
Bugünkü 

1 
Sayfadır 

Sene: 7 - Snyı 2f%5 15 lkincıkanun 1938 Cumartesi ııan işleri Tel: zo335 
================================================= 

Elektrik Şirketi 
18 milyon lirayı bulan 

Borcunu öde iyor 
Şirke , Nafıa Vek81etine dün 

red cevabı verdi 
Elektrik tirketi, bir kıınu halktan nl <!ığı fazla paralar olan 18 milyon liranın iadesine dair Nafia Vekiletinin 
tnırlnc i~~ uzun müddet ıürüncmede brrnkbktan sonra adeta kafa tular vaziyette bir cevab vermiıtir. Bu huıuı· 
takt ınalumat 12 inci aayfamızdadır. 

Tokyoda lngiliz elçisini 
ölümle tehdit mi ? 

Bir Japon muharriri, sefirin masasına koca bir han~er 

Am 
koyarak " Hususi mesajım budur !,, dedi. 

r"ka, Japon as-
r" ni n yağtnacıh-1 

'.r
4 
ğını protesto etti 

•ın A'd.rn, 15 (IJu usl) - Röyter ajan· korni crlıRine sevkcdıldığlni illh·e etmek-
f. 41'l~ 1 ok;> o muhabiri bfldiriyor: "Japon tedlr. .Azmak?ardan gcüm tuzları eleootl5rler 
.. l;!ıdıarrirl ~lokoıo VatnnQbl bugün Tok· Yağmaları porlesto bUyUk yıfjın yapıyor 

'l'lıı akı lngıUz sefirini ziyaret etmif n \'aşington, 15 {A.A.) - Hariciye neza-
btr~,ının üstüne bir kadem uzunluğunda relinln tebliaine göre, Nanldndekf Ame· 

•• _n}nçcr koyarak: J ı ı rikıın bü~ük elcisi apon n'lker nln siste-
Ja uııu'll mesajım budur!,. demiştir. mııllk hlr urctte Amerikan mallıırını yağ-

Tuz fiya Jarında 
yeni tenzilat \ ttlc ~on Domei aj:ınsı muharririn bu ha· madn de,·am etmelerinden dolayı Japon 

l'ıa~ rıi, lnJ:ilh: • Japon münıısehctlerfnln maknmlan nezdinde yeni bir protestoda 
l. 

1 lehinde sefı'rfn g ti ı t kd' t Haber aldıgvnruza göre, İnhisarlar ı n)Te n a ır e · bulunmuştur. 

eıJone bir fş:ıret olmak üzere Nanklndeki Amerikan konsolosu, Japon· idaresi, evvelce tuz fiyatlarında yaptığı 
\di&- bir kılıç hN1iye elliği )Olunda tefsir l:ırın Amerikan ikametgllhlarına girerek tenzilata zamimetcn bu sene ba§ında 
lı~~· Japon aJnnsı bununla beraber mu- ellerine seçeni nlıp götünnekte olduğunu mutfak tuzlcınıida yeni bir tenzilat da-

' 
0 rnn:ı~·cnc edilmek üzere polis bildirmektedir. ha yapmıştır. 

G a
Çty"n . Jraponi harmbino daiu"r.dibğer a7ıabderleri112 lineci .saryıfadad.ıirç. i n Bu tenzilata göre, §imdiye kadar 

verilen karar 
Bonoıann ahm, satımı devletin 
nurnürakabesi altına ahnacak 

t:ı 8Gn şeb 
il, tııaıı rırnizc gelen maldmata naza· 

'"ı ltıeseı Y~ VekAJeti ga)rirnübndil bonola
ttr "e csını ke llrme bir yolla hııUe ka

h rınıştır 
Qurııı • 

de bir ~a teheb hfikOmelin bonolnr üzerin 
ti Cdbir ol ,. ne bir 1 k ncntıının şayi olması ü:ıe-
3ı>tkQıA il l!O fJtStıl dfişkünJerinİll derhn) ha ''~Yona b 
1 

sıı olnn . nşlnmalnrıdır. Bu suretle 
C~·hınc d~ ~ll7.h·etın gııyrimfibııdillerler O· 

\• onml''>İ h " . nlc111 ~I mu temel ~orülmektt'dır. 
llıe>ı ı .. ,11 lll•lillk huono kn·mellerl vfiksel· 

' r J.' k . 
, • 0 ııt hu ühcllş honol::ırın 

gayrimübadılierln elinden çıkıp sermaye 
sahibi speküliitörlerin elıne geçmesinden 
başka bir şeye yarnımıınakladır. Bunun l· 
çin, Maliye vcklıletlnin, gayri mübadil bo
nolarını derhal esham ve tahvllAt borsası 
kotuna dahil etmek knrnrını verdiği ha· 
her verilm<'ktedlr. Jhı suretle bonolıırın •· 
lım ve satımı de\'letin mfiraknbesi altına 
girmiş olncnktır. llükl'ırnet bundan ııonra 
honolnrın nıısıl hlr şekil ile gayrimüha
ıllllerr. en fnzln fnyılnlı bir şekle sokıılnbl
leccı'!!lnl drrplı1 «'rlr<'f'klir. 

..-: Ynzıaı t UncUd• 

toptan fiyat olarak kilosu 5.25 kuru-

şa satılan mutfak uzları, badema 3,80 
kuruşa satılacaktır. 

İnhisar aofra tuzlariyle mutfak tu.z· 
lan hakkında ev idaresine nazım va.zi
yetinde olan kadın okuyucularımıza 

müfit olabilmek düşüncesiyle bazı ma
lUmat venneği faydalı bulduk. 

Sofra tuzu imalindeki hususiyetten 
dolayı !iOk ince ve akıcıdır. Tuzluklarda 

topaklanmaz ve daima kı.:.ra kalır. Bu 
keyfiyetten dolayı sofraruzda aofra tu· 

zu bulundurmak karlı ve zevkli bir şey
dir. 

Mutfak tuzlarına gelince; sofra tu
zuna nazaran daha iri taneli bulunan 
bu tuzun da, iriliği ve tuzluluk kabili-

yeti ıdaha fazla olduğundan yemekler
de kullanılması doğru bir şeydir. Çünkü 

alışkın bir el, bir kere !yarını bulunca, 

artık tuzun fazla veya enik kaçma.sına 
imkan yoktur. 

Bu tuzlar fabrikada tamamiyle fennt 
ve sıhhi şeraite uyularak, el değmeden 

ve tertemiz bir şekilde hazırlanmakta 
olduğundan fiyntça olduğu gibi, sıhhi 

bakımdan da diğer tuzlarla kıyas kabul 

etmezler. 

Bunun için bilhassa kadın karilerimi
zin nazarı dikkatlerini tuzların bu husu

siyetlerine celbeder ve kendilerine cid
den mükemmel olan İnhisar tuzlarını 

tavsiye ederiz. 

Sen slnod meclisi 

Günahkar 
papası tardett· 

Bugün Sensfnod meclisi, patriilın riya
setinde toplıınarnk, cürınnmcşhut halinde 
,.e günnh işlerken yııknl:ınan p:ıpıır. Dosl
teros'un ilki nıhıınlden tardını karar
laştırmıştır. 

Fransa da 
e A buhran sıqasz 

Kabiney· one 
kuramıy ca 

Blumun ve a Heriyonun 
Başve~il ol a
ları ihtimalleri 

daha 
kuvve lidir 

"Halk cephesi,, nln 
dağılacağı haberleri 

bazı mahfillerin 
temennisi mahiye

tinde telakki ediliyor 
Yazısı 12 incide 

Yeni Joabineyi te§kil etmesi kuvvetle 
mevzuu ba.h8olan H eriyo 

a. M. Meconsnırncıe 

Saadabat paktı 
tasdik edildi 

Cenubi Amerikanın bazı kıszm
olunacak larında se/aret tesis 

Büyük Millet Meclisi dünkü celacaind c birçok mühim meseleleri müzakere 
etnrlı ve kararlar vermittir. Tafsilat 12 inci sayfadadır 

ki gazeteyi aldatan 
sabıkalı Sami 

Hahcıoğlundaki c sede dair 
telgrafı bizzat kendisi göndermiş 

Halıcıoğlu vapur iskelesi önilnde 
.denizden çıkan cesedin kime ait oldu
ğu hlla anlaşılamamıştır. Morgda bu
lunan cesedi birçok deniz amelesi, işçi 
ler, zabıta memurları gönn:.iş, kimse 
t~iı edememiştir. 

Bundan iki gün evvel de iki gazete
de çıkan İzmit mahreçli bir telgraf
ta ı.:esedin ıabrkalılardan Altmdiş Sa
miye ait olduğu bildiriliyordu. Samiyi 
İstanbulda birçok zabıta memurlarının 
tanımamasına imkan olmadrğıru söy-

başka noktadan ehemmiyetle devam et 
tiğini yazmıştık. 

Dün mUddeiumumiliğe yapılan bk 
ihbarla Altındiş Saminin yaşadığı ve 
garetelere resmi ile telgrafları kendi
sinin çektiği anlaşılmıştır. Zabıta bu 
telgrafı bizzat Saminin gönderdiği ka· 
naatiniledir. Sami bu suretl kendisini 
ölmüş gibi gösterip zabıtanın takiba
tından kurtulmak istemiştir. 
Mıüddciumumi muavinlerinden Hile • 

met Soncl tahkikata devam etm :kte-
liyerek zabıtanın yeniden tahkikata dir. 

--------------------~~~~----~~----~----~---------. 

- l\"t o, artık ga::elt. okumaya mı başladım? 

- Dün. çocaba yü:. paralık f rndık aldım, borsa 
fındık fi11atlarrnda bir 11ükıelmı var mı di11c, 

haberlerine baklJl.onı.ı:ı.. 



2 

AKŞAM POSTASI 
Saltihi oe Nrı,;gal Miitlürü 

Hasan Rasim Us 
I DAR E EV I ı lstanbuı An kar• c•ddesl 
r-ı. hl•••• ı.tollMtlH. T~nl od_,1 toıooııet ıuııa 

Yazı işleri telefonu. 23872 
ld•re .. • : 24370 
ilin ,, : 20335 

ABONE ŞARTL.ARI 

So"elllC 

; -c~::: 
ı evı .. 

r.,.,,, •• 
'·' eD kr. T•o • 

•oo • 
110 .. 

Sivasa -----

,._,_., .. , .. ""' ••••• • 100 • ••• • 

lF11"Sli11SO~ 
lka~n ınesn ını n n 

asta~aısı 
Yazan : Şekip Güııdüt 

B AŞVEK1L Chautcmps, kabine
sınin istifasını verdi. Bu isti

fanın F'ransa Cumhurreisi Lebrun ta
rafından kabul edilmesile Fransada 
halk cephesine d.ıyanarak iktidar 
mevkime gelmiş olan ikinci Jtabine de 
tarihe karışmış oldu. 

Leon Blum kabinesi, mali projeleri
nin ayan meclisi taraf mdan reddi üze
rine iktidar mevkiinden çekilmişti. 
Ayan meclisinde çok zayıf olan halk 
cephesi, sağ cenah taraftarlarına mu
nis gelecek bir simayı bu ikinci kabi· 
nenin başına geçirmekle mali projele-

rini kabul etti~ebileceğini ummuştu. 
Fakat nekadar gnrib bir tecellidir ki, 
halk cephesindekiler, bula bula bu 
Chautemps'ı bulmuşlardı. Halbuki bu 
Chautemps kadar sağ cenahçıların si-

nirine dokunan siyasi bir hüviyet 
Fransada nadir bulunabilirdi. Chau
temps, maliyenin başına sabık nazır
lardan ve o sırada Amerikada sefir 
.bulı.:.nan Bonnet'yi geçirdi. Bu zat 

halk cephesine dahil bulunan radikal 
sosyalist partisi ekseriyet grupunun 
idealizmle pek bağlı olmıyan simala • 
nndandı. Leon Blumun mali projelerin 
de sağ cenah partilerine munis gele-

cek bazı tadilat yapmıya kalkıştı. Bu 
vaziyet komUnistlerin ameleyi muhte
lü yerlerdeki grevlcrM~rikine sebeb 
oldu. Da ha doğrusu komünistler Chau-
temps kabinesinin mali tdebirlerinde 
bir 11evi "irtica kokusu,, ser.diklerini 
vehmettiler. Bu sırada, kabinenin da
yandığı hal~ cephesi ekseriyetinin 

muhtelif gruplarında da Chautemps'a 
karşı bir itimatsızıık belirdiği görfil -
dil. Fransanın dış sıyasadaki prestiji
ni devamlı surette kaybetmesi de ka
binenin efkanumumiyedeki mevkiini 

sarsmaya başladı. 
lki numaralı halk cephesi kabine

sinin uğraştığı bellibaşlı meseleler 
~unlardt: 

1 _ Fransız milstemlekelerindeki 
kargaşalıklar. 

2 _ Fransada keşfedilen gizli ih· 
tilat teşkilatlan. 

3 _ Fransanın L_,histan ve KüçUk 
Antant devletleri ile olan münasebet
lerindeki değişiklik. 

4 _ Bitip tükenmiyen grevler. 
5 _ Bir tUrlU tedavi edilemiyen 

Fransız maliyesi. 
6 _ İspanya işlerine müdahale e

dilmesini istiyen komünistlerin de· 
vamlı tahrikatı. 

MUstemlekelerdeki vaziyeti düzelt

mek için Chautemps bir ali komic:yon 
teşkil edip başına sn.bık Başvekil Sa
:royu geçirdi. Fakat Saro Tunusun, Ce
zairin ve !<.,asın kangrenini tedavi ede
medi. 

Fransada keşfedilen gizli sağ cenah 
teşkilatları Uzerinde sosyalistler ve ko 

münistler çok şiddetli bir tedhiş tat
bik edilmesini istediler. Chautemps bu 
işte pek tenperver hareket etti. 

Fransanın dış politikadaki prestiji· 
ni tartmak için Dclbos'u seyahate çı
kardı. Fakat L<mdra konu~maların -
dan sonra birçok Avrupa merkezlerin
de yaptığı temaslardan hariciye nazı
n Delbos iyi intibalar toplıvamadı. 

KomUnistler halk cephesi hüki'ımeti
ne yalnız par1fımentodıı müzaheret edi
yorlardı. fakat glinliik her hadisede 
ve sokakta komünıstler daima Chau
teznpa aleyhinde r.ahşıyorlardı. 

Mfhracatı artıramamak. P"zar1nrı 
kaybetmek ve istihsali azaltmak şarti
Ie amele Ucretlerini yük<-eltmek .. ve 
"silhlarıtna için Hlzım~clen yilksek 
tahsisatı bulmak eartfyle vergileri a... 

p oo••:•••••••r.•a:•::J••••::•ı::ı•••r.:n:x:•-.. -=::=ıı ı 
rn~~;~·· ·· ·· ··· ·· ··- · ıı ı uı 

.. ıi 

111 Değil mi ? ı·i 
~ ' 
U Nereye g·ldeceğl ii 
ff: belli o. mayan lf . .. 
h t r 8 Dl Vü y ! li 
?1 Kndıkii,rtlıulc oturan lıir oku-H . .. .. .. :: yuc:mnuz ) UZI) or: :: 
fi "l~ıulıkoy JskcJc~indc trmıırny g 
I! hckliyol'dunı. Bit- Bostancı ta-anı- :: 
:! 'ayı geleli. O ~ır:uln 'npur lskt·lc· i! 
H .l o ynkla~ııııştı. .Acele IJir i~ için H 
Ü uzıltoımıgn knuar gidecektim. :: 
!: Bllctçire ıınrnyı uzattım. Xc zn. H 
fi mnn kaİkacuğım ordum. liızıl- g 
:: toprnğn bilet istedim. H 
H - Olnınz Unynn, dedi, \ 'Rpur l'R· U 
:: naşsııı, yolcu çıksm dn o z:ııı;nn H 
ii lıelkl dit·ckt gidt•ı·iz. Ona göre... g 
H Biletçi ile nramızda su ımıhn\·c- :: .. -. .. 
:: re ccrcynn etti: i: 
~i - Aı'Uhnrun direkt gidip ı:itml- g 
:: ycccğini bilmez misiniz? :: 
:: - mııııcylz! g 
·ı •• h - JClınhilir? U 
:: - Hareket memuru... H 
·ı •. .:. - O halde hnrckct memurunn :! 
H sorun, fiğreııln. :: 
~İ - O <ln şiııuli bilmez! fi 
:! - Nctlc.n? d 
.: l' •• :: - olcuyn ha~lıdır. Yolca tok :; 
H olursa ıllrckt glclmiz. Arkndnn ~e- :: .. :· ::Jccck olan nrnh:ı her ycr"flc Jstas- :: .. .. 
:: ron ynıınr. Ulrlnc.1 nrnbaysa her is- H •• c· H tnsyon<ln <lnrmnz. .: 
H A.rkndn. bir araba fillln yoktu. !! 
g nen de otmohllo hlnmeyc kendi- :i 
ii mi hiç '10 mechıır ncl<lctmiyor<lum. !: 
fi Bir doktor olsaydım, dcı'nck uni g 
:: bir ,·nzl~·ct JçJn trnnl\'ayn asla mü-~ 1f 

l 
J"af'nnt <'Clcmtyccc1ı:tlın. ! 

.\rnhalnrm dfrckt gitmC'sfnl nn
lıyoı·um. Fnknt hn tnkclir(lc nrkn- f: 
<ln hazır hlr nrn!•n hııhıwl11rulmnsı ii 
11\zım (fl'\~f) mi<lil"? Hn;nli, hının <la g 

1 knhul ede im. Fnknt hiç olmnzsn ii .. 
n <llrekt seferlerin lıclll olmn"mı ı-.. :: 

r 

i temek, hnlktnn bil' fC'rc1 olmak sı. ~ 
fntlrlo hnkk-Ym <lcl'Pfl mf? Yazık H 

H 
ki, hllcfcinln nnmnrnsrm tec;;lıit e-1! 
dcrnccllm; etseydim doğnıdım ıı . : 

1 <lol"..rruya şirkete mUmcnatta bulu- iı 
nıı<'nldım... H 

:::ı s:::::::::::::===::::-........... -:.-::::11..--:a :: 

zaltmak,, gibi ~ok garib formüllere 
riayet ederek maliyeyi tedavi etmeye 
memur edildiği için kabine apışıp kal
mısG ... 

tspa.ifya işlerln~ :müdahale etmemek 
istediği halde halk cephesinin müfrit . 
unsurları kabineyi bu hedefinden dai
ma uzaklatıtırıyor ve el altından İs· 
panynya yapılan yardımlar 1nğHtere
nln devamlı tazyiklerine sobeb olu
yordu. 

Görtilüyor ki Chautemps hiç de ba
sit olmıyan siyasi şartlar içinde çok 
zor işler başarmak vazifesini yüklen
mişti. Bu bir deha, azim, irade işiy
di. Chautcmps'da ise böyle bir kudret 
yoktu. 

••• 
Chautemps kabinesinin istifası ko

mUnlstlerin ve müfrit sosyalistlerin 
arzularına uygundur. Komünistler 
son kongrelerinde "hükumetin halk 

cephesi csnslarma uygun bir çehre 
göstermesini,, ittifakla taleb etmişler 
ve ''halk cephesi esaslarına uygun çeh
re gösterecek bir hükumete iştirak e
debileceklerini,, bildirmişlerdi. 

Acaba yeni kabinede komünist na· 
zırlar görecek miyiz? Görürsek, bunu 
halk cephesinin sağlaml~tığma, halk 
cephesi partiler.i arasındaki dostlu • 
ğun ve itimadın arttığına bir delil ad
detmemeliyiz. Chautemps'm istifa -
smdan evvel komünistlerle yaptığı 

münakaşa, kendisinin de bazı arka
daşları ile birlikte halk cephesinden 
ayrılmak arzusunu göstereceğini san
dırabilir. Bu takdirde halk cephesine 
girmemiş olan radikal sosyalist sağ 

cenahı ile Chautcmps hizbi ve sabık 

başvekil Flanden'in reislik ettiği de
mokratlar birliği arasında bir siyasi 
anlaşma yapılnbileccği umulur. 

Fransnda komünislle~in ifratı halk 
cephesinin mutedil 
kutmaktndır. 

unsurlarını kor
Şekip GONDUZ 

Yaşaniak Hakkı 
ROMAN 

Nazını Hikmet 
Don Pavlo Alvarcs hala anahtara bak 

maktaydı .. 
Antoniyo ayni çocuk sesiyle konuş· 

tu: 
- Beni burada hapsctmeğe hakkın 

var mı baba?. 
Don Pavlo gözlerini elindeik anah

tardan ayırdı. Geri geri kızının yanına 
doğru büsbütün çekildi. Tabancayı ce
bine soktu. Boşalan sağ eliyle kmnın 
terli, ıslak, üşüyen alnına dokundu 
ve sol elinc1eki anahtarı odanın orta
sına bıraktı: 

- Al aç kapıyı, defol! 
Donya Konçita, alnındaki kocaman 

elin altından babasının yüzünü arıya
rak: 

- Ne yaptın 0aba? dedi .. Ne yaptın? 
Pedroyu öldürecek .. 

Antoniyo odadan çıkmıştı. Sokak ka
pısının hızla açılıp kapa~ığı duyuldu. 
Don Pavlo Alvares şehirden gelen si
lah ve mitralyöz seslerini dinledi. Son· 
ra kendi kendine söyleniyormuş gibi: 

- Ne yapayım kızım, diye mırıldan· 
dı. Ne yapayım... Ben bitarafım. ikisi 
de kendi yaşamak haklan, kendi yaşa
mak telakkileri için dı§arıda, sokakta 
dövüşsünler •• 

Nine kahk~halarla giilüyordu: 
- Bir rüya gördüm çocuklar! Ne 

tuhaf bir rüya .. Ne tuhaf! Ne tuhaf! •. 

• • • 
IKtNCt KIS iM 

BiR RESSAM, BiR ALIM ve BlR 
DANSÖZ 

Don Pavlo Alvaresin resmen bita
raflığını ilan etmesine sebep olan hadi· 
selerden bir saat önceydi. Katedralın 

marifetli saati daha on ikiyi çalmamış-

tı. Ressam Don Rodrigo Katedralın ya 
nında ve Donya Mariyanın çiçekçi tlük
kanının karşısındaki kahvede oturuyor· 
du. Rcısam Dgn Rodrigo iki genç 

kadının ı.arasındaydt. Kadınla'rdlln ıbirl • 
Çekoslovakyalıyt:h. Ötekisi Danimar
kalı yahudi. ikisi de şehre yeni gelen 
bir revü heyetindendiler. Çekoslovak
h kadın uzun boyluydu. Çıkık elmacık 
ltemiklerinin üstündeki mahzun, sarı, 

gözlerinden ba~ka her yeriyle, adaleli ı 
bacakları, küçük sert memeli, geniıı gö
ğüsüyle delikanlı bir atlete benziyoıidu. 

Danimarkalı yahudi kızının ise çok 
kabarık, çok kıvırcık siyah saçları, bü
yük mavi gözleri vardı. Derisi eski bir 
el yazma kitabın kağıdından yapılmış 

gibiydi ve o bu sararmış kağıt derisini 
çınl çıplak soyarak rövüniln en kuzgu
ni siyah zenci dansözüyle step yapar
dı. 

Ressam Don Rddrigoyla iki kadın 
fransızca konuşuyorlardı. Danimarkalı 

yahudi kızı diyordu ki : 

- İçimde ancak öliimle halledilebi· 
Jecek bir sıkıntı var. İçimin sıkıntısı 

irili ufaklı parçalardan yapılmış bir mo
zayik gibi .• Bir tek sebebi olsa içinı böy-

le korkunç sıkılmıyacak .• Halbuki bir 
tek sebep yok. Ne bileyim ben, mesela 
tramvaya biniyorum. Tramvayın ca
mından dışarıya, sokağa, kalabalığa 

bakıyorum. insanlar ne kaldar çok, ben 
onlardan ne kadar azını tanıyorum, 
nasıl onlar benden uzak1 ben onlardan 
uzağım. diye düşünüyorum. lçim aıkı· 

hyor .• Sonra başka bir gün, mesela yü
zümü yıkarken, lavabonun aynasında, 

yüzümü görüyorum. Aklıma beylik bir 
sual geliyor. Niçin yaşıyorum? diyorum. 
Bu "niçin yaşıyorum,, un cevabını 

verebilen insan bahtiyardır. Ben onun 

Ton'i&cın ~mca 
ve hoırsoz 

cevabını veremiyorum. Ağlamak geli
yor i~imden •• 

Siz ihtiyarlıyacağınıza inanmıy-0r 

musunuz? Yani, babanız, anneniz, ya
hut yolda rastladığınız o küçücük, kan
bur, siyah elbiseli kadınlar gibi günün 
birinde ihtiyar olacağınıza sahiden 
inanmıyor musunuz? Bu meseleyi otu
rup uzun uzun düşündünüz mü? Yok· 
sa, sadece "elbette ben de ihtiyarlıya

cağım,, deyip, bunu çok uzak bir ihti
mal farzederek, ihtiyarlamak fikrine 
kendinızi, f arkınlda olmadan alıştırmış 
mısınız? Ben bu fikre alışamıyorum. 

Ve herkes gibi sahiden ihtiyarlıyaca

cağım aklıma geldikçe, içim sıkılıyor. 
İçimde bir ııes boyuna ''sora? Bu iş de 
oldu. Bu dansı da ettin. Bu elbiseyi de 
giydin, bu sabah ta kalktın. Bu erkek· 
le de yattın. Bu gece ide uykun geldi .. 
Sonra? Sonra ne olacak?" diyor. 

Sonra ne olacak? Sonra? 

Bilmediğim, beklemediğim, ak-
lımdan geçirmediğim hiç bir şeyin, hiç 
bir hadisenin olmıyacağınr biliyorum •. 
Sonra olacakların hepsi daha evvel ol
muşlara benziyecektir. 1lkönce benze
mese bile o içimdeki ses "Sonra?.,, diye 
sormağa başlayınca benz:iyecek.. içim 
sıkılıyor.. • 

Bu iç sıkıntısından kurtlursam iyi mi 
olacak? Bilmiyorum. Zaman .zaman 
bana öyle geliyor ki ancak içim böyle 
sıkıltlığı için bahtiyartm ve hayvanlar
dan ayrılıyorum. Çünkü hayvanların içi 
sıkılmaz değil mi Don Rodrigo?.,, 

Ressam Don Rodrigo cevap verme· 
di. Bazen onun da içi sikdrrdı. Rodrl
go, bilhassa ihtiyar dilencileri, 'arka 

sokaklarda sıska bacaklariyle koşuşan 

hastalıklı çocukları gördükçe müthif 
bir iç sıkıntısına ~üşerdi. • ' 

:ı;:skiden umumi harpte,;imdi Habe-· 
ıistanda olenlcri, ftindisfandd, Çinde, 
Afrikada neb(Jtlaşah, insan sürülerıni, 

Avrupa, Amerika köylüsünü, amelesini, 
hatta münevverini düşündükçe bir 
şeyler kırmak, bir şeyler. parçalamak 

ihtiyacını duyardı. Ve bu tahammül· 
leri korkunç, bu !(Ok ağır kımıldanan 

insan yığınlan o,ıu ümitsizliğe düşü

rürdü ... 

- Ne düşünüyorsunuz Don Rodrl
go? 

- Hiç .•• 
- Siıin de birdenbire içiniz sıkıldı 

galiba?. 
- Evet,. 

Demindenberi söze karışmayıp çıkık 
elmacık kemiklerinin üstünden acayip 
bir arzuyla Don Rodrigoya bakan Çe
koslovakyalı kadın soıfdu: 

- Siz sosyalist misiniz Ro~rigo?. 
- Hayır .. Ne sosyalistim, ne anar-

ıist, ne komünist ...• 

- Faşist değilsiniz ariıa değil mi?. 
- Nereden anladınız?. 
- Bilmem, benzemiyorsunuz. 

- Hayır, değilim. Hatta faşizme 

düşmanım ııinyorita.. 

- Ben de .. 
- Neden?. 
- Ukönce siz düJmanlığnruzın sebe 

bini söyleyin, sonra ben anlatırım. 
- Benimkinin sebebi basit sinyorita .. 

Zaman zaman benim de içim sıkılıyor .. 
Fakat ne de olsa bu sıkıntım, arkada
şımızınki gibi ancak ölümün halledece
ği bir sıkıntı değil. Ben hayatı, rengi, 
eşyanın şekillerini ve manasını, güzel 

kadın etini ve koyu şarabı severim. 
Sonra, iyiye, daha iyiye, güzele, daha 
gUzele karşı dehşetli bir hasretim var
dır. 

(Devamı var) 
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!e~ata daü 
Gene tercüme 
Q U Yakınlarda tercümeden şika
tikat.. ~-e.tıer çoğaldı: muharriri, ka
tibne U:Is.tı: kitapçı vitrinlerini bir ter
edıy 18lila.sına uğramış diye tasvir 
ler. :ıa~, "Ateşsiz duman olmaz,. der
içiııd u tddia da yalan değil ama igin 
birk e h~ylı mUbaliğa vaı. Topu topu 
da aç kıtap tercüme edildi· onların 
ııe:ru edebiyata zarar verdiği aöyle
eıe ~ı... Henüz muharrirlerimizin el 

rıp sokaklarda 
Ey ınuhterem ahali! 

latkıs Oku~u~ yerli mali 
~ ını soylıyerek dolnşmalanna lü· 

Yok. 
'l'ercu 
~ nıe salgınından ,ikayet, bir· 
telif ~ldan beri, bizim de beynelmilel 
ecrıeb· a~kını kabul etmemizi, yani 
kıta 1 dıllerden tercUme edeceğımiz 
ltı.eın~l~rıo muharrirlerine pa,;a ver
aflrd~ıı .•stiyenterin ekmeğine ... Yağ 
<:ak. .~1Yecektim ama doğru olmıya· 
hb ÇUnkij l'ürk muhllrriri ekmeğıni 
~et ıı Yemekte devam ediyor. O şiki
löy Onlara, fikirlerini bir kere daha 
c::~k fırsatını verdi, işte o kadar. 

lcı s·· en pazaı gUnkıi Kurun'da Hak· 

~e b:a Gezgin bu fikre itiraz ediyor 
tı.ad ın Avrupa edebiyatlarından ıs· 

1111 ~Y~. daha çok ihtiyacımız olduğu
tıllııd Yluyordu. Ancak makalesiniıa so-
bir ta, telif hakkını kabul etmemizin 
hak aydası olacağını teslim etmiş: o 
ili kabul edildiği takdirde bizim ye-

eserı 1 Oltrı.~ er ~ırakıp eskileri, bundaı biç 
1'rin el)ı yıl evvel ölmUg muharrir· 
~lu kftapıannı tercüme edeceğimizi 
l:ll a:or. Allah razı olmın! biz.im (ya· 

ı:ııııı 1~. rnukavelenameaine i~tiraki
diğı tıyenle!'in bir kısmının) bekle-

tııın ~ı asıl bUyUk iyilik de bu. Dos· 
Ul' akkı Silba Gezgin'e bir §eY söy
bıt;ıın: ben, telif hakkı vermeğe mec

hil'a~lrnayışımızm bit.de tercüme ede
~ltlttı~a hizmet değtl, bilakis kötülük 
~kltı a~aatindeyfm. Vaktile ben de 
bttt, Stiha Gezgin'ln fikrlndeydim; 
~bu mesele yeni ortaya atıldığı 
di11 Burhan Felek'le ve Fikret A
Old11e, gazete 11Utunlannda mfinaka.şam 
ladı~~nra onlann haklı <>lduğunu an
di b llakkı SUha ,..~•"'in benim şim-u f'kre ~ 
etıdişe!S~ i§tirak edişimin menf eat 
lctta'-~ 1 ile olmadığını da bilir, çUnkU 
tı 'U\!llara e rom veya gazetelere satılacak 
~iıı, bi~ıın var, ne de hikayem. Bila
~er kırn Yeni hikayeler tercüme 
ııa · 0rılar ı · · li, ed . çın biraz para alırım. Sa-
~i DA ebıyatı ve mütercimlik mesle

"'C:\'diği i . .. .. 
lir~ m çın soyluyorum: fran· 
ht1r hethang· .. 

ayeıe 1 gundellk bir gazeteden 
~arılar t "eya iyiden Z:yade kötü ro
~lri k ercUme edbilınel: hakkı bizim 
lı 1Ynıet· · t!rıarnı 1 ısbat edilmiş eserlere ça-
bittıe•a ıa engel oluyor. Maurice Le· 
\1 • ldau · ~a rıce Dekobra'ya. Allen'e 
\le onıard . 

l'nıerniı 
1
.an bıraz iyi~lerine para 

;.e kıtab azınıgelseydf guetelerimiz 
1(11"' cııarı 

• "Ulllla ınız belki • o masraftan 
l"trıel'di k içtrı - e.skilerl tercilme etti-

~_ l'ercu· 
<ıa ı meler· 
<Sa ~i oıurd ımtz de hiç gUphesiz da-

HABER - :i\ltşam poete.n 

ihracat tacirleri ecnebi 
rekabetinden şikôyetçi 

Burada çalışan ecnebi ihracat mUessesele rl k a z anç ve rgis ine 
tAhl tutulmuyor. TUrk ihracatçılar ise verg i Uailyorlar 

T acirJer An karaya 
müracaat ettiler 

İhracat tacirlt.rimiz İktısat vekaleti
ne çok mühim bir müracaatta bulun
muşlardır. Bu müracaatın :nevzuu ıu
dur: 

2395 sayılı kazanç vergisi kanunun 
2 inci maddesi Türkiyeden alış yapıp 
da ihraç eden ecnebi firmalan vergi • 

den muaf tutmuştur. Hatta bu firma
ların aldığı malların ambalaj ve ist ifine 
ait işlemeler burada yapılmış dahi ol
sa .. 

