hflkim 
oldular. Maçın nHıayetlenmesine iki 
dakika kain Snlflhaddlnin sıkı bir 

şUtUnü çe\'lrmek lstiyc:ı Vefa mü
dafii topu kendi kalesine sokarak 

llkln son mnçı 4-0 Güneşin galibtye
llylc neticelenmiş oldu. 

O. M. X.. 
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1 Fikir ye gUzel sanal devlet yardımına muhtaç mı? 
Bedırl Rahmi aıfi'ilUaıtoycr: 

Bizde resim sergi_leri· 
ni kimler ziyaret eder? 

Tezhipçi ısmail Hakkıya gore, 
sanatkarı tahdit etmemek lazımdır 

O serbest ça:ı tİğı takdlrdedir ki en değerli 
eaerlnl verelıllir 

Güzel San'atlar Akademisinin, bah-

çesinde, caddeye nazır bir paviyonu 
vardır. Bu ufak paviyonda, ne atelyc
lerin kalabalık ve nümayi§li mesaisini, 
ne teneffüs saatlerinin oğultusunu bula
bilirsiniz. Oralda, bir mabedin sükunu 
i!iinde, nefsini tezhip ve tezyine vakfe
den fd:ıiler:n gL.zel vakarın~. üsta· 
dm yorulmak bilmez didinmesindm 
baıka bir ıey yoktur. Orada, ekserisi 
gözlüklü ve fazla dikkatten, yorucu iş
lerinden dolayı gözleri yaşannıı gen!i 
kızlar, ldeiikanlılar '"tezhip, tezyin ve 
minyatür,, le uğruşırlar. 

Ustad İsmail Hakkıyı, hepsi genç ve 
çalışkan bir avuç talebenin arasında, 
bir "kitabe,, nin kenarlarını işlerken 
buldum. Devletin himmetiyle ölümden 
kurtulan ince san'atinin bu yegane üs
tadı, nesli münkariz olmağa yüz tutmuş 

bir ırkın son bakiyesi gibi, el üstünde ı 
tutuluyor ve cidden birer şaheser olan 
i§le~, talebcsininkilerle beraber, müte
vazı duvarlan siıslilyordu. Konuşma 

mevzuumuzu anlatırken, dinleyiş tarzı, 
bir "kitabe" nin k<-narlarını illerken 
lik o!duğunu, faraziye ve ihtimalattan 
ziyade müsbete ehemmiyet vereceğini 

hissettiriyordu. İlk söz olarak, sualleri
min yalnız mesleğini alakadar eden 
cephelerine ve yalnız: san'ati zaviyesin
den cevap vereceğini anlattı. 

- Ben, diyordu, ben, evlat, aan'a
timdcn başka bir şeyle alakadar olmadı
iım için, ancak ona dair ıeyleı1den bah
ıedebilirim.4 

Sonra, mevzua girdi: 
- Herhangi biri olursa-olaun, aan'at 

vasfını -taşıyan bir meale~ muhakkak 
develt him.ıı.yesine muhtaçtır. San'at 
devlet tarafmdan himaye olunımdıkça, 
perakende kaldığı müddet!ie mahva 
mahkQmdur. Bizzat mensup olduğu

muz san'at §Ubesi bunun en canlı ve 
müşahhas bir misali değil mi evladım? 

Eskiden bu san'at (tezhip ve tezyin) 
memlekette, Türkün belli l.ıa§h işi, milli 
san'atı ve, san'atta alameti farikası idi. 
Bizde, malitm esbaptan dolayı resme 
pek inhimak olamıyordu. Bunun yerine 
tez:hip ve tezyin san'atına ehemmiyet 
verilmiı, onun inkişafına dikkit edil
mişti .Beyazıtta müzebhipler ve mli
cellitler çarııaı vardı. Burasının ıan'at

kirlan müreffeh bir bayat geçirirlertli. 
Her ustanın maiyetinde çah§an müte
addit kalfa ve çıraklar san"atı tahsile 
uğraıırdr. Muvaffak olurlardı. Sana'tın 
bekasını temin ederlerdi. Şimdi, bir ki· 
ti bile kalmanuttır. Sebep? .. lçtlınai in
kılaplar .• Tahavvüller .. Zevk ve kıymet 
ıniyarlannın değiımesi. • 

Sonra devlet bu müesseseyi açtı. 

Eğer açmamış olsaydı, san'at ölmcğe 
mahkumdu.. 

Devlet himayeıi altında milletin h!r 
cephoden yürüdüğü, inki§af ve tekamül 
yolunda un'atımızda emeklemcğe baş
ladı. Bunun için devletin himayesi :za
ruridir diyorum, evladım. Eskiden ev
lerin, camilerin, kitaplann tezhip ve 
tezyini için kimler çalııırdı? BugUn 
kütüpaneleri, müzeleri dolduran asarı 
atika, ebniyc, müessesat, çeşmeler, ve 
iJah .• kimlerin eliyle aüslenmi§tir? De
ınek ki san'atımın, yapacağımız eserin 

0 zaman bir mahreci vardı. 
Yeni çocuk, clir.dcn tutulm.ı.dığı tak

d.rde nasıl yürüy.:.mezsc ıu!>cmiz de hi 
maye görmedikçe terakki edemez; ma
lUm evladım "marifet iltifata tabidir,, •. 

ttstad bana bir talıak gösterdi 
_ Şuna bakınız oğlum, daha bir se-

nelik talobemin es1:ridir, •u minyatür 
de öyle •. Bu tab~ı süslüyoruz, zaman
la uçup gidiyor .. ÇünkU pigirilmiyor .. 
Bunun bir fabrikası yapılsa, şurada 
küçük bir imalatane tesis olunsa, eser
lerimiz ziyadan kurtulmaz mı? Eskiden 
san'atın rağbette olduğu, ewerlerle sa
bittir. Bu, benim dü§Unceme göre şimdi 

d k ınilmkündür. Çünkli, ufak tefek 
epe • wb 

•ın bile bi.."'"ik bır rag ete maz-asarımı.. •.;-

Bay lsmail Ha7;1;ı 

har olduğunu ınc:/'.n.21iyetle görüyoruz. 
Binaenaleyh dediğim şekilde bir irnaHit
hane yapılsa, tabak ve emsali şeyler Ü· 
zerine yapılan tezyinat geniş mikyaıta 

rağbet görür. Komşumuz Yunanlılar 

bu işi çoktanberi yapıyorlar. Sonra, bi
zim şubede sanatı elde etmiş olan genç
ler, kalabalık merkezlerde pekala tezyi
ni işler bulabilirler. Ellerinin emeğiyle 
ve geçinebilecek hale geliyorlrr. Hele 
ev tezyinatı tekrar canlanırsa, §Ubemi
zin kıymeti daha çok artar .. Bütün bun
ların olabilmesi, demek ki, i:ievlctten 
gördüğümüz yardım sayesinde sanatı
mızın kurtulmasına bağlıdır. 

- Bu himaye mukabilinde devletin 
mfü\ahale ve kontrolüne, san'atkarı mu
ayyen ':kanallara li$vkc1rriesine taraftar 
UllBIOIZ?. 

- Bak evladım.. Şüphesiz devlet 
kurduğu bir teıekkülü kontrol etmek 
hakkına sahiptir. Bu hakkı ondan hiç 
bir suretle nezcdemeyiz; fakat san'atı
mız fevkalci.ıde yorucudur. San'atkar 
işlerken eserine bir bedii mahiyet ver
ır.ek, binaenaleyh isteyerek ç<ılışmak 
mecburiyetindedir. Onu temayülleri 
haricinde eserler vermeğe v'ya fazla 
çalışmağa icbar etmek bu itib-:rla yan
lış bir fikirdir. San'atkarı tahdit etme
meli, serbest çalışmağa pır;.kmalı. O za
man o en değerli eserini kolaylıkla ve-
rir. 

Usta.d, bana bir çok işler gösterdi. 
Talebesi hakkında malumat verdi. 

Bedri Rahmiye göre 
Bedriyi, merdivenlerde buldum. A

sistanların odasına gittik. Burada iki 
hasır koltuktan başka, mefruşat namına 
bir soba vardı. Ust tarafı şövaleler ve 
tuvallerden ibaret .. Bedri de, bir çokları 

gibi devletiu hiL~ayesinin ~aı urlliğin~ 
kani; o da bir çokları gibi bu himayenin 
esere müteveccih olması kanaatinde .• 

- Devlet yardımı lazrm, diyor, am
ma, doğrudan doğruya aidat tarzında 
değil .• Hükumet san'atı büyük serma -
yetere empoze etmeli, bu suretle eser, 
evveli seyirci bulmalı. 

Bizde roman okuyucusu, tiyatro se
yircisi vardır. Romanın. piyesin iyisini 
kötüsünden tefrik edebilenler de çok
tur. Fakat bir resim seyircisi yoktur. 
Sergilere gelenler sırf sergi olduğu 
için, merak saikasiyle gelenler, veya 
bizzat ressamlardır. Asıl aranan seyirci 
yani resme sempatisi olduğu, resim 
zevkine malik bulunduğu için gelen ve 
satın nlıı:. bir zengin, bir şd. 'b:r me -
mur, ilah .. mevcut değildir. Lbım olan
sa bu cins seyircidir. Yani hakiki resim 
1tyircisi, resmin lüzumuna inanmıı a
dam .. Resme seyirci bulununca, dola
yısile bir resim piyasası da teıekkül e
der. 

Mesela, istemez miyiz ki, bir baba 
oğluna bir mücevher, veya bir sermaye 
miras bırakabildiği gibi filanın imzasını 
taııyan bir tabloyu da bıraksm? iste
mez miyiz ki bir tldam eviyle, çocuğiyle 
övündUğU gibi ~vini do1dur:ın, resim-

./ lO !KfNCfKANl.iN- 1!>3'"i 1 

Sovyetgazeteıerının ispanyadaki harp muhabiri anlatıyor 

Frankonun· askerleri .ne için 
döğüştüklerini bilmiyorlar ! 
''As! esırıerden birine sordum: - Niçin harp 

ediyorsunuz? Bulanık gözOerlnD yüzüıme dikti, 
içini çektD: - bDlmDyorum ı ,, 

1htl1Alcl kuvvetlerin Tcruel<Ie ni yüzüme dtkti, }çini çekti; v~: 11Sifi 
mağlOp oldukları şu sırada, bir d-ı.g. miyorum!..,, dedi. .. Bir diğeri. ıw 
So\'yet edibi tarafından yazılan 
ftşnı-•ıdaki 7azıyı iktibas ediyoruz. falanj~: 'sendikalist idareye karŞ1"11l 
İlya Ehrenburg admı taşıyan bu diyor. 
edip, şinuU So,·yct gazeteJcrlntn Halka. fqistlik aşılanmış. Fa.kat. 
hpanyaıla harp muhablrlfğinl halk ordutan aeflerf bu sözleri e}ıcııt-
yapınnktn.<lır. Cumhuriyetçilerin miyete· almalı. Muhariplere, yalnız ei-
Tcnıele ilk girişlerinde bulunan 
muharrir, harbin bu ~athasma alt lilı atmasını değil, her attıkları kut'" 
lntıbalarmr ~)vlo anlatıyor: şunun hangi gayeye matuf olduğıı1111, 
Aşağıda, ilkkinunun solgun gülleri da anlatmalıdır. 

çiçek açmıştır ve altın renkli portakal Halk ordulan, yalnız büyüınckle 
tar iştihayı çekiyor. Yüz kilometre ö- kalmadı. Son zamanlarda maneviyıt1 
tede, kar ve dondurucu bir rUzglr var. da yükseldi. . 

Bu sarp tepenin üstüne çıkmak <:ok İspanyol milleti; dünyanın en ııullı 
güç: Rüzgar yürlimcni7.e mani oluyor, sever bir miletiydi. Harp nedir biltni .. 
ayaklar kayıyor... yordu, bilmek de istemiyordu. ontı 

Teruelde Cumhuriyet orduıu kumsn'· t1 Muharipler; düşüyorlar, kalkıyor- harbe icbar ettiler. Bidayette bUJ1 
lar, yerlerde sürünüyorlar. Adeta bir danı general Roho bir ihtiyaç gibi kabul ettiler. TJplC' 
ağaca, bir duvara bnnanır gibi, çrk- her şeyi yapmak istiyen ve ilk muvsf: 
mıya çalışıyorlar. Nihayet bir tepeyi man tayaresi uçuyor. Yanı başımda fakıyetsizlikte n~i kmlan bir çocutc 
işgal ettiler. ekserisi genç köylülerden milrekkep cehaleti ve şevltiyle hareket ediyordt11 

Harbin iki safhası da. gözümün 8- bir muharip grup var. Bağın§ıyor. Bugünkü muharipler, her ~ytn rn." 
nünde. Birindsi: Sıcak, yakıcı bir gU- lar: baretle ve fedakarlıkla yaprlabileceği-
neş altındaki çetin muharebe; ikincisi;. "Bizimkiler!. .. ,, Bu sözlerin telli- ni anladılar. Artık <'rdulan munts-
karlı dağlarda.ki boğuşma... fuz tarzını tasvir kabil değil. Daha dün mm ve kuvvetli. Daha diln, bir ka.Jt\-

Bir sene evel, ayni yerde yapılan silahsız olan bir milletin sevincini gös yon za!lteden bir liva kumandanı, onu 
muharebeleri takip etmiştim. Teruel tcriyor. Bulutların pek ~ağıda. olma- kendine hıısretmek istiyordu. Bunfl.t 
önündeki mevziler asi mUfrczelerin iş- sma rağmen tayyareler, Teurelin kış.. cumhurivct ordusunun (derebeylik) 
gali altrnda bulunuyordu. lalannı. istasyonunu muvaffakıyetle devresi denilebilir. Bu_giin if!ler bil~ 

İşte ateş hattına gitmeğe hazırla- bombardıman ettiler. Düşmana bir bütün değişti. k~-,ift:en dönen UıvYlY 
nan bir fırka. Kumandanı, Vivankos hayli zayiat verdirdiklerine şüphe reler, düşmanın ihtiyat kuvvetleri toP 
adlı bir asi. Hemen hepsi gürbüz, güç- yok. Bu manz:ıranın son günlcroeki ladığı haberini getirdi. Şimdiye k~~t 
1ü ve kuvvetli delikanlılar. Artık zap- hadiseler üzerinde büyük bir tesir icra asker dolu 24 kamyon geldiğini f 0f-

t t ld ğu 1 1 d- ettiği, piyadenin maneviyatını yükselt u l • urap ın ne o u nu an amış ar, o- m '? er. 
ğüşmesini öğrenmişler. Birliğin, di- tiği muhakkak... Bu; faşistlerin birinci hediyesi dt-
siplinin kıymetini takdir ediyorlar, bi. (Teurel) e kar§ı ya.P,ılan taarruz, ğildir. Daha çok mühim takviye l<ıtı
livorlar. Doğrusu Alm~n bombacı ne- daha doğrusu şehrin muhasarası gay. atı göndermiye· mecbur olaca.klardtı'· 
ferleri, İtalyan zabitleri cidden mual ri muntazam bir sure\te inkişaf cdi- General Franko, kuvvetlerine gı.ı
lim imiş.ler ... Sipriano Mera M~rit yor. Bazı kıtaat <:ok iyi harp ediyor, veniyor. Taarruz için pek elverişli yer
cephesinde, Vivankos burada, en çok ıbazılan da pek o kadar heves göster- ter seçiyor. Fakat, bugün düşe kall<'o 
hilnnet ve itaat edilen iki şef... miyor gevşek davranıyor. Harp mek- sırtlara tırmanan muhariplerin, Fr811

" 

Daha bu sabah. kur'a nefetleririden tebi cidden,.gµçtür,,. Yalnız §iir ya,z:. · koyu l>t'Oj~lerini değiştinniye meCbUf 
teşklt o1Unaiı (rfia't?11er) fıtki~riim nii.. mak değil tepelere tırmanmak, döğüş · • brra.ktnfya.".a.k1an ne m'iı.lh.m:.. ' 
sıl yUrtiyuş yapacağını, nasıl harp ede-' meyi öğrenmek de ıa.zmıdır. En iyi ~ .. lstihkam nef P,rleri, " za.ptoltı" 
oeğini herkes birlbirfne soruyordu. harp edenler, Ş.imalden gelen sağ kol nan mevzileri tahkim etinekle m~l<\11• 

Acaba, diyorlardı. munta.zaın bir taburları idi. Bir günde 10 kilomet- Bu Çetin güntln yorguruuğİyle derrnııft 
ileri hareketi yapabileookler ml ?... • re ilerlediler; halbuki cephedekiler an- srz kalan, bit.kin bir ba.le gelen nefet" 

Ona ne şüphe! İşte harekete geçti- cak 3-4 kilometre, solda.kiler de birkaç ter ört.Ulerine: kUl renkli ve kukutatı .. 
ler, cesurane döğil~tülcr. hatta mitral- tepe işgal etmekle beraber 2 kilomeL ıı kapntlarına · sa.nlmL'.'f, yatıyort~· 
yöz yağmuru altında bir de tepe işgal reden fazla i'eri gidem~diler. Konku Yer- altındaki sığıntı mahallinde keti;! 
ettiler... ve San Blay köyleri bugün işgal olun- bir duman ~özleri iğneliyor. Uyutrı1" 

Ordunun ilerleme kabiliyetinden du. Bir hayli top ve birçok da esir a- yanlar, ateşin k~ısmda. ı.smryorls!· 
mahrum olduğuna İngilizleri inandrr- lındı. San Blay köylüleri, cumhuri- Neferlerden biri (Prento Roja) dSr 

mak istiyen Franko, buna ne diyecek? yetçileri kırmızı bayraklarla ve sevinç Stalinin nutuklarmı okuyor. Nutkıııı 
Hatasını itiraf edecek mi? Ne olu~a sada1ariy1e kat'Htladılar. bir ~·erinde: "dem.c r.nbna, balrk be" 
o1aun, cumhuriyetçiler, mUdafaadan General Franko çok kurnazca hn- yinli insanlar .. diye bir cihn1e var. fJtP 
baska bir şey bilmedikleri hakkmdaki reket ediyor. Halkı, okşıyacak kanun si birden gUlUyorlar. Birisi:"Barse1°~ 
umumi 7.a.habm vanlış olciuğunu ispat larla celbetmek istiyor. Muharebcy(' da bunlara ben~r ne kıH~ar !spanYo 
ettiler. Bu da bir muvafaklyet.... 1'lebep, köylülerin haj{larmı müdnfa:ı var! ..... .diyor. Bu söz bana, Bar&el011 

Bu taarruzun cidden maharetle ha- oldıığunu söylüyor. Fakat, köyliiler kahvelerindeki askeri dedikoduları bS" 
ztrlanıiığım, idare edildiğini, taburla- ond1m daha kurnaz. Okuma bilmiyor 
rm manevralarda gi)sterdiği !'!Ura ti bil lar (İ~anyanın fakir köylUlerf nden. 
hassa zikretmek lib:ımdrr. Harekann bahsediyorum), bununla beraber ga
bu ~nden öbUrgüne talik olunduğunu, zeteleri okumadım her şeyi haber alı
bunnn (Bıtrselonl kahvelerinde bUyUk yorlın•, her şeyi biliyorlar ..• 
dedikodulara mevdnn verdiğini işiL Tepenin ti1.erinden Teruel göıi.inU
mişt;m. Halbuk.I yeni ordu altı ayda yor. San ve ağıırsız dağ1:ı.n. eski ev-
bUyüöU. tekcmmUl etti. lcriyle bir kaleden fa-la yok. 

Soluyarak, tırmanarak dar yoldan x ... livasmm kumanda mahallinden 
tepeye çıkmıya çalışıyorlar. Toplar bakınca, faşistlerin iki kat olarak ka
gürlüyor, i~e ancak o zaman faşistler, ~·~tıklan görülüyor. İşte cumhuriyet
ta.arnızu anlıyorlar. çiler ... Mitralyözler i~Iiyor. Birkaç ki. 

Gök yüzUnde 40 hafif bombar'dı- şi ynrnlandı. ötekiler kaçıyor ... 

teriyle de övünsün?. 
Roman okuyan bir kiltle vardır; sa

lon için şu tarzda bir resmin lüzumuna 
inanmış kim vardır?. 

San'atklr ıüphcsiz himaye edilmeli· 
dir. Mesela; devlet basacağı kitapları 
resimletebilir. Bunu prensip itibariyle 
kabul edince de, bu sahada çalrşacak 
ressamlarımıza it çıkmı' olur. O za
man. Fikret Mualla mesela, mükemmel 
ve birinci ımıf eser vtrecektir. Bir mi
sal !diye aldım, bu çocuk hakikaten 
illüs~ra .. yo:ld:ı l,ir çok garplıl:n faiktir. 

- San'atın devİet tarafından teşki-
latlandmlır..ak au"'ctinde hh~y'esi için 
ne diyor9UJ1? 

- San'at hürriyete en çok ihtiyacı 
olan müenese.. San'atın bir tetkilata 
konması, çerçevelenmesi, san'atkirm 
hürriyetini satın almak demektir. Ra
hat yatama imkinının temini bahsindt 
de, ya~dım edilecek kimselerir. tercihi 
en mühim mesele ... 

Kaf'§mıda, düşman tarafından dL 
ğltılmış küçük bir beyanname var: 
"Kızıl şefler. sizi Fransaya ve Rusya
ya sattı .... Yanımdaki neferler buna 
gülüvorlar. 

Esirlerden birine sordum: "Niçin 
harp ediyorsunuz? ... ,, Bulanık gözleri-

b!'!n ttı. ııl 

Bir yaralı inliJor. Kurşun ke~i~. 
kmnış. Zifiri karanlık. R~ir gıt 
çe fazla esiyor. · 

İspanyol milleti daima securdu. )ti; 
lislerin düşman karşısında ka.çtığıfl 
görenler, lıpanyol milletini hakk1.~1~ 
bilmiyenler, onlarm cesaretinden ŞUJ' 
heye düşmilşlerdi. 

Bu devrede cesaret de clisipliJ1e 
bağlıdır. En zeki, en cesur adamtllrıfl 
bile disipline riayet etmeleri lazımdtt'• 
Cesaret, tavvarelere karşı kendini rı1tl• 

JJ ·r· 
haf aza etmeyi, vaktinde siperlere 1!1 t· 
meyi, siperleri konforlu bir ika.Ule 

11 
gaha çevirmeyi ve lüzumunda buradS 
çıkıp mitnlyözlerin ateşine karşı ııe:: 
va.sızca göğüs germeyi bilmek deme 
tir. ~ 

Zahir Srtkı GOVEMLI Köp_k - Bu yeni modJ. küçükı otomobillerden rahat yok! 
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GuNAHKARPAPASLAR 
20- Nakleden F. K .. 

verdugo Papas alay ediyordu= Menfaatten 
Yazan : Hooor6 de BALZAC 

Evvelki ıünkü ve dünkü la
aımlann büliaaaı: 

Çeviren : Nunıllah ATAÇ 
diler ve asıldılar. İçeride muhafız ola
rak yalnız Victor kalmıştı. İhtiyar ba· 
ba ayağa kalktı: 

ziyade aşkı düşünüyorum ! 
Birden durdu. Sırnnı az kal:iı ağzın- celladı yapacağım .. Nasıl, ölmesi daha - ·canavar 1 Alçak canavar! .• 

d fNapolyon ordularının işgali esnasın 
~ lspanyn. Kilçük ~lenda kasabasında 

dan kaçıracağını dü§Ünerek korktu. iyi değil mi? Bunlara mani olmak senin Papas omuzlarını ısilkmekle iktifa etti 

Y·konaaında bir balo var. Btı kasa· 
bayı muhafaza eden taburun kun.ıanda· 
111 Vlctor Marchand konaktan çhnyor: 
:ırarta sarip bir sükıinet nr. Gözleri 

- Juanito! dedi. Servetini vermek için kocasının hangi elinde .• Kocanın nereoe olduğunu söy· hiç aes çıkarmadan dışarı çıktı ve bir 

Juanito başı ile bir r ed ce\·abı ver
di, tekrar sandalyesine dilştü, anası 

ile babasına kuru Ye müUıiş bir bakış.. 
la baktı. Clara gidip onun kucağına 
oturdu ve boynuna sarılıp gözlerinden 
öperek keyifli bir tavn·la: "Juan.ito! 
dedi, senin elinden gelen ölüm benim 
için ne kadar tatlı olacak, bilsen! .. Cel 
li.dm, o pis ellerinin bana değmesinden 
kurtulacağım .. Beni, çekeceğim azap
lardan .kurtarmış ::ıla~ksın.. Hem, 
Juanitocuğum, sen beni kimseye tesli. 
me razı olmıyacağmı söylemez miy
din? •.•• 

devletin limanında bulunduğunu söy- le .• tnan ki o zaman üçünüzii de serbest saat sonra tekrar geldi . 
lemesi. gelip parayı teslim etmesi için bırakncağım .. lstediğim şey servetini- - Kararın nedir? Neyi intihap edi· 
onun İspanyaya gelmesi lazımdı. Bu zin yansıdır. yorsun? 

enııın Oıerinde hiç umulmadık bir 
~anı.araya ilişh·or: lngilıı gemileri. 

11 •nı o esnada binbaşının emirberi se· 
k Yor, fakat zabiti ile konuşm:ıdan bir 
t Urşunıa öldilrülO)"or. V. M. ne yapaca
k:ııı şaşırmış. düşünürken ruarquis'nln 

takdirde geldiği gün hemen engizisyon Süzanna cevap bile vermedi.. Genç Süzenna, sanki ölümü mevzuu bahs-
tarafından yakalanacağı muhakkaktı. kaaın papasın sözüne güvenilemiyecc· olmuyormuş gibi sakin cevap verdı: 

Galvez güldü: ğini pekala bildiği için sırrını ifşa et- - Diri diri gömülmeği J •• 
- Ne: düşündüğünü anlıyorum. Ko• memektc israr gösteriyordu. Bunun ü- Galvez sarardı, dişlerini gıcırdattı: 

cam ele vermeden servetinizin nerede zerine işkence fiili başladı. - Pekiila 1 . . 
olduğunu söyleyemezsin .• Diğer şartı· Engizisyon reisi zaten ondan bıkmı§· ~ * .;ı 21 Clara St'li)"or: 

" - Ko~ınıı, ölılürüleceli!'iniz.. diyor. 
ve b' 

111 ır kayanın alt tarafında ı:ıilzt'l bir 
... ın kendisini ht'kledijUnl haber veri
.. or 1\ r · uınandnn birkaç sa:ıt sonra ka· 
l>arRtıha varıyor ve çok IJf'çmeden fıı. 

81
8
"Y0 1lardan intikam almak O:r:ere, bir 

trı ay 11ilvart müfrezesi, -encralln ku· 
k aıırınsında \'iclor'la lılrlikte, l\lt-nda 
B~.ıha!'; h k • f rıııı ına are el edı)"or. nıılliz ge-

m ~rı llerllyememlşler. yarı yolda kal· 
rı~~ ardır. \'e kn!tllba Fransızlar tara· 
•hat~" kuışatılı:ror. General hfr şartla 
Aııııt Ye cnnlnrını baAı$lıyor: Bcy·kona
l'e k 8 • u~nkların en A<ll!!iln<len Mıırquis' 
«>hı aıtıır kim ' 'arsa, Fransı:tlara teslim 

ııaraktır. 

lle!~~ır kabul ıo<lill:vor Te Leıtanes • · 
ıtı~iı;., .. arrı verlll'n ~alrına harı~olunıı)·or. 
le "'"r hlnhaşı Vl<"tor'un ıielAletl· 
r:ıı~'ılarnk ı1f'~il. başları ke~ilmt-k !liU· 

ile " lrf :ı ml:ırını lı.llynrlıır. fhllyar. •· 
tıı,:ı':''· en ııenc o!llıınun lildürlilme
taı tır cin !lirrv.-tfnl teklif etlivnr. f'rt"ne
dıı11 hr sarrlıı kAhııl ,.rflvor: OÇ!ııllnnn 
ııu.. 11nııfoıi relliıtlılta razı• · olursa o-., rn , 

.. , nı hıi!ı<;lnnarnktır anh • 
l'fy0r 11~ 1 • karan ft'hlllt fcin qJona ııf· 

·Ve C1 • "I· ara nın )'anına yaklaşıyor. 

4!ı, 'b~ ttynihtiyart bir inilti çıkar
~· er birer üç erkek kardeıe. aonra 
'?tela~ baktı. En büyükleri otuz ya· 
~•i~ · Krıa boylu, vU..:utça da bi
~ ~ ltıafrur, kibirli bir adamdı; fa
\ " ~etlerinde bir nevi asalet var
~ıı,~lttile tspanyoTiann kadrnlarla 
rı~ \ı)r en a:österdikleri nrllf eti meş· 
~ •rı· r f o~ ınc" ıkten, ne7.aketten mah-
~llti dığı belli fdi. Adı Juanita idi. 

tıt dcu~lu. Filipe, yirmi yaıında kadar 
~Uııcn arılı idi ve Clara'ya b.!nziyordu. 

~tUrıe d~lul sekiz yaıında idi. Onun 
\rid'irı c 1lckatle bakan bir ressam. Da· 
tabı Uıtıhun· · ı..-·ı · · ~ :>lar<) yeti te~ı ıçın yaptrfl 

l
. 01tıa1ı • ÇOCuklann vUzüne verdiği 
ıtd' teba•kA l ~ 
• 1, a, . ar lr tndan bir iz bulabi-

~llJo·nu:-ı Yaz saçlı ihtiyar marquis, Mu- 1 

lt, Onı resrnettiği çehreleri andınyor-
aqlt arı g·· .. 

adı. b orunce genç zabit başını 
~~l'll'ı~ t~ı~~rt. kişiden hiç birinin, ge· 
h:ı ~olttu. ıfını kabul edeceğinde Urr.i
L dırdi. ts Marnafi o teklifi Clara•ya 
"ilt bir.:ı Panyoı km önce titredi fa. 
tid· enbir • . .. A ' 1P baba e eaıcı sukununu buldu, 

- J sının ön... d d' .. kt .. lı tıanit , . .ın e ız ~o u ve: 
lb~Cal;ına 0 Ya vereceğiniz emirlere 

Cttırıun 01Ycınin ettirin, biz hepimiz 
,, '-tarquis ~.ruz. dedi. 
"tıtı· c ın & .. 1 
~e 1Şti: falc .. oz erinde bir ümid be-
d C!ara"nın at kocasına doğru eğiilip 
J ~:unca arı 

1 
anlattığı dehşetli teklifi 

.... rl' a 1k hi · h· ıto İıı.i ssı onu bavrltıverdi. 
ır 1 1 " anladı 
~t & ~ gibi . ve kafese konulmuş 
~t cıuıs'nirı h Yerınden sıçradı. Vietor. 
'tı ıtıeıı Uze . er ernre uyacağını temin 

'-ltlar &örı~e, askerleri dııurı çıkardı. 
"' turüt" r-u:p cellada test=m edil-

// rı/,p .• • 

Juanitonun kalbinde Fransızlara 

kaI'§ı beslediği kini uyandırmak ister 
gibi kadife gözlerile Victor'a ateşli a
teşli baktı. 

Filipe de kardeşinin yanuıa gel
mişti 

- Metin ol, diyordu, yoksa aile
miz. kırallar ailesinden geri kalmıyan 
ailemiz söner ... 

Birdenbire Clara kalktı, Juanito
nun etrafında toplananl&.r dağıldılar; 
kendisine edilen teklifi pek haklı ola
rak reddeden oğul, bu sefer karşısında 
babasmı gördü. İhtiyar, bir iyin icra 
eder gibi: 

-Juanito, sana emrediyorum! de
di. 

Genç Comte gene kmııldamadı; bu 
nun üzerine b:ıhası onun önünde diz 
çöktü. Clara, Manuel, Filipe de belki 
ne yaptıklarmı pek f arketmeden diz 
çöktüler. Hepsi ona, ailenin bekası
nı temin etmesi lAzırıı. gelen kardeş
lerine yalvararnk ellerin! uzatmışlar
dt ve babalarının söylediklerini sanki 
onlar da teknr Mivorlardı: 'Oğlum. 
senden İspanyol azmi, hakiki hassasi
yet kalmadı mı? Benim böyle uzun za. 
ma.n önUndc diz çökmeme nasıl razı 
oluvorsun? Sen yalnız ömründe çeke
ceğin ıstırabları mı düşUnüyor, yalnız 
onlara mı kıymet veriyorsun?,. İhtl· 
yar, karısma dönüp sordu: "Bu benim 
oğlum değil mi, madam?,. 