Aynı kanunun Türk ihracatçılarını 

gayri safi jradlan üzeri n vergiye 
tabi tutmakta idi. 3258 sayth kazanç 
kanunu ise Türk ihraı.:at tacirlerinin 
kazanç vergilerini b~yannameye tabi 

tutmuıtur. Bu tekilde şimdiye kadar 

Beyoğlu Halkevl 
tarafından 

Ses müsabaka
sı tertip ediliyor 

Beyoğlu halkevi büyük bir ses ve 
saz müsabakası tertip etmi§tir. Bu 
milsa:bakaya girmek istiyenler in ka • 
yıt muamelesi ayın on beşinde başlı
yacak \'e 31 inde bitecektir. 

Müracaat edenlerin sesleri mUtehas
sıa bir heyet tarafından tetkik edile· 
rek muvafık görülecekl~r müsabakaya 
iştirak ettirileceklerdir. 

Se.s mfüıabakası, 1 - Yalnız sesin 
güzelliğini esas tutan ve 17-30 yaşın
da kadın ve erkekler arasında, 2 -
Ses güzelliği ile beraber arsıulusal mu 
siki tekniği nazarı itibara alınarak; 3 
_ Ses giizelliği ile birlikte halk tür
külerini orijinalitelerini muhafaza e
derek okumaktan ibaret olmak Uzere 
üç CSMlı gru,ıa ayrılmaktadır. 

Müsabakada kazananlara halkevi ta 
tarafından hediyeler verilecektir. Kıy

metli ve mütehassıs kimselerden seçi· 
len jüri heyetl. mn~abaka etrafında ge 
niş bir progr"r' 1

··- "1 1lmaktadır. 

Vo'dau çıkan 
tramva y 

199 numaralı tramvay .uabası cf.in 
Eminönü durağına gelirken o sırada E 
minönündeki kavsi dönen vatman O s 
marn idaresindeki 57 sayılı tramvayın 

arka tarafına çarpmış, yoldan çıkması 
na sebebiyet verm'ştir. 

Vatman hemen fren yapmış, tram 
vay arabası bir müddet sonra yola kon 

muştur. 

ecnebi ihracatçılarla Türk ihracatçılar 
arasındaki vergi farkı bu suretle bils
b:itün büyümüştür. 

Şimdi ecnebi ihracat tacirleri ser
bestçe mal ihraç ederken Tiirk ihra

catçıları mühim bir yekun t~tan ver· 
giye tabi olmaktadırlar. 

İhraı.:at tacirleri, bu şerait altında 
ecnebi firmalarla hariç piyasalarda re-

kabet yapmağa imkan oıma~lığıru ileri 
sürmektedirler. Bu şeklin hi~ hissedil-

meden muayyen mevsimlerae buraya 
gelerek iş yapan yabancı firmaların 

m ümessilleri eline ihraç ticaretimizi 

geçmesi §eklinde bir netice vereceği 

iddia edilmektedir. 

Dünya şarap 
istih salatı 
aza~ıyor 

Dünya şarab istihsalatı seneden se-
neye azalmaktadır. Romadaki beynel

milel ~arab EnstltüsUnUn hazırladığı 
l!lon istatistiğe göre 938 senesi dünya 
şa.rab istihsalatı 140 milyon hektolit
redir. Halbuki, 936 C:a istihsalat 180 
milyolJ, 937 senesinde de 150 milyon 
hektolitre idi. 

Dünya şarab istihsaltının azalması
nın bir sebebi İspanyadaki dahili harb· 
dir. Şarapları ile meşhur olan lspan· 
yada istihsalit son iki senede yarıdan 
ziya!le azalmıştır. Bazı iktısadi sebeb 
!erden dolayı Sovyet Rusyada da şa -
rab imalatı azalmaktadır. Fransız şa
rapçıları, sarf etikleri gayretlere rağ
men mıtllarına son zamanlarda mah -
reç bulamamaktadırlar. Dahili sarfi -

1 

yatt.a fiatların bUsbütün düşmemesi 

için bu memlekette de şarab istihsa -
litı tahdid cdilmlı:;tir. 

A vrupada n getlrllen 
f ;zlk aletlerl 

Resmi mektepler için A vrupadan 
getirtilen fizik aletleri ile diğer ders 
malzemesinin gümrük muamelesi etra
fında sarih bir emir gelmediği için 
bunlar aylardanberj gümrükte bekli -
yordu. 

Artkaradan gelen bir emirde mek
teplere ait olan bu alitrn, gümrük 
resminin Uç ay için tecil edildiği ve 
bunların gimdiden, gümrüğü veril -
meden ithal edilmesi bildirilmiştir. 

Clçü ve 
tartı 

a letle ri 
M uay y en gilmr ü k

lt.'rd e o ldbal 
e dllebJlccek 

Ankara, 14 (Hususi) - Ölçüler ni

zamnamesinin değişen maddelerine 

göre memlekete getirilecek olan ölçü 

ve tartı Aletleri, yalnız Ankara. İstan
bul, İzmir, Mersin, Samsun Trabwn, 

Zonguldak gümrüklerinden geçirilebi· 

lecektir. 

NizallUlamcnin bu hükmü yann tat
bik mevkiine konulacaktır. 

20 ve 100 
parahklar 

Tedavülden tama
m11e kaldırılacak 
Cumhuriyet Merkez bankuı piyasa

da halen teda\•Ulde bulunan bronz bet 
kuruşluklarla, yüz paralıklar ve nikel 
kırk parahklarrn toplanması i~ine baş
lamıştır. Bu toplanma ile tamdmcn mu
vazi olarak bu paralann yenileri pi
yasaya çıkarılmaktadır. 

Hükumet yüz paralıklarla 20 para

lıkları tamamen kaldırmağa karar ver· 
miştir. Bunun için bronz yfü: paralrk
lar bu senenin son günü tamamen pi
yasadan kalkmış olacaktır. Merkez 
bankası bronz yüzll.iklerin miktarında 

yeni kırk paralık piyasaya çıkarmak

tadır. 

Ufaklık küsuratında yalnız on para
hklar kullanılacaktır. 

Eski beı kuruş, y:.iz para ve kırk 
parahklar 939 başından ve onparalrk
larla yirmi paralrklar da 940 senesi ba
şında tedavül mcvkiinden kalkmış ola
•.:aktır. 

Eski lnglllz mUste
şarlarındao Maffey 

An karada 
Etibankhı temasta bulunacak 

Ankara, 14 (Hususi) - İngiltere 
mü.stemlekat nezareti sabık daimi 
müsteşarı Maffey beraberinde bir mü· 
hendisle, bu sabah Londradan şehri· 
mize gelmi~tir. 

Maffey, Etibankla temsil ettiği grup 
namına temaslarda bulunacaktır. rı lrltab u; ÇÜnkU eskiler arasm

~~e ihu seçnıek için oldukça ince bir 
,. tı~.,. d Yaç vardır: bu zevke sahib 
-aı a elbet • 'lli 1Şnıag1 d te daha anlayışlı ve ;zE;.~----------- [·1):,_ .. J1.f 1 f -~(-] - - - -

atnıarcl iğerlerinden daha çok bilen 
ır. 

Nurullah ATAÇ 

tQ\ ~eşekkUr 
~ htretu b' 
'lıdllll k ır tedaviye rağr ...... :ı a-
~~ Sitıop ::bettıtimiz eşim ve baba
lıtı 4ııkara Ylavı doktor Galib OstU· 
~~ ~Uddet rıUınune uastanesinde yat 
lUtı tor flu!j(;l~naaında başta başhekim 
~l\r ~eaaı atk Capçı vlmak üzere bU
\le g llı~an g" a.daşlan ve hemşireler 
~r ~~l'l'et;e osterUen candan ihtimam 

"\il ve ce 
~~la 11tırnak 1• naze merasiminde ha· 
dı~1 .,. "e ;rn .... 

1
utfunda bulunmug olan 

• ar, - ek ark ~Ye tıa ve bu adaşlan ile ta.ru-
\tat1 ı:!tnıek acıınıza tel ve yazı ile 
tUı... ~llhte,.,. sura.•ne iştirak eden ze. 
~tıı ·-=meye 

~.-.... ayrı ayrı minnet ve ,. "''l.z 
~h 11'.tı sunarız. 

tcı. Oıtu,. Çocukları 
C:rizın Ataman, Afif 

Vatan, Kemali Vatün 

• YUNA:\' \'eliahdinin e\'lenmesi mü· ,~~ 
nasebetfle Reisicumhur Atatürk ile Yunan 
kralı arasında telgranar teali olunmuştur. 

• Reisicumhur ı\tatürk ile Suııılt Arahh 
tan kralı Majeste Abdülıiziz 3 lbnisuut anı· 
ı1ında kralın cühisunun yıldönümü müna· 
scbetile telgnırlar leııti edilml~tir. 

• Otobüs tahkikatına nil rezleke tamam· 
lanmı, ''e Dahiliye \'ekiıletinc gönılrrilmiş 

tir. 
• Mütehaım:ıı Pro~t şuhalın yirmi be· 

şinde lstanhulıla bulunncııktır. 
• Jlcyoğlu halkevinde açılan kitap ~er· 

gisi dün kapanmıştır. Sergi) i 27300 kişi 1 
gezmiş, 1500 kisi kitap kartı alınıştır. 

• Belediye, Tilnel ücretlerinin bugiinkü 
ikli:ııııdl şartlara uygun bir şekilıle indiril· 
mesi için teşehhü.,lcre ı;ıirişıniştir. 

• Türkiye. • fs,·Jı:re nr:ısın<IA hazırlana· 
cak ticaret muahedesi etrafında görüşme· 
lcr yapmak üzere bir heYet gclecek\ir. He· 
yet nyın yirmi dörclündc Anktınırla bulu· 
nacaktır. 

• Dört ar<l:ınlıcri Anıulolıınun mıılıtl'lif 

köşelerinde Türk kö~·Fisii ve Türk köyfı 
hakkıncfa esıı~lt lclklkler<le hnlıınan \'iyn
nalı k Hlın ıznzcteri Elirahel cliin meınle· 
keline ıtllnmllştilr. 

• Ankarada yap ı lacak ~·eni Kamutay 

binasının projelerini telkık etmek üzere 
iic kişilik lJir heyet Ankarayn gitınic;tlr. 
Bu~lar lwicreli, Jlolanılalı ,.e İngilizdir. 

• Siy:ıs:ıl bilgiler okulu son sınır talebe· 
sinden 90 kişilik bir ftnlP, sömestr imli· 
hanlnrından sonra lıir A'·rupa gezısıne 
çıkacak, ı:czı ·Ill'rline knclar uzayacaktır. 

• l-Iııl'{ bankası ,.e halk snnd ı kl:ırının 

scrnııı~·elcri hnkkınclaki knnun hiyilıosı 
Millet ınrclisi rııznaınesıne alınmıştır. Hü
k\ıınet s::ındıklnra 200 lıin liral ık sermaye 
ile işti rok cılcccktir •• 

• Belediye y:ıkııırln Galalad:ı bir turizm 
büro~u kuracaktır. 

• JJ:ılkın yolun lalnız snE; larnrıarını in· 
kip clınclcri iı;in, en·clkl nkşnm lstikliıl 
caılılesiııde bir ter.rflhe yııpılmıştır. tkin· 
ci lıir ıccrül•e rlnh:ı yapıldıklon sonra kail 
knr:ır verilecektir. 

• Bu yıl ıcrdiınan kmlroı;u gcniı:lclile· 

<'l'klir. Alın:ıcıık lerrfımıınlar arasınrln in· 
pifüre hilenlr.r lcrrih eclilccek rn erkek· 
ler<ll'n foıln k:ıılın lcrrüınnnl:ır :ılınacak· 
tı r. 

• ~rırk liiliinlrri konfernn~ı pazarlec;i 
günü Tophane köşkünde toplanacaktır. 

Konrcranslo IJulunııcak murahhas azala· 
rın hepsi lstanlJula (telmiştir. 

• Dcrnmsızlıkl:ırının mükerrer olduğu 
teslılt edilen dört ö§relmen İstanbul vilA· 
yeti inı:ıb:ıl komisyonu kararile istifa et
miş sayılmıştır. 

• Birinci umum müfettişlik emniyet mü· 
~a\'İr ınuo,·ini l\lusıar:ı Zonguldak emniyet 
dircktorliiğiinc tayin edılmiştlr. 

• Gayrimüb:ıdil bonol:ırı 18 liradan 21 
liraya çıkmıştır. 

•Zonguldak polis miıdürü Tevfik, birin· 
el ,;enci nıürctılşlik emniyet müş:ıl'ir mua
vinli/;inc tayin edilmiştir. 

• Güzel s:ınntlnr mimarı şubesi talebe· 
lcri ayın yirmisinde Edirneye gidecekler· 
dir. 

• Dolmabnhçeıleki tarih sergisini açıldı· 
l;ı 7 lıirinclteşrin 1937 cJen birincikıinun 
1937 sonuna kadar 42.407 kişi ziyaret et· 
ınlşllr. Bunlardan 13.555 f mektep talebe
!>idir. 

• Geçen hlr hafta içinde gümrük mu· 
hafal.!l teşkllı'ılı, ikisi ülii, biri yaralı altmış 
kaçakçı, sekiz yüz elli beş kilo gümrük 
kaçnjtı, on dört kilo inhisar kaçağı, üç yüzj 
rlokıız cJefler cignra kAltırh, eJli iki Türk 
l irası, lıeş tiirek. :ıllınış fır mermi, on yedi 
keo;im hııy,·anı ile on dokuz kaçakçı hay
vanı ele geçirmiştir. 

- -- $T";3-#t 

KURUN 'cia 

Z irai ist ihsalde 

o 

davıetçihk 

D EVLET :iraat işletmeleri kurum~ ka· 
nurıile, lııikiımelin :irai islihsalde de 

muauuen bir programla faaliyete geçmek 
uolurıa girdı'uinl söyliyen Asım Us dı'uor

ki: 
"Şimdiye 1 adnr hükfımet do~rudan do~· 

nıyn demiryolları ynpıyor ve işlctil ordu. 
Etibank \'e SiimerlJank \'nsıtasile lıü~ ük 
fabri"kalnr kuruyor, madenler işleli)ordu. 
köytnden Ziraat Bankası vasıtasile bu§
day nl:ırak ihracatla bulunuyordu. Dnha 
doğrusu llcnrct ve sanat denilen bütün 
istihsal snhalnrında mılll kalkınma icin 
lüzumlu olduğu halde fertlerin ''C şirket· 
lerin el sürmedikleri mühim teşebbüsleri 

başarıyordu. 
Yalnız cumhuriyet h!ikumeli memleke

tin zirat kalkınm:ısı yolunda do(lrudnn 
doğruya bü) ük müstahsil rolü alamıyor
du. llu da devlet elindeki mel'cut kanuni 
vasıtaların ' kifnyetsizlil(inden ileri geliyor· 
du ki devlet ziraat işletmeleri kurumu 
hakkındaki kanun devleUn bu sahada da
hi harekete ve raaliyete gecebilmesi icln 
icap eden teclıizatı vermiş oldu.,. 

Kurun başmuharriri, icap eden yerler
de yeni :iraal ifletme merkc:ltr,l l..'Uracak 
olan devlet teşl•lldlının memleketin lslilı
ıal hayalında geniş semt reli bir f aaliyel 
va:if tli alacağını ehemmiyetle tebarü:: 
ettirdikten sonra ua:ısına şöyle devam c· 
diyor: 

"Karadenlzin Rize - Hopa sahillerinde 
çay istihsaline ba,ıonabllmek itin hük11· 
metçe Gç yılcf:ınberi halk nrn!'\nda leşl'ik· 
ler ynpıldı~ı halele bugilne kaaar istenilen 
netice ııltnnmamıştır. Bu cay istihsali işi 
devlet ziraat işletmeleri kurumunun el 
atacağı mühim faaliyet mevzularından bi
ridir. 

Sonra mrmlekctin garp \'C cenap mıntn
kalarında milyarlarca yabani zeytin a§a
cı vardır. nusnne kadar husust teşebbüs
ler ile bir tnrın aşılannmı)·an bu mfl)·ar· 
larca njtnçlar tedrici surette del'lct ziraat 
işletmeleri kurumu va..,ıtasile aşılanabilir. 
ve bugün yalnız bir Midilli adasının zey
Un istih-;ali ile karşılaşamayan Türkiye 
zeytincili~i ondan sonra birinci sınır zeY,
tin mü~tnhsill derecesine gelir.,. 

CUMHURiYET, de 

Radyoda dram 
t e msi lleri 

P EY,Ur/ SAFA, al:törlcrimi:in mühim 
bir kusurundan bahsediyor:Sanatk6.r

larınıızırı bir çoyu,kelimelerc cümle ir:lnd• 
ki m~rtebesint, kuvvet ve kıymetini, ma
nasının birçok nüarıslarından birini tayin 
tlliren seı ifaclesirıl verememektedirler. 
Sahnerıin ışık, del:or gibi yardımcı un
l'Urları ve makuaıla bu kusurların gl:ltn· 
mesi münıkllndür. Fakat r,adyoda iş de· 
ğlşiuor ... Alulıarrir diyor M: 

"Rnılyoıla bu yardımcı unsurlardan 
hiçbiri yoktur. Aktörün jestini ve kıyafe
tini de göremeyiz. Bu defa biliikis, yalnız 
~es, çırçıplnk ve tek başına, gözümüze ait 
ıttıların eksikliğini tel1'ıfi etmek yükünü 
de üstüne alır. Sulınedeki cillllnrından ve 
yalılızlarındnn mahrum olduğu için, sade· 
ce, kendi snf ce,·hcrile bizi teshir edecek 
''eyıı nefrellen tüylerimizi ürperteccktir. 

Türk aktörü konuşurken, oparlör karşı· 
sında, çok dera bu ürpermeli duymamış 
olan var mıdır, bilmem. Vod,·ile kaçan 
hafi( komediler istisna edilirse, biraz. ma· 
naca zengin piyeslerde bu hal, hazan bir. 
rezalet derecesine cıkıyor. Kendimizi bir 
fert olarak bu çirkinlikten uzaklaştırma

nın kol:ıyı v:ırdır: Düğmeyi çevirir ve is. 
tasyQnu hemen dclflştirlverlriz; f:ıknl bir 
millet olar:ık, hııdullanmızın dışarısına 

ta~masından da endişe ettiğimiz bu sesle· 
rin yayılmasına razı olmak hiç de kolay 
deltildir. 

Şimrlılık radyoda bu nevi dram temsil· 
lerini dcrhnl paydos etmek ve yerini - bu· 
günkü gibi :ırasıra pek mfü;lehcen imala
rından tecrit edilmek şartiJe • hafif neşeli 
komedilere nrmek şarttır. Dunu ins:ın 

sesinin, tiyatronun, edebiyatın, inşat ,.e 
hitabet snnalinln, en nihnyct rndyonun 
haysi~·cti namına ayak diriyerek istiyo
ruz. Profesyonel veya amatör, hugünc ka· 
dar mikrofon önünde dramatik sesler çı
karan aktörlerden hiçbiri çekilir şey de
j!il.,, 

AKŞAM' da 

Hayu perver 
h islerim iz zeval m i 

buluyor? 
D IKKATLER sillununda şöyle denill· 

yor,: 
"l\ledenl şehirlerde, türlü türlü içlimat 

sefalellcri önlemek için türlü türlü cemi· 
yeller kurulur. Bilhassa kadınlar hunlarla 
allikn<lar olur. lmkiin bulan hem par.ısını, 
hem mesaisini nrir; bulamıyan da hun· 
lordan :ralnn: birbini ..• 

fo;tanhulcfa karlınların kurrlıığu bir tek 
cemiyet oldultıınu, onun da seneden sene-

.(L{U/tn şay/ayı ,eviriniı).. 
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Mezar t ı Londra 
aş arına lstanbul yolu 

numara kon uluyor' inşaata iyi havalarla 
• beraber başlanacak 

Belediye tarnfındnn teşkJI edilen bir znrlıklar "kohirlcrln nakli,, suı·ctile knl· Alakadar memleketlerin el birliği ile 
komisyon memleketimizde ~imdiye kodnr dırılmıştır. nu arodn şe.lırin !cinde bulu- ikmaline ~alıştıkları Lon.dra _ İstanbul 
yepılmrunış bir işle meşgul ohnokladır. t ·ı ı ı b" k ",.. -k ı nan orı ıe ııın o muş ırço vuyu . s ma· asfalt yolu inşaatı hayli ilerlemiş bulun-
Bu komisyonun garip vazifesi şehir dahi· lnrın nıezar1orının kaybolduğu ve bizde 
lindekl mcznrlıklan gezmek ve mezar tnş- maktadır. Bu yol hakkında geçen ayın 

lezyint sanatlar veyn edehlrat b:ıkıııııııdoıı 
lannı okuyarak numnralnmnktır. \'azılış yirmi yedisinde Peştede bir ıkonferans 

kıymetli birer mevki almış mezar t:ışln· 
tarzları dikildikleri tarihe göre değişen d k trı_,ı,l'l"rt'.ıŞ, vaziyeti tetkik ~tmı"•ti"r. 

rının ort:ı an yo olduğu görülmOştiir. :s 
bu taşlardaki kitobclerl okumak hlr hııyll Kongrede memlc;ketimizi yollar müdür 
miişkfıl olduğundıın iş gayet n~ır llerliyc- Beledi;rcnin meı:nr tnşlarını nurıınralnmnk _ 
bilmektedir. istemesi bir dnlıa böyle bir vaziyetin te· muavini temsil etmiştir. Toplantı neti-

fü·kafln belccliye nrnsındnkl pürüzlü kcrrürüne mnni olmok jc{ndir. cesinde yol in§aatını devamlı bir şekil-
mcselelerln halli işilc meşgul olrın hakem Kitabesi okunan mezar lıışlarınn bir de kontrol etmek ve hüku:netler nez· 
heyeti şehir dahilinde 'Ve haricindeki me· nıımıırn konulrnııklıı ve sonrn bunn uörr dinde ~.:ap eden teşebbüslerde 1>ulun-
zarhkları klimilen lıclediycye "ermiş bu· clrftere scririlıncklcdir: mak :izere daimi bir komite beçilmiştir. 
lunmakladır. Delcdiyc, şehir pliinınıa zn-ı Belediye, hüyiik simnlarıı ııll k:ıhirh•ri Bu komite kendisi için br program ha-
rurf t:ılhilmlın:ı söre hu mezarlıklardan taşlarile birlikte hali ıı li<ile lincirlikuyu 
moh·ım l1ı·r 1··smını knldırncaktır. ""·ı·tc- 1 ~ d ı k k zır1amıştır. ıu .ı.• mezar ıl'lın n ııyrı ııco · ·ısııııı nalıiedccck-
kim şimdiye kadar birçok şehir ctahfli mc- ıır. Londra - İstanbul yolunun bize ait 

Deniz Bank müdürü 
tahlisiyeyi gezdi 

"Memurlardan kimsenin işsiz 
kalmamasına çahşacağım,, diyor 

Deniz Bank umum müdürü Yusuf 
Ziya bankaya bağlı müesseseler üzerin 
de tetkiklerine devam etmektedir. Yu 
sur Ziya, dün deniz yolları ve liman iş 
letme idarelerini ziyaret etmiş, bu mü 
csseselerin vaziyeı ve faaliyetleri ctra 
fmda müdürlerinden izahat almıştır. 
Bu arada1her iki müessesedeki şefler u 
mum müdüre takdim edilmişlerdir. 

Deniz Bank umu mmüdiirli bugün 
de tahlisiye idaresini ziyaret etmiştir. 
Kendisinin tetkik etmekte olduğu mües 
&eseler, teşkilat, faaliyet ve ihtiyaçlan 
üzerinde umum müdlire birer rapor tev 
di etmişlerdir. YU1ıuf Ziya deniz fahri 
ka ve havuzlar idaresiyle akay işletme 
sini de ziyaret ettikten sonra tetkika 
trnrn ilk safhasını ikmal etmiş olaı.:ak
br. 

Deniz Bank umum mUdürli .diln bir 
mwharririmize Deniz Bank üzerindeki 
mesaisi ctrafmda ~u sö::leri söylemiş 
mi~tir: 

tır. İyi çalışmak ve muvaffak olmak i 
çin halin icabına göre, ya bu mUessese 
Jeri birer şirket halinde ve müstakil bir 
vaziyette bırakacağız. Yahu.dda İstan 
bul şubemize bağlı birer servis haline 
koyacağız. Bunlar, vaziyeti iyit.:e kavra 
radıktan sonra karar vereceğim şeyler 
dir. Ankara mrkez teşkilatı ile İstanbul 
şubesini nihayet iki ay zarfında kura 
rak faaliyete geçireceğimi umuyorum. 
İş mühim olduğu için acele etmemek la 
zımdır. 

Bankanın idare meclisi aza1anndan 
biri ile mürakibi deniz bank umum heye 
ti tarafmdan seçilmi§tir. Şimdi idare 
meclisinin ıreisi ve bir azasını iktısadı 
bir azasını da maliye vekaleti scçcı.:ek 
tir. Bu suretle reisten maada umum 
müdür de dahil olduğu halde .dört aza 
u olacaktır. 

Denizbanka girecek memurlarla 
yakından ve bizzat mşgul olacağım.. 

Kimsenin i§siz kalmamasına, gadre 
umınam~~na -ç4lışaçağun. Tabii, ka
nunen tekalitlrikleri zamanr gelmiş o
lanlar hakkında kab eden muamele 
yapılacaktrr .,. 

kısmr Balkan yollan içinde en iyi kı
sımlar arasına gitmİ§tir. Bu yolun İs
tanbul - Lüleburgaz kısmı tamamen 
asfalt olarak yapılmış bulunmaktadır. 
Kusursuz: bir şose halinde olan Lille
burgaz - Edirne kısmı da 939 senesi 
nihayetine kadar ikmal edilecek. bu 
suretle hududa kadar olan Avrupa yo
lumuz tamamen asfalt olarak inşa edil 
miş bulunacaktır. 

Havaların güzel gitmesi Uzerine İs
tanbul - Edirne asfalt yolunda taş kır
ma işine tekrar başlanmıştır. Yolda 
umumi faaliyete martta başlanacaktır. 

Bulgarlar da Londra - İstanbul yolu 
nun kendi topraklanndan geçen kısmı
nın inşasına başlamışlar.dır. Bulgarlar, 
Sırbistan hududundan başlayarak §İm
diye kadar 50 kilometre yol yapmışlar
drr. Onlar yollarını beton temelli ola
rak ve daha esaslı bir surette yapmakta 
dırlar. Bulgaristruıdaki yolun yapılma
mış olan diğer kısmı çok bozuktur. Ö
nümUzdeki bahara k .. dar bu yoldaki 
arızalar düzeltilecektir. 

Parf s serghd illmi 
Dnimn yenilikler peşinde olan Sakarrn 

:;iııemosı müdüriyeti pek yakında, )'nlnız 
kendine mfinhasır olmak iizere: Parlı Ser· 
gisi'ne ait Fransado l'npılon ycgdne filmi 
gösterecektir.Bir ır;aat,hnyran kalan sözleri 
niz önfınden Parls sergisine şeref \"eren 
lıarikıılnr sec:ecektir. 

1'm·yonl:lr, snrlp ~eyler, ihtlnı1ar, fişek 
nıcmlerl, cı;-tenceıer ... ilh.. tomnmllc :o;izc 
gösterilecek lir. 

l\filyonlnrca kimseler, bunu görmek :fcin 
yorgunluğn, sıkıntılara katlanmışlnr, avuç 
larln para sarfctmfşlcrdir. 

t .,. 
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iki ton don yağı1·~-au-·yük·R-ej-isö•r K•ıN•G•v, .. ı>0~1t 
" Halis Halep yağı ,, diye un ölmez §aheseri 

satılacakken ~ 

Belediyece gUrUIUp TEKSA_., 
boyandı Fedaileri 

Dün Beyoğlu ·nuntakasında belediyt' B:uı. rollerde: Fred Mac ~ 
yasaklarına riayet etmiyen 40 kişi tu -ıs ~,, 
tulmuş. 52 kilo ekmek, 35 pJsta, 142 JEAN PARKER- JACK O ,. 
kurabiye, 81 çörek iniha di!miştir. Kırmızı derililer ile Amerikalıll'WO. 

Fatıh mrntakasrnda ye•ti kişi ecza rasında bitmez ve tükenmes .,Jf 
Iandrrılmı§, 19 kilo ekmek müsadere e davası görülmemit mu~ 

dilmittir. A L K A z A R 
'Eminönünde 22 kişi tutulmu§. beş 

dilenci yakalanmı§, 52 kilo ekmek mü Sinemaamda devanı eıdiyot·. 
sadere cdilaıiş. 1922 kilo,don yağı boya ıı Bugün saat 1 de talebe ~tPıe" 
katılmak suretiyle yenemiyecek hale ge Her yer 25 kurut 

tirilmiştir. •••••••mm••••llll!I•·~ 

~.imamfimiili ~ H E R A K Ş A M ~ 
... __ _ 
····· .ıa:n 

~ S·AFi YE 
caddesi i .... .... ... , 

:::= :::: 

Beyoğlu lstlklAI 

Eski Ambasadör salonunda . ... 
~m S. Atlllanın yeni Karadeniz 
i!ii 
!ıl~·::-:••••••••••••:1•••••••••••••••••-••• ... •••••• .. •••••••••••111::••••••• ......... !!!!•••n•nsm 
!!i!:::::::!!.:Z:i:ii::.'iiiili:=iiiiiiiii:=r:::::r::::.::!::-C::::i:5iiii5•:iii!!:i5!ffi!9::n 

revUsD 

Bu pazartesi akşamı 

SAKARV A sineması 
~~maın CHARLES BOYER 

ve saı ışınların en güzeli JEAN AR1 HOB'P 

BiR SAADET GECESi 
Mükemmel filminde takdim edecektir. Biletler evvelden 

Telefon: 41341 

Kederlerinizi unutmak ... Hot iki ıaat geçirmek lıteraeniı 

eugon SAKARYA sinemasında 
" (ALMAN BULBOLU~ . Utif, tatlJ, muhrik ve em.ahiz aeıli 

ERNA SAC K'ı 
en ten Viyana operetlerinden biri olan 
• 

''- Kurulcın müessese bir banka ol 
maktan ziyade bütün deniz işlerini ihti 
va eden bir teşekküldür. Bu itibarla 
şimdiki halde yabaıt:ısı bulunduğum 
bu işi kavramağa çalışıyorum. Beni bu 
makama getirm~k suretiyle hakkımda 

gösterilen iltifata Hiyık <ılmak için çalı 
şacağım. 

Ha rlclye hususi 
kalem mildilrilnUo 

kızı nişe~ landı 

N Siz, bunu, 'kolluklarınızrla rahat rahat o· 1 
turarak cfiz'l bir parn mukabilinde seyre· ll••••••I 
deceksiniz. 

ÇiÇEGI_.. 
:::> 

1 s 
Filminde görünüz ve dinlcyin.i:a 

Dı:.niz Banka girecek müesseselerin 
vaziyetlerini yakından tetkik ediyorum 
Her müessese bana birer rapor veriyor 
Bu tetkıkatımrn ve rantabilite hesapları 
nın vereceği neticelere göre bankanın 
teşkilatını kuracağız. 

Tetkikatımın 15-20 b'fin kadar sü 
receğini tahmin ediyorum. 

Müessesenin banka muavinliği için 
11 bankası müdürlerinden Tahir Kev 
kep intihap edilmiştir. Bu arkadaşın ay 
nca tstanbulda kuracağımız teşkilata 
mildürlük etmesi de muhtemeldir. Dj 

ğer itletme ve teknik muavinlikler için 
de bu tetkikatını Sirasında bır karar ve 
receğim. Muavinlerim benim en yakın 
mesai arkadaşlarım olacaklanndan bun 
Iann şa."'ııslan üzerinde ç-ok düşünllyo 
rum. Bana bir çok :nam.zedler verdiler. 
Bunları da ayn ayn tetkik etmekteyim. 

Bankanın merkezi Ankara olacaktır 
Fakat biz merkez teşkilatmC.an evvel 
İstanbul şubesini kuvvetli bir surette 
kurmak istiyoruz. Tetkikatıı:ruzrn vere 
ceği net1.:elere göre, bu şubcni:ı faali 
yet veçhelerini tayin deceğiz. Bankaya 
ilhak olunan müsseselerin vaziyetleri 
de tetkil:atımrn sonunda belli olacak 

()avet 
l'ılliscl• lklisol ııe Ticaret m~ktebi me-

:u rıları rıa: 

Mektebin 55 inci yıldönümü müna
sebetile 16-1-938 Pazar gilnü saat 
14,30 da mektep binasında yapılacak 

kutlulama me,ıasiminde bulunmanızı 

diler. 
Mektep Müdinyeti 

2ıııııııuııııııriııııuıımııııııııınuırııırıııııt111ıtt111 1fıımnnııınırııııııı 
·c rıığbclo;lzliğf' uğrndısını iiğrenlyoruz. 

- Aza scnc\'i tnh isnt olnn bir lirayı hl· 
le ''ermekle müşkulıit göstcri)or. Toplıınnn 
iane he"I<' birine inmiştir. Unlodnn k:ır 
lıosıl ol:ıınıror. Eskiden yüz lira ,·eren 
lııınkal:ır, scnnn) eleri lıüyudüsıi hıılde yir
rnı beş lir:ıyl:ı yn-;nk sııvıyor. 

Mı mlckctin serveti nrtıı{hnı slcılisliklcr 
ı.;ı:.ı ~rlyar. ITcı)ırpcn·erlik hlor;lerir ;z Y<' 
ıeşkllArımız mo'kCısen ınütennslp mı ınkl· 
~ar ediyor.?,, 

Ankara; 14 (A.A.) - Hariciye hu 
susi kalem müdürü Refik Amir Kocama 
un kızı Hati5e Kocamaz ile iktisat ve 
kaleti genç memurlarından Enver Yel 
kenı.:inin nışan merasimini tcdt için ha 
riciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras tara 
fmdan hu akşam Çankayada hariciye 
kö lo:.inde büyük bir kabul :-esmi yapıl 
mıştır. 

Davetliler arasında başvekil Cetal 
Bayar, bütUn vekiller, generallar, İsmet 
lnönü, pek çok mebuslar, -bütün ha: ).:i 
ye erkanı ve kor diplomatik hazır bu 
lunmuştur. 

Reisicumhur Atatürk. gece harici 
ye köşküne gelerek vücudlariyle bu top 
lantxya §ere! vermislerdir. 

Dllenel llğe te~vlk 
Sultanahmtte cami avlusunda yatıp 

kalkan ve oradaki hel~lann temizliğine 
bakan Mehmedin oğlu on beş yaşmda 
Mustafa dUn karakola milracaat etmiş, 
ilk mektepte okliduğunu, babasının 

kendisini dilenciliğe teşvik ettiğini s8y
lemiştir. 

Oğlunun §ikayeti üzerine Mehmet 
yakalanmış, hakkında tutulan zabıtla 

mahkemeye verilmiştir. 

ÇAGLAYAN'da 
Büyük fedakarlıklarla celbine muvaffak 

olduğumuz me§hur rakkaseler 
MISIRLI 

Arnira Cemal 
VE 

SUDANLI ZEYNEB 
16-1-938 pazar günü akşamı &eanslarına başlı~·aenklıırdı •. 

• ........ -4 • • ., 

Senenin en güzel - en ne/is - şahane ve muhteşem filmi .. ..., . 
ATEŞ BOC GI 
lliilDl!ooınım11m1~mm11•1rımooı~~ınm~mımnıı1mnrı~ıııınıırniııııı~~ıı~~ m,. ı ınıfüilll~ooıılllillıHınulllll 

JANETTE MACDONALD 
izdiham'" tin Una geçmek ve halkımızın i stf rahaUnl temln fç'" 

ve MELEK • 
ı PEK 

Sinemalarındn birden gösteriliyor. Filmin uzunluğundan bu giln seanslar Yokla maya davet 
Kadıköy a.kerlik ıubesinden: ll••••••tlP•EIKITIEl:lll!i,3~0--4~~~6~,~30~~,l·c.l9 _ıda•·-M~~E~L~E~K~T~E~:~l2_ ·-·-·-4~,l~S~-~~~6,3~·0-·-·-v~e~9~d~a~~~-~-~ Şubemizde kayrldlı ve derece üze 

rinden harp malülil subay ve erat ile 
elyevm Kadıköy emvalinden maaş al 
makta olan ve on sene1iklerini alarak 
hazine ile aUikalarr kesilmiş bulunan 

1 §ehid ve eytamın 938 yılı tüti:n beyiye 
ikramiyelerinin tesbitine bsşlannuştır. 
Malül subay ve eratın maa§ı resmi se 1 
ned raporlariyle şehLd eytamından m:ı 1 
aş almakta olanların resmi maaş senedi 1 
ve h:.iviyct cüzdanlannrn ve on senelik 
lerini almış olanların da yedler!ndcki 
vesaik ve hüviyet cüzd:ın!arh·Je birlik 
te yoklamalarını yaptırmak üzere şube l 
ye mür~ı.:aatları. 

~ • • 'J. •- ~ ' .. ~;, . •4 • • ,.ltJ. ' - . . .., , .. • • I . ... ı 4 ' 

Bugün sinemasında 
üyük Fransız komiği 

R A ı M U' nun bütün muvaffakıyetle:ri arasında, ı~RCEL ACHARD'ın mcthur komedial 

SERSEMLER K.RALI 
nın eğlence, incelik, fikir ve güzellik itibariyle bütün rekorlan kırl.iığma hiç şüphe yoktur· 

f yi cğlcnmPk İsterseniz bugün bu filmi ~örünüz. tlave olarak fOX DONY A HA VADISLERt 
t I .._.~\ .. ; ,t • .. . 
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lstanbul konuşugor 

kutucuların 
b ir der.di 

'<Uk arabalan
'lın, dükkanları
run önündeki 
dar caddeden 

.9eçmesini 
,. ıstemiyorlar 
~ 6 hta fıyatlannın 
cttrnas. kutuculara 

Ok z arar ettırrniş 

1'~t 
4'r. ~ukıroı, arabaların gcçmesfni ist emedik1eri ~ıol böyle daracık bir ycr-
. lıti ~!iıda: genç kutucu Semih, lla 1,crciy7c kmııt§Urkcn. 

)i e)i;Un evvel telefon çaldı, makine. 
t11ltı: c alınca hiddetli bir ees duy-

- :Stu liab . . k d' • "mu·/ . ercıyı anyorum, en ısı-

..... ~ırn_ bır gcy 6Öyliyeceğim. 
~tn: enırn, buyurun liri dinliyorum, 

ktrı 
İddttl~~n. acsl blraı: evvelki 

ti).ttte teklıni epey kaybetmlı bir va 
d~- tti• ...... 1t -·-.ın c • 'f uraaı Kutucular. Ben me bütUn 

'~ telefon ediyorum. Allah 
"Orııt b.trnen kalkıp geliniz de, ne çeki 

.... ti ar ıarunuz •• 
ltlt>'iın e var, çektiğiniz: nedir, kime 
\~ <liy • dlye soracaktım, fakat telefon 
Clt~rı t kapcıııclı Soracaklarmun hepsi 
~~ 1'tcııncJa kaldı. O dakikada birçok 
hrh~tı tlcrim olduğu halde, hepsini 
''here:'· :oto Aliyi buldurüum ve be 
1 14•tı:• ~ oğ:ıı Kutucuların yolunu 

i(,, 

l'ah 
~ tl\lca1 • 

... ~1 ,_ j cnın. Ba1ıkpazannın karma 
ti~ • « ar 

l'ı ""' pis aokkalanndan geç 
ı,,.._ sonra l s '"'-'-i ··ıı t)ld t ~ ka 10nra, Kutuı..:u 