Anne, oğlunun ka~lan ite bir işaret 
ctti~iııi görmü~tii: bunun ne demek ol 
duğunu yalnız kendisi bilirdi: yeisle 

- Artık kabul ediyor! dedi. 

T..e~anes'lerin ikind kızı Mariqui. 
ta, d iz c::ökUp zayıf kol1ariyle annesini 
kucakl:ımıştı: onun hır.kıra hıçkıra ağ
ladığını gören kUçlik Hanuel. yanma 
gidip payladı. O sırada konağın papa. 

zı i~crl S!ircli: hepsi etrafını çevirdiler 
ve onu Jııanitonun yanma ı:tölürdülcr. 
'f3u sahne\i se,Te artık ta hammi.ilU kal 
mıvan Victor, Claraya bir işare etti 
ve hemen generalin yanına. son bir 
te<:cbbli~te bulunma~ eritti. General ı 
sofrava oturmn", kevifli keyifli yeyip 1 
i~iyor. a<:tk~a hikave1er anlatmağa baş ı 
laımı:; olan zabitleri·vlc konu&uvordu. 1 

Bir saat sonra. Menda kasabası a· ı 

halisinin en a.qilJerinden yüz kişi. korıa 
ğın bahçesine geldilPr: bunlar. Le~a. 

Devamı 15 incide) 

ma da razı olursan mahzuru yok amma, tı. Kadını kafiyyen tahrik edemiyordu. 
sen hala inadında israr ediyorsun, de- Bir kaç defa gayet kuvvetli ilaçlarla 
mek. Ben zaten servetinin hepsini de· kadının şehvet hislerini galeyana getir· 
ğil, yarısını istiyorum. Fakat öteki şart mek istemiş, fakat o, iradesi haricinde 
tan vaz geçeceğimi sanıyorsan al:ianı- zevk duyduğunu anlayınca en ağır kc· 
yorsun.. limelerle tahkir ederek, papasın neş'e· 

Alaycı bir tavırla ilave etti: sini kaçırmıştı. 
- Görüyorsun ki menfaatten ziyade Artık bu meselenin halledilmesi la-

aşkı düşünüyorum. zımdı. Hem Galvezin para sıkıntısı pek 
Süzanna, belki jyi bir anr:eden ziya- fazlalaşmıştı. AlacakWar aleyhinde 

de iyi bir zevce idi, kocasını çocuğuna adeta komplo kurmuşlardı. Baş engizi· 
tercih edıyor olmalı ki şöyle bir cevap tör Torkemadaya şikayet edeceklerini 
vereli: söylüyorlardı. Süzanna, kocasının ne-

- Hayır! Hayır! Ben hayatımı feda rede olduğunu söylerse kurtulacaktı 

ettim, çocuğum da feda olsun 1 istedi- amma kafir kadın inat etmiş, aırnnı 

ğin rezalete razı olduktan sonra ben kat'iyyen ağzından kaçırmıyordu. 
kocamın karşısına çıkamıyacağıma gö- tşkcnce para etmedi, ç__ünkü, ıstırap 
re hayaumm ne değeri var?. Hem beni az olursa tahammül etmek metanetini 
öyle iğrendiriyorsun ki .. Senden o lca- gösteriyor; fazla olursa dayanamıyarak 
dar nefret ediyorum ki... bayılıveriyordu. 

Sözünü tamamlayamadı. Papas onu .Hiddetten kudurmak derecelerine 
omuzlanndan yakalamış, arkasındaki gelen Galvez, :şkencelerde bizzat hazır 
yatağa doğru hızla itmişti. Süzanna, bulunuyor, teklifini ikide bir yeni ta· 
ay katarı yerde olmak üzere, :ı.rka üstü dilatla tekrarlıyordu: 
yatağa düştü. Galvez sağ eliyle boynun- - Buradaki dostlarınızdan bir kaç 
dan tutmuştu. Sol etiyle de, kadının kefil göster. Seni derhal serbest bıra· 
vücudunda, zavallıyı dehşetle ürperten kırım, istediğim parayı İspanyadan ciı-
hareketlerde bulunuyordu. şan çıktıktan sonra gönderirsiniz. 

Genç kadın beyhude çabalanıyordu... Kadın cevap veriyordu: 
Zaten hamilelik ve emzikli olmak do· - Hayır, hayır! Valansiyada ~ok, 
tayısiyle zaif düşmüştü. Bu iriyarı ada- hem de zengin dostlarımız var. Ukin 
ma mukavemet etmesine imkan yoktu. isimlerini sana söyliyecek kadar buda· 
Fakat felaketine razı olamıyor, kurtul· lamı yım? Zaten ben de, çocuğum da 
mak ümidiyle çırpınıyordu. Bir aralık mahvolduk .• Hiç olmazsa intikamımı ı· 
tavana dikilmi1 olan gözleti büyüdü, tayım. Beni budala mı sanıyorsun, pa· 
tüyleri diken diken oldu; mahvolmak raya ne kadar ihtiyacın olduğunu anla· 
üzere olduğunu anlıyarak son bir gay- maaım mı sanki? Hiç bir şey söylemi· 

retle silkindi ve üzerine çöken papası 

itmek için iki elini uzattı. tıte bu hare· 
ket om:n tamamiyle mağliıp olmasını 

intaç etti. 

Süzanna, papasın artık oyuncağı ol· 
muştu. Ertesi günü onu papasın odası· 
na götürüp yatağın dört ucuna ellerin -

elen ~e ayal<larından bağladılar. Galvez 
bir saat l:adar zavallıya istediğini yap-
tıktan sonra: 

- Süıanna, dedi, görüyorsun ki mu· 
kavemet para etmiyor. Birinci ıfartımı 
güzellikle kabul etmedin amma ben ğe
ne istediğimi elde ettim. Şim:ii ikinci 
şartım kaldı. Kocanın nerede olduğunu 
güzellikle söyle .. Biz kem~imiı meyda
na çıkardığımız zaman hiç merhamet 
etmiyeceğimizi bil. . · 
Çocuğuna gelnice; merc.k etme .. Onu 

öldürmekten vazgeçtim. Hayır, öldür
miyeceğim . . Bilakis onu istediğim gibi 
yetiştireceğim. Onu büyütüp engizisyon 

yeceğim ve sen benim sayemde kurtu· 
labilecekken hiç bir şey söylemediğim 
için mahvolacaksın! .• 

Engizisyon ıreisinin sabrı tükenmiş· 
ti, aklına gelen son çareye müracaat et
ti: 

- B~nı dinle, dedi, sana son defa O· 

tarak bir saat mühlet veriyorum. Eğer 
bu bir saatin sonunda l:ocanın nerede 
olduğunu söylemezsen diri diri gömü· 

leceksin... işi:iiyor musun? Seni diri 
diri bir mahzene kapatıp kapısını du· 
varla öreceğiz.. Yalnız olmıyacaksın, 
çocuğunu da seninle beraber gömdüre· 
ceğim .. 

Süzannanın gözleri parladı. Zavallı 
öyle ıstırap çekiyordu ki ölüm onun için 
kurtuluş demekti, çocuğu da beraber o· 
tunca bunu fldcta saadet telakki etmek· 
teydi. Sevindi, fakat Galvezin, sevinci· 
ni hissederek fikrinden vazgeçmesi ih· 
timalini düşünerek hemen kendisini 
topladı. Haykırdı:. 

I tn /) -. • 
<-Fıı.: ı·c lllarPra romanı: 50 Dedim. La.kin gene o anda buz gibi donup 

kalmıştım: çünkU: benim "oh!,. deyişime pcıı· 

o sonra şaşkın halime acmıış gibi 1lerlyo 
doğru eğilerek üzerinde bir kutup aylBI postu ör
tülü koltuğu yanınn çekti vo bana: 

~~~.<la Ren 1 Yazan: Ali Rıza Sf'yfi 
"" l\lar l de \"ey 
~ış, it 1 rıa. ktıv,·eua Yoldaşlarının yantnda bulun-
.~tı111 arıtıı.nın otu 0 hUkmederek odamdan tık

;tır~~11taıııa1 akş rma odası önilne varmıştım. O· 
Tlı bur rn sevını:teamki gibi yarı atik duruyordu. 

ıllı. ıiYa klrtıse n bopladr. Demek akşamdanbe
~11t\ı.at tlrt kara felmemlştl! Oda kapısından gir 
d ~llbır e<ter~k b:~k itinde bir şeye çarpmamağa 
~iti .. ~ı Itucutc hl apta Uerlcmeğe başladım. Blr
d an,.01 Cİ\ı~unı r iskemleye carptım ve devril· 
b1tıtlı bdu~unıı ~;~d • durmuştum. Her şeyin 
~tUrı tı l\lde bir t ıyordum. LAkln ep~yce dlnlc
t1t~e~e llllt "e ce:raftnn bir ses duymndı~ımdan 
ttı \e~ "e are.şttr~r~ım geri geldi. Tekrar yli
d:ıu t1lr 61!rn16 l·ok~ a ba<Jladım. LAktn odayı 
ta t?ı. b ettıerın ·d ıyarak döndOl;'üm llalde htr 

l'ııtıt1~~l'lCQ dönu~~dl\~u sil!'lhlığı bulr.mıyor-
...... Ob~ll ee\"fnı;l::de elim tUfeklerden birine 

ı•crcyeyakıu bir yerden bnşka bir: 
-Oh! 
Sesi ceYap ... ermiş, bunu da ya"aş, boğuk 

hlr gülilş takip etmişti! 
Elim tüfekte sanki taş kesilmlştlnı .. Soğuk 

bir ter şakaklarrmdn.n boşanırordu. siniı'lerlm 
kopacak gibi ge;ilmlştl. Bu odada benden başka. 
kim vardı? Kim heni bu l:arnnlıkta gBzelliyordu. 

Birdenbire kuvvetli elektrik ıambasr açıla
rak oda bol ve coşkun ışıkla doldu. Kaptan Bln
kın orada, yazı masasının başında. dudaklarında 
hlr eğlenme gUlUşü olarak bann bakmakta oldu
ğunu gürdilm ! Tabintinin blitiln şiddeti Ye haka
reti keslcln gözlerinde şimşek gihi çakıyor \:e bcı
nl olduğum yere mıhlıyordu. Elim htıla slUıbm 
Uzerinde olduğu halde sanki hu gözlerle manya-

tlzme edilmiş gibi titriyordum.Bir şeyler Röylemek 
istediğim halde kurumuş dtıdnklnrımdnn tek söz 
çıkmıyordu. Bllylecc fülmlz blriblıiınlze bir da
ldka hakmış olmalıyız. Bu dnktkanın sonunda 
onun sol elinde bUylik bir ro,·eh·cr. sağ ellnrle f. 
se bir kalem oldui;unu farkettlm . Masanın üzerin 
de de yare yazılı blr k~.f,ıt olcln!';nna göre kapta
nın çoktan heri buracln oldn~u ,.e bPnlm ayak 
seslerimi önceden duyarnk 111mlıayı söndürdüğü 
anlaşılıyordu .. 

- Gel; dedi: şuraya otur bakayım! 
Bu sırada ben de ilk şaşkınlıktan kurtul-

muş, metanetimi kazanmıştım. Onunla yuzyUze 
gelmek üzere sandalyeye oturdum. Böyle bayağı 
mektepten kaçm1ş, kabahatli bir çocuk muame
lesi görmek bana pek güç geliyordu. Kaptan ise 
tıpkı böyle bir çocuğa söz söyllyormuş gibi bir ta 
nr Ye ahenkle dedi ki: 

- Açık gi\~, :ıtılgnn hlr çocuksun; kendlno 
göre epeyce bl düşUnUşlerln de Yar. L~kin hUtUn 
küçük çocuklarınki gibi bu dlişUncelerin eksik çı 
kıyor. 8onln ~·nşında ikon ben de tam senin gibi 
\rllm. Her vakit dimdik yerlere tırmanır, her tır
manışta aşağr yuvarlanırdım. Daha yaşlandığın 
vakit; bir işf'I haşlamadan önce kendi kuvYetınt 
daha doğru Jı 'Snı> edersin. Şu anda ise, koca 
man. azgın hlr boğaya havlayıp kabadayılık et
me.ı'te kalkan mini mini fino köpe~inden farkın 
yoktur ve bn sefer de o boğanın boynuzundan 
kurtulduğun için bahti)·arsın ! Belki bu bo~a sa
na ehemmiyet Yermiyor. Delki uygun bir gUn 
bP.kliyor .. LAkln sana ver<liğlm bu öıfüdil dinle .. 
Bir müddet olsun dell~ln<lcn dışarr çıkma! 

Kaptan btt · sözlerl yarı gUierek söylemişti. 
(Devamı var) 

Vatansiyada engizisyon reisinin sa
rayının mahzenlerinden birinin önün
deyiz .• Bir adam mahzenin kapısını du
varla örmektedir. Son tuğlayı koyacağı 
sırada, bu işi zalim bir soğukkanlılıkla 
seyretmekte olan Galvezin bir işaretile 
durdu. Papas ağzını aralığa yaklaştıra
rak seslendi: 

- Süzaıma beni dinle.. Orada bir 
hafta kadar yaşaman ihtimali var .• Bu 
sebeple tam bir hafta kapının önünde 
bir adam nöbet bekliyecek .. Eğer kara· 
rım değiştirirsen duvara vur, derhal ba
na haber verirler. Unutma! •. 

Gen~ kadmm sesi uzaktan cevap 
verdi: 

- Allah sana lanet etsin zalim he
rif! •• 

Galvez tekrar işaret etti. !duvarın 

son tuğlası da kondu .. 
Danyel Ruben'in karısı Vatansiyalr 

güzel Süzanna luben, çocuğiylc bera· 
ber diri diri gömülmüştü. 

• 
Sekiz gün geçti. Mahzenden ses sada 

işidilmedi •• Galvez bu müddet zarfında, 
kafese kapatılmış bir çakal gibi odasın· 
da mütemadiyen dolaştı, durdu. Gözü· 
ne uyku girmiyor, adamakıllı yeyemi· 
yordu. ikide bir mahzenden acs çıkıp 
çıkmadığını anlamak üzere haber gön· 
deriyor, her defasında menfi cevap a
lınca hiddetini bu haberi getiren adam· 
dan alıyordu. 

Sekiz gün geçince daha fazla daya
namadı. Bizzat mahzene kadar gitti ..• 
kapıda bekliycn adam, bir emri üzeri· 
ne kazma ile alelacele duvan yıktı. Açı
lan delik, geçebileceği kadar genişle· 

yince yıkma ameliyesini durdurdu ve 
eline bir fener alarak iseri giı:1di. 

Süzanna, yerde ayaklarının dibinde 
yatıyordu. Göğsü üzerine çocuğunu 

bastırmıştı ve iki eli ya·.;runun gırtla

ğında idi. Zavallı anne, ölmeden evvel 
çocuğunu boğmuş olacaktı . 

Ertesi ay Valaansiya engizisyon rei
si Kristobal Galvez azeldildi, bir ma· 
nastıra kapatıldı ve bir daha adı sanı 

işitilmedi. Alacaklılann şikayetleri o za· 
mana ait çaldığı paralardan krala, pa
paya ve baş engizitöre vermemek itiya· 
dı, zalim adamın nihayet hakkından 

gelmişti. 

Borçlarına gelince; o meseleyi ba§ 
engizitör Torkeımda kolaylıkla halle· 
diverdi. Alacaklıları huzuruna çağıra

rak: 
- Senyorlar, dedi, mevzuu bahsolan 

bu parnyı ben sizden isteseydim redde· 
der miydiniz? Katolik kilisesine, papa
ya ve bizzat bana bu kadarcık bir yar· 
dımda bulunmaktan istinkaf eder miy· 
diniz?. 

Alacaklılar dehşetle bakıştılar ve ta
bii hiç birisi menfi cevap vermek cesa
retini kendisinde göremedi. Bunun Ü· 

zerine Torkemada devam etti: 
- O halde mesele yok. Bu parayı ba· 

na verdiğinizi farzediniz ! Mesele kal· 
madı! 

ispanya başengizitörü, ''mukaddes 
peder,, Papanın muhterem mümessili, 
maiyetindeki papasların borçlarını İ§te 
böyle ödeyiverdi. Alacaklılar i:ırar et· 
menin neye mal olacağım pekala bil
dikleri için, üstelik teşekkilr bile ederek 
Torkemadanın yanından ayrıldılaı. Gal· 
vezin borçlarını da hesaplarının zarar 
kısmına geçirerek canlan r.urtulduğu 

için bir yeyip, Isaya bin teşekkür etti· 
ler! .. 

S O N -
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Çin - Japon harbi 
Baştaratı 1 incide 

ile uzun bir yolculuğ'n çıkrnağa ha
zır bir balde bulunmaktndır. Casus
luğa karşı pek sıkı ihtiyat tedbirleri 
:ılmmıştır. 

Ingiltere ne yapacak? 
Londra, !} (A.A.) - Gelecek kabl· 

ne içtlmaJnda Şanghay beynelmilel 
mmtakasınm nlzamnames1 hakkın· 
dakl Japon taleblerlnln tetkik edile
ceği muhakkak addedllmektcdir. 

Londra. diploması tarikile Fransa 
ve Amerika ile bu hususta mUznkcre 
lcre gfrlşnıiştJr. 

Japonlar tarafından ittihaz erli· 
len tarzı hareket Japon makamları· 
nm madunlannı el altmı1a bulun
durmadıltlnrı veya hAdiseler vukua 
getirmc~e c;ah~tıltları kanaatini ha
sıl etmektedir. 

Bu hususta lngiliz HnrJciye nazırı 
Edenin fikirlerini neşrettiği iddia e
dilen .. Yorkshfre Post,, gazetesi bu 
gUn, lnglltcre tarafından tevdi edi
len protesto notasına verilen Japon 
ccvnbı metninin tam olarak Japon
ync1a neşrcdilmcsindn ısrar etmek
te vo lnglllz harp gemllerlnin derhal 
Uzalc şarka gBnderilmeslnl istemek
tedir. 

Bir Amerikan amirahnm 
sözleri 

Norflok: 8 Amerikadn. Virjinyada 
(A.A.) - Burayı ziyaret eden ln
glllz "Apollo,, kruvazörünün zabit
lerine belediye tarafından verilen 
ziyafet esnasında Amerikanın beşin· 
cJ deniz b~lgcsl kumandanı amiral 
Dronnbu şöyle demiştir: 

"- Bir fcll\.ket karşısında. kalır
sak, eminim ki, bu felA.ket bizi Jrnn
dlsine karşı yanynna ce'pbe almış 
bulacaktır. 

§iddetli bir nota daha 
ı.ondra, 8 (A.A.) - Başvekil Çem 

berlayn, pnznrtcsi gUnU hariciye ne· 
2ııretlne geldiği zaman, ilk olarak 
Uzak şarkta günden güne vehamet 
kesbeden '\'azlreti derin bir tetkik
dcn gcclrcccktir. 

Jnglllz gazı>tlcrl, ekseriyetle Şans 
bayda tngfllz rıollslerinln fena mua
mele g6rmcsl Uzcrlno Tokyoya şid
dctll btr nota söndernccotrini ynz
maktndırlar. 

"Dnily Tclecrnph., gazetesi, Jn
ııonlnrm b6ylo tnşltınlıklardn bulun
cl ukları tein, beynelmilel fmtlynz 
mmtnltnsının idaro ,.e inztbat lşle
rlndo <1aho. bUylil': hisse almaları hak 
lcrndakl talepl~rlnln Londra ve Va
r,:lnston tnrntından hUsnnniyetıe tet· 
ldk odJlmeıdnt Umtt etmemeleri 1A-
7J11#;;e1ılJftnt y?.zmnktndır. 

Hnrp dört sene sürecek 
'l'ok'yo, 8 (A.A.) - Jnpon Domel 

a.jo.ıuıınrn {if;rcndiğtne göre Japon 
başvekili Prens Konoye, kabineye 
dört Genelik blr plA.n tevdi etmiştir. 

Bu p1Andnn1 maksat. milli menba. 
Jarı inkişaf ettirmektir. Çilnkü sure
ti umumlycde, Çin harbinin dörtse
ne daha devam edeceği ve Çin mese
lesinin birkaç seneden evvel tnma
mllc halledllemtyece!;--t zannedilmek 
tedlr. 

Silah fabrikatörlerine glln 
doğdu 

Vaşington, 9 (A.A.) - Hariciye 
bakanlığı kftnunusani ayında harp mal 
zcmesi ve hil tayyare ihracı için ve
rilen permilcrin stati.stikini neşretmiş 
tir. 

ltalyan bahri
yesini takviye 

Dnştnrafı 1 incide 
talyan bütçe tahminlerini ciddi surette 
değiştirecektir. 

Bir talımin 
Paris, 9 (Hususi) - İtalyanın yeni

den harp gemisi yaptırmağa karar ve
risinden bahseden sas cenah mensubu 

ve faşist taraftarı gazetelerden "Le 
Jour,, diyor ki : 

"İtalya bu yeni inşaatın iht!;aç gös
terdiği parayı nasıl bulacak? Fevkala· 

·de IT'"nabiden mi? Bu nıenbalar arasın
da. bugün servetler üzerin. le bir kısmı 

nı devlet hesabına almaktan başka bir 
şey kalmamıştır. Musolini, ne olursa ol 

sun faşist devletjn biz.zat kadrosunu teş 
kil eyleyen sosyal sınıfların bu yeni fa. 
kirlcşıncsinden çekinmeyecek mi?. 

Diğer taraftan muhakkak olan bir 
şey varsa da herhangi bir silahlanma 
yanşında, 1talyanm muhakkak surette 
!ngntereye mağlUp olacağıdır. Muso· 
lini, realist bir adam diye tanınmıştır. 
Bu ıebcpten ikinci bir ihtimal daha mev 

ttur ve o da şudur: 
cu ı ·ı Musoiini, bu kararını ngı tere ile ye-
. a· lomatik müzakerelere girişmeden 

nı ıp •. . d • 
1 bu mUzakereler uzerın e tcsır le· 

evvc i l b'I' 
k maksadiule verm ş o a ı ır ... ra etme J 

\'erilen rakamlara göre, Japonya 
bu ay zarfında, Amerikadan 250 bin 
2S2, Çinliler 290 bin 633 ve SovyeUer 
de 17.582 dolarlık harp malzemesi sa
tın almışlardır. 

Japon askerler.i arasmda . 
isyan 

Hangceu: 8 (A.A.) - Çin ajansı 
bildirtyor: Yençeun Tsiningin cenu
bunda ccrcynn eden muharebe her 
saat daha ziyade şldclellenmektedlr. 
Fakat mevzilerini muhafaza. eden 
Çinlfler düşmanın Heri hareketini 
Hsuçobda durdurmağn hnzırlanı
yor1ıır. Tslnpunun cenubunda Çin 
kıtaatı, Japonların Minguanga olan 
taarruzlarını defetmişler ,.e cenup 
istikametiııclc 2ö kilometre mesafe· 
de bulunan Kiaşann kadar ilerlemiş 
lercllr. 

Hnngçeunun arızalı bntı cenubu 
hBlgelerlnclc muharelıe şiddetle de
vam etmektedir. 

Japon tayyareleri Yuhuya yaptık 
lan hava haskmmda 40 kişinin ölme 
sine sebcb olmuşlardır. llnsarat e
hem miyetı:;izdi r. 

Paotlnfu yakmındald Kaoyslng -
Llblsem kıtnsına mensup Japon as
kerleri arasında isyan cıktığı ve nst
lcrin birçok yüksek rütbeli zabHJerl 
öldUrdUkleri bildiriliyor. 

Çinliler çekiliyor 
Hnnkov, 9 (A. A .. ) - Tsinlnr;in 

Çin kıt'aları tarafındnn terkedilme
sl Lungbal şimendifer hattı üzerinde 
ve Suchov'un gnrbındn kf\ln Kveiwh 
yolunu açmıştır. 

Suchov'da tnhşld edilmiş olan Çin 
fırl:alanmn garba, Hannn eyaletin
de bulunan Ç:-.lfeng ve Chengchova 
doğru çekilmeleri ihtimali vardır. 

Suchovdnki Çin kıt'aları cesurane 

ve harbcuyane arzular göstermekte 
iseler de bunların topçu kuvvetleri, 
bUtUn Çin ordusunda olduğu gibi, 
pek azdır. 

Hepsi de büyUk harbde hizmet et
miş olnn Amerikan, Frnnsız Ye Al
man tayynrecllcrlnden mUrekkep kil 
eük bir g6nU11U grupunun idaresi al· 
tında genç Çin tnyynrecileri Hnnkm·
dn. bUyUlt hir f:ınllyctlo çalışmakta 
ve antronmnn yapmnktndırlar. 

Filistinde 
KarışıkJıl,lar devam 

ediyor 
KudUs, 9 (A. A .. ) - İki günlük bir 

sUkQndan sonrn şimali F'ilistinde ye
niden l>lrtalum hMisoler vukua gel
miş olduğu hnber verilmektedir Il
lar knsabnsmda fı.stıcr, slllih sakla· 

nıış olduklarından idama mahkCını 

edilmiş olnn kasabalıları haber ver
miş olmasıııdnn şUphe etmekte ol • 
dukları bir arnbt öldürmüşlerdir. As 

ker kryafetine girmiş olan haydud
lar, tnharrlynt icrası behaneslle, 
köylUlerln evlerine girmek Ye para· 
larını çalmak suretiyle şakavet lcrn 
etmektedirler. 

Tulu Kerim mıntakasmda blr as· 
korı otomobil ile bir polis merkezine 
taarruz edilmiştir. Pn.kat nlifusca te· 
lefat yoktur. Zabıta, şldcletll yağ • 

murlarn rağmen, her taraftan arnş
tırmalnrma devam etmekte Ye bir • 
çok tevklfnt yapmal{tndır. Petrol 
borusunun ve telefon hntlarrıım tah· 

rlbl sebebiyle birçok kasabalara pn· 
ra cezaları tertip edilmiştir. Kudtis 

dl\·nmbarbi, mühimmat naklettiğin
den dolayı 1 !i yaşında bir nrabı 3 

ay hnpse mahkGm etmiştir. 

~ nei!<e u='\td ce 
Yerliler Fransız
ları taşa tuttu 
Bizert (Tunusta) !l (A.A.) - Diln 

Dlzert'de dört "nnsyonnllst,, yerli 
<nmUş. Uç dört yerli polis memuru 
yarnlnnmıştır. 

H€ı.dise nasyonalist lideri Ha.san 
Nurlnln Coznirc ncCyedllmcsinf pro 
testo etmek iı;:!n nasyonalistler tnr:ı.. 
fından tertip cdtlen bir nümayiş es
nasında vulrnbulmuştur. 

Bu n\lmnylş hük~met tara~ttıdnn 
menedllmlştl. Adedleri bine baliğ 
alan nümayişçiler polislere taş al
mışlar ve tabanca ile ateş etmişler~ 
dir. Polis mukabelede bulunmuştur. 

On nUmnylşçl tevkif edilmiştir. Sil 
knnf't inde edllmişttr. 

YO tKtNCIKANtTN -1ı93S - . 
Alhnordu klübündekı 

HABER .:_ ~ l)c)efuf 

ispanya harbi 
W-- ~aştarafı l incide 

20,30 da Tcrucl dahilindeki mücadele, 
ancak tahliye için tcsbit olunan nunta
kada muvakkat bir müddet için kesil
miştir. Saat 18 de tahliye edilen eşhasın 
miktarı iki bini geçmiştir. 

Asi tayyareler dün Ba~nun rlış 
mahallelerini bombardıman etmi!llerdir. 
Sekiz kişi ölınüş ve bir kaç lci§i yara-
lanmıştır. 

Asiler Temelde mücadelenin başlan -
gıcındanbcri hükumetçilerin zayiatını 
25 bin olarak gösteriyorlar. • 

Tafsilat 
Barcelona, 9 (A. A.) - Santa 

Clara zaviyesinin teslimine takad -
düm eden nh\·aı ve şerait oldukça he 
yccanh olmuştur. Filvaki dUn sabah 
müzakerat icrasına. memur olan mu
rnhhaslar, zaviyeye yaklaştıkları sı
rada tilfen k ateşi ile knrşTlanmışlar
dır. Manmafih birkac; dakika sonra 
\lhny Barrat, hlikumetc;llerfn milli 

müdafaa nazırı Pietro ile temas ha-
linde bulunan generalleri Rojo 'Ve 
Snrabİa ile muharebeye girişmiştir. 
Alba:r Darrat. lrnndlsine teklif edil· 
mlş olan şartları kabul etmeden ev~ 
vcl şeflC'rl ile görUşmek arzusuunda 
bulunduğunu beyan etmiştir. Fakat 
kendisinin kıtaatındnn bir kısmı bu 
sırada teslim olmağo. başlamış bulu 
nuyn.rdu. P.yvcUı. miltblş bir yeis ve 
fütura kapılmış olan 144 asker. za.. 
viyeden knçmışlard1r. Diraz sonra 
bunları diğerleri ve bllhassa Teruel 
piskaposu taklb etmiştir. Dunun u. 
zerine saat 14 de general Herandez 
Sarabla, mukavemete hitam bulmuş 
nazariyle bakrlablleceğini ildn et -
mlştlr. Bu suretle O.sf albay Barra
tın teslimin hnzı şerait dahilinde 
yapılmasını elde etmek için icra et· 
mlş olduğu teşebbüs akim kalmıştır. 

Yeni çarpışmalar . 
Ilarcelona, 9 (A. ıA.) - Müdafaa 

nezareti, gece yarısını otuz dakika 
geçe şu resmr tobllği vermiştir: 

Teruel cephesinden dUn Muela . 
mıntakasmda işgal edilmiş olan mev 
zilcrle 1076 ve 1072 rakımlı tepeler
de m uharcbe şiddetle devam etmiş· 
tir. Cephenin diğer kısımlarında e
hemmiyetsiz topçu dUelloları olmuş-

tur. Celadns mmtakasında düşman 

kilçUk bir nUmayişlnl tardettlk. 

Cumhuriyetcllerin tayyareleri, tıst 

kuvvetlerin mevzileri üzerinden uç • 
muş ve bu mevzileri bombardıman 
etmiştir. 

Temel tamamen temizlendi 
Dnrcelona. 9 (A. A.) - Diln top. 

lanan nazırlar heyetinden sonra, zi
raat nazırı gazetecileri kabul ederek 
Teruclfn kat'J olarak ele geçirildi· 