kını, u u Yere varımftık. 
d!tırrıtıd nereye uğrayacağanırı bilme 
~~~;: etrafınııza balana bakma 
.utt dükh~ başladık. Bu sırada küçük 
l'ıtrı ·•nın 5 •. d 
t tinlind; nun en geçerken, kapı 
ti: v~1 duran genç bir çocuk güJe 

...... S.rtnıza geldi.. 
hl· a tcld' · •bt h" . ınız, <lcdi. Bugün sıra ,,. tııın . 

"endi . •crntın ı. . 
ıın .. d r: 

' l:>cın·" c .1al sordum: 

1,' 'f 0o:n ;elefon eden aiz miydiniz? 
ı/~tı~an 0~ ~at Haberin ok9yucu 

rı .. ugurn için tanıyorum siz 

~tp hcr•b 
s,.tıııl'll do er, genç adamın. küçük 
"t ~Çocuk ğru YlirldUk. Burası çeşit, 
buıt ~tara. ~bcrleri, hamu:- masalan. 
v, btirurı U ~er C§yalarla dolu idi. 
t~ lıjl?llt ltzerın.deki Jevhay;ı baktım. 

~tlırı1 C!ğ~nuş'.111 gencin Semih adını 
a~ t "\"',.ı • endım. 

to:" .. : a. buranın umumi derdi 
' "' -.n ve ıı ba d d' •'<eler ra lardan bül:setti: 

~1tt1 ' Şii <la ÇcJctftHırıtı) b;l.:mcısini..:. 
.. l) ratık 1 t~'ctıt~lil araba~ umt·zu törüyors•ı -r,0 ~1 bu • U1San1arın bile zor 

t taı l"old;a.n U • 
~ · ltarny g noe yfrz!e • '<' vük 

llit t ~, b on geçiyor. Geçiyor diyo 
ı._ ili b·ı unun · . 
~'lı 1 11\crn? 1'1nıne geçmek de 
~~ot \tt'§ıyl g-~~se~ bunlardan ikisi 
~ lca~bll;k 1 

";
1
: yol saatlerce tıka 

~?\it~ 4tıll\ız bırıktiltçe biriki;~r. 
r._tt~ l\ tlli 1t a i:elecck müşteri varsa 
hı~ ~ ere 'Vaz g i .d. Z 

·t11ı d nı1112 b eç p gı ıyor. a-
aracılı: u kadar olsa ne ise, 

Yoldan Yıldırım gibi ge· 

Her giln yavaş yatXJ§ sönen bir sanat· 
la uğraşan sandıkçıl.ar haUeriııden 

çok ~wyet ediyorkırdt 

çen arabalara, otobomillere çiğnenme· 

mek için, zavallı yolculardan kaçının 
kendilerini canhavliyle dükkanlarımızın 
içine attıklannın hesabını Allah bilir. 
Bu yüzden, mallarımız da ziyan görü
yor, bir çokları kınlıyor. dökillü:r<?r. 

Semih burada sustu, bize dükkanının 
önUndeki duvarların yıkık, sıyrık yer
lerini gösterdi: 

- l§te, diye devam etti. Arabalarının 
buradan na ıl, ne tehlikeli geçtiklerini 
anlamak isterseniz ıu duvarlann haline 
bir kere bakmız. Bütün esnaf aramızıda 
imza topladık, bu vaziyete bir nihayet 
verilmesi için müraca:ıt edeceğiz .. 

Tam bu sırada, iriyan bir adam ya· 
nımıza sokuldu ve nefes almadan söze 
karıştı: 

- Ne müracaatı canım .. Geçenlerde 
derdimizi söyledik te sanki ne oldu? 
K::ıvrnakam bir gel:ii vaıiyeti gördü, 
köşeye bir bekçi koydu. O r,ün arabaları 
buradan bırakmadılar. Fakat erte:;i gün 
gene eski hamam, eski tas •. 

Semihin dükkanından ayrıldıktan 

sonra bir çok başka kutucularla konuş
tuk. onların derdi de, malların pahalı· 

!anmasın idi. 
- Eskiden metre mik'abını 25 liraya 

aldığımız ağaç, şimdi 40 Hraya fırladı. 
Halbuki bi:lcr malları gene eski fiyata 
satmak mecburiyetindeyiz .. Çünkü müı 

-büyük 
var 

teri eskiden alJığı fi}·atı bilir, bugün 
ayni mala "n para fazla vermez. Bu 
yüzden arada ezilen tabii biz oluyo
ruz. Sonra ikinci bir zararı da, ı:eyyar 

satıcıalrın kaldınlmasında .;ördük. Ba· 
lıkçılar. clutçular esnafına tablalar ya
pardık. Şimdi bu it te hapı yuttu. 

Kutucuları dolaşırken, bir de eski 
usul sandık yapan dükkanlardan birisi
ne uğradım. Burada üç tane yaşlı ve bu 
işte kocadıkları anlaşılan insan çalışı

yordu. 
Dükkana asılan levhada (Sandıkçı 

Hasan Bal) y<ızısını okuduktan sonra. 
dükkan':Jan içeri girdim. Arkamdan Aı.. 
de pürtelaş beni takip etti. 

Ve bu işi tam zamanında yaptığımızı 
anladık. Çünkü o sırada biribiriyle ya
nş edercesine iki araba sokaktan hula 
gestiler. Arkadaşnn fena halde ürk
müştü • 

- Herifler az ıdaha beni çiğneyecek
lerdi, diye &Ö} lendi. 

O zaman, ihtiyarlardan birisi: 
- Ya bizim canımız yok mu, ba

yım! Bunların yüzilnden, bu sokakta 
ne cam, ne çerçeve kalıyor. Dükkanı

mızdan başımızı çıkarsak çiğneneceğiz. 

ldiye korkuyoruz. Allah kurtarsın bizi. 
Bunları söyledikten sonra, eski za

manlarda yeni gelinler için yapılan 

sandıklardan birine be.n%iyen y~ni bir 
sandığın üzerine eğildi ve müthit bir el 
çabukluğiyle, bu sandığın üzerindeki 
madeni kısımlara zarif nakışlar yapma
ğa 1-sşladı. O zaman, diğer ihtiyarlarla 
konuştum: 

- 11Ier çok bozuldu, diye cı ~ .-· \.·an· 
dılar .. Şimdi bu usul mallara . :ız 

insan bakıyor. Halbuki ne guı •. , ne 
sağlam iştir bilseniz .. Ne çareki her· 
kes bir asri, modern mal almak uaulü 
tutturmu1. Bizim sandıklara nazaran 
yüz kere çürük, yüz kere daha az $lğ· 
lam mallara gidip avuç dolusu para ıa· 
çıyorlar .• 

Burada sustu ve derin derin içini 
çekti .. 

Göz:ierini arkadaıının i§lcdiği sandığa 
-doğru çevirdi ve dakikalarca öylece aa
bit nazarlarla baktı, durdu. Sonra bize 
döndü: 

- Çok severitn §U işi amma, genç ol
saydım, hiç durmaz kendime batlca 
bir iış arardı~ çünkü ekmek kalmadı, 
artık bunda diye söylendi .. 

HABERCi 

IS/'ı\ı\'BUI~: 
18.30 pJCıkln dans musiki i, lU Safiye: 

pi ·ııno '\"O kem:ın refnkatile, 19,30 konfe
rans Selim Sırrı TorC'-80 (Spor fledagoji
:;i), Hl,;;:> norsa balıcrleri, 20 Sadi Ho,ses 
,.e :ırk:ıd:ışl:ırı ıarafınılan Türk musikisi 
ve holk ,arkıları, :?0,30 hn,·ıt raporu •. 20,33 
Ömer Hızn tarafından nrnpçn sı>yleT, 20,40 
Sem::ılıat Oıılcnsec; \'C arakadıışlan tarafın 
ifan Türk musikisi ,-e halk şarkıl:ın, (saat 
uyıırı, 21,tll orkestra: 

l - Ofrr.nb:ıch: l.a belle Helene Potpo 
urrl. 

2 - Vollslccl : Frcrl'S Joyeoli ,·alı;('. 

3 - Boroılin: I>nn~ T.es Stcppes de l'a 
:de centrole. 

Ya:an: Kenan ÇJnlJJ - l\lelckzad Ç.inlJI 
( f;RJ{EK - ıuz ) 

(Ttrdime re ikliba~ hakkı mah/u:d:ır), 
-Nuınnra 41 -

Müthiş ka:Eacdlan scnırau. 

iki bacağı lrırılan 
alı öldürmüşler 

A<:Jllyordum; çavuş beni teselli ediyor 
Kurtuldunuz ya üzülmeyin 1 diyordu 
lyHeşemiyordum. Sıksık bayılmıya baş

lamıştım. Bu bal bir kaç gün sürdü .• 
Hastaneye girişimin ancak haftasında 
kendimi toplayabilelim. Bir jandarma 
çavu§iyle bir polise ifade verdim. Be
nim bilmediklerimi :le janclarma çavu
şuntian öğrendim. 

Beni kanlar içinde yerde, Bebeğe e
vcine giden lıir ren~er görmüş. Biraz 
ileride de atJ, gene ayni şekilde görünce 
şöseye fırlamış. Bir şoföre haber ver
miş. Beraberce beni alıp otomobille 
Etfal hastanesine kaldınnı1lar. ifademi 
alabilmek için üç gUn üç gece uğraş

mışlar .. Nafile ••. Nihayet dört gün önce 
yalan yanlış verdiğim adresteki yeri a
ramışlar .• 
Çavuş bana bunu söyleyince annemi 

hatırladım: 

- Annem geldi mi dedim, her hal
de çok üzülmüştür. 

- Tabii gelıp gidiyor. Hemen be· 
men her gün. Şimdi ide neredeyse iC
lir •• 

Jandarmn çavuşuna atı sordum: 
- Hayvan ne oldu? dedim. 
- lki bacağı ela larıldı. iyileşmiyece-

ği anlaıılmca Sipahi ocağında öldürldü
ler .. Bunu işittiğim ... aman duyduğum ü 
zUntüyü tarü edemem.. Yalnız ağladı

ğımı biliyorum. Cavu§ benim ağladığı
mı görünce teselli etmiye çalı1tr: 

- Siz kurtuldunuz ya 1 Üzülmeyin, 
dedi. 

1 i ı:aat sonra annem geldi.. Yanım
.da geç vakte kadar kaldı ve hep ağla
dı. Etafl hastanesinin başhcmş'iresi &· 

cakkanlı genç bir ktzdı. Benim konuş
maya ba§layabildiğim gecelerden birin
de yanıma gelmiş, ben sormadan hasta
neye gelişimi anlatmıştı. Çünkü vak'ayı 
garip bulmuştu. Nasıl olup ta aldana
bilcliğine hayret ediyordu. 

Beni hastaneye getirdikleri zaman 
hemen so:lyc ile ameliyathaneye ~ötür
müşler. Beni gören hastabakıcılar: 

- Vah zavallı, pek te genç bir deli
kanlı, diye üzülmüşler. Ameliyathare· 
de, ameliyat masasına yatırmışlar. Elbi
selerimin çıkarılması kap edince dok
tor, ameliyathanede bulunan kadınlara: 

- Siz çıkın bakalım, demi§ .• 
Kapıyı kapatmışlar .• İ~eride bir dok

tor, bir ben, bir ıde beni soyacak adam 
"almış. Merak isinde dışarda bckliyen 
bastahakıcılar, birdenbire kapının açıl· 
dığını duymuşlar, dışanya çıkan yar
dımcı onlara: 

- Haydi bakalım siz girin, hasta siı:
denmi , demiş.. 

Put gibi kalmışlar. Heyecanla içeriye 
koşmuşlar, meğer ben kızmışım .• 

Başhetn§irc bana, öyle komik, öyle 
garip bir tarzda anlatlllr§tı k~ adeta a
cılarımı bir an için unutmuş ve gülmüş
tüm. ı 

Gene başhemşirenin anlattığına gö
re benden tamamiyle ümitlerini kesmiş
Iermiş.. Hep "yabugiln, ya yann öle
cek,, diyorlarmıf.. Maamafih giringa 
yapmaktan da vazgeçmemişler. 

Bir aralık dilşUnmü}tüm. Ölseydim 
acaba daha iyi olmaz mıydı? Bu kadar 
zaman i~inde yaşayıp ta ne görmüştüm. 
Neden zevk, nede.o ta almı_Ştun. Hiç.. 
Bilakis hep üzüntülü, hep ldağdağah bir 
hayat sürüyordum. Sonra i§in sonun· 
da kötürüm kalmak ta vardı • 

Atın sahibi prenses beni ziyarete 
geldiği zaman ikinci bir üzüntü içinde 
kıvrandım. Güzel atın ölümüne ben se· 
hep olmuıtum. lçimi bu iyi kalbli kadı· 
na açınca: 

- :Rica ederim, bunun da Wı mı o

lur. Siz sağsınız ya •. Ne yapalım, de-
mişti... • (Devamı var) 

nn gth:el atın ölllmfino l>en sebep olmuştum 
4 - Grossmnnn: Cs:ırdas. 
6 - namcaud: Menuett. 1 vnlnrı, 1 ROMA: 

22,15 AJ:ıns haberleri. 22.30 P!Akla solo- BU/JAPEŞTB: ' 18,15 cnzbant, 20,SO orkestra# 21,30 ba-
lar. opera \'e opcrrt parçaları, 22,50 son 18,30 slgan orkcslrıısı, 20 I.eharın pl:ik· rH mfizik, 22 Bnyadcr opereti temsili, 24, 
hıılıerler ,.e ertest silnOn programı, 23, lan, 22,55 ctızbant, 23,40 opera orkestra· 15 cnzhont. 
son. ııanın konseri. l' ARŞO'i'A: 
nCKRES: BERT./,\': 18,15 npera parçaları, 19,15 plftktn ş:ır-

18 numen havalan. ı~.15 mfi:r.ik, 20,35 19 plıik, 20,10 konsrr, 21 radyo orlı:estra kılnr. 21 rndyo orkestrası, 22 dans hava-
~arkılor. 21,15 eaıbant, 22,45 Rumen ha· sı, 23,30 hlfif milı:lk, n dans ho;alan lan. 

• 
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Kafa şişiren kahveler 
Kalhveli"'\laneueram zga uy~ştu~ucu 

.v e kaı'ffa şnştrtcn blırer ~avnye 
oMmaıKtt n lkuıru:aırauom 

Yazan : Ilı. Rasim ADA S AL 

B UGUN bedeni ve ruhi gergin
liğimi en y ... ksek hacıdıne ka· 

dar• çıkaran bir kafa çalışmasından 

sonra sokağa fırladığım zaman sulu kar 
yağıyordu. Mizacıma, ve zevkime uy· 
gun bir kahkaha filmi bulabilseydim, 
belki bir sinemaya gide11dim; semtimde· 
ki sinemalarda gösterilen (Bethofen), 
ve ( Labohem) gibi gözyaşı döktürücü 
filmleri görmemış olsaydım bile bu 
gün seyredemezdim. Çunkü bu akşam 
ağıamak ihtiyacından ziyade gülmek ve 
neşelenmek ihtiyacım hissediyordum • 

Bir kaç gündenberi ma.ddi ıstırabını 

ruhuma da akwettiren midem bütün me· 
kanizmalariyle güzel işleyebilseydi ihti
malki bir "Travyana,, veya .. Ayda,, nın 
hatırı için çalgılı bir birahaneye dalar 
ve bir Ömer Hayyam ve yahut ta bir 
Baudelaire felsefesi ve tesellisi ile kas
vetimi öldürürdüm • 

"liri koca alacağım .. ,, gibi adi şarkı· 
lan dinlete dinlete ince zevklerimizi U· 

yuşturan çalgılı yerlere baş vurmaktan 
sa, güzel bir radyo başında oyalanmak 
daııa miıre.cah olacaktı. 

Ne çare ki bu gece evimde de kala
mazdım: çünkü ziyaretimize gelmesi 
muhtemel olan bazı aile misafirleri a
rasında muhakkak ki dertlerini bütün 
tafsilatiyle dökmek fırsatını arayanlar· 
dan ve günlerdenberi tansiyonlarının 

G~recelerini ölçtüremedikleri için endi· 
şelerini izhar edeceklerden biri olacak
tı. 

Bu gece başkalarının clemlerinden 
ziyade kendi elemlerine deva arayan ve 
hekimini kafa sükunetinde arayan eti
ketsiz bir insan hayatını yaşamak isti· 
yordum. Bu haleti ruhiye ile yağmur 

kamiısı altında olarak sokaklarda hayli 
yürüdüm ve en nihayet tenha buldu
ğum büyükçe ve temiz bir kahveye dal
dım. 

Bir saattenberi bu kahvenin bir kö
şesini işgal ediyor ve şu satırları da bu· 
ı ada karalamıya başlıyorum. Fakat ıu 

son kelime kalemimin ucuna döküldü
ğü a.1da ilk önce tenha sandığım kahve
nin yavaş yavaş dolmıya ve cigara du
ma.1lan içinde kalmıya başladığını gö
rüyordum. Etrfımda şehrimizin aşağı 
yul:arı büt ün içtimai tabakalarına ve 
mcs eklerine mensup oln muhtelif yaş
lard 1 bir çok vatandaşlar var. 

H atta bunların arasında ders kitap
ları ve notlarını masalara yayarak bir 
"eyler yazmıya ve dersi hazırlanuya ça· 
~ışan genç lise ve üniversite talebeleri 
de az değildir. Nitekim yanımdaki ma
sada iki cılız talebenin çetin bir cebir 
muadelesini çözmek ile uğraştıklarını 

takdir ederek yan gözle takip ediyor· 
dum. Ve eminim ki bu çocuklar tahsil 
iştiyakı ile Anadolunun eerhangi uzak 
bir köşesinden İstanbul mekteplerine 
koşmuşlar ve sobasız bir •odada çalışa· 
madıklan için bu sıcak köşeye sığın -
mışlar:lır. Fakat bilmem ki okuduklarını 
anlıyorlar ve muhakemelerini sağlam 

bir kafa ile yürütebiliyorlar mıydı? 
Ben kendi hesabıma yorgun kafamı 

dinlendirmek niyetiyJe bu kahveye gir· 
miştim; halbuki ayrılırken şakak da- , 
marları çathrcasına atan bu zavallı ka
fa davul gibi olmuştu. Çünkü bir taraf· 
tan baıılarında kimbilir ne gibi menfa· 
atle talebe kasketi bulunduran işsiz 

gençlerd:n aksı:çlı vatanda~lara kadar 
hemen bütün müşteriler biribirlerine 
mey:lan okuyarak iddia ile zar atıyor
lardı: bir taraftan da bir dakikalık fa
sıla bile verilmeden en bayat gazelleri 
çalan eski bir gramofon bilhassa bizim 
gibi oyunla alakası olmıyanlann kulak· 
lannr ve daha doğrusu ruhlarını taham· 
mülsüz bir gı-ırtı ile dolduruyordu. 

Tabiatlyle ,du~aklann büzerek ve 
dişlerıni sıkarak şivelerine garip bir a· 
henk veren garsonlann naraları da bu 
orkestranın nakaratı sayılabilirdi. 

Dünyanın her tarafında, Viyana ve 
Paris gibi en bilyilk musiki beldelerin
de daht en basit i~~iden, en n :ımdar bir 
mütefekkire kadar bütün şehirlilerin 

kahvelerde oturup dinlenmeleri çok ı 
tabii bir Sdettir. Kendimi Şanzelizede· 

ki (Hongarya) veya (rloryan) kahve· 
]erine atabildiğim gece çok bahtiyar sa
ya.Jım. 

J.)..tralarda ve Parisin bütün küçük 
kahvelerinde ne kumar oyunları oyna
nır: ne saoahtan ak!iama kadar gramo
fonlar çalınır ve ne de garsonlar bağı· 

rırdı. 

Bu kahvelerin çoğunda bira ve li
kör gibi içkiler içildıği ve gönül açıcı 
çalğılar da çalındığı halde bit mabet 
sükuneti veyahut ta bunun aksine o
larak tamamiyle çılgın bir neş'eye aahne 
teşkil ederler. Buralarda ister kitap oku
yabilir, ister mektubunuzu ve yahut 
makalenizi yazabilirsiniz. 

Türkiye Şark memleketleri sırasın
da sayılmaktan hakkiyle kurtulduğu 

halde ve bir çok hususlarda da Garp 
dünyasının içtimai adetlerini en mc<de
ni sakinlerinden daha iyi kavramış ol· 
mamıza rağmen bazı huylarımızı olduğu 

gibi muhafaza etmek an'anesinden ve 
nargilcil, tavlalı kahve hayatından he
nüz tamamiyle kurtulamadık. 

En Avrupai şehirlerimizde bugün da 
hi hala bir Şark havası miskinliği içinde 
yaşayan içtimai müesseselerimizıdcn bi
ri de uzun ve yorucu işlerimizden son· 
ra kafalarımızı dinlendirmeğe koştuğu· 
muz bu kahvelerdir. 
Avrupanın büyük merkezlerini ziya· 

ret etmeden önce ben de k .. hveleri bi· 
rer tembelhane ve hatta kumarhane sa· 
nıyor ve oralarda oturanları işsiz, güç
süz telakki ediyordum. 

Halbuki Parisin her sokak başında 
bulunan sayısız kahvelerinin bütün gün 
dolup boşaldıklarını ve en olgun kafa
lı münevverlerin bile dinlenmek için il· 
güştükleri yerler olduklarını gördükten 
sonra fikrimi tamamiyle değiştird~. 

Modern cemiyette bayat, hep kapalı 
bir evin darlığı içinde geçemez. Aile 
sevgisi haricinde diğerkam hisler taşı· 

yan her vatandaş kafa ve mesai dostla
rını ara sıra bu toplanma yerlerinde gö· 
recek, büro hayatından sonra biraz dal
ga geçecektir. 

Yeter ki kahvelerimizi uyuşturucu ve 
kafa şişirtici birer zaviye olmaktan kur
tarahm ve mümkün olduğu kadar elem 
giderici, hakiki musiki ahenkleriyle de 
dolduralım. 

Çünkü pazarları Beyoğlunda bile 
sevdiklerimizle içinde oturup dertleşe· 
cek 1.:iumansız ve gürültüsüz bir kahve 
köşesini bulmakta güçlük çekiyor ve 
dar caddeler de coşup taşan insan de
nizinin dalgalarına kendimizi kaptıra· 
rak perişan olduktan başka ister iste
mez ''derbeder., sıfatiyle de etiketleni
yoruz. 

Ben Bakırköyünden Büyükdereye ka
dar uzanan koca İstanbul beldesinde ka
fa sıhhatına ait şartlarla dolu bir hava 
ve nef e yaratan örnek kahvelerin ade
dini parmakla sayıyorum: Diğer vatan
daşlarımın bu husustaki düşüncelerini 
bilmem .• 

Dr. Rasim ADASAL 

Dzmnır<dle 

Sokak isimleri I 
ka~dırıhyor 

Her sokak kendisi ne 
konulan nu mara ile 

anı , al•ak 

İzmir (Hususi) - Belediye meclisi
nin evvelce verdiği karar üzerine dün· 
den itibaren İzmir şehrinin lJ:it:in so-

kaklarına numaralar konulm:ığa başlan 
mıştır. Sokaklara numaralar konulduk
ça sokak adlan kal:imlacak ve bütün 
sokaklar, numaralarile anılaı:.ıktır. 

Yalnız bulvar, büyük semtler ve baş
lıca caddelerin adları baki kalmakta
dır. 

Belediye memurları tlçkuyulara gi
derek ( 1) numaradan ıtibaren sokakla· 
n numaralaımğa başlamışlar.dır. tlçku
yular ao~:., ~tnın numarası (1) numara· 
1ı sokak olmuştur. 

Dün on kadar sokağa numaralar ko-

. :J.acifı CÜIJO.C ki : 
G=Oamsonan <dle 
~D r 'lta ıro lh1 n va ır : 

S OX gtinlerdeld ba.lık bolluğu a
rasında, ıncşhnr hamsi de~-

raya \urdu. 'l'optan kilo~u 20 paı·a
ya &atılclı. Bu, bolluk karşısın<la o
mın bir tarihini l ııpm:ık bilmom si· 
z.in için ze,·kli bir yazı mevzuu mu· 
dur? 

Hamsi, o kadar şöhretli bir ba-
lıktır ki, adı tarihlere bilo geçmiş
tir. Hiçbir balık. ansiklopedilerden 
ba.hkçılı~a alt kltaı>lardan ba~k.a. 
onun gibi tarihlere glrnıeınişth·. 

~ ~ ll ıo;;:> yılıncla. Trnbwna giden E'' • 
ya Çelebi, S('lyııhntnnmeslntlo (Cilt, 2 
sayfa 02,V:l) hamsiyi balıldarm en 
mcnıtluhu olnrnk göstcrmt. .. muhte
lif hassalarını kııyıletmlştir. 

Eski cor;rarya hllgf nll'rinden Trah 
zonlu (:\lchmeılüU\şık) da (Mcnazı· 
ı"iilın alim) n~llı eserinde hamsi hak 
kııı<ln bil' c;:ok malumat yazmıştır. 

(fültiıı Çelebi) do (Cihannüma) 
~muln. hamslclcn bahsetmı,, menŞt"I 
haklunrlıı nra..,,tırmalar yapmı~tır. 

ı~ski Trabzon snhtamclerilo hUyük 
Lnro.;ta, tstıı.nbnl bnlıkhıı.nesl eski 
müdürü Dcvedyan J{arakln efendi· 
nln (Ralık vo balıkçılar) adh ese· 
rin :b hanıslyo dair epoyco maltimat 
vardır. 

Hnmslnin vatanı, o taı·aflıırda çok 
çıktıj;.'1 için bazılaruun zannetti~ gi
bi Trabzon değildir. Hamsinin ()z va
tanı, Noı·vec;:ln cenup sularından 
(Ternov) kıyllarına kadnı uzanan 
(Bank) lnı•tl1r. Ornlarclıın katile ha
linde kalkarlar, birçok denizleri do
laşırlar. Birçok memleket kı~·ıJarma 
uğ'rarlar, şimal yoluyla A7.ak denl
zinllcn. Rusya kı)-ılarmclan sulan· 
mıza geçerler. Bu ltibaı·la hamsinin 
Ciz vatanı Xorveç, lldncl ,·atanı da 
Trahzonclur. 

Trnbzonlıılar ve o havnlidek1 btl· 
tUn TA\zlar, haınsl>i çok severler. Ve 
türlü türlU pl';'trlrler. Razılan novtle
rlnl on dUrcle, on dokuza kadar çı· 
karıhklnrı gibi, hlr kısmı hamc;t se· 
venler do kırk dokuza thHlğ etmlş
lordlr. tşt mb:ah gib:Uyle görf'ttler de 
rmyunclan şara.p, sll'ke, hoc;:at, çorba. 
dolma, fındık cc,·izlc karıştırıp bak
lava, yar•cla kavurup gaziler helva· 
sı, kılçır~ınt'lnn tel kııdatfl, tas koba· 
bı ;rnnıl<W"•mı ela yazmışlnrdrr. 

Evliya Çelebi "te emmUm alAlml 
gö teren hayvanlara bıımsi suyu l· 
çlrm<'k; meseli\ hastalanan tnekle· 
rln ar~ızlnrmn. dCikmck surct lle t eda
vi,, yapılchr!ını .-öyIUyor. 

Ecıkl Trnbzonlnlıırm, hamsi hak· 
kınrla ~arlp hurafeleri, itikatları 
,·ardı. tık dentzrlcn çıktığı zaman 
hamsinin para kcse,.lne atıhşı bere
ket ~etlre<'e!Hne, hüttln yılın para 
bolh1ı:_'ll içinde geçeceğine dcllllet e· 
derdi. 

Çl\tnl kuyruk denilen clnsintn bel· 
kemi'~inl knrntın•, t:ırnk yaparlar, 
hnnnnln. yont <loğnn C:O<'uklnrın Eıaç
larım Ulrar)ftl'(h, \ TC hil f:tll"Ctle t"aÇ• 
laı•m ~ilr oln('aj:/;mn. inanırlnNlı. 

Hamsi hakkımla c ki ''e yeni '-n· 
lrlerlmizln bh:ço;tlı p:ıızc1, kao;l<le. 
nazire, mııhaınmes, mUsc<lrlcs ,·cr-;nl
re razmışlnr,hr. 

}~skiden Trnhzonda, hamsi alma
ya pn1·ıısı olmnynn ka<lmlıır. ham.,f 
kayıklarının bn<;-ma gidip lrttralen 
yüz mısra. türkU cıöyler, im suretle 
pnrnsız hnmc:;i nhrlnrnıı~ . Şu parça
lar o tUrkUlerden birinden nlmnuş
tır: 

Hamsiler kurban Rize 
EvvünUz var denize 
Yakarlar ~ırnları 
Atarlıır ali:ı size 
Çekerler sizi yüze 
Doldururlar kayu~a 
Satarlar sonra bize 
KeserUk başmızı 
Sererilk sizi göze 
Yedukça ~ant g ani 
Dun ederilk Rize. 

l/ii.<ıe11i>ı R~W Tırpan 
11 M•ı,: Almıllu Şekel' fnhrflm

ıııın •ln. llıw Ali ~alho: l\lcktuhnnuzu 
altlnn. l1ttfatın11:n. teşekkür cf!ertm. 
8oı""ııt11ız11n ccvn'Hnı ynkın<ln hn ~il· 
tunlnrtla ,·crece~lm. il. R. T. 

nulmuştur. Büyük bir süratle sokakla· 
rın numaralandırılmasına, bir plan da
hilinde devam edil t'.;ektir. 

Belediye bu m~na.sebetle, sokak nu
maralarına göre bir de plan hazırlatn?k 
tadır. Bu planda s0kakların hem eski 
adlan, hem de verilen num ıralar bulu
nacak ve ala!•adar dairelerle posta ida
relerine verilecektir. 

Maksat, het:ıangi bir yanlışlığa mey 
dan vermemektedir. 

Ayrıca bu planlarda sokak ve ma
hallelerde mevcut bulunan elektrik, 
hava gazı, telefon ~ebekeleri, yol (par
ke veya kaldırım), kanalizao;von, su h· 
teri de işaretli olacaktır. Ru suretle 
gidilecek mahalle ve sokak hakkında 

ş:Mr halkı daha kolaylıkla :na10mattar 
ol • ;:ık, aynı zamanda belediye de bu • 
işler üzerinde çalışabilecektir. 1 

Aqdında qakncak buhranı 

Hal~ soba aldı, fak 
kok kömürü yok! 

Tren yolu Uzer l ndekl şetı · rıerde söml 
Rol ış y eri eri açıhna'n isteniyor 
5 s ene li k ı mar planı hazarlandı 

Aydın (Hususi) -
Belediyemiz be~ yıllık çalışma prog 

ramını hanrlarn·ştır. Bu programa gö
re, elektrik tesisatı genişletilecek, asri 
kabristan, buz fabrikası, soğuk hava 
depolan, koruluklar, takviyesi yapıl

mayan sokakların tesviyesi ve kaldı
rımları yapılacak: kanalizasyon işi mil· 
tehassrslara etild ettirilecek. çay mec· 
rasr ıslah ve mevcut setler ttsviye et· 
tirilecck. Cumhuriyet meydanı imar 
olunacak, süt ç~;uğu bakım evi yeni· 
den ve modern bir ~ekilcle inşa ettiri
lecek, halen belediyenin bıılun.duğu 

adadaki arsa ve binalar istimlak edile
rek buraya asri bir beledive kurağı ya· 
pılacaktır. Bunlar için lazım olan para 
beş ytllrk belediye bUtçclcri:ıden temin 
olunacaktır. 

Bu proje, l}ehir meclisinin ilk top
lanttsmda, meclisin tasdkine arzolun
narak 938 b:itçesinden itibaren para 
aynlmağa başlanacaktır. 

l\fangal ve kok kömllr ll 

buhram var 
Aydında son günlerde şUdetli bir 

kömür buhranı vardır. Kömiirün kilo
su 10 kuruşa satılmakta, fakat bu da 
kolaylıkla bulunamamaktadır Az mile· 
tarda gelen kömürler, kömür.:Uler ta· 
rafından §Chir dışında paylaşılmakta· 

dır. İlbaylığın emrile belediye ve or
man idaresi kömür işini hal için milş· 
terek tedbirler almaktadırlar. Belediye 

Çivrilden bir vagon kömür ge 
sattıracaktır. 

Burada maden kömilril 90baİ' 
çok rağbet görmektedir. Resmi " 
susi dairelerden başka, bir k,.ntl 
da bunlardan almaktadır. Ancak 
kömürü bulmak müşkülatı bu 
da odun yakılmasını icap etti 
dir. 

Vakti yerinde olanlar birleşere 
mirden kok ketirtmekteler ise de 
da çok pahalıya mal olmaktadır. 

Tren yolu üzerinde olan bilyil 
saba ve şehirlerde sömikok satıl 

ri açmak halkı, maden kömilril Y 
ğa alı§tırmak için çok faydalı o 
tır. 

Zeylin mahsuJU ~ok bereke 
Aydının K~rlı kamununda. 

1 ,S milyon kilo zeytinyağı ve 1 ıııı 
kilo da pamuk kozası istihsal 
Bu yıl pamuk rekolteai biraz 

olmasına rağmen, zeytinyağı çok 
ketlidir. Fakat her iki mahsul fi 
nrun çok dil§ük olmasından nıUJ 
şikayetçidir. 

P amukçular, Nazilli.basma fab. 
nm doğrudan doğruya milıtab•1 

veyahut mahalli fabrikalardan 
temin etmesini diliyorlar. 

Zeytinyağ piyaıuı kilosu ıoo 
dır. Bugün alıcılar Uç kur\1§8 kadal' 
kannıtlardır. 

Sivas-Erzurum hatt 
Kemaha yaklaştı 

• 
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Sivas (Hususi) - Kıı mevsimi gelmiş olmasına rağmen Sivas • g ri" 
demiryolu üzerinde çalışmalara devam edilmektedir. Çalı1maların kışın dJ 
mamen tatil edilmemesi için lazım gelen tedbirler alınmrıtır. 

Demiryolu şimdi Divriki aşmış ve Kemaha yaklaşmııtır. Hat, örıliJll 
ki haziran ayında Kemaha ve Cumhuriyet bayramında da Erzi11.:anı uJJt' 
tır. Yukanki resimde Sivas - Erzurumdemiryolu Uzerinde yeni yapıtaı' 
köprü görülmektedir. 

Dedesini boğan 

Kadının idamı 
istendi 

10 yaşında bir çocuk anasının 
cinayeti nasll işled iğini 

a nlalh 
Kastamoni (Hususi) - Küre

nin Çörekçi köyünde Necibe ia • 
minde bir kadın 80 yaşındaki ihtiyar 
dedesini çok f ed bir §ekil de boğm~ 
tur. 

Ağırceza mahkememiz bu davayı 
da sona erdirmi§tir. 

Katil N ecibenin dedesi 80 yaglann
da Ahmet kendini beslemek kavliyle 
öküzlerile birkaç tarlasını bir komıu· 
suna vermeye teşebbüs etmi~tir. Bun
dan fevkalade kızan N<1.:ibe dedesi 
uyurken biçartnin üstüne atılmış ve 
biçare ihtiyan tırnaklarile boğmuştur. 

Mahkemenin son safhasrnda katil 
kadının on ya§ındaki oğlu şalıit olarak 
dinlenmiJ ve masum çocuk anaamm 

.. 

Yurddan 
K UçOk Haberlel" 
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Amazon ye·rlilerinin 
adam ' • taptığı 

-~Yc§l~ taoıırro 
~ On sene evvel ka1Jbolan 

taylJareci mi ! 
l<ayap taıyyarecıyn aırramağa 
C:okaıtnlDaır 'lfenakete uğıruycır R 

Kimi hummaya tutulup öldü; 
kimi nehirde boğuldu; 13 Un
cu heyet de bir nehir orta
sındakı adada açlık ve ölüm-

'f A.R le pençeleşiyor 
ta IŞIKLI ve genç bir Amerikan tayyarecisi olan Paul Rcdf ern bundan 

~ll.d11ra~:rn on ?'11 evvel so~k bir kış sabahı genç karısına bir veda öpücüğü 
hareket C:Orcıyada Brunsvıck tayyare meydanından cenubi Amerikaya doğ