ğtni ve şehirde tıic;bir t\si kalmadığı. 
nı söylemiştir. 

Nazır, kabinenin Madriddekl sivil 
halkın geri alınması Ye Madrid ile 
Valanslya arasında bir demtryolu 
yapılması meselesini de tetkik etti· 
ğini bildirmiştir. 

Bombardıman 
Dnrsolon, 9 (A. A.) - Ast tayya. 

releri dun Barselonu bombardıman 
etmişlerdir. Yirmi kişi kadar iilmüş. 
tür. 

Yeni vaziyet 
Snrngosa, 9 (A. A.) - Havas a

jansınm muhabiri bildiriyor: 
Cilnıhurlyotçller. asflerin iki ce -

nahlarından yaptıkları tehllkeli taz. 
ylkı durdurmnğa çalışıyorlar. vn -
lnstar köyilnü ele geclrerek Beri yü

rUyilşUnc devam eden asilerden oe -
nub kolunu durdurmak için dlin sa
bahtan akşama kadar cumhuriyetçi. 
lcr Muelanın cenubunda asilere kar
şı taarruz üzerine taarruz yapmış -
lardır. Fakat biltün hu taarruzlar n

Mın kalmıştır. Esirlerin iCndeslno 
g6rc, bu taarruzlarda cilmburfy tçi
lor 10·12 tabur kulla.nmışlnıdır. 

CUıuhurlyetı;ilcr sağ ccnahtn da 1.>ü
yUk hir faaliyet gösternılşle.r ve ast. 

lerln diln işgal~ muvaffak oldukları 
:yeni rncyzlJeri ırn,·vctll bir topçu ate
şi altınn almışlardır. 'Uç gündenberl 

muharebenin bUtUn ehemmiyeU iki 
cenahlarda toplanmış bulunuyor .. 
Çünkü astıor. cUmhuriyetc;llcrin r.ıer. 
kez olan Torueı üzerine yaptıkları 
nsıl hnrekitta mukabil iki cenahlar. 
dnn çevirme hareketine tevessül et. 
mlşler ve merkezi tohdid etoıeğe baş 
Jamışlnrdtr. Toruel muharebesinin 

ikilik devam · r ! 
Bfl§taratı 9 uncuda 

hepsi Altınorduya mensup ve klilbü 
nü seven ve klUbile ala.kalı olnn 
gençlerden ibaretti. Binaenaleyh 
kongre kendi kendini tescil eder 
denmealne ve cemiyetler kanunile 
mührünü kanunun 57 ve 59 uncu 
maddeleri hükümlerlne lstinade:tı ve 
klilbUn en yilksek mercii olan beye.ti 
umumiye nizami şartlo.r dabtlinde 
bu kongreyi açmıştır. 

2 - Yazılarının ikinci kısmında 
Türk Spor kurumu lstanbul b6lgesl
nln yaptığı teftiş nettcesinin düz
gün görUldUğUnU beyan etmektedir. 
Halbuki: 

A - 937 senesi ağustosunun 63 
numaralı evrak sar!iyesinden anla
şılacağı üzere 12-<l-936 da vazifeye 
başlayan idare heyetinin muhasebe 
defterini işe başladığından tam on 
yed! ay sonra tuttuğu sabit olması. 

B - Klüb tein yapılan masrafla
rın nizamname hlHUına olarak mu
hasip veznedar ve tahsildarlığı ı;;ah· 
sında tecessüm ettiren bir zat tara
fından ve hiç bir idare hcyetlnln 
kararına dayanmaksızın yapılmış 
bulunması. 

C - Nizamname hilAfına sporcu
lara zati eşya alınması. 

D - Mübayaa edilen demirbaş 
eşya ve spor levazımının nizamna
me abkA.mr hilılfma bir demirbaş 
eşya defteri tutulmaması yüzünden 
kavdedilmenılş olması. 

E - 7-11-{)37 tarihinde Kadıköy 
fş bankası şubesindeki 300 lirayı 
mütecaviz klilbiln şah6i parasmm a
lınmış olması ve bu paranın henüz 
nerelere sarfedlldiğinin maliım bu
lunmaması glbl birçok sebebler var
ken Türk spor kurumu lstnnlıul 
bölgesinin 534 sayılı tczkereslle ne
tice! teftişin düzgün görUldüğU kay
dcdllmiş olduğunu söylemektedirler 
kl böyle bir vaziyete bir tUrlU akıl 
erdiremedik. 

3 - Tekziplerinin üçüncü kısmın
da. on senedcnberi d6rt duvardan i
baret olnn binaya elektrik, su tesi
satı, duşlar vesaire yapıldığını tef
rişat ve telvlnat ve tanzimata mu
''affnk olunduğu futbolde ve deniz 
cillkte de muvaffaldyctler kazanıl· 
dığında.n bahsetmektedir. · 

Sorarım o "Allmordu klübUnü ih· 
ya ettim., diyen zata ki dört duvarı 
çatlamış, mevcut sekiz camı yamalı 
''e ekli ve bUtUn eşyası bir kırık cam 
Jı dolap bir eski masa ve dört snn
da.lyedon ibaret olan ve büyük fc
dakArlıklar sarfile elde ettiğimiz fu
taların karlar ve yağmurlar altında 
kalmış feci hali ve giriştiği Uc mUsıı· 
baka.dan birincisinde galip ikincisin 
de berabere Uı;UncUsUnde nıağlQp ol 
duğunu mu muvaffaklyet addedece
ğiz? ı Bu kadar şerefli bir mazisi o
Jan Altmordu klUbUnün sabık reisi
nin gösterdiği ve yazdığı muvnf!nki· 
yet bu ise klUbUn kapılarını ilelobrd 
kapamak ve oradnkt mo ·cut gıınçll
~i daha faal bir klUbo devretmel< 
memleket sev~rlik olur. 

4 - Cevaplarının dördtincU kıs
ın ında ise "kongreyi ifsat etmek lrne 
dtle bnşlarma bir iki kişi alarak bir 
vakn ihdasına yeltenmek içln şa
mataya teşebbUı;lerl akametle neti
celenmiş ve mUlga nizamname ile 
mUracaatınrı vesaire ve !simleri neş· 
rodllen idare heyetinin Altmordu i
le hiçbir sıfat ve alAkalarr olmadık 
ları blr kere daha mecburen arzo· 
lunur., denmektedir. 

Elimizdeki me,·cut YCSikalar za
bıtnameler aldat makbuzlarından 
mıı.ada Altınordu denlzciltk kısmı
nın milcsslsl bulunduğum hütUn 
Türk sporcularının malümu iken 
ve diğer taraftan Altmor<lunun ilk 
mileaslslerJnclen bulunan ve gene 
Tilrlt sporcularının tanıdığı Mahmut 
nğab<>.y gibi ve kendi idare heyı>tiııde 
de knptnn bulunan Şevki, Orhan, 
Suat, tzzet, Fikret, Doğan gibi kayıt 
kuyut ve spor bölgesindeki sic.illeri
le tahakkuk edecek halis Altmordu
lulara Altmordu Be hiçbir sıfnt ve 
nltıknları yoktur clamgasını vuru
yor. 

HUIO.sa: Gerek 25 azanın imzasını 
havı zabıtname ve gerekse polls
birlncl şUbe ve Kıııltoprak karako
lu memurlarının tahriri raporları 
'Ve şifahi lzahatlarlle kon~renin n1-
zamt şartlar dahilinde inikat ~ttlği 
ve ikinci kongre olnıak hnseblle bl
rln<'J kongre<le fdaro h<1ycti reisi nn
şlt Aydınoğlunun idare heyeti karn
rile kongreyi talik ettiğini söylemesi 
ve ikinci kongre tek bir klF,i 
dahi olsa kongrenin aktedlleceğhıi 
umumun muvacehesinde stıylemlş 
bulunması haseblle dnha fazla ekse
riyetin aranılamryacnğı bedibf ol-

yeni bir safhaya girdiği anlaşılıyor. 
Bu safha. bir sevkülceyş harbi ınahi
yetinl almış bulunuyor. Ve iki taraf 
crkl1nıharbiyesi hu manevralarda 
boy ölc;;Uşeceklerdlr. 

ması itibarile 7-11-937 tnrlhfnde ~: 
pılan Jrnngrenin nizami şart.Inrdare 
hlllnde toplandığı ve seçilen l ilfl 
heyetinin kanuni olduğu, tebeY) 
eder. ge-

MUlgn, nizamname meselesıncı )Bil 
lince hugün elimizde mevcut 0 nf· 
ve hnkOd olduğunu sfjyJedlkJer1 

nrs 7.amnamc konı:re tarihinden so n· 
26-11-937 tarihinde mntbaayn slP 
rlş edilmiş ,.e 14-12-93 7 tarJbf P~~· 
de naşlt Aydmoğlu tarafmdnn ıl1 re 
baadan alınmıştır. Şu vaziyete gô 

1 Jl ; 
l<ongrcdcn sonra basılmış olan 1• zamuamenin makabline şUmulU 0 

mıyaca[;ı da bedihidir. 
1
• 

Bu kadar yazlh hakikatler kllrŞll' 
smdn Altınordunun ikl mi veya Jıut 
ınl idare heyeti bulunduğu ,.cyn:ı.ı· 
hangfı;lnln kanuni ve hnli:iki ol ol' 
ğuna karar vermesini lstanbul SPd· 
işleri reisi uymetli rnlimlz :Mutıl 
din t"stünrlaı'!'dan bc?~lcrlm. 

A 1 tmorrlu df"•ı izcilik kt"fl11 

müessisi "o Altınor'1tı ret;i 
CEiıAlı JmG~ 

Meşhur sana ktlr 

Meyer old 
Sovyct Rusyada 

gözden dtiştü 
ırowa~ır©$ \YJ 

~aısırnve ®©! n o by©tr 
'f Moskova, 8 (A.A.) - Sovyetler :aı 

liği halk komiserler meclisine merb\lt 
sanat iıderi komitesi. Sovyet sanatı11111 . ~ 
yabancı olmasından dolayı Meyerho. 
tiyatro unu tasfiye etmeye, bu tiyatro' 
da çalışan sanatkSrlardan diğer tiyatr~: 
]arda istifade eylemeğc ve Mcyerbolo 

·s· dan san'at sahasında bundan böyle 1 

tifade edilmesi ihtimalinin tctl;ik edil· 
mes'ne karar verilmiştir. 

Eğitmen sayısı 
1500 e 

ç~karı~acak 
Ankara, !) (Hususi) - KüUUr bJ; 

kanlığı tara!ından hazırlanan yeti 
talimatnameye et'itmenlerln oıtuı:xı91' 

s 1 
çalışma ve diğer işlerine clalr esa 

bUkllmler konulmuştur. 
önumuzdekl ders devresinden ıti· 

çl' haren oği~men sayısmm 1500 e 
1 ıı· karılması kararlnştırılmıştr. Yen . 

lıoacak cğ-itmcnler llkbahardnu· it>' 
baron faaliyete geçecek olan ortş 

dil' Anndolu' lrnlkınmn nuııtakasmn 
\'!· 

hil Ankara, Çankırı ve Eskişehir 
ıtıyetlerl köylülerinden olac kt~ 

. 
Denizbanh unıunı 

miidüı li'iğüne kimi~ 
tayuı edildiği henii-1 

b~ ili değil uıı 
lktısat vekili Şnklr l{esebir d 

ıs • Ankarudan şehrimize gelmiş ve • 
t nsyondıı. dostlariyle, lktısat ınil01\. 
ı;eselerl mlldürlerl tarafından ktı.ıi 
lanmıştır. ıı 

Vekil bu A rnda kendislle göruşc 
gazetecilere şunlnrı söylemiştir: ııı 

.. _ Buraya iki gün lrnlmak 1'uı· 
geldim. Vcl>t\IC'tC merbut t<'şkilAt cC 
ki alAlrndnrlarlu işlere dair göril11c 
~im. 

""111JO 
Denlzhnnk umum mUdUrlilb" dB 

~·apılnn tayiıı bal~kında gm~etelB~6• 
(:ikan yazılnr do';ru değlldir. nu 1) 

sele ancal~ bı n \nkara.yn döndtııctC 
sonra b 1ll olacnktır.,, 

dil 
Şakir J\.f C'hlr bugün snat ıo,30Ji, 

ticaret odasında toplnnncak oltt11 rJf 
mnn mens11plnrının lçtimnmda 111' 

\'eni Homen ()ıŞ 
1 Bahanı P~agdo naB1 

liarşılanacak de 

Prag, " (A. A .. ) - Saat ı6,60 JJll' 
burnyu ı;elecek olan Roınaoro. efil 
riclye nazırı MlcC'sco. istnsY0: ... 

l\:rorta tarafından karşılanacıı1' 
1
,,,, 

Micesco, saat 17,45 te Ben esi '(,o· 
ret cdeC'.ek ve akşam Krofta uırıı pil' 
clnn şere(ino verilecek ziyafette 
zır bulunacnktxr. 
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llkctra 'N. fJlroy: 
ı,tn 
r ı:\1017., lı11\11nıı7. \I' '"fııfı,ınıl <•rlıı· 
t ff.i,lıstolerı t'lıt-ııınıhclh rıııı)t•ıı h•71.ı 
1 

ıtnıf'Aı• nıutf'ııııı '11stni7. Ht>nılı>s1 bır 
., .. l'rld 

111 an hoslAn ırı>ını'I'.. l ııtumıu ı1f'Rıl 

ı. llııftıukı lıılıınıltı ulnı:ık ııııumu kar 

~~11

1~~ıı11z. Zck'ınu: lşll·ktit. Faabinlr. 
baı.t ı,ıetp rı, k ıtıılh«>Iİnİ7. h l<lir. \lu 
li~y 

lıakik 1 lf'ıııayiıl rlt•n \'117.J:l'\ cr, ,·akıılar11 
n,1. L' fllc:iilı•rini \l'rll!t'k 111\'lldtnt ıılıt'Ut• . n·ı 

~Ilı, Ynllıı ıl ılı ;ı çok ı.11.l:ı 11111\affuk ulur· 
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Co 
"l•kopı A. D. /. 8: 

• ~ boylusunuz. Son senelerde h:ıyah· 
•ıltıntı ile geçmlttlr. İşlerinizden ma· 

------------=-=ııı:=:ı== ...... ,.... 

B \)Tl 'N tafsilatıyla karakterinizi; meziyet ve kusurları. 1 
nm; s1zi hayrt>te düşürecek kadar \'azıh ve ~arih ola

rak hususiyelleıinizi: tuttuğunuz veya düşündül:rünüz i~tc mu· 
vaf lak olup olmıyacağınızı: niharet beş farkla raşınızı size 
söylıyebilir1m. Bana bir gazeteden. bir kitaptan veya aklınız
dan yazacağınız dört satırlık yazıyı; son aylardaki imzaları
ıiudan ikisini &öndt:riniz. 

Tetkiklerin çok esaslı yapılmasını istediğiniı takdirde sağ 
eliniıte yazdığınız dört' satın. aynı yaıının sol elinizle yazılmı· 
~mı; baş ve şahadet parmaklanmzın bir katrıt üzerindeki izle
rini; sağ elinizi kftğıt üzerine koyarak bir kurşun kalemle eli. 
nizin kağıda çıkardığınız resmim; muhtelif tarihlerdeki imza-

Cevapları veren 

Profesör Sanerk 
Brafolo!I ve BrafometrJ 

mUtellassısı 

Jarmııı, yamıızı sağ el ile kaç dakikada, sol ile kaç dakikada 
yazdı~m; dirseklerinizden bileklerinize kadar kaç santim ol· 
du~tmu ilftve edillU . 

Kızınızı verceğiuiz delıkaruının. tanıdıklanruzın. dostlannr
zm, nişanlınızın. iş ortağmzn da seciyesini. hususiyetlerini, bi
ze imzalamı ve herhangi bir yazısından dört satır yazıyı gön
derirseniz size söyliyebilirim. 

Kendilerine cevap verdiklerim. cevaplar hakkındaki müta
lealarnu • ıcabında neşredilmek üzere • sarih adresJerile yaza· 
bilirler. Gelen mektuplarda. bir kağıda muhtelit kimselerin ya
zı yazıp imza attıklarını göriiyon1m. Herkes ayn ayn kağıt
lara yazmalıdır. 

yetiniz 'Tar. Bu yüzden harekeUerinizU.. 

dO~üncclcrinizde tam normal olmayan 

z:ım:ınlarınız mevcuttur. Sükunete, 6det11 

bir nevi tedaviye ihtiyacınız \"tltdır. Yıı~ı

riız 25-30, hoyunuz uzuncadır. Kadınlar· 

la d:ı nliiknnız fazla olsa ~erek. na da sizi 
:ror:ın scbcblerden biridir. 
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Ç. il. G. S : 

~11btıı1 uile meselelerinin de sizi lordu
~uııı "e dfıtündürlülünn tahmin edi)o

lııı ;n1'111ıtıerlniı faz1a kırılmışa Mnrlyor. 
~d. 1 

Zden faali velin lr. aıalmışlır. Artık nlz işlcJ.:tlr. Sizde biraz mfilehakkim bir · 
tabiat '·ardır. lmrnnızı teşkil eden ismin 
okunması mümkOn olamadıAından maale

sef imzanızın da _ynrdımlle esaslı bir tah

lil yapılamomı~tır. Uıtfcn ismizin :ıçık 

harflerle yazmak suretilc 'e mülalealnrı· 
nızla birlikle hildirinlz .• 

- 2Gli- geçmeniz it'OP <'hncktedlr. 1sterseniz hu 
tahhiller hnkkıncl:ı diişünıliiklcrinizi ya
zarsınız. Tulurıılıı olrnnnı:r. dn şııyanı tn,•si 
yedir. 

Orta bv) lu, gene, sıhhati iyi, hassas "c 
:r.ekf, biraz mübalMtacı "e inatçı. Konforlu 

ve 1opl11 hı:ı~ııh sever. Yiiksek idealleri o· 

lan ve kendisini de bcRenen bir karakter. 

İradeniz iyidir, hart'.kctleriniz çekingen 

dcftildir .,.c bu bakımd:ın bir erkeğe bile 

hı:ıtırlaln billrsiniL Yalnız bu yfizden kır· 

dıktarınız da olmu$1Ur ve olmaktadır. İn· 

lizanıı da sevmektesinir. f~:ırct cttiliın 

kusurl:ırınu:dan vıızgeçerseniz pek cok 

mesut olurınınuz. Fazla iıııhal liııımı;a 
1ekr:ır müracnat ediniz. ıseı 1 ~ 

1 
er olurunıı b.ııllamıık slıe daha 

~~ 
1
11 

lellynr. Hnlbnkl hu suretle hareketJ 

J~d aırıanıen yanlıştır. 1'mltlerlnlıl kunet 

~u<l'erek muvnUak olmanın mOmkQn ol 
" rıa 1nanm:ını7. l!ınmdır. 

~~trok A ~ • 

n. 7'. ~. \'. K: 

Yaşınız 40 etrnfınd:ı. Hiinycce znyırsınır:. 
Bo)·unuz ela ortadır. Ruht bir sıkıntı için

de lmhındııiunuzu tahmin ediyorum. Tah 
minim doJlnı fo;c sl:ı:r bir sey:ılı:ıt tıı,·.siye 

ederim. 
Çiinkü zannının söre, nılıl ı;ıkıntmın 

sebcblcrl, yaşadığınız muhitin içindedir, 

-2G8-

.4ydın nalt'le s. ~ . \'. il: 

350 lirc;ıya 
otomobil 

lf • "·· 
•~aas · l lttı • ıntızamı ae,·er, el işlerine kabl· 7.onguldak Şe. Se. Er: Ondan uzııkl:ışmıık, sıkıntırlıın kurtulm:ık 

itin en kc tlrme yol oloc:ıklır. 

Boyunuz uzun ,·eya uzuncıulır. Herhol 
ele Jmı:ı boylu değilsiniz \'C orta boyd:ın 
far.in s:ı.>·ıla~nk bir boydasınız. ·ı:ıkrt işle· 

re oldultu «ihi ameli işlere de kabiliyetiniz 
iyidir. Yaşınız 20 elrafında olac.-ıktır. Ze· 
kanız i1·idir. Fakııt daha faıla fnkitaf ettir 

meniz mfimkOndüt. Şurasını söyliyeyim 
ki : 7.ekıinızdan hakkiJe lstlfadc etliğiniz 
,·.ıkialıır az dciildir. İşlerde cürelle ,.e a· 
1ılgan ıldilılintz. Bir işte mu,·nffaklyeti 
yüzde 99 saymadan harekete geçmiycn 

Plymut Kireaslea mark.ılı taksi oto

mobili. H . Paşa Demilj"Ollan matbaası, 
Ta.ıtire müracaat. ~tı .. tok iyi, faal, tutumlu nlmat- mlbtaJI 

• nıııa . il l. il Yet orta bo)·la. Şişman deiılsi· 

Orta boyluo;:unuz "t•ya bıındnn hiraz 
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A. U. 99!1: 

Yaşınızı otuzdan fa:zln tahmin ettim. 
\'aktiİe hc-rkese hrm:cmi\'l'n flü~ünre ,.e 

n111u1ıma1ıııımı_,t111 ... J111111111111111ıı~• 
ltırı:ı llttın hu iyi vasınarınız yanında lm
tG;ı1ı~'11•zıJan biri, hllhaıısa bir şeyin tefer 
lıJb:ık~ dikkat ekslkliAldlr, bu eksiklik 

'ta1tı 01 ~ daim1 cleAildir, fakat sık ı;tk da 
ıınl'o a ilnıckte<llr. nırnx rlıı lnatcı ılirfl· 
de in~uııu 7• Daha ıfo~rusu egas tah111tlnlz 
~r 1~ C•lık ''ıırım clıı bunu tadil eden di· 

llıQııı huvlımnız rlıı \'ıırdır. r.h·inme '"f' 

\'e ıo '11 nıe~elclerde iyi ,;e,·kfnİ7. olduıl ı 
} il~ 
•aıı 1 k ileler içinde p'izcllıftl daha falla 

fozln dn olabilirsiniz. Yapılış itibarile or

ta bir bünyeniz ,·ar. r.enı:sinlı. Ameli iş· 
h~re, el ile yapıl:ın ,cylere istldndınız ı;:ok 

iyidir. lşJeriniııle faalsinb, çalışmaktan 
- ı:ı:ıycyl, maks:ıdı elrie edinrcye kadar -

yorıılmnzsıııız. Kendi knbillyctlerlnize itl
maılınu: kuv,·etllılir. ileriye Rll kuvvetli Ü· 

mltleriniz vıır. Fukııl .son .ıamnnlardo rJoEl· 
rudan doAruya iş yilıilnrlen mi, yoksn 

rakipleriniz mi vıır ,.e hıı .seht'hılcn mi, 
bir ıııkıntınız nıen•ııllur. Sizde mtınl:ı:ı::ım 

cnhşnn bir memur hıı~!>..,lorı da ı:ıöriilü~·or. 
\'alnı:ı: biraz lnntcıı;ınız. Fikirlerinizde 

faıl:ıca ısnır ediyor!ilınıız. 7.aTinnmzı lm· 
aurlarınızı haşknlarına gösternırk fı;1rme% 

rcvklcrirıltlc elr·ıfınmlıı mızıırı 'rlikkoti 

cclhctrııiş olnı:ını7. liı:r. ıın. \'c 8l' Ol' Lu yiiz 

den o t.ırnl:ırcl:ı r.nıııiınl \'l' si7.c tnmıınıen 

lı:ı~lı hlr mul ıııc '.\.ışnmıs lıuhınııcaksını7.. 

Son senrlrrclr hlllı:ı ssıı 926 dan ılih:tren 

sizde cs:ı c; lı lalı n \'\ üllcr olmuştur. Hı•rkcsc 1 
bcn:r.cmı·k. hir i~i sertlikle değil ı:ııJılıkla 1 

hnllrtnıck liizumunıı nnlamışsınu:. HAliı 1 
miitc·h·ıkkim ,.c in:ıtcı ''asfını7. tomnmcn ı 
kaybolm :ıınokln lıer:ıher eskisi ne nazarım 

ınnhtcmel zarnrlıırı düşünerek muhtemel 