~: .. oııdan ediyor. Hareketinden iki gün sonra, bir vapur tarafından görülüyor 
-~ ned sonr~ tayyarecinin akibetine dair hiçbir haber alınamıyor. Şimdiye 
~llhteııt h fernı cenubi Amerikanın balta ginncmiş ormanlarında tamam 12 

E:\'\- ı:Yet aramış, bulmağa muvaffak olamamıştır. 
~ olazı e b~lerin hepsinden daha fenni ve mükemmel bir şekilde tecbiz edil
lrarııak i _ır on UçilncU heyet bundan bır ay kadar evvel kayıp tayyareciyi 
~ Çtn yola çıkmış fakat alman haberlere göre yolda kalmıştır. 

k dfern h k . 
tıcakla w nre etınden evvel karısını 

......_ Be dı~ı sırada ona: 
"et ille nı sana dönmekten hiçbir kuv 
~U~~dcrn~z. demiş. 

'ine atı bir ıtımadı nefisle tayyare -
''e tafy arnıştı. Yavaş, yavaş yükselmiş 
lur ~an:re rneydanmın üzerinde bir 
~t> gf t ıktan sonra cenuba doğru 

'l'a llliı;li. 
'~~ecinfn hareketinden iki gün • 
ta~are'r. t-:orvcç eilcblnin kaptanı bir 
tOrrtıİiı;~t vapura, doğru uçtuğunu 
'l' r. 
~a.re Ya~ yavaş bUyümUş ,.e 
~l'"alt rı Ustüne gelince birdenbire at .. 
~ilahta gilverteye ufak bir ~iliz 
~ 1ttfı~na bağlı bir kağıt atmıştır. 
~ Parçasında şunlar yazılı idi: 

1iııı cıpurıoıuzu karaya doliru ~ 
~ tıe va ~ ''lef her purıuıuzla 1ro.ra am.~ında-

.. ,.Qk 11i1z mil i('iıı bir defa bav· 
"!~ &allayınız. Te§ekl:ürler. Red
\la ,, 

'tıı T>llr 0 da }) sırada Fe1cmenk Guiano -
~r a~1~tatnaribonun iki yüz mil ka
l 11ebi karalrında ~ulunuyordu. Kaptan 
iaret b Ya dogru çevirerek iki defa 
~kk aYrağı llo Ur inak satamıştır. Tayyare te-
la llra 0 fııtıkarnında bir takla attıktan 
~ tlıış "'e bi llJnete doğru uçmağa baş-
~Ul>. taz sonra r1a göMen kaybol-

~ıı u, ~ ltıedenf y t A • 

~ goru,·· c cılcminm Redferni 
~ l'a çılttrı 'llYdU. Redfern bir daha or
ı '11da l>ek aına~ıa beraber onun hak
~tı. 0 ~~l'ib eo-:•ler hdtilme!'e baıs
~~ 1~tk)ı ta. sabı_~mdanberi genç ve 
~ etııan YYarec•nin adı etrafında 

ledir. evı birtakım f!ayialar dön-

(Jt) 
4ttı .. _ a tapıyorlar .. 

~ltıe -~n orm 
' r, llıeq . anl:ırmda dolaşan ka • 

t:ı11~ı:va .. :nl ıyet alemine. bir takım 1-
" \'.. - t hav a· 1 toltte "'~etlere .. a ıs er taşıyorlar. 

~~ b tı hUwk g~re, Amazon yerl'!eri 
tıı~ lr bey bır kuşla ortalanna dil 
~!ar, ona~ kendilerine Allah yap
~ ,~ .\Iıaıı Ptnıya başlamışlar· bu 
) "ere • Yerliı k ' 
~~I töttırın ~1: endisini geldi-

~la1t tt .bllııa ra~erını söylemiş, fakat 
~ ~ ~ıhı ta 

1 
olma.nuşlar, ona bir 

~ltt tı~"~uYor~r ve onu bırakmak
'( ~ lıC{:sind ış. Rcdfcrn ise su 
li11 l'll~·ernı e flakatlandığından ar
~ talih f'Otınuş. 
d," eu~ rıvayetı 
~ hı de ı;:o w er arttıkça, arama 

~iıı.ı ~biri k galıyor, fakat bunlar -
flıı 11.... Ulakta 

f 11.'1 -- 11an b n kulağa dolaşan 
h ~1.1eı:n· aşka. b' 
c:ııı ıyol'd ır emareye tesa-

\'oııe "trad 'll. 
rırı t-, ()l'ı:n a Melch 
~ l°&.ltltl andak' er adında bir mis-
, Oet- , llıeUen· 1 Ufacık mektebinden 
.... ı.. .io\ı •Yet ın h . . 
h · 'l~cıı ~ll'ıış ve . er alesıne bır 
~l ti ~ı~ bir kırmızı derili-
~ b ııcı llllirn. b ~be~ birin~ caatıa yerlilerin 
b,lcı ~tarı l'aı 0,du w • Allah diye tapt-
ı~ tırrı tu &"Unu ''C hu adamın 

ttı't' lrnacıığını so" 1 d·-· . ye ıgını 

Koc-n~ını on :ı:cnc l)(~k1N11ktcn <;onrn 
mah'cemeyc mUı·nt•ıu1t cılcrf'k: bo~nn
nıa kararı nlıuı mndum Redfern 

Hedfern'in uçuş hocalarından ve A
merikan zabitlerinden yüzbaşı Arthur 
Williams bu rivayetlere mevzu teşkil 
eden mıntaka Uzcrinde bir uçuş yap
mı~tır. Bu seyahati esnasında, bir köy 
müstesna olmak üı.ere, bütün diğer 
köylerin ahalisi, tepelerinde uçan bü
yük kuştan korkarak çalıların içine 
saklanmışlardır. Yalnız bir köyün 
kırmızı derililerden müteşekkil seke
nesi tayyareden korkmamış, onu sa
kin, alışık nazarlarla seyretmiştir. 

inecek yer yok 
Yüzbaşı Williams bu köy yerlileri

nin kendinden korkmayışlarını onla
rın evvelce böyle bir tayyare görmüş 
ve ona alışmış olmaları şeklinde tef
sir etmiş ve köyün üstünde bir iki u
çuş claha yapmışsa da inecek müsait 
bir açıklık bulamamıştır. Bu uçuşlar 
esnasında Williams köyün şurasında 
burasında dağınık vaziyette tayyare 
alat ve edevatı gördüğünü iddia et -
mektcdir. 

Bu muvaffakıyet.sizliğinden yılmı -
yan yüzbaşı Willinms birkaç hafta 
sonra tekrar yola çıkmış ve bu sefer 
Amerikan misyonerine haber getiren 
kırmızı derilinin köyilne uçmuştur. 

Kabilenin reisi tayyarecinin bütün 
ısrarlarımı rağmen onu yanına kabul 
etmemiş, Williams "Beyaz Allah" 
hakkında köylülerden malilmat iste -
yince ona oradan hemen uzaklaşması 
emredilmiştir. Bunun üzerine tayyare
ci Williams ve kendisine refakat eden 
bir İngiliz kereste tüccarı bütün o ha· 
valiyi nehir boyunca bir kano ile do
laşmışlardır. Dönüşlerinde ikisi öe 
Redfernin o havalide olduğuna dair 
kat'f izler keşfettiklerini söylemişler • 
dir. Onlar, bu işle alakadar olanlara: 
"- Muvaffakıyetslzliğimiz sırf kar 

Tnyyarcd Hcılfcru'l nı·nına~a çılrnn 

Tayynrcd Uc<lfcrn 

~ılaştığımız tabii zorluklardan ileri 
gelmi~tir. Arazi çok ormanlıktır ve 
bazı yerlerinde seyahat hemen hemen 
imkansızdır. Bu zorluklara açlık da in 
zımam edince, araştırmala.nmızın en 
semere vereceği bir sırada dönmek ıs
tırarında. kaldık.,, demişlerdir. 

Bundan sonra., Rcdf erni bulmak için 
birçok teşebbilsler daha yapılmıştır. 

1935 te Tom Roch adında bir Al-
man Panamada Kulan şehri Amerika 
konsolosuna başvurarak Felemenk 
Guianasında Rcdfern ile görüştüğiinU 
söylemi§So de, konsolos, Tom'un ya • 
lancılığma hükmetmiştir. Bunun üı.e
rine Tom, Güstav Pacht isminde diğer 
bir Alman da.ha bulmuş ve ikisi Fele
menk Guianasında Surinam'a müte
veccihen yola koyulnıuşlnrdrr. 

Ormanda bilyük bir müşkülat ile 
ilerlerken Pacht şiddetli bir hümına
ya yakalanmış ve arkadaşından, daha 
fazla ıstırap çekmemek için kendini• 
öldürmesini rica etmiştir. Onu bu fe
lakete sürükliycnin kendisi olduğunu 
idrak eden Tom, arkadaşını bırakma
mış, protestolarına, isyanlarına rağ

men yolun mütebaki kısmını Pachtı 

sırtında taşımak suretiyle katetmiştir. 
Bu iki adamın araştırması da bir 

netice vermomiııtir. Tom Roch hika
yesini Desmond Holdirge adında bir 
Amerikalıya anlatınca, Desmond'da 
büyük bir merak uyanmış, hemen bir 
heyeti seferiye ile Redferin. izi üzerin
de yola koyulmuştur. Desmond, beyaz 
Allabı gördüğünü söyliyen, onun ar -
kadaşı veya akrabası olduğunu idJia 
eden bir sürü kırmızı deriliye rasla
mışsa da bu esrarengiz Allahı hakika
ten gözüyle görmüş bir tek yerliye te
sadüf edememiştir. 

Desmond dolaştığı havalide bir tay. 
yarenin düştüğüne delil olabilecek bir 
takım iz1ere rasladığım iddia etmiş
tir. Onun yürUttüğil nazariycye göre, 
Amerikan tayynrecisi, gece, yerlilerin 
yaktık!nn atc§leri bir kasabanın ışık
lan sanarak o istikamete uçmuş Ye 

1 
kazaya uğrıyarak yerlilerin içine düş- ı 

m~tür. 

iz üzerinde 
1936 sc:ıesinin başlarında gayet 

fenni bir r;ıekilde mücehhez bir heyet, 

, .o telukcte uğrıynn on üı;üncU heyet 

Felemenk Gulann.'sınm en vahşi, en 
keşfedilmemiş sahalarmda Redfern'i 
aramak için yola. koyuluyordu. Heye
tin başında Panamanın en tanınmış 
gazetecisi James Ryan bulunuyordu. 
Bu heyet, yolunda ilerledikçe Red
fern'in mevcudiyetini gösteren izlere 
tesadüf ediyordu. · 

Tnbetjcsde rasladıklan bir çıplak 
zenci, beyaz adamı Trios kabilesine 
mensup kırmızı derililerin yanında 
bulabileceklerini söylemişti. 

Tipolide bir yerli, bir gilmilş dolar 
\•e bir bıçak hediye edilince, Beyaz 
Allah hakkında bütUn bildiklerini he
yete anatmıştı. Bu yerlinin söyledik· 
lerine nazaran Beyaz Allah bütUn o 
ha valiyi idare ediyordu. O iyi bir Al
lahb, gökten indiğindenberi mahsul 
bereketli oluyordu. O, ormandan ke -
serek yapbi:'l koltuk değnekleri ile do-
18.§ıyordu. Yerli bir 'tadınla evlenmi~ 
ve onü kraliçe yapmı§tı. Tıpkı kendi
ne bcnziyen bir de oğlu dünyaya gel
mişti. 

Ryan heyeti bu yeni maltimatm 
verdiği l!cY.ecan ve tue kuvvetle he
men yerlinin tarif ettiği köye doğru 
yola çıkmı~lardı. Fakat yolda kanola
rı dm,Tilmiş ve Ryon boğulmuştu . 
Bundan müteessir olan ve cesaretleri 
kınlan arkad.8.§lan Redfemi aramak -
tan vazgeçmişlerdi. 

Pek mükemmel bir şekilde teçhiz e
dilmiş on UçUncil ara."lla grupu bugün 
yolda kalmış bulunuyor. Heyet, Mister 
Valdek ve madnm Valdek ile zengin 
bir Amerikalı olan Mister Aston Şan
ler ve Bostonlu doktor Fakstan teşek
kül etmektedir. 

On sencdenberi halledilemiyen Red
fern muammasını çözmek azmiyle bü
ylik bir masrafı ve böyle bir teşebbü
sUn her türlü zorluklarını ve tehlike
lerini göze alarak yola çıkan bu dört 
kişi bugün Brezilya ormanlarının ıs
sız bir noktasında, coşkun bir sel gi
bi akan bir nehrin ortasındaki ufacık 
bir adacıkta mahsur kalını§ bulunu
yorlar. Onlan tehdid eden tehlike aç

lıktır. 

Bu heyet, 12 birincikanunda İngiliz 
Guiann'sındaki Georgetovn'dan hare -
ket etmiş ve Cuyunl nehrinin ilersin
deki ''Şeytan kovuğu,, namiyle anılan 
mevkie kadar ilerlemi§tir. Burada ~· 
yaları taşıyan ve kanoları sevkeden 
yerliler verilen yemeğin miktarını be
hane ederek ef cndilerine karşı isyan 
etmi~ler ve onlan ancak bir haf
talık bir erzakla nehrin ortasındaki 
uf acık bir adaya birakarak kaçıp git
mişlerdir. Nehir birtakım §elalelcrle 
doludur ve bu dört yolcunun aşamıya
cağı kadar sert akmaktadır. Kaçan 
yerUlcr beş giin sonra Barticaya gel
mişler, orada vaziyeti anlabnışlardır. 
Bunun üwrinc hemen bir kanoya er-
7.ak dolduru1arnk yola çıkanlmışsa da 

hareket ctmez<1en c~el ... 
kano akıntı yukarJfl>ek yavaş IlerU· 
yebilmektedir. Enakın fel8.ketzedele-. 
re vaktinde ulaştınlınası hemen he • 
men lmkfin.sızdır. Orada bir hudud 
komisyonu emrinde bulunan Amerl· 
kan tayyarecisi Mister Arthur Willl· 
ams radyo ile aranmaktadır. Kendisin
den erzak yetiştirilmesi rica edilecek· 
tir. Ancak nehrin suyu sığdır. Onun 
tayyaresinin o kadar sığ bir suya ine
bilmesi lmkAn dahilinde görülmemeli
tedlr. 

nutUn bu patırtılar esnasında on 
senedir kah ümide, kah nevmidiye dil· 
şen madam Redfem en nihayet daha 
fazla bekliyememiş, mahkemeye mUra 
caatla dul .sayılmasmı ve kendisine 
serbesti verilmesini istemiştir. 

Şimdi on üçilncil heyetin b~ma ge
len felaketi bildiren Röyter aja.n.ıır, 

ayni zamanda Redf ern'in Deµ-oit 
mahkemelerinden birinde resmen öl .. 
mUş olarak ilan edildiğini ve mahke
menin Redfem'in karısına istediği 

serbestiyi verdiğini bildirmektedir. 

Hapishanede bir 
evlenme merasimi! 

Paris1i 1.-ibar 1urs:z Scrj dö Lenz, mev
'J..ı.tf bulunduğu halde evvelki gün Pari.!· 
to evlennıi§tir. Karısı Jcrmen La7.liyts 
ismlnde on yedi ?Jcı.,ında bir 1.."'l.Zdır ~ 
o da ha.pi~7ıanc sa7..."inlcrindendir. Resim 
de ilci evliler nildlhtan sonra görülüyor, 

Stan Lorel evlendi 

A meriktılı iki a1ı.. 
bap komik Stan Lo 

1l'el ile OUver Hard• 

nin karılarile geçi.. 
nemeyip aynldık1a • 

n ma!um.. Bunlar • 
dan Stan Loreı (ya. 
ni zaytf olam) ge. 
çan hafta ovlmımi§-

tir. Resmini gördü• 

ğüniiz yeni kartM 

Mi3 llleneıa bir Rı,. 
nıuganniyesidir. 

·A.fm'einc_a: F ransızca,İngilizce konuşma k~tapları 
. Bu lcitaplhr, ~imJiy~ bcl.:r :. ' :11cı i ıkler : rıiz ~ibi ~e.li~i r,ür.el yaz: ! : ıııj 

. dcg-ildirler!.: ·Her biri 2'i kııru~tur. Gent'! 'ııtış yeri yeni pastıııır: k:ır· 
şı~ınja· Meyllanı.:ık lıamnd:ı ~retnıen ru :ı<l Gücü yer' in: (t\nad ., lıı T~ rlc 

'it.itap deposu\ dır. Y:ınlı,: bi r kitap almamak için bu kitapların ü~tüııJo 
yazılı olan: Ô~retınen F..: ... d Güı.: iiyener adın -ı dık.bt dmelidir. Bedel i 

peşin_-ıoilderilm !a-7r;ı ı.ip~ıi~lcri ~ünü gönüne ve derbııl gönderilir. 
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Hakemler hakkında 
düşündüklerim ! 

,,, 

Sporumuz fert ve klüp menfaat
lannın sınırlannı aşıp yükselır
ken hakemlerimizin de aynı nis
bette yükseleceklerine şüphe 
yoktur. 

Bundan iki hafta önce yine Haber 
de çıkan tahliU bir musahabemde 
sporun faydal nı saydıktan sonra 
biihassa en tdeat bir ekip sporu olan 
'futbol oyunu,, nun psikolojisini in
celemiş ve Güneş takımının karşısın 
da. hiç umulmayan Galatasaray he
zimetini muvakkat ve bozuk bir ha. 
leti rııhiyeye bağlamıştım, Fakat 
spor sahalarında şahit olduğumuz 
bütün mağlubiyetlerden Ye mllessif 
hadiselerden yalnız ve yalnız oyun 
cuları mesul tutmak da haksızlık-

tır. Çok kere onblrler zlncirlnden te. 
snnlid halkasını kopararak kendini 
ferdt ihtiraslarına veren bir oyuncu 
nasıl ki birdenbire bu ferdlyetçtılk 
zihniyetini diğer arkadaşlarına aşı. 
Jar ve manevi kudretleri harap edl
~ı bir hava yaratırsa. bazan lkl ~ 
kım arasındaki adalet tevzii kendi. 
sine tevdi edilen hakem de ister ıa. 
temez bu boraya kapılır ve muhake 
me ile 1rader;tnin dilmeni kırılır. 

Du sarı asabiyet fırtınaaına tutu. 
lan hakem bir dereceye kadar ma. 
zur sayılablllr. Çünkll doğrudan doğ. 
ruya bizznt yorgunluk a.mm kendisi 
değildir; fırtına bir oyuncunun ka-
fasından kopmuştur. Fakat ikide 
birde seyirci halkın ıslıklarlle kar
şılnna.n öyle hakemler de gHrUyoruz 
ki. bir müddet tabii spor şartları ve 
tqtlı bir hava itinde cereyan eden 
bir mncı ya kararsızlıkları ya ceha
Jotıerl veyahut da klilpçlllilk zihni • 
.retleri Ile bir kavga sahnesine dön
dürürler. 

Ben bilhassa bugUn bir isimle etl
ı:etlcmedlğlm ''e tstanbulda olduğu 
lrndar Nevyorkta da görUlebllcn bu 
insanların ruhiyatını şerbetmek nl. 
yetin deyim. 

Spor muharriri, klUpçU veyahut da 
sahada canı yanmış olan amatör ve 
ya profesyonel l>fr oyuncu da olma. 
dığım cihetle, kalemime sade ser. 
best veya bitaraf vatandaşlık hak. 
kının bana verdiği hızla sarıldım. 
Esasen ne Alinin davacısı ve ne de 
Velinin mUdafilyim. Senelerdenbert 
memleketimde yerJl ve yabancı 
spor hareketlerini takip ediyorum; 
Parlste de birçok meşhur maçları 
ve hatta en son olarak beynelmlleJ 
ı;ergl kupasını istihdaf eden güzel 
karşılaşmalan gördilm. Binaen • 
nleyh görüşlerime ve blldlklerlme 
dayanmak ve umnmt psikolojiden 
ilham malzemelerimi almak suretlle 
mevzua giriyorum. 

Her nedense son znmanlnrda spor 
ı-;eyircilerfmlz arasında hakemlere 
karşı itimatları çözülenlerln ve sık 
tıık tcsadur ettiğimiz nahoş hadisele
r! bunların ldarcslzllklerlne bağla. 
yanların adedi fazlaslle çoğaldı. 
Bazılarına göre, "GUneş • Galatasa.. 
nıy .. karşılaşmasında oyuncuların 
nsabl:retlne ve dolayıslle hu ı!erece 
ağır mnğlübiyetlerlno sobei>ıyet Ye. 
ı en hakemdir. 
• ÇUnkU inkAr edilmez hUsnüniyete 
rnğmen, hatalı görüşlerine üstelik 
qlarak bir türlU milesslr bir otorite 
tE'Sis edememiştir. 

{Fener. Galatasaray) maçının 

Haklı bir beraberlik vermemesi yine 
ha.kemin yerinde olmıyan bir frikik 
"Czasınm neticesidir diyenler çok
tur. Son (Güneş_ Vefa) maçında da 
ilk hnftaymda hakemin Vera lehine 
lıir penaltıya göz yumduğunu >e ba
zı tehlikeli akınlarını IUzumsuz yer. 
de kestiğini iddia edenlerin tcnklL 
lerinl bizzat o maçı seyrederken du
yuyordum . . 

Yukarcla peşin olarak söylediğim 
gibi ben her tf'lo, her sahaya kabIU 
tntblk olan bir spor psikolojisini 
gUttllğUm için fertlerle uğraşmıyor 

'\'O bu tenkitlerin tenkidini de bir 
tarafa bırakıyorum. Ancak bUtUn 
bu menfi bUkUmlero maçlar esnasın J 
dn taşan OtçUanz heyecanluın '\'O bir 

Not: Tlu lf0:111111 ikl11ci 
unrın çtT.:.acaktrr. 

ıır son "'·'"" 

IHlava ... 

Dilnyanın en tanınmıs ve şöhretleri 
beynelmilel derecelere yükselmış 

büyük futbolcülcrin bütün hayatla
rım yukarki başlık altında neıırede
ceğimiz yazılarda bulacaksınız. 

Ynrm dünyanın en mc§hur solaçığı 

Orsi 
nin hayatını okumıya başhyacaksı-
nız. 
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Çinli askerlerin tc ,ihizatı me 
yanında, kendilerini güneşe 

karşı koruyan geniş ~apkaların 
büyük bir chemmiye-ti vardır. 

Askerler bu şapkaları daima 
arkalarında taşırlar, tabii yaz 
mevsiminde. 

iyi yüzen bazı Hir.dli deli
kanlılar, hem eğlenmek, hem de 
yabani ördek avlamak için ga 
rip ve şayanı dikka\ bir usul 
bulmuşlardır, 

Yüzlerine sahte bir ördek 
bağhyarak. suya dalıyor ve şi
' arlarını diri olarak yakalıyor 
lar. Tuhaf değil mı? Hem de 
yi bir spor. 

• • • 

Suriyede bazı cins koyunlar 
vardır ki, kuyrukları son dere· 
ce büyük, yağlı ve ağırdır. Bu
nun i~in, bazı köylüler, hayvan
ları bu ağırlıktan kurtarmak i
çin, tıpkı resimde gördüğünüz 
gibi, bu kuyruğu taşıyan kü9:ik 
bir arabayı koyuna bağlamağı 
düşiinmüşlerdir. 

* {{ 

191 O da. iki venedildi, büyük 
bir fıçının içinde dt:nya seyahatı 

yapmağı clo:işünnıü4lcrdi. Sıra 

siyle bir'si fıçının iç:11ueki kol
tukta otururken, diğeri de bu 
fıçıyı itecekti. Bu otunn::ı sırası 
her kilometreden sonra deği

şd.:ekti. 

Bu garip seyyahlerın b'r se 
ne sonra bu işten vdz geçtikle 
rini söylemeğc lüzum yoktur. 
Çünkü bir senede ancak iki 
memleketten geçtikl<'ri h~lde 
bütün kuvvetleri tükenmiş has 
talanmışlarclı. 

Şen Fıkralar 

Bir cüce ter
zi mağazala -
rından biri • 
sine çırak <>"' 

]arak almnuş -
tı. Fakat sekiz 

gü11 bonra, isti fasını verdi. 
Mağaza sahibi sordu: 
- Bu iş size çok mu ağır 

'eldi? .. 
Cüce şu cevabı verdi: 
- Mesele bunda dc-ğil, ba

yım. İşe gi,r.diğim zaman her 
kes bana boyumun kaç santim 
olduğunu sordu. Ben de: Tam 
bir metre diye cevap verdim ... 
Sövlemez olsaydım. 

.::..._ Bu mu carunrzı sıktı? 
- Hayır. Fakat o zamandan 

beri her kes metreleri bir tara 
fa bıraktı ve beni yakalayarak 
kumaşları benim üzerim-:le ölç 
meğe başladı ... Canımı sıkan ci 
het işte budur. 

\. * * Bayan - Şap
kacıma uğrayıp 

şapkamı aldın 

mı? 

Bay - Evet, 
hem de buraya 

k:ıdcır koşarak geldim. 
- Niçin canım?? 
- Eve gelinciye kadar §ap-

ka modelleri değişir diye kork 

tum. 
~ ~ ~ 

Amerikadaki köy 
lerin birisindeki 
polis komiseri 

"'<' ~ baytar mektebi 
4"' mezunu idi. Ye 

ni vazifesini icra 

ederken asıl ihtisasından geri 
kalmıyor ve ayni ıamanda bay 
tarhktan da lbir hayli para ka
zanıyordu. Bir gün, komiserli!t 
makamında oturduğu bir sıra
da, telefonun çaldığını duyuyor 
ve heyecandan titreyen bir se· 
sin kendisine şöyle dediğini işi 

tiyor: 
- Atlo hemen gelebilir misi 

ninz? Size adresi söyliyeyim. 
- Maalmemnuniye. Fakat 

bana polis komiseri olarak mı, 
yoksa baytar olarak mı ihtiya.

ı.:mız var? 
- Her ikisi olarak da! Köpe 

ğimiz bir türlü ağzını açmak is
temiyor ve evimize bir hırsız 

gir<li. 

• f 
, 
~ 

iki kişi, yağmur 
lu bir ha\•ada. 
sokak ortasın· 
da dövüg:i -
lardı. Beş daki 
kalık bir dövüş 

ten ı;onra birisi rakibini yere 
yığarak •i.izerine çullanıyor ve 

soruyor: 
_Artık mağlup oldun ya? 

- Hayır. 
Bunun ü:ı:erinc galip, altın-

dakini yine dövmeğe ~aşlıyor 
ve iki dakika sonra hiddetle ba 

ğınyor: 

- Artık ~imdi de mağlup 
olduğunu inkar etsen<'! 

- Hiç bir zaman mağlup 

değilim. 
Bunun üzerine adam çlövil

şün uzayaı.:ağını anlıyaralc ba 
ğırıyor: 

- Şu halde bırak ben alta ya· 
tayım; çünkii iliklerime ka<lar 
ıslandım. 

:1.. * ~ 
Tramvayda 

bir erkek bir 
'·adına yerini 
t.erkediyor. 

_ Teşek -
kür ederim, 

bay; c.dJeıı çok nazıksiniz. 

- Görüyorsunuz ya, bayan, 
Ben. yerimi sırf güzel ,.c genç 

diye bir kadına tcrkc<lcnlerdcn 
değilim 

Siyah Süvari 
Akşam oluyor ve ufuktaki 

bulutlar batan güneşin •on 
huzmeleriyle kızıla boyanıyor
du. ötede ,orman akşamın göl
gesine bürünüyordu. Fred bu 
manzaraya sakin bir nazar at· 
fetti sonra atını ahıra bıraka

rak, yalruz başına ormana doğ
ru ağır ağır yürüdü . 

Fred on altı yaşındaydı. Bu
na rağmen vahşi ibayvanlaıla 

kızı1derililerin kurnazlıklarına 

aldanmıyacak kadar pişmişti. 

16 yaşında olmasına rağmen 

vahşi hayvan a"':cıları kadar 
cesur ve zeki idi, çünkü o, 
düşmanlrk denilen ve en hafif 
hataları hile affetmiyen ıeyin 
ne olduğunu bilirdi; bunu, 
mukafdderatın kendisini içine 
attığı bu tat.i.;t mektebinde öğ
renmişti. Yerde sürünerek, giz
lenmesini, silah kullanmasını 

bir izi takip etmesini, kement 
kullanmasını herkesten daha iyi 
bilirdi. 

Herkesin henüz çocuk sa
yıldığı bu yaşta o, hakiki bir 
erkek olmuştu. 

Bu akşam ormana doğru yil· 
rümesi, kendisini idare eden 
gizli bir sebebin eseriydi. .. 

Filhakika, kavgacı kovboy
ları sevmediği için gayet az 
uğradığı civar köylerin biri
sinde, bir aydanberi esrarengiz 
bir süvarinin peyda olduğunu 

öğrenmişti. 

Bu ıüvarinin yanma hiç 
kimse sokulamamıştı. Fa.kat o
nun bir çok tahrikleri kovboy
lar muhitinde 'büyük bir hid
det uyandırmıştı. Bu esraren
giz süvari, bütün bu cesur 
kovboylara meydan okumuı 

ve kendisini yakalayarak mas
kesini çıkaracak olan bir kim· 
seye atıyla kıymetli eğerini 

vueccğini vaadetmişti. Bu 
meydan okumayı ilan eden be
yanname, bir sabah, kovboylar 
reisinin oturduğu evin kapısı 

üzerinde keskin bir kamayla 
tutturulmuş olarak lbulunmuı -
tu. Bu kamanın kabzası son 
derece kıymetli taşlarla süs
lüydü .. Bu yüzden kovboylar 
arasında, kamanın kimde kala -
cağı hususunda §iddctli bir mü 
nakaşa vukubulmuş ve bu 
nakaşada kavga ile netice· 
lenmişti. Böylelikle köydeki 
sulh ve sükunet bozulmuştu. 

Frcd, bundan evvel bu kö
ye tekrar gittiği zaman bir çok 
kovboyların köyün meydanın· 
da toplanarak bu meş'um ka
ma yüzünden müteaddit kav· 
galar yaptıklarını gözlerile gör
müştü .• 

- Bu devam edemez.. Bu 
süvariyi yola getirmek, yani al
tında bu kadar fena maksatlar 
beslediği esrarengiz maskesini 
çıkarmak lazım .. Herkesi tah· 
rik etmesi bir şey değil amma 
ilstelik köyün rahatını bozu
yor .. Bu kadar da olmaz, artTk, 
onu yola getireyim de gör.ün •• 

Delikanlının bu sözlerini a
laylı kahkahalar ve bazı şüphe 
dolu mırıldanmalar kar§tlamış
tı. Filhakika en cesur ve kuv
vetli süvariler, esrarengiz sü

varinin peşine müte.-ddit de
falar takılmışlar, fakat hiç bir 
zaman onun yanına yaklaşma

ğa bile muvaffak olamamıılar
dı. 

Fakat Frcd ümidini kırmı

yor, şöyle düşünüyordu: 
- Canım. onlar nasıl hare

ket edileceğini bilmediler de, 
ondan muvaffak olamadılar. 

Bu meçhul süyvariyi faka bl'.S
tırmak lazım ki ele geçsin .. 

Ve Fred, bu !düşünce üzeri
ne, evine döner dönmez planını 
kurmuştu. 

Herıeyden evvel, güzel atı
nı ahırında bırakmaf a karar 
vermişti .. Nal sesleri, şüphesiz, 
meçhul süvariyi UrkUtmekten 
ba§ka bir işe yaramıyacaktı. 

İtte, Fred, on altı yaıma 
ra~men bu korkunç esrarengiz 
süvariye iyi bir ders vermek 
azmiyle bu ak§am faaliyete 
geçmiı bulunuyordu. 

Üzerinde silah olarak yalnrz 
kemendi ve av bıçağı vardı. 'A
tının ve elbiselerinin rengine 
binaen, kenldisine siyah eilvari 

lAkabi verilmit olan meçhul a· 
damın, ak~rnlan ormanın baş

ladığı yerde bulunduğunu, bu· 

ralarda, meydan okuduğu 

kovboyları beklediğini biliyor
du. 

Bunun Uzerine, Fred, harp 

meydanmt kü~ültmek için onu 
ormanın • çine !doğru çekerek 
arkadan hücum etmeğe karar 

verdi. Geniş gövdeli ağaçların 

kendisi için emin ve müessir 
yardımcılar olacağrnı Umit edi
yordu. Binaenaleyh, rakibinin 
kendisini ormanın ılınal kıs
mındaki başlangıcında bckliye
ceğini bildiği için, ormanın ce-

nup krsmına doğru yürildil. A· 
radığı adamı bulacağından e
min bir vaziyette, biç acele et· 
meden ve gürültü yapmadan 
ağaçlann arkasına gizlenerek 
ilerliyordu. 

Bi11denbirc, yavaıça eğildi 
ve bir ağacın arkasına, yere u
zandı: Yüz metre kadat ileri
sinde, ağaçlaf"I' altındaki göl
gelerin içinde simsiyah bir le
ke gibi duran meşhur siyah sü
varinin hayalini görmüştü. 

Eunun üzerine, sessizce ke
mendini cözmeğe başlıv.:ırak : 

- Eh 1 Şimdi meşhur aUva
riyi görelim! .. 

Diye mmldandı,i 'ı:lU~ümU

r.ü hazırladı ve meçhul takibi
ne doğru, ayni sessizlikle, sü
riindü. Siyah süvari. hı:.zırla· 

nan hücumdan kat'iyyen §Üp
hc-ler.meden, hareketsh duru -
yordu. Fred, güzel siyah atın 

yelesinin, akşamın ılık rüzgarı 

a1trn:Ja kıvnldığrnı görüyor-

du. Müsait anı bekledi ve, a
ğaçların kemendini atmasına 

mani olamıyacağı bir yere ge

lince doğruldu ve birdenbire, 
kemend, havada. hafif bir ıslık 
çalarak, bir yı1dınm hıziyla sü
varinin boynuna geçti. 

Bu beklenmedik hamlenin 
hızıyla siyah süvari yere yu
varlarldı. Hilcum, o kadar bil· 

yük bir ustalık ve itinayla ya
pılmıştı ki, en büyük avcılardan 

daha hassas olduğunu ileri 
sürmekle övünen bu adam hiç 

bir şey duymamış, hiç bir şey 
hissetmemişti. Hatta yerden 

doğrulmağa bile vakit bulama
dı.. Fred bir kaç seri adımda 

onun üzerine çuUanmı§ ve §aş
kınlığının geçmesine vakit bı

rakmadan onu iyice sarmış ve 
sımsıkı bağlamıştı. Sonra ~nun 
maskesini kopararak dizini o

nun göğsüne dayadı ve şöyle 
dedi: 

- MağlUp oldun, siyah sü
vari .. Atınla eğerin, artık be· 

nimdir .. Artık hiç bir esrarın 

kalmadı .. Dur biraz yüzüne 
bakalım .• 

Fred, mağlQp adama doğru 

eğildi ve dikkatle yüzüne bak

tı. Fakat, ayni zamanda bir 

hayret nidası kopararak kendi
sini geriye attı. Yakalamıı ol• 

duğu insan keridisi için hiç te 

yabancı değildi. !Bu bakıtı ta
nıyorou .• 

Bu bakış, aergUzeşt dolu ha· 
yatının mazisinde gömülilydü • 

Tereddüt etti. Meçhul adam 
gü1üımiyorldu. Çehresinde 

çılgın bir sevincin ni.§Clnesi be· 
linnişti ve Fred onun şöyle nu· 
nldandığını duydu: 

- Senin olduğunu biliyor· 
dum .. Sen diğerlerine benzemi-

yorsun .. Nihayet senin muzaf· 
fer olacağını biliyordum, küçük 
Fredciğim .. . 

- Fakat ... Ben .. , 
Meçhul aldam, ba§iyle sağ 

cebini gösterdi ve: 

- Bak küçük, dedi, bu cebe 
bak .. Bak FrM !.1 

Delikanlı tereddütte elini ce· 
bine doğru uzattı ve oradan, 
zamanın sararttığı bir defter 
çıkardı .. . 

Genç ava bu defteri açtı "e 
hayretinden dona kalarak: 

-Ah! .. 

Diye bağıroı. Filhakika, ü
çilncU aayfada, Fred\ adında 

bir ~ocuğun resmini görmüştü. 
K-endisine son derece bcnziyen 
bir çocuk resmi.. 

Meçhul aldam $Ordu: 
- Cim ne oldu? .. Sadık ve 

ihtiyar Cim?. 

Fred, heyecandan ldeta tıka-
narak cevap verdi: 

- Cim öldü-
- Sana iyi baktı, değil mi? 

- Evet .• Bana !deta babalık 
etti. Geçen sene attan düşerek 

öldil .. Teessürümden hllll kur
tulamıyorum ... Ne iyi bir in· 
sanl:lı .... 

- Demek Cim hakikaten sa
dık bir hizmetklrdı.~ 

Ve siyah süvari, delikanlının 
kendisine hayretle baktığını 

görünce ilave etti: 
- Fredl, yavrum, ben senin 

babanım ... 

Bunun üzerine, siyah sÜ\-ari, 
kızılderlli haydutlar tarafın • 
dan kovalanarak, nasıl kaç· 

mak mecburiyetinde kaldığı

nı anlattı. Yaralandıktan son
ra, oğlunu Cimc emanet etmiş 
ti. 

O zamandanberi mütematdi -
yen dolaşarak onu aramış ve 

nihayet köye geldiği bir nrada, 
onu tanır gibi olmuştu. Kov
boylara karşı yaptığı meydan 

okumalar ve mahsus yaptığı tat 
rikat, Fredin babasının cesa?:c· 
tine tevarüs ettiğini göstermiş
ti. 

Biraz sonra yükselen ay, ba
bayla oğlun, biribirlerinc- sa
rılarak çılgın bir saaöct i~:nc!e 
evlerine doğru yürüdüklerini 

ıördil. • 

... 
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Hollvutta bir gece 

VI - Fred .. Aster ve 
Cineer Roje 

Cincer Roje "toprakların dili,, 
isimli bir film çeviriyor 1 

Rober Taylorle oldukça prip bir .... 
mide ıeçen mülikatmun verdiği tat
kınlıktan hentu kurtulmamiftım. Stiid 
yolar ıehrindc dalgın dalım ilerliyor
dum. Vakit herhalde gece yansını geç 
mit olmalıydı veya bana öyle ıeliyor
du. Zarif saatim bozulalrberi tamir et
tiremediğimden, yanıma almamııtım. 

O sırada, yanımdan huıusi otomobilile 
geçen ıöz aşinalanmdan birine sor
dum. Onbiri çeyrek geçiyordu. Sabaha' 
çok vakit vardı. Belki konutrnadığım 

methurlardan birkaçına raatlanm ümi
dile aheste revan olarak Paramount 
stüdyo.una doiru yilrüdüm. 

Bir aralık büyük bir kapının önünde 
manyeciyom ıpklan yanıp sönerek, 
deklantörleri çakırdayarak irili ufaklı 
bir ıilrü fotoğrafçı bir otelin huaual 
polis tqkilitı tarafından kapr dıpn 

edildiler. Arkadan bir kral haşmetile, 

af z:nda kendi boyuna yakm pürosu ile 
bir adam çıktı. A.. Alqamm Hikmet 
Feridunu. Gerçi Holivuda gittiğini bi
Jjyordum ama .. Böyle acaip bir mablilk 
aeydeder gibi hapa Utiltüleceğini tah 
mi.'1 etmemiıtim. 

Vukua gelen hadise daha derin dil
ıünmeme imkan bırakmadı. Çünkü 
Hıkmet Feridun bütün hapnetini bü
yük kapıda bırakarak tabanlan kaldır
mıı. son zamanlarda, bilabütün gelişen 
göbeğile yollan arıınlamağa bapamıı
tı. Peşine dilftikn. ~ .ıeııcl fiıiiran 
mahallninde, p bk kahveye &irdiği 

arada yetiştim. Bir masaya oturduk. 
Kağıtlannı çıkardı. Biraz ho1 beıten 
tonra melul melill yilzUme baktı. Sor-
dum: 

- KU%1Jm nedir bu kotunun sebe
bi?. 

Hikmet Feridun Ea, cevap verdi: 
- Esti iıte, kalktık buralara geldik. 

Rahat battı sanki. Mülakat yapacağız, 
artistlerle konupcafıa diye patronun 
kesesini bir hayli rahnedar ettim. Bay 
Ruzveltle konupn ilk •cnebl gazeteci 
olduğumu yazdım. Gerçi benden Cince 
birçok ecnebiler konutmuıtu ama aldır 
ma. Gelgelelim kiminle konupıak iıte
dimıe, btanbulda o\duip gibi, çoğun
dan atlatıldım. Deminki de böyle bir 
badiseydl Ama ıerde ıuetecilik var 
elbet. tıte, gördUğUn gibi bir kahveye 
kapağı atıp, çala kalem, aklrma geleni 
döküyorum. Zarfm üzerinde Holivut 
damgası var ya?. 

Hikmet Feridunu zenci figüranlar 
mıhalleslnde1d kahvede, dert!erile bat 
başa bırakarak çıktım. içimden, İltan
bulda bu mektuplann ne tekilde karp
lanacağmr da merak etmiyor değildim. 

Böyle dalgın dal

gın, latanbulda ot • 
dutum hissini uyan 

dıracak derecede 

karanlık ve çamur -
lu zenci mahalleain 
den ıeçerken bir -
denbtre ayaklarım 

dolatfı n tendeledim. Bir de eğildim 
ki.. Fred Aater, eli uzun çenesinden 
mahzun bir tavırla dütünüyor. 

- Ne o delikanh, dedim, Leyl!nr 
bybetmiı gibi ne dUıUnUyoraun?. 

Tabii bir teY anlamadı. Fakat sesi
min ahenginde herhalde sempatik bir 
feyler bulmuı olacak W kocaman ağ
.sile ıWdil ve beni de eteiimden çeke
rtk pia kaldmma oturttu. Sonra tekrar 
elini ~ene.ine dayadı ve düıünmefe 
daldı. 

Ubavle.. Şu tnıilizler veya Ameri
kalılar ıarip adamlar ve&aellm.. İçim 
11kılarak omuzuna vurdum: kalk gide
lim C!rye lpret ettim. YilrildUk. tnce 

usun endamı yanında, bqrnu havaya 
bldırarak yilıUne balayordum. Cadde 
de bir evin önünde durdu. Tabii ben 
de durdum. Balkona bakıyordu. Ben de 
baktım. Vebirden kafamda bir timşek 
çaktı. Burasr Cinger Rojcnin eviydi. 

- Cinger Roje 
burada mı oturur? .. 
dedim. Yalnız ka -
Jının ismini anla -
vilra'k sırıttı. Sonra 
ıslıkla bir hava tut 
turdu. Sevgilisi bal 
kona çıkınca ıevin-

cinden deli gibi 
tepinmeğe başla

dı. Maamafih bu 
olduğu yerde te

pinen adamın 'hareketlerinde bir nizam 
ve hele nalçalı kunduralarının parkeler 

üzerinde çıkardığı çalardılar '1a güzel bir 
ahenk vardı. Görenler etrafına birikti. 
Millet, olduğu yerde iki tarafa sallana 
rak tepiniyor, ıilkiniyordu. Az sÔnra 
binanın tepesinden bir takırdı batlach. 
Baktım, Cinger Roje almıı yürümUı. 
Yüksek topuklarile muttasıl sesler çı
kartıyor, elile pijamaıının pantalonu
nun eteklerini tutuyordu. 

Münavebe ile takırdı bitince Fred 
Aıter kolundan tutup sürükledim. Be
raber asfalta geldik. iki d~a sonra 
Cinger Roje de geldi. 

- Sizi çağırdı mı?~ di7e ~ya
malak bildiğim Fransızca lle ıor~um. 

- ~e~,' cidfı: l;en 6tm artFst, hem 
ıetenoğrafrm. Aynı zamanda M"or.s al
fabesini çok iyi bilirim. Fred Astcr de 
daha evvel telgrafçı idi. Bu suretle ko
nuştuk. 

Hayretimden dona kaldım. ikisi de gll 
lüyorlardı. Kolkola girdiler, bir · safa 
bir aola yalpalayarak takırdamağa bq 
ladılar. Leyleklerle aralarındaki fark 
ötekilerin gagalarile, bunlann ayakla
rile ve daha ölçWU aea çıkarmalannday 
dı. 

Cirİger Rojeye yeni bir film yapıp 
yapmayacaklarını sordum. 

- Evet, dedi. 
Topukların dili diye 
bir film çeviriyo • 
l'UZ. .... 

- Tabii dana fil
mi değil mi?. 

- öyle &ibL 
Fredle ahdettik. Bu 

filmımiz bitince lapanya harbi veya 
Çin iti Japon ip diye yeni bir filme 
batlayacağız. Bunda steple harbi can

laridıracağu. Şüphesiz çok iyi bir ıey 
olacak.. Harp aleyhtan olanlar bile bu 
filmi görllnce aulba ebediyen veda ede 
cekler •• 

- Neden?. 
- Bunun muhtelif sebepleri olacak. 

Bir kere, Amerikan filmlerine konul-

muı olan sansüre metelik · verilnıedijl 
için bu filme birazzz.. Şey... Yarıi .. 

~lacak.. E, tabii ilk harp al&metled 
ıeyre ıelen niıanhlar arasında kendini 
ıöıterecek.. , 

Sonra filmin mu; 
ıikiıi ve aanatımr.ı
daki muvaffakiyet 
herhalde harbin gil· 
rilltülerini bot göe
terecek; meseli mu 
haripler makineli 
tüfek atcti altında 

Preı:Un ayak seslerini, top gürlemeleri 
karıııında sarü fbacaklarımla yerlere 
indirdiğim darbeleri diltünecekler .. Da 
ha, bunun için birçok aeb~ler g&teri 
lebilir. Hulasa filmimiz dehşetli bir 
harp propaga~ olacak .• 

- Peki dUnyaJ'ı birbirine katacabı-

Danyal Darly6 Amerlkada neyle meşgul 1 

Güzel Fı1ransız ylldızı Amerika 
sinema mekteplerini dolaşıyor 

Bir milyon dolarlık mukavelesi mucibince 
senede iki film çeYlrecek 'f 

Kallfornlya Bttldyolarmdan biri, 
bir ecnebi artla tangaje ettijml, bunun 
muv&ffakıyet temin edip etmiyeceğinl 
bilmez. Yabancı ve eöhret sahibi bir 
sanatki.n işinden ayırıp Amerikaya 
götürebilmek ise gUçtUr. Bunun ic;in 
çok bUyUk maddi f edakhlıklar ister. 
Onda dokuz netice ne olur. biliyor mu. 
sunuz? Muvi.ffakıyetsizlik ..• 

Şatafatlı reklimlarla, ldeta davul 
zurna ile gelen, bir htHdlındar gibi kar 
şılanan, alkl§lanan Jermen Ausey az 
sonra sessizce geri döndU. Jan Kiepil. 
ra da ayni &ldbete uğradı. Simone Si
mon ise iki sene gecell gUndUzlU çalış
tıktan sonra ancak son amanlai'da 
biraz kendini göstenneye başladı. Ket
ti Galyan yıldızlığını kaybetti. Anna 
Sten de geri dönmlye hazırlanıyor. 

Danvel Darlyö: Hollvuda vasıl oL 
duğu mman llarseyyezle karşılanaı. 

Sanatkr intihabında biç yanılmı. 

yan 50 milYoD Fransız, yeni dünyaya 
gönderecekleri yıldızı pek güzel seç
mişlerdi. 

Dariyö; Hollvudda glbellik mUte
husmlarmm tetkik nazarlarmdan ~ 
ti. Bunlar; eevimli aanatklrm iri göz. 
!erini, dUY.gtln bacaklanm görilnee: 

··- Ooo! ... Demlıletdl. Cidden gft.. 
r.el bir kız! •• Bir kusuru yok. Herhalde 
bUyUk bir ıiltaıe yapacak! ... ,, 
~kM-B~IPı:.l!Jı~t!~ 

ce 180 ~te muhabirinin fotoğz:a,t. 
makineleri önünde poz almıya, ~lilm 
semiye mecbur kalmıştı. 

DariyönUn hiç hoşlanmadıfj, ula 
kabul etmediği bir şey vardır: Saat on 
birden evvel gazetecileri kabul etmek. 

Dariyö: her gece, kocası ile beraber 
Amerika s!nema mekteplerini dola§ır, 
derslerini takip eder, tellffuzlanna 
dikkat eder. 

Onıvenaı Dirketl ne fmmladıfl bir 
milyon dolarlık mukavele muclblnce 
senede iki film çevirmek mecburiye
tindedir. Kocaafyle bera.be!', Antot Lft
vakm bilyUk malfklnemnc:te oturur. 
tsveçll bir şoförO, altı Usan bilen. fa. 
kat bir kPtlme Fıınısnca anlamryan 
Macar bir famd&,Mıbrr, milliyeti meç 
bul bir 8ŞÇ181 vardi!'. 

Dariy5, sinemada oyna.mıya 'bqla.. 
dığt mman hentlz 14 yqmdaydr. Ve 
mektepte bulunuyordu. Babam, mualld 
mualllmiydl. Kızma Vlyt)ln~l qal
masmı (Sfretfyordu. Genq m bir ğf1n 
gazetelerin birinde, (Le Bal) filminde 
mllhfm bir rol tçfn (tecrilbesfz, fakat 
gtmel)" bir k1Z fetenlldlğfnl g&-cın. He 
men mUracaat etti ve katiul olundu. 

Sonr& birçok filmlerde rol aldı. Ken 
atslne hUrmet: olunuyor, Jiendı.t ~ h1t 

suat lleJUU'YOl&r yazılıyorilu. Nlliayet, 

ım da elinize ne ıeçeeek yani1. 
-Benim aelds yil.ı bln, Fredfn ,. 

yf1z bin dolar? .. 
-Bu parayı ne yapacabmu?. 
Bu sualim cevapu.ı kaldı. Çtınıdl 

Fred Alter, kendisine niçin u para 
tahala ettiflnl yıldıza soruyor, atat ... 
nnld mUnabp ıtemte bnpk kavp. 
ya mUncer oluyordu ki Cinger Roje 
zarif bir tebeuOmle bana d6ndll c 

- GörUyorıunuz ya, !dedi, ne kadir 
harp taraftanyız?. 

---------------------------·· G.eıecek rtsportaJ 
Danveı 

Dary6 
ve 

Şarı Buvaye 

Danyel D~ö 

' • M 
Dökuana ile tan1ştr •·e Iiaul Kosterle ğil) fJkat lWftm\ll'.\P~ m~e]fetl 
beraber iki film çevirdi. BU sırada se- µç~cak, ;Qariyij ~ katif~ mo 
vişti, evlendi. Balayı seyahatııp, Ş&rl biıiip. gezmiye~,ı"' 
Bovayerden aldığı blr telgraf Uz.erine Dariyönün w kuvvetli bir -
yanda bıraktı. 81 vardır. Oku~ ~tı sayıfalık 

Bovayer; çevirdiği Mayerling flL. kitabın btr satırını bile unutma& 

mlndeld Baronne Vetaera rolUnU ken- Herhangi bj.f rolU iki .saatte U:J'._ 
disine teklif ve kabul etm-eehU 'rica: e;. miyle ez'öetler.1Uaek seele o . ,--ilJ 

dlywdu. biN§8J'kıyı, bir piyem hemeıı haf....-· 
Bd ilk facia rolU oldu. Mayerlfııg na nakşeder. 

filınl .. iki eeııedenıberl Avnıpanm bil- t Makyajlarmı bizzat keııdisi ~ 
yUt ve kUc;Uk phlrleriııde gtieterili- YUzünü pek haf:f pudralar. J<.r".' 1 

yor_ tabiidir. Saçları gürdür. ..A_ 

Kocuı, (Tehlikeli oyunlar) adlı bil" Püisten giderken birçok roJ» ...-
pfym yazmrfu. Bu•cıa, Darlyö lc:fn bir tf. Fakat, ppkası.yoktu. 
'6hMt vesilesi oldu. Brilkselde ilk oy. 1· - Ben diyordu, şapka sevnıellS-
nadıfr gece o ka4ar alkı~landı ki yirmi kat kocam ç-ok sever ••• 

kere ealineye çı~ Tıalka, ı.kktlr et Mavi ve yeşil renklere bayıld'• 
inek meeburiyetlnd'e kaldı. . Sonra, bu. rengi, gözleriyle hemalienk bUlut .. • 
8Üal locutnda krala takdim olundu. 

Darlyö ve kocam, diğer yıldıslu 

gibi barlarda, lokantalarda d61e9mU; 
lar • . En samimi dqetlan Bovayer, ~ 
vey, Anatol Lftvak ve ilk ~erik~ 
flhnfnl idare eden. Kı>eterdir. 'J 

Bununla bera!>er, Dariy6 ldM.r A~ 
merflallrlarm balolannda bulmmrayı 

çok sever: "Burada her ciM ad~a 
ta.nqıyonım .. ,, der. Parklara"gtder4ve 
(Atlı karmca) .gibi tehlikeli oyunlar
dan ~k gibi hotlanır. 

1937 Pa.rfs le!"glsinde on iki defa 
parqtltte atlam19bi'. Te.hllteden hiç 
1tolimıa!. 

Kocası da (bava kahramanı) dtr. 
Ztra umum~ lhupte, meşhur 77 numa. 
rah tayyare !il~daycb •. 

Her. Wal, ar&luma ·b~ ımıkave~. 
aktetmJtlenUr: J(ocur, J1111B için de-

·. 



~ txtctKANUN - ıus 

htl'l ~lrntrn uıUclilrtl - Demek komikliğe talip iniz? PekAlA .. Bir haftadan 
'lı, ni nl!nuır gi\z a~rrmıror, bir mtid dettcnbert tiyatromun !leyircileri a7.al 
ıa~/:-nklrlnl' heni sıkıştırıyor l'C şu Anda fena halde başım nğrıo·or. Bu 

c t~ heni gUldUrUn bakalnn da marlf<ıtinizJ göreyim! 

Hntırnlorını ıınlat:ın 

CEY:us ~OBODİ 
TEFRiKA 

Enlelllcens Scn·isin en meşhur casusl:ırınd:ın 
~·o: 5 

Şaydemul, gUnlerdeoberl bazırladığnn 
tuzağa gözleri kepulı dilşilverdt 

Kantin, yazrhanc kısmının nihayetin 
de, yani esas hapishanenin hemen yanı 
baştnda idi. 'Bu civarda istediğim gibi 
dolaşabilirdim. Lakin asıl hapishane 
binasına girmeme izin yoktu. Zaten 
ben de oraya girmel: niyetinde değil

dim; şimdiki halde maksadım arkadaş 
larır.ıın Sen Jildc olup olmadıklarını 

öğrenmekti. Bunun için de hapishane 
dahiline hiç ihtiyaç görmiyordum. 

- Merak etme camm.. Nizamname· 
de bu yasak edilmemi~tir, Maamafih 
müsaade de vcrilmi§ değildir. 

- Yani?. 
- Yani nizamnamede buna dair bir 

kayıt yok .. Zaten bunun fenalık nere
sinde?. 

- Hakkınız var .. Hemen şimdi içkiyi 
götürüyorum .. 

tçkiye müthiş düşkün olan iki katip 
artık avucumun içindeydi. ikram baha
nesiyie sıksık yazıhaneye girebiliyor ve 
içeride gittikçe daha fazla zaman kala
biliyordum. 

r-........................................ .. 

Her sabah saat sekize doğru bir ~ar
diyan gelerek sipariş listesini getiriyor 
du. Listede kendi hesaplarına yiyecek 
istyen mahpusların hücre numaraları 

yanına siparişleri yazılı idi. Ben listeye 

göre siparişleri, gardiyanın gözu önün 
de, hazırlryor, gaı:idiyan da alıp mah
puslara götürüyordu. Bu iş bir saat ka
der sürmekteydi. Ondan sonra ise kan 
tinde kalrr, istersem otele gidebili11dim. 
Fakat otele gelip giden pek fazla oldu 
ğu, ben de hapishanede kalmağı tercih 
ettiğim için kantinden hemen hiç çık
mıyordum. Bulduğum bahane mevcut 
malların listesini çıkarmaktı. 

Ahbaplrğımız öyle ilerledi ki katip· 
lcrle yalnız gündüzleri değil, geceleri 
de beraber bulunmağa başladım. Akşam 
lan "birkaç tek atmak için,. birlikte 
meyhaneye gitmek itiyadını edindik. 3 gi;lnde 

Yeni ve· cazip 
güz~llikte 
Bir ten 

Sinekleri sirke ile yakalamanın kabil 
.:>lmadığrnı bildiğim için en iyi cinsin
den (1) "faro" ve gene o derece iyi 
cinsinden (2) "Jidam., tcıdarik ederek 
kantine atmıştım. Hapishane bürosun
da çalışan iki katip, Şaydemul ve Heyd 
manı kantinin önünden her geçişte ça-

Buru~ukluklardan kurtulmağı ve daha genç ve gür.el ğırarak birer kadeh ikram cıdiyordum. 
göı'Unmeği aeversiniz değıl mi? Açık beyaz taze ve E&ki garsonun böyle bir adeti olına-
blr genç ku tenin~ malik olmak istersiniz değU dığı için adamcağrzlar bana hayran o-
ml? Evet dersiniz. bu basit güzellik tedbirini tec. lup kaldılar, beni pek sevimli bulduk • 
rilbe edin.iz. Her akşam,• yatmazdan evvel pPmbe tarını söylediler. Bir kaç gün içinde 
reııglndeıd TOKALON kremini kullanınız. Bu kre. onlarla cancif cr arkada§ olmuştuk. 
m1n terkibinde Vıyana Üniversite Profesörü Dr. Ste. Bir gün iki ahbap çavuşun kantine 
jak&lin c..ızlb keşfi olan ve bOyük bir itina Ue inti. gelmediğini görerek işleri fazla olduğu 
bap edllmit geııç hayvanlardan istihsal ve "BlO. ıçın yazıhaneden ayrılamadıklanna 
CEL" tabır ediletı mUceyrelerl canlandıran yeni cev. hükmedip mutat ikramı yanlarına gö-
bel', mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, cıldinizi türUnce fevkalade memnun oldular. 

b81ler ve gençlettırir. tık tatblkmdan itibaren erte. Fakat bu nezaketi tekrar etmedim, 
8l ab&h, clldlnJzin ne kadar tueleemie ve gençleş.. maksadım ba§ka idi. tki gün sonra Say-
mlt olduğunu gôrecekırlntz. demul endişe ile sordu: 
Hasta.nelerde 60 • 70 yaşlanndakl kadınlara yapı. 
lan tecrUbelerde 8 hafta nihayetinde buruşuklukla. - Nerelerdesin aziz dostum. Hiç 
rm tamamen mil olduğu görillmtl.ştUr. görünmüyorsun?. 
GUndOz için (yağsız) beyaz rengindeki TOK.ALON - Sitem etmek asıl bana düşer. Kan 
kremini kullanınız. Terkibinde taze krema ve tasfi.. tine artık uğramaz oldunuz .• Eskiden 
ye edilmlı r.eytinyağı mevcut olup bu unsurlarla, her aabah gelip hatırımı sormağa tc-
mesamata nU!az ile derinliklerde gizlenmiş ve biç nezzül ederdiniz .• 
olr sabunun ihraç edemediği gayri saf maddeleri - Bilsen i§imiz öyle çok ki .. Büro-

Adliye sarayı arkasında küçük bir 
meyhaneye devam cıdiyorlar ve orada 
her akşam bazı dostlariyle, bu arada 
Alman istihbarat teJkilatt mensupların 
dan ve divanı harp memurlarından ah 
baplariyle buluşuyorlardı. Bunlar ara· 
sında Brükseldeki Alman casusluk mer 
kezi ~efi yüzbaşı Bcrgam'm maiyetin
ıden Mayer, Plank ve Duyzberg de var 
dı. Bilhassa bunlarla ahbap olmağa e
hemmiyet verdim ve bunda muvaffak 
ta oldum. Bunun faydasını ise çok geç 
mcden gördüm.. 

Bir gece meyhanede iken içeriye bir 
adarÔ girdi. Yanımda oturan Mayerin 
önünı:le durup selam verdikten sonra: 

- Şef, sizi hemen §İmdi görmek isti-
yor". 

Maycr hiddetlendi: 
- Tam sırasını buldu. Git ve beni bu 

lamadığını söyle .• 

- Batüstüne, fakat.. Bana sizi mu· 
hakkak bulmamı emretti, çok mühim 
ve müstacel bir iş için sizi istiyor. 

- Ne i§i acaba? i 

- Kavcı meselesi olduğunu duydum. 
- Yeni bir ıey mi var?. 
- Galiba.. Flora Kalo ile Libc Ro-

toksi ve Kin biraz evvel gclmiılcrdi, 

şef onlarla görüştükten sonra hemen si 
zi çağırttı. 

- Vay canma l Kurnaz kaldın ni • 
hayet ip ucu verdi ha?. 

- Galiba .••• 

Almanlar tarafından kHTşıma dizilen 
Mis Edil Kavel 

- Buraya gelip; Mayeri çağıran a-
dam kimdi?. 

- Nasıl?. Onu tanımıyor musunuz? 
- Hayır, hiç yüzünü görmemiştim. 
- tami Yaşienskidir. Aslen Belçikalı 

olmamakla beraber tabiiyeti Belçikıfchr 
ve doğma büyüme burallı:iır. Hizmeti· 
mize girdi, §imdiki halde en iyi hafiye- • 
terimizden, daha doğrusu muhbirleri • 
mizdcn biridir. 

O akşam için vaktimi kaybetmiş sa· 
yılama:Jdım. Almanlara büyük hizmet-

ler gören bir haini tanımış ve vatandaş
larımdan bir kadının tehlikede olduğu· 
nu öğrenmi§tim. Arkadaşlarımla bera

ber bu kadını da belki kurtarabilirlim. 
Daha evvel söylediğim gibi Havrde 

iken Belçika askeri istihbarat teşkilatı, 
Bclçikaıda çalışan bazı vatanperverlerin 

isimlerini ve adreslerini bana vermişti. 
Bunlar arasında Bokemano isimli bir 

zat vardı ki diğerleri arasında faaliyet· 
le bilhasas temayüz etmiş ve Brüksel· 

de Almanlarla mücadele için kuvvetli 
bir te~kilit vücuda getimıcğe muvaffak 
olmuıtu. ' 

Otel sahibesi kadının bu zatla taru· 
tıktığı bulunduğu için onun vasıtasiylc -bir müllkat istedim ve aynı gün meç-
hul dost tarafından kabul edildim. Ken· 
disine Mis Kavcı hakkında öğrendiklc· 
rimi anlatınca adamcağızın sararldığıru 
farkettim. 

harıce atarlar. Siyah benler hemen kaybolurlar. dan ayrılamıyoruz. 
li Uıısurı . Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıymet. - Size ne ikram edebilirim? 
en 'ert : ıae, açık mesamatı kapatır \•e Uç gUn u.rfında en çirkin ve - Biraz Şidam ... 

Maycr hemen yerinden kalktı, iki ar· 
kadaşına da işaret etti 

- Haydi bakalım, iş başına .. 

- Felaket, diyordu. Bu asil ruhlu 
kadın yalan söylemeğc tenezzül ctmi -
yd.:cği için Almanlar istedikleri malO
matı ondan kolayca •hıbileccklcrdir. Bu 
takdirde başımıza gelecek felaket çok 

bile bir lr Cildi beyaılatıp yumuşatır. 45 • 50 yaşlarındaki kadmlara Bilyükçe bir bardağa koyduğum iç-
ltıe:ı bu ~~ne; kızın tazeliğini ve yumuşaklığını verdiği teminatlıdır. He. kiyi bir hamlede yuvarladıktan sonra 

Onlar gittikleri zaman, hemen hemen 
sızma derecelerine gelen Şaydcmana 

dönerek sordum: Cditdığı ""nden bir tUb veya bir vuıo TOKALON kremı nlınız ve tarif söylendi : 
~Çhile kullanma. Neticesinden son derece memnun kalac:ıksmız - Oh! .. N c yazık ki Heyl:iınan bu-

tlı ÇOt:~U~k~~~~~~~~!!~!!~~~~~~~~~~~~~ rada değil, zavallı, Şidamı öyle sever 

- Kavcı meselesi de nedir Allah aş
kına?. 

bilyük olacaktır. Çünkü Mis Kavcı teş

kilatımmn mühim bir ştihcsinin şefif:iir. 

ıtı;Clan: 8alr,eme Muru. 250 lira ya otomobil ki.:_ Ben yazıhaneye içkiyi götürürüm 

lfrıe ~ K Çoc amma girmem belki yasaktır diye çcki-

• - Pek iyi bilmiyorum. Bu kaldın bir 

İngiliz hastabakıcıdır. Harpten evvel 
burada yerleşmişti. Çocuk mürebbiye
si yetiştiren bir mektep işletiyor. Ço
cukluk yaptığından şüphe edildiğini 
duymuştum .• 

- Yalan söylemeğe tenezzül etmez 
diyordunuz. Gizlcmcğc lüzum görmiye• 
ceği şey nedir?. 

l'o~11118 lkı;clkA uk kOtliphanesl, menfaa- Plymut Kiresaleı markalı taksi oto- niyorum. 
llıQ 11•1a Pra nun 938 qfı akşamı Be- be · h 1 ..ı. 

S;ıtıı. nsıı u ... 1 mobili. H. Pa'2, DemiMN'lllart matbaası, Şaydcmul günlerden rı azır aw • ere Pr .,n ro~unda "erilecek r- ·J-

1 - ,. ogranııdır: ğım tuzağa gözleri kapalı düşüverdi: 
:ı "'°<'uk O)· 1 Tahire müracaat. 
3 - Var)·eı un an ,.e rocuk re.stlnli. ·-----~-~~---... ~~~-~--- Co ~ 55 4 ı revoso Haberin deniz t•e macera romanı: 

- Kon • ~l 6 _ • !\er, 
' Arılr Koınedl ( • 

11 
1 tarar Ş~hir Tl)-alrosu san'-

r,11.. - I{ •ndon ). 
''~l't Oıncdı (S • 

, • :ın rıtkllr ~a$1t) tara- • 

1·azan: AH Rıza Sey(l 

rıkaracnklardır. Bundan batjka kimse boş dur
mağı istemiyordu. İçimizde para için çalışan 
hayduttan tutunuz da cihan thtilA.ll bckllyen, bu 
gilnkU içtimat, ısiyast rejimi bozmak davasında 
bulunan anarşistlere varıncaya kadar iş ve he
yecan istiyorlar. Bir kere denize çıkıp da bu he.. 
rl!lere para, heyecan verir ve paralarını sarfede 
cek şehirlere götUrUrsek hoşnutsuzluklarını unu
tacaklardır. Onun için kaptan Blak bu gece deni 
ze çıkmağı kararlaştırmıştır. Bundan başka dün 
gece vurulan gemicllerhı yerine iş görmek Uzere, 
kar ovasına atılan adamları da beraber a\acak. 
tır. Bu sizin için de eğlenceli sanıyorılm. LA.kin 
evvela. size şartlarımızı söylemek lA.zımdır. 

- Ben sizin konturntınızı asla imzalamaya
ca~ım, kaptanın kendisinden bunun için s~z 
aldım. 

Doktor gUlUmsedi: 
- Yine vaktinden önce fa.rnziyelere glrfştl-

-ıiz, )ine her vakit yaptığınız gibi yaptmız. Şinı. 
dlllk ondan bahsedecek değilim. 

- O halde ne söyllyeceksin!:?. 
- Pek sade bir şey doğrusu kaptanın sizin 

1~fnlzl nasıl telA.kkl ~ttlğlnl hA.lA. bir tilrlU anll-\
rnmadını; kaptan sizden gemiden onun mUsaacle 

st olmaksızın c;ıkmayacağınız hakkında na.mu• 
Ozertne söz istiyor. Gemiden hiçbir bahane ile 

kaçmağa çalışmayacaksınız vo gördilğUnUz .. şeyler 
den şikAyet etmiyP.cekslniz. Şıırnsmı dn duşilnUn 
ki, slzl burada bırakıp açlıktan öldürmek de 
ellmizdedir. Gemi tayfaslle uzun konuşmanıza 
da. müsaade yoktur. Eğer bu şartlara. razı iseniz 
beraber gelmek için hemen eşyanızı toplayın. 
Eğer bizi bir daha aldatmak fikrinde iseniz bu. 
rada kalın daha iyt. ÇünkU bize ikinci bir oyun 
oynayacak olursanız biliniz ki canınızı kaybeder 
siniz. 

Dolctor sustu. Ben vuiyetl uznn uzun dUşUn
dUkten sonra şartları kabul ettim • 

Gece "!ecri şimall., hadisesi denizi, gök yi1.. 
ziinü. loytları, buz dağlarmı ~örillmemlş nur dan 
telAlarr, renk askılarlle silslerken adsız zırhlı lle 
tekrar denzle çıkıyorduk. Lft.kfn şimdi bu zırhlı
nın şekli asla tanınmayacak surette değişmişti. 
Mahsus yapılmış branda bezinden çerçeveler, 
perdelerle geminin (taret) kuleleri, top siperleri 
saklanmış, sarı rengi olduğu gibi kaybcdllerek 
bacası da beyaza boyanmıştı. 

Limandan çıkarken kaptan Blak kendisine 
pek yakış:ı.n sırmalı kaptan Untformaslle köprü 
Ustünde duruyor, vaziyeti, gezinişi, kumanda ve

ı rişl kendisinin gerçekten ldenl bir deniz adamı 
olduğunu gösteriyordu. 

Yine bu sırada taaccüple öğrendim ki, dok. 
tor ( Osbart) geminin ikinci kaptanlığı vazifesi
ni de yapıyordu. "Dört gözlil.. llçilncn kaptan 
••Gök gürültüsü Con,, da mülft.zlm kaptandı. lskoç 
yniı Diic ÜtS toı.ıcu iı:ııı.ıtıı.uı icıi. 

Gemiye geldiğim vakit makinistlerden kim
seyi görmemiştim. Limandan uzaklaştıktan son. 
ra köprü Ustilne, kaptanın yanına ufak tefek, sıs
ka., başı saçsız, gözlüklü bir adam geldi, Ustu yağ 
içinde olan bu mini mini adam da öyle bir baf 

(Devamı var) 

(1) Brüksel de yapılan bin 
(2) Ardıçlı rakı 

vardı ki, bütün kll\stk kafaların en güzeli denllc
blllrdi. Doktor bana bu adamın bir Alman oldu. 
ğunu söyledi: 

- Şu ufak tefek adamcağızı görilyor mu-
sunuz? ff;to bu adam gemimizin cam, ruhu, kal
bi, perisidir! Hem sağır, hem dilsizdir. Kimse ağ 
zmdan tek söz çıktığını lşftmemlştlr. Lft.kin ge· 
mimizln bu ana kadar eşi görillmcmlş ve yeni 
usul makinesinin resmini bu adam yapmış. ma
kineyi o icat etmiştir. Şimdi de Uç oğluyla bera· 
ber o kullanıyor. Onun için, dllnyada o cchen· 
nemt maki neden başka hiçbir şeyin zerre kndar 
değeri yoktur. Hiç bir vakit onun başından ay. 
rılmaz .. Onun gıdası makinesidir diyebilirim. 
Kazandığımız paradan çıkan payını önüne koy
duğumuz vakit gözlerini çevirip bakmaz bile. 