,.e mümkün bir kfır<lan sarfınnzar edebilen 
lıir karııkterdeslnl7.. Etrafınızın hakkınız· 
ılaki sözlerine fn7.la kıyınl't verlyorsumı1~ 
l.fıuhali vnzivetlcrinir. de eksik değildir. 

Cç 
silahşorlar 
Vuzımızıo ~okluğu 
dolayıslle reslmlt 

lıuıu 11~ 1:; arar Lir zllıni)·cı ikll!.ap r.>leıniş 
Un uzu ıla ~iiyllyclıill rim. 

llnşknlnrlle pek cabuk snmlmtle~mek biler 
o;iniz. Bu da bir kumr sayılabilir. Du tah
lillerim sonunda düşfthcelf'rinizl yazar· 
ı;nnız hakkınııda\i di:er düşüncelerimi 
tekrar yazarım. 

siniz. Hayatınızda rnu,:ıffııkiyet nliımctlcri 

mevcuttur. Bu tahlillere siz ne dersiniz? 

Diler hir yazı ıönderlrsenlı dahıı tafsl

ı:·ılı ıli!ter lrlr t:ılılil '.\'n!l:lhillrlrn. 

cok forkctmiştir. His ve heyec•n ,·e rici -269-

romanlarını· bu hafta 
koyamadığımız için 
ktlçOk okuyucuları
mızdan GzUr dileriz 

şeylere nliikanız 'ardır. Bir işin harlct 
şcklinr. de dahn f:ızla ehemmiyd ""t'rıneniz 
çorıık ı:n rl •nchtıccck huc;ııslyetl"rclen '":17.· 

Tnl.·. Apart. !: 
~foraz1 ıfonccrk dcreeede ileri hnss:ı'ii· 

~11U1"""""""'111111ııııı"'8nıı111nnını111mlllff' 
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!{ ' 111':;.J"''U h0nü~ 11UmiYorlard"ı. 

\'ftn;ı ll. t.ı- 1 .ır.m:ıEmı çok iyi bildiği se. 
ta\'J iylc: 

g~ - !dö=-y·ncr, dedi. haber aldığıma 
k:u-• 1 •1~n kardinalini bi'r tebUkcden 

~rl:nı::, öyle mi! 
~·en cevap \'erdi: 

Sit!- Cidden gayet b:ısit bir mesele 

ni_y~ N~ olursa olsun, bunu memnu
dınlı.arim /\ . 

li'ont;:adaşlarmın bir işareti üzerine 
Y Söze başladı 

~'U;- ıtadem ki maje!teleri emir bu-

l,~;rlar. iş~ hadisenin mahiyeti: 
t~l'ket on 1<11.r~trıali hazretleri Patisi 

ll'taJ< !~~den eve!, bizi maiyetine al. 
rirıi . Unda bulunan preM hazretle-
haır:~ra:et.e gclmiFlt'rdi. Kardinal 
kat P-ti;~•ne ancak ihtiyar up.ğı ref a. 
r11ı. b· ındE>n, pre~ hazretleri. bir.ıe, o-
~ !r nıUd 

huYurd 
1 

et refakat etmemizi emir 
r\ıı.in u ar. Biz de, kardinal hazretle-

OJ\u u !\azarı dik lcaUerini celbetmeden, 
r.o~:ı-n takip ettik. ÇUnkU bizi 

bu ·era~· ~ı>heaiz ~t ve vakarı, 
On .. atunıı.ı tasvip etmezdi. 

'Urn~c~.,cl\ l.ui, teyit e<Wr bir le. 

-Cok .. 
_Sa guı.el! Devam edin! dedi. 

fc!'gah ne Yolunda Fondenblöden Uc; 
d rness [fd k . ~tıb\r<' .. 

1 
c, a.ranlığın içinde, bır 

tı~·en lt <:tg tklar duvdıık. Bu. imdat is 
ıırdinau 'h . 

~raı n ı tıvar uşağıydı ... 
,._.neşeyle bat;ırdı· 

- ... a• "' . 
d~hn·., Si-,' Ve döğUş heyecanlı oldu! 

• · • Yleytn baka-- !:\ah J""• 
"e kartı; a ilk çıflıkta fleriye atıldık 
1"""1'. ısn:~hı. Yolun bir taratma c:eki
~ dört e9'7. k.-ndlmni ı-nvmak isti. 
~Ük n:Pvdıtrlıt ka?ıq döğfudü(für:ü 
;~•ctııı~ le rh~l hUmam etUk, J..i'lerdan. 
~tr biri ~Yle biri8ini vere vıktı. 
tı~Cllıılbı siıun tnideainl cıeı,~ı. Büayer 
'11 de kac;t.ı kataaını kırdı. Dördü.neli-

. Anu yarım saat kova.la-

1 

l 
1 

1 1 

-. ........ ----------
dımsa da. ~'Illmhynmıı.drm. Buııdnn 

sonra kardinale Sansa kadar refnkat 
ettik ve anrak gündüzleri seyahat e. 

deeeğine dair söz aldıktan sonra. on
dan ayrıldık. 

Kral memnuniyetle 
_Tebrik ederim, dedi, cesur ve mert 

asilzadelersinlz. Dojm.ısu o dört hay. 
dudun halini görmek isterdim: 

Bunun üzerine Rfşliyö de, nUfuz e.. 
dicl bir tavırla şöyle dedi: 

- Mösyöler, şükranıma emin ola
bilirsiniz. Sevgili kardeşim hayatını 
siz.e borçludur. Bunu unutnnyacağnn. 
Sire dost nazariyle bakıyorum '\-"e bu 
gUndcn itibaren. kardinal sarayının ka 
ptları size açıktır. 

Kral ilave ~tti: 
_ Lu\T kapılan da Öyle, mö.<~yölcr. 

Şimdi gidebilirsini~ Siz kalın karde
şim . 

Annai.'iin dört şö-:alyes1 dışanya 

çıktılar. dfü;iinccli ve endişeli nazar~ar 
la blribirle·ine baktılar. 

Şever sonlu: 
......_ Möeyöler. bu mesele hakkır.da 

ne düşünUyorsunw:? 
Fon\ray ooP,ırdı 
-- Şunu düşünüyorum ki. cidden 

c;irkin bir rol oynuyoruz. Vakıa Liyon 
kardinalini kurtartiık, fakat prensin 
hesabına değil. 

Biil!yE'r ilave etti: 
_ Bana öyle geliyor ki, bize bu ro

lü oyratnn prcnfl. cidden fı.lrip bir 
bir mahlfıktur. 

Livcrdım homurdanarak : 
_ &n de ru fikirdeyim ki. dedi. 

Ald!\tm'tkta oldu~muz krnl gayet ivi 
bir fn"'-''.IHt benz.l:ı.ro". Bi· ona knr·1 
Fuikaıııt tPı:eNx\sUnd,. buJunuvoruz. 
Bin.,.~'.\}n ·h. onunla tanışıp mııhairt 
\'C i\tifaU3rtT'a nail olmarnalı\'dık. Ar 
l·-:ırh!;lar. ridden fena bir va .. ivetE' cW~ 
tük! 

Dlğ"r üçü, bir aı!ız.Can -bağırdılar: 
- Bu. onun içindir. ' 

------------------------------------------------Tam bu anda, sert ve soğuk bir ses 
bağırdı: 

- Mösyö d'Aligr, artık saray nazı 
rı değilsiniz .. 

Saray nazırı, ker.disinc doğru iler. 
liyen Ri§liyöye döner ek mırıldandı: 

- Monsenyör! 

İki gün içinde Parisi terkeder ve 
Rivycrdeki topraklarınızda istirahate 
çekilirsiniz ... 

- Sllrgün! ... 
Kardinal sert bir tavırla: 
- Evet! dedi. sürUIUyorsunuz. 

Ye bundan daha ağır bir cezaya çar
pıl madığm ıza şükredin. Kralın sa
ray nazın eerefini kazanmış bir insan, 
devletin menfaati namına alnımı§ tcd· 
birler i~n kendisini mazur göstermeğe 
<:alışmaz, gidin mösyö ... 

Aligr, iki dakika evvel akıl ve ha. 
yale getiremiyeceği bu vaziyetten ve 
üstelik knllm "Çok güzel!,. şeklindeki 
teyidinden ezilmit ve bitmiş l:lr halde, 
sendeliyerck dı§&n çıktı. 

Bu sahneyi görmüş olanlar bir an 
hayret ve d~t içinde kı:ldılar. Ritli· 
yö, mühim bir oyun oynuyordu. Eiddc
tinden sapsarı kesilen ve kekeliyen 
Gaston. kardinale doğru iki adım ata
rak bağırdı: 

- Siz mi ? Söyleyin! Benim dostu. 
mu. benim bab:ı.mı, benim için her §CY 

olan o insanı siz mi tcv'df ettirdiniz? 
Rişliyö, bUtün haşmetiyle doğrul

du, hafifçe kra'!.içeye döndU ve ona söy 

lemek istiyormuş gib; cevap verdi: 
-Benim! 
Gaston bu cüretin kraşısında şaşa

lamış gibi bir :ı.n durdu. Sonra, bir
denbire, bağırdı: 

- Cizvit! Kwl Cizvit! .. 
Rişliyö hiddetinden sarardı, sa.kin 

fakat sert bir sesle: 
_ Monsenyör, dedi, hiç korkma

dan bana hakaret etmek teşebbüsilnde 
bulunabilirsiniz. Çünkü pek ala biH-

yorsunuz ki, kralın kardeginin tevküi. 
ni istiyemem! 

Kral Gastonun kolunu ya.kalıyarak 
bağırdı 

_ Bu ne'! Bune? Bura.ya gir.i:ı .kar
deşim! 

Ve kral, bu söılerlc beraber, kar
deşinide sürUkliyerek odıısına girdi. 
Kraliçe de, kardinalin muzaffer nuar
lan altında onları takip etti. Gaston 
kendisini koltuğa attı ve ağlamağa. 
ba.5l:ı.d1. 

Kraliçe de: 
_ Sir, dedi, benim sn.dık adamla

rımdan birine karşı alman şiddetli ted 
birlerin biraz hafinctilmesini, majeste 
lerinden ricaya geldim. Fakat duydu
ğuma bakılırsa ... 

On U~ilneü Lui: 
_Daha birçok şeyler duya.cakst. 

nuımadam! 

Diye bağırarak onun :ü7.Crine yürU
dU ve hiddeUi bir 8C81e ili ve et11i: 

_ Sizin Ornanonuzu ben tevkif et
tirdim, madam. Herkes, size sadık ol. 
madan evvel, devlete ve krala karşı sa
dık olmak mecburiyetindedir! Hem de 
bilmem ki, sağdan soldan toplanan bu 

kadar alçak ve hain, kellelerinin uçma 
smı sükfuıetle beklerken. tahtın yanı

na sokulmuş bir hainin kurtarılması 
~çin, bu kadar bilımü niyet ıgöstermeğe 
liiztim var mı? 

Gaston göz yaşlarını dindirdi, doğ
ruldu ve baştan ayp.klarma kadar. deh. 
şet içinde ürperdi. 

Kral korkunç bir istihza ile devam 

etti: 
- Size sadık ol:ı.nlar mı? .. Si7.e ~a

dık olanlar suikast hazırlıyorlar, ma. 
drtm, ve mademki siz onlan himaye e
diyorsunuz demek siz de ... 

An d'Otriş, ilihi güzel~ğiyle imti
zaç eöen şayanı hayret bir istihkarla 
sözünü kesti 

- Sir, görüyorum ki Fransa kra-
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liçcsıne hakaret edecclwın!z, bu hicabı 
krala ve zevcime değil, centilmene du
yurmamak istiyorum. Bunun için de 
sayfiyeme çekiliyorum ... 

On UçUncü Lui hidetinden çılgın 
bir hale gelerek bağırdı: 

- Hayır! SJzin sayf iyenize pek 

çok ziyaretçiler gelip gidiyoı. Burada 
kalacaksınız, madam. Derhal dairenize 

gidin ve emrim olmadıkça dışarıya çık 
mayın! 

Mağrur İspanyol güzeli tekrar o
nun sözilnil kesti: 

- Elveda, Sir! F:ula dinlememe 
vekarım müsait değil. Fakat, AVUL 

turya hanedanına mensup bir kadrom 
Fransa sarayında ne kUstahca muame 
le gördüğünü duyunca, bütün Avrupa 
hayrete düşecektir. 

On üçüncü Lui, bu tehdide miıkaee 
le etr.ıeğe vakit bul:ımadan, kraliçe dı
p.rınya çıktı. Gasto::ı, ·li'tUn vUcudiy 

le titriyordu. On UçilncU Lui asabi
yetle odada dolaşıyordu. Birdenbire 
lmirane bir tavırla: • ' 

- Kardinal içeriye gelsin! 
Dedi \•e kardeşine dönerek ilave et. 

tf: 

- Şimdi konuşalım, kardeşim! 
Bu esnada içeriye giren kardinı.1 

bir nazarda prc'lSin haleti nıhiyesini 
anlryarak müdahale etti: 

- Sir, prense, bana nHn hidet bu

yurdukfannı sormama müsaade eder· 
mlsi.~z? 

Gaston cevap verdi: 

_İtiraf edeyim ki, kardinal crnap 

Jarr, saraya, size kanır hiddet fçir.de 

geldim. 

Ve kardı"Ş·nın bir jest yaptığını gö 
,..,. illve etU: 

_ f!ft7o;fn Ornanonu;. fc:in rı,.~,. , ı::: 1r! 

llf§ltyö gizli bir tebc&Sümle mırıL 

- Ha §Öyle! Milkemel bir yola 
gelme!... ,,, 

Kral da, firara pek bcnziyen bu ge
rilemeden memnun bir vaziyette sor
du: 

_Eh! Şu halde, bu büyilk hiddeti .. 
nizin hakiki sebebini anlatın. 

Gaston ~vap verdi 
_ Sir ,ben tahkire uğradım ve ha-

li, intikamrm almmUj değildir. Ben. sf. 
tln karde';'iniz. dördüncü Hanrinin oğ. 

lu lY>n, en bayağı burjuanın bile elde &

debiJeceği tarziye veya tamiratı elde 
ctmi~ değilim. 

On üçUncU Lui kirpiklerini kırpı
yor ve (!··-taklarını ısırarak kardinale 

yan g-özle balnvordu. 
Gaston devam etti: 
_ E~er maı-ecıalm c!evlet nleyhine 

do1aolar çevirdii?ini bilmi~ olsavrl•m, 
onu ilk evvel ben tevkif eöerdim. Meş-

ru hiddetime, Om7nonun tevkifi sebe.. 

bivet vermlyeceğini siz d" ta.kdir eder
sin.iz. 

Rişlivö nl!zikane bir tavtrla: 
__ Prens hazretleri. maksatlarını 

ac;ıkra izah etmek llıtfunda bulunur
lar mı? 

_ Evet. Ga.cıton. cilnkH ~öriiyorum 
ki. ='-W~llı kardinale ~uboşuna kızı. 
yorsun! 

- Görüyorsunuz S\r. JQtfen sö,•lc 

vin kardinal: Trankavel adrnda h;r 
esk•im mua'limi ale\·lı;ne i'<i defa pi1·a 

vette bulunducmm do<rru de~l mi? Bu 
anam sözlı>rimi, ies+-Jeri ,.e harelr"t1e-

riv'e hüv\Llt bir sl'ç iFIPmiotir. Ciin\rU, 

h 0 nim kim olduğumu pek a!a biliyor. 
du. 

On iiqiincU Lui bağırarak sordu: 
_ Bu do<tru mu, kardinal? 
_ Evet. ~ir Prencı .,.,.,zrrt]"'· i .. tıı 

meşru si'·~vetlcriyle ciedi bir şekildt 
, 
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Gaston bağırdı 
- Halbuki Trankave~ hali yaka.. 

lanmamıştrr. 

Rişliyö krala dönerek: 
- Sir, dedi. İcap eden emirler ve

rilmiş ve tertibat alınmıştır. Eğer 

Trankavel henüz yakalanmamışsa, o
nun insan olmnyıp hakiki bir iplis ol
duğuna zahip olacağım .. 

- Görüyorsun ki, Gaston. kardi
nal. senin intikamını almak için elin
den .gelen her şeyi yanıyor. 

Gaston halfı küskiin tavrını muha. 
faza ederek cevap verdi: 

- Evet. Sir. Bunun ic:in de kendi
sine müteşekl{irim. 

Rişlivö, tebessümle devam ettl: 
- Monsenyör, e~er prens cenapla

" diln, Kurto sokağtnda bulunsaydı. 
1:- ..... 

Gaston, dehşet ic;inde ürpererek 
kc.rdina1in sözUnU kesti: 

_ Kurt.o Mkaı'bda mı? 

_ Evet, monsenyör. Orada bulun
S" vclmız. Altı kadar ölUylc bir o kadar 
<la yarnlı saymış olurdunuz. Bu, Tran 

kw~lin eseridir .. Kendisini yakalamak 
ilzere göndercW;im muhaftzlnnmı işte 
bu hale getirdi. 

Kral. tecessüsle ba~rdı 
_ Olur şey değil. Şu halde dedi~'i-

niz gibi, bu Tranknvel insan değil, ib. 
lisin ta kendisidir ... 

- Bu adam korkunçtur, Sir. Fa
kat elimize geçmekte gecikmiyecektir. 
Prens cenapları tatmin oldular mı? 

Gaston, artık bu defa, tamamiyle 
barışmış gibi bir tavır takınarak: 

- Çok teşekkUr ederim, kardinal, 
dedi. Bu tef eITtiattıw katiycn haber
dar değildim!... Demek kendi muhnf1z.. 

larımzı oraya gönderdiniz.. Bu hare
ketinizden ~on derece memnunum, ben 

de size mukabil bir hizmette bulunmak 

Ri§liyö hayretle sordu: 
- Bana mı? 
On UçilncU Lui gillUmsiyerek: 

- Söyle bakalım, dedi, kardinale 
nasıl bir hizmette bulundun? 

_ Sir maiyetime mensup dört asil 
zade, yeni kardinali kurtardılar. 

Rişliyö, t~kkür etmekten ziyade, 
heyecanını gizlemek için eğildi ve ür
penli. 

_ Sir, bu bana, majestelerini :ıriya.. 
retimdeki asıl sebebi hatırlatıyor. 

Mevzuu bahseWrnm bUyük cesareti 
gösterenler dört Anjeli astlzadedir ve 

onları mUk8.fatlandırmak için, kendi'e
rini krala takdim edeceğime eöz ver
dim. 

_Pek ala! Şu hade onları içeri a.. 
lm .•• 

Gaston kaprya koşarken. kral da 
kardinale dönerek alç.ak sesle ilave et
ti: 

_ Kardeşim, sizin kardeşinizi kut 
tarma.kla, sir.e hakikater hizmette mi·· 

Kardinal dehşet i~inde kekeledi 

_ Sir, majesteleri herhalde akııtsı
rma getirmezler ki ben •• kendi kardeP 
me karşı .. Böyle lir şey ... 

_ Susun kardinal. Bu çok sevdi' 
ğim asil insanm tehdide maruz kaldı
ğını bir daha duymıyaymı.. 

Bu esnada DUk d' Anju i~riye gi
rerek: 

_ Sir, dedi, işte mevzuu 'ba.hsettl' 
ğim astızadeler: dö Büayen, dö Font-
ray. dö Liverdan ve dö Şever.. F.ğet 
liıtfen müsaade ederseniz, meseleyi bif 
zat kendileri anlatacaklardır. 

Bu sadakat teminatı üzerine, dört 
şöYelw• ürperdiler. Kardinalin sert b& 

kışı öniinde de sarardtklannı hissetti: 
ler. HenUz gençtiler ve suikastın yanı 
Annaisin menfaati namına kabul ett!~ 
leri bu işte kendilerini birer bıı.ydu" 



tı verdugo 

'•z 111 : Honor6 de BALZAC 
"- li} • Daşlarafı 11 ine ille 
' ea11ı1n idamında hazır bulunmak 
'· ıeneral tarafından çağırtılrr:ış
~l Öblenne bir milfreze askerdi. 
~ lapanyallar, Marquls'nin uşak
~lırı8:'ıldığı ıııehpaJnnn altına. yer
~ itti ve bu k!b::.rca adamların 
~ • o zavalhlann ayaklarına de. 

~u. Otuz adım citede bir rttJlit 
~lt 

1 
hazırtanmıftı ve bir palanın 

sarı ıörUIUyordu. Juanitonun 
\ dt eti ihtimaJi düşünUlerek ceJ. 

~ &'etirllml,ti. Biraz sonra tspan
~1 · derin bir sUkdt içinde, birka~ 
~1~ ank seılnf, bir bölük as'<erin 
"- ttl Y11rilyUşUnU ve tUfeklerinin ha
'l rtlltUsunu i,ittiler. Vaktiyle 

Çeviren : Nurutrah ATAÇ 
tu. Marquise, Juanitonun artık cesa
reti kalmadığını anladı ve bir sı~yış 
ta kendini tararanm parmaklığından 

aşat'h attı. bsşı kayalara çarpıp parça 
landı. Herkes bunu hayranlık nf dalan 
ile kalı'tla'iı. Juanito bayılıp yere yu. 
\'arlı.nmıı,tı. 

Yart ea. .. ho4' bir zabit: 
_ GenE'rn1im. dedi. M'archand bıt

na. idıma ait bir ,,.ev anJath. ren eml
,...;...., ki tıiz bi.iylc· bir f;ey emretmemi1-
sini,.,dfr ... 

Genı>ral G ... t ... r ... ~ 
_ "F.fendiler. dedi. btr av sonra 

b~ ylb: Frans•:r. alle!i! İrı ;n aı!hvacağmı 
ve Pimdi b:7;1"" t~-n nyadn olduğumuzu 

un11tı•vor mt" ' •·z? 

HABER - 1JiflUll poetıu1 

SlNEMALARt 

IPU 
iA&AKYA 
"'tlll&ll 
rAN 

ill.U" 
jlK 
ft\KK 
\lHU 

BEYOCLU 
ı Kreutzer Sonat 

Deniz knhramanlart 
ı Çıplak melek 
ı Günet batarken 
ı Nis çlçell 
ı Trolka 
ı BethoTen Ye Bek!ır e'\"ll• 

ler 
ı Jki canlı adam, ve 

~eytan çeleıl 

a Rnmon• 
• Bildirmemittir 

Bildirmemiştir • • Saadetim sensin '\"e Ha
fiyeler kralı 

ı Blldinnemfftlr 
ı Memnu kafile Te itte 

bahrlyelfler 

~~Yanetin hazırlıkları nasıl bir 
ta butn dansıan ile gizlendi ise şimdi 
... hl n bu sesler, zabitlerin sofrasm 
\ ~ neteli teranalere kanşıyor
o "'1 . n gözler kon~ cevrildi Vt> 

llıtı b~ılenin biltün fertlerinin inanıl. 

Onun bu ~i'.,' n·jn~pn cıonra hİC' kim
!'e. hatta en k\i<'ük .. .,b;t bilf'. barda
~ıi.,1d ~arnbı kmek cesaretini göste 
retl'ledi. 

flJ!:RAH Profesör Zati 
temsilleri 

Sungur 

.\t~ı metanetle ge'dikleri görüldü. 
"arıı1 •!'da bir sUkQn, bir asudelik 
~h~ Yat.nız biri. renni bembevaz, 
~ol'd Perı,an, rahibin koluna daya
llJe f 1u: tahfp de yalnız onu, bütUn 
t\tıe ~!\de o gUn ölmiyecek olan o ye. 
Çalıııı~ daınr. dinin şefkatiyle tesliyeye 
~!llU1t~u .. Herkes gibi ce11it da, o 
ge raıı endı yerine Juanitonun geçme 
%i, il 01du~.ınu anladı. İhtiyar Mar

tl'lte1t ~ka.rıa1. Clara. Mariquita ve iki 
~rlldt 1:ieşleri ~idip siyaset yerinin 
?'ahı11 dıı çöktüler. Juanitoyu hep 

\''1'1ı\:.kediyordu. KütUğün yanma 
~ltiı> ~ zanıan cellat onu kolundan 
~~~etiı"alJ<:a bir şeyler söy'cdi: Hiç 