Bir eehre, bir kıyıya ayağını bile atmaz, h erkes 
gezerken o gemide. makinesinde, çarklarının 
manivelalarnın arasrnda çalışır. Buharın yerine 
en sonra. deniz makinelerinde gaz kullanılacağı
nı Avrupada llk keşfeden ve keşfini tatbik eyle
yen adam budur. Kaptan Blnk onun projesinin 
doğru olduğunu anlamış ve düşündüğü makineyi 
yapması için ona nihayetsiz para kredisi vermiş
ti. Size bir 'ey söylesem inanmazsınız: Teknemi· 
zln pUro sigarasını andıran iki ucunda ne var bl· 
Uyor musunuz: İki Uç atmosfer arası tazyikinde 
Uç milyon kadem mlkf\bı gaz! Mister ~ahin. bu 
keşi! asrın en bUyUk dllşUnce zaferidir. Bir atlan · 
tik postasının yaktığı dört litre maden kömürüne 
karşı biz bir libre blle yakmadan o kuvveti e lde 
ediyoruz. Hiç ocak yakmadan on gün gece J:ctin. 
'1ilz yol alabntrlz. K6mUrIUklcrimtzin alabildiği 
köml1rle dUnyanın etrafını dolaşırız. Bu adnm. 
olmasaydı biz .Dek cabuk ele seçer Karı Rem er"' 
&~ o • 

lDevamı vam' 
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"Almanyaya yapılan 
emsalsiz hakaret! '' Amerikanın Berrn elçis~nin be-
yanatını Almanya protesto etti 

Vaşington, 14 (Husı.si) - Amerika
nın Berlindeki büyük elçisi geçen hafta 

vazif csini tcrketmiş ve Londrada ga

zetecilere vcroiği beyanatta bu kararı· 

nrn sebebini şöyle izah etmişti: 

"- Din serbestliği yasak olan, fikri 
teıebbüs ve keşiflere müsaade edilmi-

ycn bir ülkede bir Amerika mürr.essili

nin ne işi olabilir?.,, 

Alman büyiık elçisi bugün Hariciye 
nazırı Hu11u ziyaret ederek Almanya 

ve Hitler aleyhindeki bu beyanatı pro· 
tcsto etmiş ve bu beyanatı "bir dost 

memlekete yapılan emsnlsiz hakaret,, 
sözlerıyle tavsif etmiştir. 

Hariciye Nazırı Hull, gazetecileri ka

h 1 ederek Alman büyük elçisinin pro· 
testosu hakkında demiştir }~i: 

"Dodl:l elçilik vazifesinden çekilmiş 

olduğundan Amerika hükümetinin bir 
mümessili sıfatiyle dtğil, söz hürriye

tine sahip hususi bir şahıs olarak beya· 

natta bulunmuştur. 
--~~~~~~~~~~~~~~-

Fransada vaziyet 
Parls, 15 (Hu5u ı) - hııbınc lıeııuz çıkarıldığı emniyeti umumiye tarafın

dan bildirilmektedir. Dtpoda bilhassa 
üç makinelıtüfek ve binlerce mermi bu· 

teşkil edilmenılştir. Heıstcuıııhur ı:ırıırııı

dnn .kııbineyı teşkile ıııeıııur cdılcıı radi
kal sos.}alısllcr<lcn \ c isııro eden kabine· 
nln maliye nııun Bone, i tişarelerıne de- lunmuştur. 
vam ctmcl\tc ise de k:ıbinc.}ı kuralıılınesf Yeni tevhiflcr 
ihtimali pek za) ıftır. Çlirıku Bonenin ku 1 Paris, ı 5 (A.A.) - C. S. A. R işi-
racağı knbinc SOS)Ulİstleı ın \ e komÜnl 1- • t hk"k" :J }' d •th 
lcrln hücumlarına mnnız kalarnğı cilıclle nı~ a ı ı sırasın a po ıs, avaya ı al 
ömnınOn pek kı a olması muh:ıkkoktır. Bıı edılen Genırd Lcroy ısmindc birini tev-
na mulrnlıil .Meclis reisliğine evvelki ün kif etmiştir. Bu tevkife sebep Jules Sal-
277 reyle ~eniden scçilmış olan He~onıın lcin C. S. A. R. ı terkcttlği akdirde öl· 
JJaşvckll olmnsı ihtimali uııhıı kun"<:tlidir. dürülcceğinin Leroy tarafından kendi· 
~ununla ber~bcr l::ıhine) ı ilk "halk cephe- sine söylenmiş olmasının oli e ihbar 
sı,. hükCımetınl kuran sosyalisllerın kur- dn 'd' p sç 
m:ı ı ve Başveld\lcte o partiden IJirınln e 1 mesı ır. 
anıcbi ılıtiru:ıl Ulumun gdmc.o;I ihliıruıli ele Diğer cihetten polis C. S. A R. aza-
mevcuıtür. Filhakika sos)·allst partisi par sından olup şimdi firar etmiş olan Hen-
liıınento grupu, kısa bir müuıkcreden son- ry Roidot C. S A. R. azasmdan bir mli· 
nı, halk ceplıesiııe sııd:ık:ıtıni he.>ını eden hendisin evinde de araştırmalar yap-
ve lııış' eklllcli sosyıılistıer lçın isti;>•en bir k d 
knror sureti kulnıl etmiştir. ma ta ır. 

füıbul edilen kıırıır suretınln metni şu· Bu araştırmalar esnasında bir kim-
dur: ycvi maddeler laboratuvarı meydana 

"Sos.>alı l p:ırtfsi grupu, son sedmtlc çıkarılmı~tır. 
milletin kııhul ettiği programı tnhnkkuk Clermont Ferranddan bildirildiğine 
ellircbiJnıck için h:ılk cephesi ekseri) eli-
ni olrlui)u gibi idnmeye nziınkfır<lır. (;irup göre, burada l\'lichelin fabrikasvıda sa-
şn kona:ıllcdir ki, seçimden çık:ın ekserı- lışan Van Dcker~hove isminde bir mü 
J. el oldui)u gibi muhnfozn edilebilmek için hendis tevkif edilmiştir. 
)'eni bir halk cephesi lıükfıınctinin teşki
li :ınruridır ve bltınlıi kabinenin iılnrcsi 

de en mühim ek eriye! parl''>ine y:ıni !;0'>

)'alisllere t<'reıtilp eder.,, 
Hu karnr suretinden sonra Leon Blum 

Elize snrıı~ ındı1 Reıo;ieumhurl:ı sörüşnıüş, 
bu mülüknt elrufınd:ı gazetelere hiçbir 
şey söylemek istem<'miştir. 

Halk cephesini teşkil eden s1) nsi parti· 
lerin mümessillerile muhtelif kültür ve n· 
mele teşekkullerinin ,.e hukuku beşer hlr
liğinln mümessillerinden mürekkep olnn 
lııılkçılnr toplantısının milli komitesi dün 
toplanmış ve bugün ımot 17 ı1c ''n7.İ)cll :>e
nldcn tetkik ctmeğc k:ıror vermiştir. 

Poris mıntakıısının hıılk C<·phesi komi· 
test de hir tchlii! ne re !erek lınlk cephesi· 
nfn intihap progranııııın derlınl lnlbiki i
tin <'linılen geleni yopn<'~~ını bilılirmf'klo 
ve dohHl hnrp lınzırlıy:ınl'.ırla mali poni
Ai lcrüp ve içtimai kununlarn sııiknst ctl<'n 
lerc karşı ~lddellc lınrck<'t r.lmcfıe mııkk
(jjr halk r.epheslnln mnkl'sl ol:ın bir hllkii 
metin teşkilini fstemeklcdir. 

0 llalk ceph<'si,,ııin <lağıln<'a~ı yolundaki 
lahmlnler, bnzı mahfillerin ll'mennlsl mn
hlyeli ndc f<'lllkki cd ilmeklcdi r. 

Cumhur bnsknnı. l'<'ni krbinl'nin tr~ek
küJOne kadar cnrl işlerin se'l"k ve iclaresiııc 
istife eden knbineyi mrmur <'lml~tlr. 

Borsada vazlyet 
Kambiyo bor n ı bugün kııpalıdır. Fran

sa bnnknsı şimılihk knmblyo fü:C'rindckl 
hfilün manmeleleri durdurnınlarmı ıiığer 
bankalnrdnn islcmislir. 
Esh:ım borsıısı her zamanki gibi ntıklır. 
Diln Londrn borsnsında lıir tngiliz lira

sının kıırşılıl!ı 152 Prnnsu: rrnngı itti. 
Bir silah deposu daha 

Paris, 14 (A.A.) - Guerlande 
Puy de Dome nahiyesi hudutları dahi
linde mlihim bir silah deposu meydana 

Recai Nilzhetln 
bir tavzihi 

Ahmet Emin ile Recai Baban arasın
daki dava miınasebetiyle Recai Baban • 
dan bu sabah bir telgraf aldık. Bu tel
grafta şöyle deniyor: 

0 Ahmet Eminle aramızdaki dava se
bebiyle gazetenizde çıkan yazıda bana 
atfen "Ahmet Emin bu yazılan yüksek 
bir makama dayanarak yazmış olması 

ihtimalini anlatacak sözler ,;öyledi.,, 
~eklinde bir parça vardır. Bu sözlerin 
tavzihini isterim: 

Ahmet Emin yüksek bir makama da
yanıyor demedim. Okuyucularına ver· 
diği bu his tekzip edilmiş olmasm:ı rnğ 
men hala burada temizlik mücaJdelcsin

den bahsediyor, dedim. Yani efkanu· 
mumlyeye kar§ı verdiği hissin doğru 

olmac!ığmı ve istinatgahı bulunmadığı· 
nı sarahaten söylcıdim.,, 

Elektrik Şirketi 
İstanbul Elektrik Şirketinden, Nafia 

Vekaleti tarafmdan 18.000.000 lira 

istendiğini bundan bir müddet ev -
vcl ilk olarak haber vermiştik. 

Bu yekuunu bir k ı s m ı ıir

ket~n halkt:ın fazla olarak aldığr, kısmı 
küllisi de şirketin, mukavelesi mucibin-

ce şebekeye sarfctmesi icap ederken, 

bunu yapmadığından şimdi devlete 
vermek mecburiyetinde olduğu paradır. 

Nafia Vekaleti tarafından yapılan u
zun bir tetkik sonunda bu neticeye va
rıl.ıuı; ve şirkete 18.000.000 li· 
rayı azami 937 senesinin son gününe 
kaJar hükumete vermesi icap ettiği 

bildirilmişti. Bu vaziyet karşısında şir-
ket, Nafia Vekllletinden israrla rica ede

rek, bu mühleti şubat başına kadar yani 
bir ay ıdaha uzatmak istemiş, fakat ve
klilet müddeti ancak bu ayın on beşine 

kadar uzatmıştı. 
Şimdi verilen son mühlet te bugün 

bitmiş oluyor. Bu vaziyet karşısında 

şirket 18.000.000 lirayı vermektense, 

işi bir müddet daha savsaklamak isin, 
dün Nafia Vekaletine bir mel-tup yaz

ını~, ve talebe karşı red cevabını ver!di
ğini bildirmiştir. 

Bir nevi kafa tutma olan bu vaziyet 
karşısında, Nafia Vekaletinin, derhal 
tedbir alacağı. ve 18 000.000 lirayı 

şirkete ödetmek için kat'i çarelere baş 
vıiracağı muhakkaktır. 

Milletler Cemiyeti 
içtimaı geri kaldı 
Cenevre, 14 (A.A.) - Milletler Ce

miyeti konseyinin 17 ikindkanunda ya· 
pacağı toplantı Fransarun talebi üzerine 
26 ikincikanuna tehir cc:!ilmiştir. 

Hariciye Vekilimiz 
Ankara, 14 (A.A.) - Cenevrcye ha

reketi mukarrer bulunan Hariciye Ve
kili Dr. Tevfik Rilıtü Aras, konsey içti· 

maının tehiri üzerine yarın hareketten 
sarfınazar etmiştir. 

·~:-IL.Jl. /i\\ · .. ~ ··~ .ra~· .. 
" ._lf(l! ~ .. ~, : . { .. ~.· ı~ ~ 
.(sta~b.ul~n e,; '"'~ic salli~iı ' liclki!lı 
a/q~TIJ. gazetesidir. :ilanl~rı"tu 
·HA SER re vereni~ İcar · ~erl~r .. 
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"fek ta,, yı batıran 

Norveç vapuru 
kap anı 

Hac1z karal'ına 
il'iraz etti 

Türk bandıralı Y ckta vapurunu Kös· 
ttnce limanrnlja batıran ve limanımızda 
mahkeme karariyle haciz altına alınan 

1rania ısimli Norveç vapurunun acenta
sı dün, gemisinin tevkif edilmesi h • di
sesini prot sto etmiş ve mai.ı':l'Oıcden 

bu kararı alan Yekta vapuru sahibinden 
zarar ve ziyan istemiştir. NorvC' va· 
puru kaptanı bu protestosunda kaı da 
bir suçu olmadığını anlatmakta, beynel
milel usullere göre bu gibi davaların k • 
zanın vukubulduğu kara sulara ait meın 

leket mahkemesinde görülmesi icap et· 
tiğini bildirmektedir . 

Bu işe vaz'ıyet etmiş olan ikinci Ti· 
caret mahkemesi, Norve~ vapurunun 
bu protestosunu Yekta vapurunun sahi
bine tebliğ etmiştir. Mahkeme bu iş ü

zerindeki tetkik ve muhakemesini bir 
iki gün içinde bitirecektir, 

Azami taiz ve 
komisyon 

Yilzde 8,5 olacak 
Ankara, 14 (.\.A.) - Jktis:ıt ,·eklı.Jcli 

hıılün lıaııl,a ,.c mül'ı.scsclerdc almımıkta 
olnn faizi ,.e komisyon mecınuunun bade· 
mn ~ üı:de sekiz bıını~u tecm·üı edemi· 
) ecl'ğinc d:llr hir kanun projesi lıazırl:ı

ınnktnclır. 

Zorlu bar kadın 
Fatihte Hacıkadın mahallesinde mo

törcü Çıkmazında oturan Haydar Yıl -
maz dün gece ağzr bumu kan içinde 
zabıtaya müracaat etmiş, metresi Fat
ma tarnfınadn dövülüğünü iddia etmİ§· 
tir. Fatma yakalanmıştır. 

Mangallara dikkat! 
Beşikta~ta Hayreddin iskelesinde ir 

odada yatan Hasan ve Mehmet ismin· 
de iki tayfa bu sabah odada baygın bir 
halde bulunmuşlaııdır. Bunların gecele
yin iyice yanmamış bir mangal kömtirü 

odaya aldıktan ve bu yüzden zehirlcn· 
dikleri anlaşılmış, ikisi de hastaneye 

kaldırılmıştır. 

Mahzene dllşen 
müşteri ! 

Küçük Bebekte Ayazma sokağında 
oturan on dört yaşında Hıristo 'dün 
Cevdctp:ışa caddesinde helvacı Musta· 
fanın dükkanına gitmiş, içeriye girer

ken ağzı :ı~ık bırakılan Ôodruma düşe· 
rek muhclif yerlerinden yaralanmıştır. 
Hıristo Beyoğlu hastanesine kaıdırıl

mıstır. 

OISAHDı\: 
• .MtJSOI~tl\'l'nln \'atikıın He Almanya 

arnsıııda tnvossulln bulun:ıcnt;ına dair bir 
şnYln clolnşın-ıkt:ıdır. 13ıındıın ~onr:ı Hltler 
Pnııa:r:ı rı::smt lıir 7iyrelle hulunoca'klır. 

• ln;ıiltercde umumt inlih:ıh:ılın hiiylik 
hir ihliınnllc rnnyı:;ln y:ıp ılncağını yoznn 
Ni.rım Kronikl flDzelcsi, intihabatın eyltıl 
den lı<'ri Lllriil ccrcy:ın etmekte olduğunu 
ilfi\'C eylemcktecllr. 

• i'\lacıır nnlhi Horlirıı Lehistan sey:ı

h alinde o~u Eticnle hariciye nazırı Kan
y:ı refnlrnl NlcC-'ktir. Horly döner'kcn Vnr
şo' nrıı ela ufirıyaeaktır. 

• Lehistnncln vo'v ünlvcro;ilesi ldnrc mec 
lisinderı ollı aza, Ynlıuıli lalelıc için nyrr 
sırnl::ır yopılmtı!ıınn ilirnz ederek hlif:ı 
eden rektör Kukzyrıst:iri t:ıkip edC'rck l!W
urnlnnnı \"ermişlerdir. 

• hnlrnn ı:t<'nçlil(i mümessillerinin Yi· 
yonoya ı;clnıeleıi tlola\·ısllc )'ÜZ lmdıır 
nazi \ 'i}·nnn istıısyonuncl:ı lc7.:ılıürnlla hu
lunınuşbrdır. Bir polis mı•ıııuı·u ynrıılnn· 
mı'j ,.c hlr koç ld:;-i te,•klf ctlilmiştir. 

• S<w~ ı•ller lıiı 111'\i lıırarınclnn ktırşıhklı 
kono;oloı;lar ndl'dıııln nıüs:ıl"ilfAi hakkın

rla ileri süriilcn tnlcJl iiwrine lnglliz ~ c 
Sov~et hükiımclll'rinin lllÜ7.:ıl-c:reyc uırişr

l'CJil lıilclirilmekll'ılir. 
• Fı :ıno;adn 1.11 sclıtinde bir Odcnıc7. İ· 

pek fohriknsının 1100 işçi~! ı::re'' ynpmış 
,.e fohrikuyı işnııl cımiş1ir. Grevin .;c]ıclıi, 
ldurı•ııin fohrikn' ı knpnmağa knr:ır ,·erdi· 
~ini 48 ı1anl ı_ıihi 'kıc:o bir mühl<'l CH<'I n
mr.leye hllc'lirmeslclir. 

• J\mrrlkn Urorl't <l:ılreslnin bir ıct.11-
~ine ~Örl', Amerikanın 1937 yılındııki 1 
ınih11r 631 milyon dolnrlık m\ln7.7.:tm nl
ım lthııliılına nmknhil ynlnır. 41i milyon· 
lnk 1hr:ıcolı olnın~ ,.e hu ı1ıırelle :ıltın :o;to
ku meık(ır yıl 1 ... 1rfındn 1 ınil) ar 585 mil· 
~·on dolar kıymetinde artmıştır. 
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Meclrste fTiüzaker-eıer 
Ankara, 14 (Hususi) - J3. M. :Mec

lisi bugUn Fikret Sılayın reisliğinde 
toplanmı1tır. Bugünkü celsede müza
kere olunan kanun layihaları arasın
da. hariciye vekaleti teşkilatı hakkm
daki kanuna ekli kanun layihası da 
müzakere ve kabul edilmiştir. Layiha· 
nın müzakere:;i sırası.rida Muğla say-

. lavı Hüsnü Kitapçının, yeni elçilikle· 
rin nerelerde açılacağı yolundaki sor -
guıuna hariciye vekili Tevfik R•aştü 
Aras cevab vermiş. yen: kan\lnda de· 
n•;elcri }~kseltmenin esas olmat.iığını 

söyledikten sonra. dahilde ve hariçte 
yeni memuriyetler ihclas edileceğini an
latmıştır. 

Rüştü Aras. ticaret itibariyle müna
cebetler'mizin ehemmiyet kespettiği 

cenubi Amerikıı.nın bazt kısımlannda 
Gefaret tesisinin düş:inüldüğünü. Avru 
pa.da scnclerdenberi maslahatg:izarlrk
la idare olunmakta olan dclegasvonla· 
rımızın bazılarının sefarete kalbedile -
ccğini de mecliıı.e b:ldirmiştir. 

Rundan sonra hava kuvv!!tleri için 
21 bin beş yüz liralık taahhüde giriş'l
mesi hakkın.daki kanunun hirir.ci mad
desile verilen salahiyete ilavetn leva
zım ve teçhizatı harbiye ve fenniye için 

yedi bin liraya kadar taahhüde gir:ı
miye milli müdafaa ve bu tediyatın 

hadleri dahili:'ldc kalmak üzere bono 
~ıkarma} a maliye veka!ctlerinc mezuni

yet verilmesi. 
İlk ve orta tedrisat muall:mlcrinin 

terfi ve tecziyeleri hakkındaıci kanuna 
fıkralar ilavesi. 

Dahiliye vekaleti mah~lli :dareler ri-

ili 
yaseti teşkili, vazife ve salahiyetler 

tayini. . ,. 
1050 nuınara muhasebei urııu~): 

kanununun 44 ün•~ü maddesin"n deJİ1 
tirilmcsi. . c-

1918 - 1334 dahili istikru u,11.,uı., 
rinin l9J8 ikıamiyeli tahvillen1'<1Jlıi• 
1933 Türk borcu tahvillerin:n d~ ,J' 
li fotikr:ız: tahvillerile mübadde5lı )ı ~ 
kındaki kanun li} ihaları müı.alcere 
kabul edilmiştir. ~ 

Yine bugünltü toplant1da. 1'U ııct 
vitayeti t·:alkınd~n oluj) da ı üfu"3 cJaf 
ne sebebile olursa olsun şimdiye ıca .P. 
gizli kalanlarla doğcm, ölüm. evletı fi' 

b k • J'h •akal1 
ve oşa:ıma. ayıp, n::./. ı an'- ., . ~· 

m yazdırmamış olanlar hakkın~1,.,J 
nun hilk~mlerine göre tayin edıl ~ 
Iazımgelcn eczaların affı ve ,576 "~ 
kanunun pulsuz ve cezasız: tescile 4} 

hükiimler:nin bu vilayet halkı haktc~t 
bir ikirJ;ikiinun 1940 tarihine k Jjfİ 
tatbik olunması hakkındaki kanun f· 
hası il: hükumet:mizle Afgan, trat'~ 
rak devletleri arasında tanzim ~dil~ r 
Tahranda Saadabadda ima e.dıltıılı,. 
lan ve ademi tecavüz ve mUtavere 95• 
kümlerini ihtiva eden 8 temm\lZ: ~ 
tarihli muahcdennin kabul ve t•:ı,,ı. 

D. D. Yollanrun ihtiyacı otan rn. ·~ 
rik ve müteharrik edavattan ıip~ri!'~...t-
16 milvon liraya kadar taah'hut.~ 
masma dair olıın kanunun birin~ı .,
desinin değiştirilmesi hakkındaki ~ , 
layihaları da müzakere ve kabul 

miştir. t<I'/!' 
B. M. Meclisi pazartesi ~:.inli ' 

nacaktır. ..-

ihtiyar bir kadın kumanda~ında 

200 Çinli işçi 
Ancak yarısı silahlı olduğu halde • 

1000 Japon askeri öldürdiJ"" 
J,oodl'.a 15 (Hususi) - 11 sonkununda dükleri dikkatle olronmn~a deteı' .. 

aktedılen Japon imparatorluk konfernn- dir. I' 
sma :ıit şinıdbe kadar neşredilen ve ihtiınol Bn}nn Snıedlcy, bütün Çin aıısu: ı 
kıı~ıltnrını tnşıyaıı bUliin hobcrler Hnn· bu ınücnrlclcrle hemen hemen fınklll _,.4" 
kov mnhrcçli bir telgrafla tckılp edilmek· lnn zorlulılnra rn#men müttehit bul: .... 
tc ve konferansın Can Kay Seke bir filli· rce ~ 
mnıom gönderdiği bildirilmektedir. Gene ~unu kaydettikten sonra binl~1r ~ 

muhnribin karlar içinde yalın•1- -_JJ 
' 'erilen malfımaln söre, imp:ır:ılorluk kon- düklerini '\'C bunlardan bir çolUJJuJI .. !;r 
fcronsı brarlannı Çin hükumeti bilmek· ~ 
tedir. Çin mnhfillerlndc :ıannedildlğinc harekatı esnasında donan el n • 
göre, Japonya Cine harb füın etmiyccek nı kaybettiklerini anlatmaktadır. ~ 
ve HankO\' hükıimetlnl bnıma1cta denm Bütün bir millet kendi tendiıd ~ 
edeceltUr. bir onlu haline gelmiş Te bo suretJe ~ 

Tokyodan gelen h:ıbcrlerl' göre, Jnpon Cininde Japon işsalini pek ~rla~ rt;J 
hariciye nazırının Almanyn ~dirile ynpn· ı lır. Ekserl:ia 100 kişi elli tüfekle ,,. ,v'; 
cnğı müliikııtn büylık bir ehemmiyet nt· etmekte ,.e silahlı olmıyanlar lSJell 

1 
;J 

fedilmcktedlr. dıışlnrının '"cyahut Japonlann snlh1
" 

Amerikanın , Singnpurdaki İngiliz üssü· Jnnmaktndır. _ıJ 
ne üc kru\"nzör .göndermesi, Tokyo mnha· .J•~r 
fllinde endişe ile karşılaşmışsa da, deniz Şnnslde 200 maden amelesi. si'. 
mnhfillcri, burada 1oplanan gemil<'r nra· ~;nklaşırkt.n, ~orla tersnneye girere~ ,aı~ 
sınıla lıüyiik r.ırlılılor ıncvcut olmaclıl;ll i- lnnmı;,'.Iar TC aileJCJini de blrlikteri e ~ 

rck ımıharebe ede ede kendile 0 ~ 
çln im toplantı Jnnonyn 1nrııfınd:ın hlr ı _,:, 
lelıdll tclı1kki cdilmiyeceğini '\"C hu top- ncmışlnr ''C mu,lnzam Çin kıtıııll" (P'~ 
)anlının esasen muvakknt da olduBunu bll dı ıdn huluıımuşlnrdır. 20 inci {~O~ 
dirmekledirler. mensup -0Jan Japonlar burada 1000 ri 

Bununla beraber, Amerilı:anın bu hare- 50 esir vermişlerdir. Bu madcneil; 
kelini siyesi milşnhiller, lnsilir:. Amerikıı ~da bir kadın idnre etmck1_V 
teşrlkimesalsi hııkku.dıı sembolik bir te· 
zahür olanık \c15kkl etmektedirler. 1 s 1 r d a 
Harp vaziveti 
Şanshııy ve U:ınko"aıın gelen lınl>crler, 

Çinlilerin knhrıımnnlıklarını ,.e mnvafra
klyetlerinl ko~detmesine mukabil Japon· 
horcklıtın:ı ııH hlchir cs:ısh maliımat alına
mamıştır. Yalnız Şaııghay nıalıreçli hir 
telgrafı göre ayın l3 ilnde Hafnan adasın· 
dok! Hoihov açı'klıırında iki Japon 1ııırp 

gemisi görünmüştür:. Bundan hirnz evvr.I 
bu '"apurlardan 'kalkan beş tayyare lloi
hov ,.e l\iunRçcu üzerine 1 !i homh:ı nl· 
mıştır. Holk bu ~ırnd:ı sıihnaklnra girdi
ğinclen yalnız allı kişi ölmüş ,.e 8 kişi 

yarnlanmıştır. Tayyareler mütellklben ge· 
mllerc dönmüş .-c "emılcr de hareket et
miştir. 

Çinlilerin muvaffakircti ve 
kahramanh/tı 

Cin har kCııına alı, Çin resml tclılinı 

mühimdir. nu ıı~·nen .ŞÖ} leılir: 
Ç:ıntuıııloki Çin ku,·vctlcri, Tsining şeh

rfoi ırerl ıılmı~lordır. 
.Japonlar hu şehirde bir telhiş 

tc·.i~ cyleınişlerdir. 

Tı;in lnJı ~ııkinlPrinden bir('ok 
kulJiaın cdilmi.ştir. 

rcJıml 1 

klm·P. I 
1'ı;lninl{ ı;okaklarındo \-Ukım gelrn nıtı· 

hıırl'lır.ler r.sıı:ııııııd:ı. beş snnt ?.:trfındn 

.J:ıponlar iki hin kadıır telefııl ,·crml')ler
dir. 

Cin kuv,·ctıcrl. {Tço\". Kunnicn, Tc;Hçi
nn~. K,·:ı nr:ppumtdıı $.reri ıılmışl:ır vr bu 
!.urelle düşmanın Pinh~nıdl t o:tı.ınc:ı mü· 
n:ıkalAtım krsm!şfordir. 

iki kişiye hir Uifek 
Bundan b:ı~ka Amerikalı ınuhnrrirler

den B:ıyon /\gncs Smcdleyin sekizinci Çlrı 
ordusu knrargnhında üç a~: z:ırfıncfo gör· 

Uni versileden çıkanlad 
talebeler için , f 

Af ilan edil'1 18ı 
Nahas Paşa~1a sofli 11 

yapanlar serbe8t 
bırakıldı 

Kahire, 14 (A. A.) - Rörtd~-' 
Kralın evlenmesi mUnasebeti1~r 

redilen bir k:ırarname ile son )c ~ 
hklar Uzerinc üniversiteden çılt 
bütlin t alebeler rı.ffedilınişlerdif· ~ 

Tcşrinisanide Nahas pa§3-Y' J) ı/ 
yapılan suikastla alikadar ola! ;'. 
kü cdılenlerden 10 kişi de stı~~ j,J 
ri ile serbest bıraltılmışla~ır·.....d ~ 
mevkuf tutulan tek kişi, ırıU~~ 
duğu iddia edilen tzzettin it. 
dir ismindeki kimsedir. tf 
Akadem=ntn nıtfl11 

şubesine bl116 ~ 
Güzel sanatlar akadcnılsi b ~ f 

mimari şubesi olarak ilave edil . _,) 
mın inşaatı bitmek üzeredir· ttJ'~ 

Akademinin 1imdiye ]ca~f tıd 'I 
şubesi mevcut olmakla be~rte~ 
aım yatılı değildi. HükUtnetııı t-" I 
le bu ders scneıi başından i~e .., 
mari .. ubesine leyli talebeler~ 
edildiğinden bina gcni§tetno" 
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• 
HiKAYE 

............................................... _ ..... ----.. ' : ; Yazan: : 
i Leman Karamanoğl u i 

''Yapışıklar,, =••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••w••••--•••••• 
Sedat biraz sıkılmıştı. Fakat arka
daşmx yalnız bırakmamak için bera· 
ber gitmeğe karar verdi. Locada -O

turan kadm , kızıl tırnaklı ellerir;ı.1 . 
uzatarak; garip bir fransızca ile on-

fdt 8t4atla ?\acı çocukluk arkadaşı . 
1~er. Ayni ilkmektepte okumuşlar, •tJ' beraber bitirmişler ve, nihayet 
ı, bankanın iki memuru olmuş
rt~~ı. AhJA.kJarı da aşağı yukarı bi
t., rtne benzerdi. tklsl de kelimenin 
~: nıanasile müsrif. zevk \'e kadın 
dl k.tt.nu idiler. Beyoğlunda girme
~~lerı, sarhoş olmadıkları, bir bar 

!nanııştı. 

- Yandaki locaya bak!.. - dedi -. 
Sedat. ptirosunun dumanlarım sa

vurarak Hlltayt bir tavrrla yana dön
dü ye biraz kızararak: 

- Ne var sanki, bir kadın oturu
yor .. - dedi - Naci yan ıocııdan göz
lerini ayıramıyordu. 

- Evet. bir kadm oturuyor ama., 
nasıl bir kadm .. diye söylendi. Yan 
locada. oturan kadın, sahiden çok şa 
yanı dlkkattt. Uskumru balığının 
sırtına benzlyen renklerde pullarla 
lşlcnmtş elbisesi, ikinci bir deri gibi 
·vucuduna yapışmıştı. SUrmelerle ta 
şakaklarına ~adar uzanmış badem 
biçimi gözleri, havaya doğru kalkık 
kalınca kaşları >C, omuzlarına ka
dar inmiş simsiyah saçlarile. bir <;öl 
kaplanına benziyordu. 

Yuka.rıda, Sedat kızararak baktı 
demiştik. Kızararak bakmıştı, çlinkü 

lara: , 
- Hoşgeldinlz, sıkıntıdan bunalı

yordum, - dedi - Mısırdan geldlğlm
denberl. konuştut;um ilk Türkler siz 
olacaksınız ... 

Sedatla, Naci masaya yerleştiler. 
Şampanyalar ısmarlandı. Geniş ağız 
1ı kadehlerde köpüren buzlu lçkller. 
yavaş yavaş tesirini göstermeğe baş
lıyordu. 

Kendisini Mısırlı bfr paşanın dul 
karısı diye prazante eden ve isminin 
Ayşa olduğunu söyliyen kadın iki ar 
kadaşı birlbirlne dilşman etmeden, 
çileden çıkartmak ilminin Ustadıydı. 

nir saat kadar gittiler. Bir aralık 
Ayşa, sigarasını atmak için pencere
yi açtı. Elini dışarı uzattı . Tekrar 
pencereyi kapatırken, bileğine bak
tr.: 

da lil.C.I, tayanı dikkat bir kadın gör
t. ltltı Seda.da haber verir. Sedat en~ 
del'eaan bir tipe tesadUf ettiği zaman 
, tbaı Naciye bahsederdi. Ekseriya br: kadınla alAkadar olurlar, b1r1-
btr nt kıskanmazlar, Adeta bu zevk 
)l~ltftıdon boşlanırlardı. !kisi de 
l'.ıı lltklı gençlerdi. Biri ince uzun, 
'fleltlraı saçlı yeşll gözlll, öteki es, 
~r llya.h sa.cır. sJyah gözlü, atlet 
bt tıtln tdt. Barlarda onle.n dalma 
'fD. raber gören kadınlar. bu iki ayrıl 
~arkadaşa "yapışıklar,. tsmlnJ 

lntşlardı. 

ı,:r ay baı,ıı, Naci, ile Se<1at lı::endi
!er ce bt1yUk, parlak bir karar verdi 
ı,r· ~Ylıklarını btr araya getlrecek
htr' n glizeı bir eğlence yerinde ve. 
dte gecede bütün eervetlertnl sarfe-
~k. Prensler gibi eğleneceklerdi. 

"ot akat. nede olsa, ikisi de akını 
1-ı11 llklardr. Geriye ka 1 acak olan a
t'tı 1lrnıı dokuz gilnU için yemek pa
,,~:ıır &YJrmağı unutmadılar. O ak
l!Q lıhaıtrhkları oldukça uzun sUr
tö. lı;tnıu smokinleri bem be.yaz 
ıı lllletıert lc;inde. bir gecede sarre
tl~lclert parayı dttşlinerek, kendllc-
2~11 btr llint racası gibi zengin far
hır YorJardı. Drşan çıkmadan evvel 
l~r t~ aynada kendilerini tetkik ettl
l'tl. edadın hafif dalgalı açık kum
l'lıı, 11 '<:ları, Na.cinin dUmdtız taran
t~lt~11Yah 11açlarile gtlzel blr tezat 
'1tk ediyordu. Naci gU.lerek ayna
"•: 1 aktslerlne elle bir eelAm verdi 

o, bu kadını llk defa olarak görmüyor 
du. Bundan evvel de bir nkşam Bey
oğlunda. onu görmUş, garip cazibesi
ne kapılarak, takip etmiş. Kadın bir 
otomobile atlayınca da olduğu yerde 
kalmıştı. Jlu tesadüfü Sedat arkadaşı 
ne. anlatmamrş. bir Mısır tarihinin 
ı:;ayfalarmdan fırlamışa benzeyen gU 
zel kadının kokusunu. bakışınr, yü
rUyüşünü yalnız kendisine hasret
mek istemişti. Şimdi onu yan loca
da görünce Sedat. hem memnun Hı 
hem meyus oldu. Na.cinin anlayışlı 
ve cesur gözleri. bu kadmla uğraş
mağa kalkışırsa. bu ortaklıktan 
memnun kalamıyacağmr hissetti. 
Fakat, Naci gözünil, yuvarlak küpe
leri omuzlarına değen kadından ayı
ramıyordu. Kadın da hu alükayı 
hissetmiş olmalıydı, çünkü kuyrult
ıu silrmeı~rinin ucu ne, arada sırn.da 
iki arkadaşın masasına bakmakta 
kusur etmiyordu. Nacı nihayet daya
namadı : 

Sedada tebessüm ederken, Nacinln 
kolunu okşuyor, birinin uzattığı ye
mişi alırken. ötekinin sigarasını is
tiyordu. Fakat nedense Sedat, bu ka
dmı daha evvelden görmllş olmanın 
verdiği bir tevef!uk hisslle bu iltifat
ların sadece kendisine münhasır kal 
m:ı.sını istiyordu. Kti.çUk locada daki
kalar çok tatlı ve neşell geçiyor. va
kit de mütemadiyen ilerliyordu. Na
cı, t.ürkçe: 

- Buradan çıkıp başka bir yere 
gitsek nasıl ohır? - dedi -

Sedat, 
- Hele blr hesabı görilp dışarı 

çıkalım da düşünürüz .. - diye cevap 
verdi. 

Paralar Sedadın cüzdanında idi.. 
Şimdi hesap görmeğe kalkışırsam, 

benim meşguliyeUmden istifade e
derek, Ayşa ile benden çok meşgul 
olacak . Bu tşt Naciye havale ede
yim .. diye lçınden söylendi. Ve ge