!"'ı ~int nasıl görmesi 18.znn gel
~ltla., tıyordu. Rahip, idam olu. 

~~" ' ' '8.hneyi görmemeleri için 
1~l' ~ rekmek istedi ise de onlar 

::a!ttt &....\t f spanvol oldukları için a
•er. ~J> hiç bir zaaf göstermedi. 

\· Ôtı~e nı 
e: "1ara kardeşi'le doğru atıldı 

k· "ltı 
1

1 f~ıa. aıttto dedi, bana acı: bilirsin 
a. ttı:u-etim voktur benden bat-. ' , 

b l'atll ~ 
\;idi~ ltrada bir adamm kOf}a.rak 
.. ttrcıılll1~\IY\ıldu. Bu gelen Virtor 
boYıtu1111 dı. Ctara diz çökmüş, beyaz 
Zabit -~UtU~n ~;zerine koymu.,tu. 
lltrıa &iltn arı kesildi, fakat onun )'&· 

"~Sesle: ek cesaretini gösterdi ve ya. 

ııe~llana \7a 
~ '&11t, h tınağa razı olursan ge-

• 8Ya.tını bağışlıyacak, de-

l'ıır:l>lııyoı k 

F, .. )"!1f•., ..ı'1, }ıı-.. ı f'C:to n hürm0 t cör-
mf'ı:: İn1> r"'.Ymı>n . fcınınva kr::ıhmn kPn
dicıi11e hi.- ı:o.,.,1p .. iİ"'"'"' olrırıı\{ F.1 Ver
~u~o ( !"t>lliit\ unve,,1n1 vermi~ olması
na r:t::.m0ıı :r,.1''\'""11;" fl.n T 4>0'nnes'in iqi. 
ni daima bir ke'1"r lwmirir. herkesten 
uza'< yasar ve nele nıdiren : ..... an fçinr 
~ıkar. Het'l<eslerl hflvran eden o rl
n'lveti. onun om11 .. ıq~•n'l At;r bir ytllf 
trlbi <-ökmü .. tiir: hir b 1 

.. zaman pecrini 
b'Tfl.km,,·an havn c 1p,.ınin yanma ~t 
mE'k hnltl·mı krnnnı<ı k irin. ikinci bir 
o~lunun diinya vn P'etmesini sabırsız.. 

lıkla h.,,ı.ı:vflT t"ibidir. 

1938 
Matbuat 
Almanağı 

ÇJK1l! 
Kütüphanenizin en güzel e.eridir. 
1937 yılının tarihi, en me1hur mu· 

barrirlerin makalalcri - Gündelik, 

haftalık. aylık gazete ve mecmualaıd• 

isimlerini ıördüiünüz bütün muhar.ir· 

lerin reıin1leri, iılatiıtikler, - faydalı 

bilgiler. 

Fiyatı 50 Kuruet:ur 
1111B!!!lft!i!ııt.1,ft!llln-•kll!!ı ı·a·p·~ıll!lıa·r•d!"a-ar·a·v:;:

Toptan tabf )'eri: btanhal BASIN 
KURU'\1U - Takıim. 

eız hekim, 
Dı.Muıal RamlAydı 

~. tı.kıp taııı. ta.bite istihfaf ve p.. 
· kalbinden gelen bir 1ee Muayenehanesini fakslm. Tallmue 

....._lf,.d· l'arlabatı ~d. URFA Apt. nma 
~ .. ..=- ... 1 Juanıtoı .. _,....,,_ "'-n. \'ict • dedi. oakle~. l'el: UM3 

~llıdr. O ~ &Jaklan ueuna Yll- Pazardan maadıs hergün: Oilederı 
~ de~ lt&ytt duyunca Mar· 
lı.~'kt nes, ıstırapla yUzUnU bu.. _1 •onra eaat ikiden altıya kadar 
~ 1ı'41.:: kendint alamadı ama 1 

--al&mett~ --------ı lttı-"8 
~':' 1'btı, ~~etıkardeştne sadece: :::Mnnecc:mwan:111:a mu"e••,:wmen=-e-:::s:I:: 

\ZAK 

'911.1.1 

111.Aı 

l lALK 
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AleJ gecesi ,.e Kanunsuz 
Şehir 
Kızıl lzdil"llÇ \'C Kartı 
Del' 
Blldlnnemfştlr 

Kornının ı,ı çok '"' 
J.abohtın 

AtcıJ tnhuru ve Slrlc)' kü 
çük prcnıı;es 

KADIKOY 

ı Kanunsuz şehir 
ı Loret Hardi Periler ıti· 

yarında 

USKODAR 

MahkCımlar kaleal n 
Ege manevrnlan 

BAKIRKOY 

rlfLTh'AUI Donanmıı ıeJfyor 

TiYATROLAR: 
rEPEBAŞil)ıfAM KISMI 

Bugün tatlı 
günüdür 

OPERET KISMI 

SATILIK, KiRALIK 

Komedi, 3 perde. Yazan An
dre Birabeau, Türkçesi M. 
Feridun. 

ER'l110Rtn. SAD1 TEK 
TITATHOSU 

Bu gece: (Kadıköy -

S:treyya) salı: (Ba • 
:arköy) çarpmba: (Uı 
kUdar) sinemalarında: 

İTAAT tLAMI 
Yeni vodvil 3 perde. 
Yazan: Musahipzade 
Ce111. 

p:BZADEBAŞl 

TURAN TiYATROSU 

"ııı.ı? diJe. ooy e iyi :miyim Juanito 

Bu ıece saat 20,:ıo da 
nnatklr Naşit ve arka-
1 11,ıan okuyucu küı;ük 
·emiba ve ıUtel Ynı·ye
csl. Hıılk gecesi: Loca
ır 100 her 3·er 20 para 
li 10 Kısmetinde olanın 
~şıAında çıknr komedi 

3 perdt' 1,,lllto -... ......... ctmıert ............ , •• I 
'A•-.:' kıs~: Ortak6y Taebuamak Palangada 25 

~~llhllun.llart numarada Doktor MUmtaı Gtınoy ----~~~~~~~---~~~ 
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: ~ ...... 1.farq,,ı,,'ahı ııoll ı:eln'e wu n ı ac ı: AK$ A M POSTA S ı 
'"hne~ ~l~tamım kanma bak- Dahiliye mftteba11111 I o"• E Ev ı : 
't'ıtb~eı-e dönd~ız ve hareketsiz sey- Dr4 HUseyln Usman lstanbul Ankara Caddesi 

~ttı \16 Dit-' elPtlTli Juanitoya dog'" LA il LOtlll t 4 7 e Pwl• .... u .. 1 ..... b•I tt• 
" "- t~ "'l!ı'U" bir Besle· i" ale apar tmı:tm • y 
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Telgraf adresi : ıst8f'lt>ul HABER 
.. ", &l\Pl1'Yo1la. d • kadar Teleton : 22459 vezı •••erı ıeıeronu~ uın 
~·~ı11 , -a~ul'I'> r •. edl, ılztn huzuru. az: mmanm."Ullm".::::n:=:=mm=:m=ı•j idare. ıı~n ı uuo 
~ıı ···· Ştnıdi ~ Anah o~lumu aziz • ı 
~r 'l\ır, ~ hl ~ta, hiç ~ktnme- Dok loı 

t ç bır gtinahm yok-

~·ilııa '~t J Hafız Ce aı 
il 'l'lne:;:ito. l'ahibtn koluna da. 1.AtKMt\N 11~1\IM 
~ ~ on::. geldifini görilnee: Dahiliv~ Mütehu:.111 

o._· BtltilnU emdim! diye Pazardan batık• ~1lnler<1• n~l•ı!l'n ~nn 
'fıı~"!! '-! 01'1d ... , 12.I lan i va ı kaıiAr ilıtAn ,., ;ı;.c "1v-.. ! 
~ t.:ı'~ ~ftı.ıı:...\~>ulunanlann hep roıunda 11041 numRralı rıu•ust ıuıtı .. uınttt 
":nt. •t.ıtı51 "'opa.rdı. Bu :rntlt. tıut&lannı kabul ..,., MAit eumıu1f'tl'I ırQr 

~!Mı.....~ ~ ~ek drllttil- ~" sahıltı .,. " 12" •uttıl'rt '1ııklkt fukıırıı''' 
~ rtıltıeıerını 1 •aıa.u.tur. lluayeneıuuıe " " taler• 

ABONE ŞARTLARI 

Sent!llk 
• •Jhk 
Saylık 
1 aylık 

TIUlll•• Eaı•lll 
J.400 Kr. 2.700 Kr. 

710 ., UM • 
fOO ,. 800 " 
110 .. 100 .. 

Sclıibi ıoe Neırigat Müdürü: 
Hasan Rasim Us 
B11aıldıfr I~' ( tANIT} MetlMUı 

ı' 
ı ı. 
'; 

l! 

lstanbul Komutanlıgı 
Satınalma Komisyonu ila·ıları 

Selımiye kı~la mm çatısmm tamiri i· 
halesi kapalı '%8IIla 26 ikincikanun 938 · 
Çarşamba günü saat 16 da yapılacaktır. 
Muhammen keşif bedeli 25110 liradır. 
Jlk teminatı 1884 liradır. Şartnamesi her 
gi.ın öğledı:n eV\el komisyonda görülebi
lir. lsteklilerinin ilk teminat makbuz ve 
ya melcfup1an ile ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 ncü maddeleQnde yazılı ve
sikalardan maada nafia vekaleti fen mü
dtirlüklerirlden ~lacaklan ehliyet vesika
l~n ile J>e~bcr ihale günü ~e saatin.. 
den. en az bir saat evveline kadar teklif 
JnPJctuplanru Fındıklıda komutanlık sa
tınalma komisyonuna vermeleri. (31) 

fıtanbu Levazım Amirliği' ı 
Satma1ma komisyonundan 

Harp Okulu için 1200 adet atlet fa
nilaıı 14. 1. 938 Cuma gUnü saat 15 de 
Tophanede iatabul levazım amirliği Sa
tınalma Komisyonunda pazarlıkla alm&
caktır. Tahmin bedeli 600 lira ilk te
minatı 45 liradır. Şartname ve nümu
ncsi Komisyonda görülebilir. İstekli

lerin belli uatte Komiay9na ıelmclcri. 
(347) ,(116) 

Ordu hastaneleri için alınacak bin adet 
yüz havlusunun pazarlı~a istekli çık
madı~ndan 11-1-1~38 Salı günü saat 
14 de Tophanede lst. L. V. A. Satmal· 
mo Ko. da pazarlıkla alınacaktır. Tah
min bedeli 900 lira, ilk teminatı 67 bu
çuk liradır. Şartname ve nilmunesi Ko. 
da görülebilir. isteklilerin kanunt belge
lerile belli saatte Ko. na gelmeleri. · 

(364), (38), 

Okullar için yatak kılıfı yapılmak Q.. 

zere alınacak olan 3912 metre bezin pa· 
zarlığına istekli çıkmadığından 11-1-
1938 Salı günü saat 14,30 da Tophane-

de lst. L. V. A. satınalma Ko . .da ~
lıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 1564 li· 
ra 80 kuruştur. tik teminatı 117 lira 38 

kuruştur. Şartnamesi ye nümunesi Ko. 
da görülebilir. lsteldilerin kanWli llelge
leriyle bclli saatte K. na gelme,terı. 

(365) (39) 

Ordu ihtiyacı için azami alınacak olan 
300 büyük ve 300 küçük bakır kazan. 
3000 bakır karavana 2000 kapaklı bakır 
bakraç 1000 bakır saplı 1000 baku' süz· 

geç 1000 bakır kevgir 1000 bakır yağ ta
vac:ı 13-1-938 perşembe günü saat 15 tl" 
Tophanede lstanbul levamn amirliği sa
tmalma komisyonunda kapalı :zarfla ek. 
siltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
56150 Jira, ilk teminatı 4057 buçuk Ji. 
radır. Şartnamesi 281 kuruş mukabilin· 
de alınır. Ve nümuneleri komisyonda gö
rülf'bilir. t~teklilerin kanunf belgeleriyle 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar komisyona \'ermele-
ri. (344) (&;67)] 
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SAÇ BAKiMi 
Gü:ıclliğin en birinci ıartıdl'l".. 

Nez e - rip - ve üşütmekten hasıl olan 
Ha tahklarda hallrınıza gelecek ilk isim 

Petrol 
nizam 

K<?pekJeri ve anç köklerini tedavi edeo 

tesiri mücerrep bir ila-;br • .... 
Dr. Abaraj 

Yeni muayenehanesini Beyoğlu Mis 
sokak No. 28 Marten apartımanma 
nakletmiştir. 

Baş - Diş - Romatizma Kadınların ay sancılarını derhal geçirir. 
Her nevi kadın, erkek ve çocuk da
hili füıstalıklanna bakar. 

Eczanelerden 1 lik . ve 12 lik amba!ajlarını ısrarla 

HAZIMSIZSIK 
H ayatta zevkinden inıanr mahrum eder 

PERTEV Karbonat komprimeleri 

1 
Cok. tcnıiz hi - K:ırbonattan ve toz karbonat almaktaki mü~külit 

göz önünde tutularak yapılmııtır. 

-----•-llİll HER ECZANEDE SAT ILIR. __ : ____ J 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3. üncü keşide 11 ikincikanun 938 dedir· 
Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
Bundan bac;;ka: lS.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 'e 10.000) 

liralık iki adet rniikfilat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce ki~iyi zengin eden bu piyankoya i:ıtirak ediniz. 

M. M. Vekaleti Deniz Merkez Saunalma Komisyonundan: 
l - Tahmin edilen bedeli 9000 lira olan 51 kalem et.:zayı tıbbiye ve mal

zcmci ihhiyenin kapalı zarfla münakasası 12-1-938 tarihine müsadif Çarşamba 
r.tinü saat 14 de Vekalet binasındaki KorrJsyonumuzda yapılacaktır. 

ı .- Şartnaınesini görm'!k isteyenlerin her g:.in ve münakasaya gireceklerin 
de mezkur gün ve saatte 675 liralık tçminat mektupları ve kanunun ikinci mad 
desinde yazılı }lelgelcriyle birlikte teklif mektuplann1 mezkur gür.de azami saat 
on üç bu5uğa kadar Komisyona vermeleri. Postada vaki olan teehhürle bu saat· 
ten sonra getirilecek mektuplann kahul edılmivecegi. (8571) 

.'11.1. M. Vekaleti Deniz Merkez Satmalma Komzsyonu Reisliğinden: 
l - 29-12-937 gününde kapalı zarfla yapılan münakasasına talip zuhur ctmi

) en \'i:: tahmin edilen bedeli 5640 lira olan 4 adet benzin motörünün pazarlıkla mü. 
nak~sa~ ı 12-1-938 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 11 de vekalet binasındaki 
J,omıs~·onumuzda icra edilecr:ktir. 

. 2 - Şa~namesini görmek istiyenlerin her gün ve münakasaya ginnek istiyenlc-
1111 de 123 lıratık teminatlar ve kanunt bclgclcriyle mezkur gün ve saatte komis-
) onumuza mürae<ı.atlan. (25) 

~ - 24-~2-937 tarihinde pazarlıkla yapı1a'l mun:ıkasasna talip zuhur etmiycn ve 
t wnın bcdelı 266700 lira olan 5000 ton mazotun ikinci defa pazarlıkla münaknsası 14 
1 937 tarihine mü!\adif cuma günii ~aat l ı de vckfüct binasında müteşekkil komisyo
ııumuzda yapılacaktır. 

2 -:- ~3 lira 34 kuruş mukabilinde şartnamesini almak istiyen!erin her gün, müna 
kasaya ıştirak edeceklerin de 14585 liralık teminatları ve kanuni belgeleriyle yeYmi 
ınezkOrda komisyonumuza müracaatları. (8703 

Ank~;a cadde "nde 
1
: 

kirahk dükkan 

Taklitlerinden sakınınız. . . . . . .... . ..... ' ... 

DOKTOR 
Necaettın Atasagun 
Her gün sabahlan ı.ckU buçuğa 

ak5amıarı 17 den 20 ve kadar Lfile 

U tayyare apartmanı.an ikhıci daite 

17 numarada hastalarını kabul eder. 

___ _.__...... -

1 

f 

ı - ~46 adet torba mu~mba Malatya Basmuduı luğundc "AhırlrnP1 

1 

da ııümunesi \•ardrr •• , f 
2 - Hurda inşaat malzemesi Toptaşı ~:*nncvinde. .. ~ · t 

1
0 dl{. 

Cinsi yukarda yazılı eşya 14-1-938 tarıhıne rastlıyan Cuma gunu saa eri f/t ,ı1 
ı:arlıkla satılacaktır. İsteklilerin mal \'e nümuneyi mahallinde görebile~ ~ 
zarlık için de muayyen gün ve saatte yüzd~ 15 teminat paralari;·le birlikte \j!· 
Lc\'aıım ve Mübayaal şubcsindcld satıı Komi,yonuna gclmelcri nan : ldP A 

(8630) ~ 

8 ıt yur unun altında (.ölen Fransı z k:tapçrsınm) ycrı >1r: a •• u 
. l ..................... :ı .. ·····---······:~ V k

. d · rkadaki Cumartcsı gun erı ye ·• ··--·---·-.--•• ·.·.·.·.·.·-··.-••• -•• --.. -·.·-·-••• •.·.-•• ·-.. :::===::::: l .-fll~ • .. J • 14 den 2U :, ............................ ...__ ••••• 

depoları kiralıktır. dar hastalarını parasız. Kurur •. Ha H D{thiliyc mütchnssısı l .. 1 Meccani muaY e' ~ 
B

. l t' 1 h ld cdilebi- beı okuyucularıru daku11on muka ı i=!.· llr. Hüseyin u·sman ı.ı ~r:ekönıybeTgünaal-laerlsam.aaatk 2Pdal~-d4' ~ .:- eş ırı mck S\lre:tiyle 150 metre munbbal.k bir mesa a e e r i vn.a ~.,, DP":..O""· 
• • r \·• nlerin V' k;t yutdu idatc rıc"' u "'"' miltacaatlcri. 1 b•Hnde muayene eder. Telef : 2:!953 l ıi Lilleli Lüt fil aparlı m anı 4-7 ye lı numarada Doktor ı.ııımW' ~r. 
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