ne tilrkçe olarak arkadaşına: 

- Naci masanm altından cüzdanı
mı sana vereceğim, hesabı sen gör, 
benim başım pek ağırlaştı. 

kozların bir daha sefere daha güzel 
bir şokilde h:ızırlanmı.;ı oJınusını, is
tediğini söyliycrek garsona atıp tut
mağa başladı. Bu sözlerlle, Mısırlı 
karlrna buranın nı iıdaYimlerinden ol 
duğunu anlatmak ifitiyordu. Fakat 
Ayşa, oralarda değildi. süzgün "'ÖZ

leı-ile Sedada bakıyor, elle doldur
duğu kadehleı·f biribirl arkasından 
deUkanhya sunuyordu. Sedat, gittik
çe fenalaştığınr, dillnln ağırlaştrğmr 
hissettiği halde, reddedemiyor nı!ı
temadlyen içiyordu. Naci: 

- Artık gldeblliriz. 
Dediği zaman Sedat yerinden kal

kamadı ve başım masaya dayıyarak 
horlama~a ba~ladı. Ayşa. bir yılan 
gibi kıvrrlnrak ayağa kalktı. Taham 
mlll edilmez bir bakışla Naciye ba
karak: 

- Sentnle yalmz kalabilmek i~ln, 
arkadaş1nr şampanya ne uyuttum. 
- dedi - Ha:rdl otomobnte bir dola
ı:;a}{m. 

· Naci kulaklarınR. ınanamryordu. 
Böyle bir otomobll gezintisi barikul
A.de hlr şanstı. Horlamağa devam e
den Sedadt biran acıyarak baktıktan 
sonra kadının koluna girdi ve bar
dan çıktılar. Kaplan derisi mantosu
na iyice bUrünmilş olan Ayşa, Naciye 
sokularak taksilerden birini işaret 
etti: 

- Eyvah! - diye bağırdı. ZUmrüt
lti bileziğim dilşmUş! .. 

Derhal otomobil durdu. Naci aşa
ğıya indi, Kibrit çakarak yolu ara
mağa haşladı. Genç kadın da pence
reden başım uzatmıştı. 

- Biraz daha geride düştü galiba, 
diye seslendi. 

Naci geriye doğru giderken, oto
mobilln kapısı yaYaşça kapandı ve. 
lilks arabll. a rkasrndan şeytan k°'·a
hyorm uş gibi, gözden kayboldu. Na
ci, afalladı. Sendeledi. Karanlık :rn
lun ortasmda, elinde kibrit kutusu 
kalakalmıştı. Fakat birden aklı ba
şına geldi. U8talıkla hazırlanmış bir 
hileye kurban gittiğini anladı ve, 
elini cebine attı. Çantasmrn yerinde 
yeller PSlyordu. Naci , arkadaşım. nt
lattr~ma mr, tabldot paralarının uç-
tni;'lına mı, ycksa. gr>ccnin bu saatin
de ve soğukta. yolun ortasında kal
dığına mı yanacaktı! 

Bir ağacın dibine oturdu yakasını 
kaldrrdı ve bekledi. Sabaha karşı 
geçen bir kamyon, çeneleri birihiri
ne çarpan Naciyi şehre getirdi. Saat 
altıda, utana sıkıla pansiyondaki 
odaya girdiği azman, Sedat ona hı
şımla bakarak arkasım döndü, Ye, 
o tarihten sonra. "yapışıklar., blri
b!rlerinden ayrıldılar. 

h,; ,nu gece şnnsımz açık olacağ:ı. 
,: Yor baylar! - dedi -

lo!t hkta aynt tangoyu söyTfyerek 
'bAfa çıktılar. 

rttıtarın !Avanta ve içki kokusile ka-
1'\.k_ 01lılt havasrnt zevkle koklaya
~ it ~n evvel tuttuk'ları masRya. 

l'larun, Nacl Rtı!dadı dUrtt11: 

- Ne olur ise olsun, bu kadınla 
.konuşmak tecrübesini yapacağım. 

dedi. 
Ve or~dan geçmekte olan garso

nu çağırarak kartvizitine bir şeyler 
yazdı ve yan locadaki kadına götür
mesini söyledi. Dakikalar ikisine de 
aeırlar kadar uzun geldi. Garson ! 
biraz sımra. avdet ettl. Ve, kıulının J 
tkls!nı Ô~raİ>cr ocklerllğtnt söy f'di. 

Dedi. Naci, kadına karşı parayı 
veren adam tavrını takınabilmesine 
sebeb olacak hu tekllfl memnuniyet
le kabul etti. Ve, masanın altından 
mavi clizdan N:ıcinln eline geçti. Yap 
tığı hileden pek memnun olan Sedat, 
iı:ıkemleslni biraz daha yaklaRtırdt. 
Naci, bir prens tavrile garso~clan he 
sap sorn)'ordu. Sonra şişkin d\zdant 
a<"arı:ıK bir yUz liralık y.zattt. Vo ısta-
~ . . -- --

- Şuna binelim, ne güzel, yepye
ni! - dedi -

Arabaya atladılar. GUzel kadının 
yumuşak kilrklcrine başını dayamış 
olan Nac-1. Adeta kendtnclen ı;eçmişU. Leuv:m Karaman Oğlı( 
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~Cli:inıe bin altına :.nı.hse ;~;;;;~ 
~ükemmel!. Ben de sizi, Ruayal 
~ Ol'taf9.nea öldüreceğime dair 

altın bahse girmiştim. 
lelt- R11.rşı1aşa~ız günü tayin et

Daaıl olur? 

lll~ Demek hayattan bu kadar bıktı
a? Zavaııı Markiciğim. 

fıcl;; Hay.ır, .azizim Kont! Fil kat itiraf 
iau tn kı sızi bir an evvel öldürmek 

Yortıın. 

aeki'; P~klla! Şu halde, eğer kardinal 
g\hı sonra hala sağ kalırsa .. fi;; Ona güz~ı bir düello gösterece

flazı ta~ 0_ da, :r>enceresinden, düello ya
ka 01Uın ceza.sına mahkfun eden 

nUnun b. 
lltl:ıa a ~ ız~ okuyacaktır. Fakat ak-
ki, a g rıp bır şey geldi farzedelim 

ti Öl:~ ~anda ikimiz de birbirimi
balin h 1~ ~nız. O zaman artık, kardi
ilt1 ÖlU~ını gö~n! Zavalh adamcağız 
d~ bir h nasıı ıdam edeceğini, herhal 
İki ayn dUşUnUr! 

ler bgenç erkek kahkahayla gUldti· 
• "">nra ı 

l~ld 1 e sıkışarak birbirlerinden 
1. ı ar- Gül . 
ıtOl'kun ·•• Ü.Şerek bjrbirlerine bu 
ltlliıeli~ ~~leri söyliyen bu iki erkek, 
~lt.l~ri lZin de Ş\iphesiz tahmin et
t{<>nt dö v;hile, Marki d8 Bövronle 

Oııta UtVildi. 
l'\, birıa l"In ha~ktiooen üç dakika son 
Atarki dr;:11 kapıst tekrar açıldı ve 
"e A"t la Voiet, Sezar dö Vandom 
h'- ,, Uan d.. B • 

<r --
0 urbandan müte•ekkil 'i <>• Ull dış .,, 

~ Sen arıya. çıktı. Bunlar da, ees 
8\Mıla nehrine dogru~ indiler sola 
t r "e Lu ' 
1en Sonra b. ~meydanından geçlik 
e dediler'. ırbırlcrindcn a~Tılarak şöy 

s 'taıına! 
~· u bı.r te• k . 
~t ~ ·~ . ~lıtne şüphesiz korkun<; 

Oltt ~ ıra.ıv11. ~iyordu. çünkü La 

~tl~ ~~ IUJa.bi, Seza.r saP5arı 
~ daırjk Bürbon iee ürperiyordu. 

tl-tıp Şe'-'r a daha geı:tJ ve diğer bir 

Bu grupu dört genç erkek teşkil edi
yordu: Şever, Fontray, Liverdan ve 
Büsycr. Bu dört şövalye yüı'Üıl:eğe 

başladıkları sırada Büsyer onları bir 
jestle durdurarak şöyle dedi: 

- Mösyöler, size söyliyeccklerim 
var. Fakat yavaş konu.şalnn .. 

Fontray sordu 
- Ne diye burada konuşalım! 
- Bunu size söyliyeccği.m. Fakat 

her şeyden evvel şunu bilin ki, mat
mazel dö Lcspar burada bu binada ikıı. 
met etmektedir. 

Liverdan cevap verdi: 
- Bunu biliyoruz. Düşes ona bina. 

nın bir katını tah!!is etti. 
Büsyer devam etti: 
--Durwı. Bu noktaya iniç.in işa

ret ettiğimi anlayacaksınız. Şimdi baw 
na müsn.ade edin de, şunu söyliyeyim 
ki, yeni Liyoıı kardinaline refakat et
mekle, kendi nefsimize karşı bir cü
rüm :işledik ve bunWJ cezasmr gördük. 
Şever bağırarak sordu: 

_Nasıl?. Ne demek istiyorsunuz? 
- Yemin etmiştik, arkadaşlar ve 

demiştik ki: l'rankavel bizim canh le
kemiroir. Çünkü onu silihsız bir za
manında sıkrştırarak trpkı adi birer 
katil gibi onu öldü;rnek istedik. 

üç arkadaş yeminler ve de~et ni
daları savurdular. Büsycr de devnm 
etti 

_ Tranka.veli katletmek istedik ve 
Tranka\"el hepimizi kaçrrdı, öyle ki o, 
yalnız bizim namus lekemiz değil fa
kat ayni zamanda canlı bir hicabımız· 
dır. 

üç genç erkek hiddetle mırıldandı-
lar: · 

_ Yani ne demek istiyorııunuz? 

!zah edin! 

_Şunu söylemek istiyonun: Tran
kavel sağ kaklığı müddetçe, ne mat
mazel dö Lcspar için. ne de başka bi
risi için, hiçbir tehlikeye girm"ror.ğc 

Merdivenin altından korkunç bir ses 
cevap verdi: 

_ Onla.n görmedik bile! 
Dehşetinden, sesini alçaltmayı unu

tan hademe bağırdı! 
- Nasıl görmediniz?. Aşağıya in

diler!. 
Biran., etrafı korkunç biT sükilnet 

sardı, sonra Korinyan dehşet içinde 
kek.eledi. 

- Yukarıya. çıkıyorlar! 

Raskas bir kapı gördü ve bu kapı
yı açtr. Nereye gidiyordu? Bunu ken
oisi de bilmiyordu. Son bir hayat sevk 
tabiisi ona otomatik hareketler yaptı
rıyordu. Kapıdan içeriye girince tavan 
arasındaki odaların birisinde bulundu
ğunu gördü. Korinyan dünyayı verse
ler, zeki Raskasm peşinden ayrılamaz.. 
dt. O da. i~riye girmi&ti. Raskas ona. 
bir işaret yaptı ve bir hamlede, kapıya 
iki üç ağır sandık dayadılar. Tam vak 
tiydi. Kapı da. şiddetli bir darbe duyul 
dn. 

Raskas, heyecanından titriyen bir 
sesle 

-- Dostum, dedi, cübbenizi bana Ye
rin. 
Dehşetinden düşünemiyeeek vaziyet 

te bulunan Korinyan da. hiç tereddüt 
etmeden cevap verdi: 

- lı;te! 
Bu odada her nevi eski eşya vardr. 

Raskas birkaç dar iskemleyi birbiri
nin üzerine koydu ve rahibinin cil:b 
besini bunların üzerine yerleştirdi. 

Pencereden sızan ay ışığı altında. bu 
cübbeli iskemleler körkunç bir haya
let halini a.lm.Jştı. 

Raskas mırıldadı: 
- Bu hayalet, onları, en aşağı bir 

oakika durdurur ya! 
Kapının üzerine müthiş darbeler ya 

ğıyordu. Korinyanm ayakları artık 

tutmuyordu. Raska.s onu en yakın 
pencereye doğru itti ve: 

manacak oradan da dama çıkacağım. 
Bundan sonra, sizi de oraya çekerim. 
Başka bir zaman olsaydı, Korinyan 

bu tekliften muhakkak ki ürkerdi. Fa
kat dedik ya, dehşetinden bir şey dü
şünecek vaziyette değildi; Raskas, ra
hibin geniş omuzları ~rine çıktıktan 
sonra dama tırmandI ve oradan eğile
rek ııöyle dedi: 

_Dostum, biraz sonra bu haydut
lar kapıyı klrarak üzerinize sald.Jra.. 
caklar. Onları kama darbelerile, yum. 
ruk da:-belerile, ayak darbelerile kar
şılayacaksınız. On!an kaçıracağmıza 
eminim. Bundan sonra sabahı bekler
siniz ve rahat :rahat aşağıya inip, beni 
evimde bulur ve döğüşü anlatırsınız.' 
Elveda, dostum hiç korkmaym.4 

Korinyan inledi 
- Ah! Sefil! 
Ra.Skas ortadan kayboldu. Korlnyan 

başını elleri arasına aldı ve hemen ka~ 
pıyı açıp kendisini derhal boğazlatma 
nm ialıa hayırlı olup olmayacağını 
diışUndü sonra, olduğu yerde dönmeğe 

b~ladr. Daha sonra da, ne yaptığmm 
f arkmda olmadan, odada koşrnağa baş 
Iadr .. Tam bu sırada, haydutlar kapıyı 
knıiı.rşlardı. 

xxxvn 
FLôRIDEKI ZIY AFE'l 

Bu başla.yan cumartesi günüyle er
tesi günü atlayarak, kralm kardeşi 

Gostonun, birkaç dostile beraber, kar

dinalin Flörideki ika.metgilıma misa
fir geleceği güniln arif esine yani pazar 
günü akşamına geliyoruz. Anlatacağı 
mız hadise, sa.at on bire doğru vuku 
buluyordu. 

Evvela, Rişliyönün ikamet etmekte 
olduğu Rue.yal meydanındaki binayn 
girelim. Filhakika, Rişliyö, kralla An 
d'Otrişe söylemiş olduğu vechile, cu
martesi gününden itibaren, kardinal 
sarayına. yerleşmeğe başlamıştı. Mu-

v; mutantan ' 
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- 292 -
A. R. Z. S. I. 
Orta boylu, orta lıiinycli, genç bir znt. 

Hoyatta gayeniz, iyi geçindın·cck olıhık~·a 
rohal ynş:ıt:ıcak rnsılayı bulmnktır. Şöhret 
slbl şeyler sizi ikinci derecede nlıll..adar 

eder. K:ılılllyclleriniz lı:ıkkındnki hüküm. 
lcrinizde ı:ıman z.nm:ın tereddüde düştü.. 
ftünüz \'akldlr. Çalışmaktan yılmazsınız, 

bir işi sonuna kadar ~ötürınektc zorluk 
çekmezsiniz. Tamamen uy al değılsinlz, 

fakat çok da inatçısınız denemez, tabiatı. 
nız tahakküme mütem:ıyil olmakla beraber 
uysal oldu~unuz vakitler de az de~llıllr. 
Yaşınız 20.2:> etrafında ol:ıcaktır, yani her 
halde seııçsiniz. fşlerdc dikkat hassanız, 
pek kuvvetli sörünmeıliğinden yaptıkla

nnızı tekrar kontrol cımeğe ıılışnıalıc;ınız. 
Umumi nıııllimntınızı do artırarak şimdL 
lik sizin iı,:in memuriyet daha uygun oı,a 
gerektir. Diğer düşünceleriniz hnkkındo 
bir müddet vonra tekrıır müracaat eılebi
llrsinlz. 

- 2!13 -
Y. E. R. 38-83: 

bu yıızdıklnrım hakkındaki dü)Üncclerini· 
ıi de lıildiriniz. 

- 295-
Af. S. M . .Yo. 1S3-183: 
Uzunca ve orta lıo) in, genç, ortaya ya

kın bir bünyede. ı\çık ,.e iyi knllıli. \'al· 
nız blrnı mütercdcliltir. Hayalin fazla tec· 
rübenlz yok. I>ikkııtiniz iyidir, fnknt rlahn 
çok ktl\'ellenebillr, bu imkiınd:ııı istifnılc 

etmeniz gerek. Bııgunkiı ctıni~ et hn.r:ıtı· 

nın icaplarına uymanız pek kolaydır, fa· 
kat henüz bu hususla eksikleriniz varılır. 
Ameli ışlerde kolııylıklıı muvaff:ık olahile· 
cek bir istiılnllnsınız. Uy~! olmanız da i· 
yidir. IJmumi mnliımatınızı da arıtırıırnk 
ve tıı,· iyelerinıc de dikkat ederek J13yal· 
la ınuvarruk olnınnız pekçok mümkündür, 
muhtemel ol:ın ela huı1ur. 

-296-
Tak$fm, .4.uyılılı: !J3S: 
Oikkııti iyi, ne yapacağını düşünerek 

HABER- ~lceam ooıtaM 

Cevapları veren 

Profesör San erk 
Gra.oıo:ı ve Grafometr' 

mUte :ıassısı 

ı;anıJan doJayı te~ekı.:ur ederım. Vikkntiııi 

:r.I kuvvetlendirmek için takip edilecek bir ı 

çok yollar vardır. Bunları tafsilatile bu sü- \ 

tunlarda yazına(ta imkan yoktur. Yalnız ı 
size şunl:ırı bildiriyorum: 

ı - Bir rcsinıe, bir fotoğrafa kı~a bir 1 
müddei h:ıkınız. Gördüklerinizi not edl· 
niz. Sonra tekrar ve daha uzun müddet 
lı:ıkınız. İlk görehildiklerinizle sonradan 
gördükleriniz arasında farkı tayin ediniz. 

2 - Tabii ilimlerin tatbikat ve müşahe· 
de kısımlnrile doha fazla alakadar olunuz. 

3 - Bilhassa yaptılhnız her işi bizzat 
kontrol eıme~e alışınız. 

7.ekllııız Jyidir. Hayalla muvaffak olmak 
en büyük hcddinizdir. Söz dinleme va,. 
Cın ıı dıı çok iyidir. Hayatta muvaffak ola· 
cağınız da muh:ıkkaktır. Bir ay $Onra tek· 
rar ıniir:ır:ıaı eder~cnlz, bazı söylip•cekle· 
rimi o vakii anlatırım. 

-29!1-

K. D. K. ô. Y: 

Tayyare pi)·angosunda hanııi nurnaral:ı· 

rın kazanacağını grafoloji ile lıulmafıo im· 
kAn yoktur. Bunu, belki falcılar üzerlerine 
alabilirler. GrnroloJI \"e grafoloji sayec;ln 
'de insanın kusur ''C meziyetleri, tabiat ve 
karakteri t:ıyln \'t! tesbit olunur. 

yapan bir k:ıraklcr. İşlere zor tnrahn<lnn 
haşlamak ve evvela ıor kısmı lıitirmek is· 
tert;inlz. Yorııı rıılıııt etmek için bugün 11-
zülı •11.?te ,.e ~·ulışmıığa razısınız. Hayal sl-
7.İn, için" (~ünü gününe) ynşıınılan bir şey 
ılcltil, tıir biitiinılür. Bu krınaat ve tel iıkkl· 
niz çok iyidır. Bir işin tererrii:ıtınıı J:Ö~· 1 

Gençsiniz, yaşınız 20 etrafınıf:ırlır. 7.ekA
nızı ktl\ \'etlenclirmejte ihtiyacınız var. Ci ıJ 

dl i~lerle rle pek aliıkulı görünmü~·orsu

nuz. P.ğlence temayülünüz fazlarlır. Aileni· 
:r.in maddi vaziyetinin iyi olchı~unu ve bu· 

-29~

Fallh JI. Tavil: 
Genç, şlşmanl:ımnğo müstait bir hOn-

ye. Knraklerlnizin en lıü\'ük \"asfı, elinize 
Seçen fırstıt \'e \'ClllleJer<len nasıl istifade 
cdecci!lnizl hııkkile tayin cderncmnizdir, 
mesela tutumlu olma~a ihtiyııcınız oldu1tu 
halde elinize geçen paranın bilyük bir 
losmını sarfeılcr, ve az ınasrnfla do iktisa· 
da riayet etmek istersiniz, halbuki para e· 
llnlzde iken heyeti umıımiyeslni noo;ıl 
kullanmıık icap ellillinl haştnn dü~ünmez
siniz. Bu misal. hayatınızın birçok kısım· 
larındo ıteçen hrı<liııcJerin bir örne~lrlir. 
Pek uysal do değilsiniz. S:ımlmlsiriiz, bu 
samimiyet sizi koloylıkla 1Auhalili1te sev
kedehlllr. Ameli işlere kabili~rtlniz pek 
fıı.zla f:Örilnmemektedlr. Ilaşlntlıjlınız bir 
şeyi hitlrmeıfllUnlz dalma vaki olehfllr. 
Heyf'rnnlı ~e~·lert> menıkınız ve nlllknnıı 
Yarılı. nir ılrfn ılıhn miir:ır:ınt P.ftinf7. •e 

tcrdll;iniz dikkat de pek şayanı meınnuni 
vetıir. Tnhlıle devam etmek için parm:ık 

izinizi, clinızin şeklini ''e söylediklerim 
hakkıntlnkı nıüt:ılcanızı heklenıekteyim. 

- 2!17-
Anknra ..t. Ç. K: 

Sol el ile yazmamışsınız. Tabii şeraitte 
yazılmış clif;er bir yazınıza rla lüzum gö
rüyorum. Tam bir tnhlil için hunlara ln
lizıır etmekle beraber şunları da bildiri
yorum: Bünyecc 1.ayıf deltilsiniz. HattA 
ılolırun viirutlu olmnğa istidııdınız fa1!0-
rlır. ftiyall:ıra hnltlılıRınız çok büyüktür, 

:ılı~tı~ınız hir şe ·i dnima tekrarlama~a 

miilernııyilsiniz. 7.ekiinız işlektir, yalnız 

yaptıklnrınızı bitirdikten sonra kontrol el· 
mlyorsıınuz. nnşlrnlarının ~17e ehemmiyet 
vermeleri icap ett iğine kanisiniz, kendini
zi bcltcnmektesiniz. \'nşınızı isteklerimi 
gönderdikten sonra söyliyeceljim. Siz bun 
lııra ne diyorsunuz. ? 

-298-
P. S. A: 
Tahlillerim hnl kınrln kullanrlıltınız 1f. 
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na gü,·enmekte bulunduğunuzu tahmin e· 
diyorum. Bu vaziyetinizi hlç iyi bulma· 
maktnyını. 

-300-

Kasımpa~a. O. R. T: 
Hayır .. Bu ilk ~unlinlıe revaptır. Hali· 

1 

hazırdaki işinizi mulıaf:ııa etmeniz, d~a 
muvıırıklır, bu da ikinci sunllnize cevaptır. 
\'aşınız 30·35 dlr. Ru da üçüncü sorgunu· 
za karşılıktır. 

-301-

Btyoğlu, T. O. K. Er: 
Dikkat ve hedefinizi ve bütün vıırlı~ını· 1 

zı bir nokta ürerinde toplnmış görünüyor 

sunuz. Tahminime naz:ıran, birine Aşıksı· 

nıı ve bu yüzden kendinizi kaybetmiş va 
ziyette hulıınuyorsunuz. So~k kanlılıkla 

bir knrnr verebilmek için, muhltlnlzrlen ve 
size onu hatırlatan her şeyden bir müddet 
uzak ya'$ayınıı. F.n hnyük ı:c;tırahlann en 1 
müc~~ir llftcı burlur. Unutabilmek. 

KAHRAMAN Kl"- 20.:_.... 

---------------------------------------------------------------biruw..u kapıla.unda dw uyarlar. Maiye 
tindeki memurlar, kendilerine tahsis 
edilen bUrolara yerleşmişlerdir. Bun
dan sonra, Rişliyö, günün iki üç saa.
tini orada geçirecektir ve kardinal sa
rayının artık canlanmağa başladığı 

söylenebilir. 
Fakat, meçhul bir sebepten dolayı, 

Ri§liyö, Ruayal meydanını henüz ta
mam.ile terketme~ istememiştir. Bu 
bina birkaç zaman için, onun işine ~ 
rayacaktır. Ve biz onu, demin de de
diğimiz gibi, akşam UstUne doğru, 
onu her zamanki mesai odasında, geniş 
eöminenin yanında buluyoruz. Vaktin 
geç olmasına rağmen peder Jozef ora.
dadır. Çünkü kati harbin arif esinde 
idiler. 

Rlşliyö acı bir tavırla şöyle di
yordu: 

- Evet, mahvetmem llznn gelen 
prens, bana arzularını kabul ettiriyor, 
kendisini bir dost olara.k dostlarile be 
nim düşmanlarımla beraber kabul et
meıni, onlara ziyafet vermemi lstiyor. 

Peder Jozef de omuzlarını sllkerek 
IU cevabı veriyordu: 

- Çocuksunuz! Sizin içinizde isyan 
eden şey, gururdur. Evet! Bu adama 
hAlA. dost görünmek mecburiyetinde
Binlz. ÇünkU tali onu tahtın basamak
tan üzerinde dünyaya getirmiştir. Fa
kat düşilnün ki on üçilncü Lui ölürse, 
Gaston da tahta <:ıkarak An d'Otrişle 
evlenirse, siz mahvolacaksınız.. Siz ve 
eseriniz, bizim eserimiz .. 

Ve baş rahip içinden ilave etti; 
- Benim eserim! 
Kardinal bağırdı: 
- Ah! Cesaret edebilseydim 1 
Peder Jozef, korkunç bir sükunetle: 
_ ('.esaret etmek 18.zımdır, dedi. !s-

ter misiniz size, doğru dürüst düşUn
meğe bile cesaret edemediğiniz hakikt 
düşilncenizi söyliyeyim. l~te sizin ken 
4i kendinize söylediğin1z sözler "Ah! 
Cesaret etseydim, bir hamlede, hali 

hazırdaki ve istikbaldeki kat'i hakıml 
yetimi temin etmiş olurdunt. Eğer ce
saret etseydim. An d'Otrişiıı bütün 
ümitlerini kırardım. Eğer cesaret et;... 
seydim, Gostonu matmazel dö Mon .. 
pansyeyle evlenmeğe icbar etmeğe ıu.. 
zum kalmaı.dı. Eğer cesaret etseydim., 
Goston, Flörideki evimden aağ olaralr 
çıkmv.dı.,. 

Rişliyö, çılgına benziyen bir ses çr .. 
kardı, sarardı ve birdenbire doğrula.
raş dehşet içinde mınldandı: 

- Susun! Susun.. 
Peder Jozef de ayağa kalktı ve sesf .. 

n1 kati yen alçaltmadan devam etti; 

- Eğer cesaret etseydim, yemeli 
masasmm başında bile Gostonla dost 
tarını katıettirirdim. Sonra krala, ha.
yatma karşı suikast t.ertip edi1diğine 

dair katt delilller bulunduğunu söyler. 
dfm. Ona, kendisini öldürmek istiycn 
sefilleri ceza.landırdığı:mı söylerdi~ 

Darağacında öleceklerini anlayan al· 

• çak suikastçilerin isyan ettiklerin! ve 
dCSğüş neticesinde öldUklerinl söylPr· 
dim. İşte krala bunlR.rt söylerdim ve 
kral bana, yani kurtarJCisma ranhp 
teşekkür ederdi.. Cesaret etseydim, 

işte böyle yanardım .. fşte kendi ke11.:ıı. 
nize söylediı"Hniz söz1er, Riı;liyö! Ve 
ben de !'!İze !!llDU söylüyorum: Cesaret 
etmek 18.znndtr! 

Rişliyö soluyarak bir dakika sUkfl. 
netini muhafaza ettJ. Biran onun solu 
yuşundan başka bir şey duyulmadı .• 
Sonra., kardinal, oda.sının ka.pılarını 

biraz araladı, ve tekrar kendisine gU
lilmsiyerek bakan peder Jor.efin önilne 
gelerek boğuk bir sesle eöyle dedi: 

_ Cesaret etmek istemediğimi si:ze 
kim söyledi? 

Peder Jozef sakin tavrile eevap ver· 
di 

_ Bunu istediğinizi biliyorum. DÜ· 
şUncenizi yüksek sesle sövledim, çün
kü söz, arzuya kati bir şekil verir. Söy 

lemek hemen hemen yapmak demektir. 
Sözle filiyat arasmdaki mesafe, arzuy 
la söz arasındaki mesafeden daha kı· 
sa.dır, buna emin olabilirsiniz. Şimdi 
anlatın bakayım, ne gibi tedbirler al· 
dınız? 

Bunun üzerine, kısa ve seri sözler
le, vaziyeti gömen geçirdiler. 

Rtşllyö şöyle dedi: 
_ Lonjumoda, mUsell!h, on iki ki

ıt buluna.cak ve bunlara Sen Priyak 
kumanda edecek, son ana kadar mese
lenlıı lçyUzilnU bilmiyeceklerdir. 

- Çok iyi. Ya Flötide? 
_ Flöride bilyük bir itimat hüküm 

ferma olacak. Orada birkaç hademeyle 
ya.verimden başka hiç kimse bulun· 
mayacak. 

_ Çok gU.zel. Saat kaçta masada bu 
lunacaksınız? 

_ Öğle il.zeri. Sen Priyakın sar+ 
birde gelmesi 18.zımdır. 

_ Bu işi ben Uzerime alıyorum.. 

Dük d' An,iu kaç misafirle gelecek? 
- Oç veya dört. 
_ Kimler olduklarını biliyor musu-

nuz! 
_Bunu öğrenmek imkinmı bula

madım. Fakat Sezar dö Vandomla 
kardeşinin orada bulunacaklarını tah
min ediyorum.. 

_ fnşallah öyle olur! O zaman mü
kemel olur. Evvela nasıl harekt ede
ceğimizi tayin edelim .. Tam öğle Uzeri 
masaya yerleşirsiniz. Ben de öğle Uze 
n Lonjıımoda bulunacağım, Sen Pri
yak emin bir adamdır. İş kolaylıkla 

hallednecektir. Sen Priyak eve gire
cek.. Misafirlerinizin bulunacakları 

salona bitişik odada, adamlarile bera
ber yerleşmesi için tertı'bat alm. Adam 
lar, sizin bağıracağmız, bir söz üzeri
ne içeriye hücum ederek işlerini göre 
cekJerdir. 

Binaenaleyh, sizin yapacağınız ye
gane şey bu sözü bağırmaktır. Bu ke
limenin ne ola.cağım tayin edelim. 

- Bunu siz tayin edin! 
..,,_ Saat biri çalmasmı bektersinlt.. 

Bu andan itibaren Sen Priyak oradS. 
bulunacak ve bekliyecektir. Siz de 
!sayı lrurtarmağ:a. giden kuvvetli \"O 

cesur adamların bağırdıkları bir söıU 
bağırın. Tanrı böyle istiyor!. . 

Rişliyö, ken<lisini hakimi mutlal' 
kılacak olan bu sözü fyice hafızasıns. 
nakşetmek istiyormuş gibi teıcrarls.
dı. 

_ Tann böyle istiyor! 
Tam bu sırada, sadık hademelerdeO 

biri, hafifçe kapıyı vurdu. Rişliyö SS." 

rardt ve vahşi bir mücadeleye haZW 
lanmış gibi vaziyet aldı. Peder Joıef 
gidip kapıyı açtı ve sakin bir sesle sor
du: 

_ Ne var, dostum! r 
_ Aşağıda bir asilzade var ve ııc 

ne pahasına olursa olsun kardinal bsP 
retlerile görüşmek istiyor .. 

A.~ ~~~ aicşıı:nu", mi~ dö. şe, ... 
';BzUn ikametgahının bulunduğu ~ 
Lomsı sokağında garip bir fataı~e 
vardı 

Burada şunu söylemek mecburi~: 
tindeyiz ki bu dar yolun yarısı. ibt1~1 .. 
ettiği birkaç güzel ikametg~l~. ~~i· 
ler mahallesi, harap birkaç kUçuk 

ı ·le" 
na.sile de, halle mahallesi olarak te ~fi 
k1 edilebilirdi. Bu fakir evlerden b~ 
tam Şevrözün muazzam ikamctg 
karşısındaydı. eJI' 

Saat ona dogru iki erkek bu ınuıııt 
zam binadan çıkarak ve ookl ahbtıPlCS" 
gibi kolkola girerek Sentonore ~ 
ğına doğru çıktılar. 

lçlerinden birisi şöyle diyordu .. 
_ Marki, bizim bahsimizi unutıt" 

dm11., herhalde, değil mi'! 
Diğeri de şu cevabı veriyordu: ııt:. 
_ Ama yaptınız, ha, aziziın ~~i.tJ 

Bunu unutmama im.k!n var ını · de 
meşum kardinahn penceresi l)nUJl 
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Ollmrilk Muhafaza Genel Komutan·lığı d'~stanbul Gümrükleri Baş mü-

Ur~üğünden: 
~6~a.Ie glinij 2-2-938 mezad kaime numarası 9116 ma.rka.sı P O numarası 
~.kanuni safi sıkleti 850 kilo değeri 3284 lira 41 kuruş basma halinde 
'"" l U P. mensucat MKN 3454 bila M ve N KS 20 K 20 K 40 G 266 L 77 KD 
~~Yaldızlı Çantakulpu ve aksamı MKN 5829 KH l241, 1/ 2 M ve N KS 120 
~137 G 314 L 72 KD Lastik kundura ökçesi MKN 9192 H O 1MveNKS15 
~2o? L 15 KD 72 adet yün ~pka MKN 741 AP 2713, 20-22-28 M ve N KS 186 
~t ~ 83 KD Adi ayaklı cam bardak MKN 8191 FF 1 KS 10 K 326 L 9 KD 72 
ltıııt ~'Un keçe erkek şapkası MXN 9616 bila M ve N KS 6K 141LD258 adet pa
~ asket l\IKN 9643 O L C 13 M ve N KS 16 K 52 L 39 KD tabii çay MKN 
9ı14 ~ li 33 KS 19 K 216 LD P ".'işi yün mensucat ihale günü 4-2·938 MKN 
~ ]..' L; c p o 12/ 14 M ve N KS 42 9 K 320 G 223 L 71 KD Zamklı klğıt 
l{l)~ kesilmiş yazı kağıdı MKN 1031 bila M ve N KS 52 K 800 G 218 L 84 
~l'anıofon iğnesi MKN 9881 bila M ve N KS 1500 K 1850 LD Keç.e ve bat· 
~e liKN 9884 bila M ve N KS 160 K 100 L 80 KD sair nebattan hayvan 
~i!Q fırçası MKN 1024 bila M \'e N KS 3 K 750 G 93 LD nilmunelik ipek 
~ ~ Pal'çalıın MKN 10210 bilfi. M ve N KS 200 K 65 L 56 KD Cam kavanoz 
Qss }~ 8439 biltı. M ve N KS 20 K 62 LD ipliği boyalı P. Mensucat MKN 
~ li 48.39/ 60 M ve N KS 1445 K 500 G 1377 L 96 h.'1) Mutfak taknnm
~~ &a!vanizJi demir ızgara kepçe \•esafre ihale günü 7-2-938 MKN 10213 bill 
~ ~ 'N l\S 288 K 140 L 54 KD demir sırlı mutfak eşyası :MKN 10153 bile M ve 
t.ıa At 1~6 K 143 L 60 KD Yaprak halinde sigara kağıdı 4 snndık MKN 10154 
~aı-.sit Ve N J{S 629 K 721 L 75 KD defter halinde sigara kiı.ğ.dı bu eşyalar 
~3 olarak satılacağı ve İnhisarlar nmb:mndndır. MKN 736 MM 16000, 
~ 1-i hı ve 'N KS 153 K 500 G 249 L 4 9 KD sargılık kağıt ~rKN 2236 bil! M 
~~ Rs 1450 K 31 L 57 KD hurda demir MKN 740 ACFA 1918 M ve N KS 
~ \V 416 L 84 KD sun'i ipek ipliği balyanın üzerl A C E F A dır :MKN 739 
ı ~ 83l3G M ve N KS 87 K 139 L 87 ım nsbestos nümunelik :MKN 8450 K E 
bq eş~~ N KS 101 K 277 L 73 KD Tababette müstamel hulasalardan kınakına 
İ{s ~a trar.sit olarak satılacaktır. tha le günü 9-2-938 MKN 9870 bila M ve N 
l~2 ~ 47 L 45 KD su geçmez ha.le getirilmiş mıı.mul çadır pamuk MKN 
&61~ l' l3 C 9168 M ve N KS l1K 700 G 210 L 23 KD yün mensucat MXN 
~ A~ B 1721 M VEN KS 36 K 89 L D boyıı.lı merserize pamuk ipliği 14.24 
ıoaı L 9Ssı D DM blla No. KS 45 K 97 L 50 h."D Kösele parçaları MKN 
~ U G E 2219 M VE N KS 16 K 500 G 4.89 L15 KD dolu sinem:ı. filmi 
~.tı ~887? F' UM 1/21 KS 89 K 37 L 30 KD Mfüıtahzar sulu boya MKN. 8869 
~l'e htrl121 M VE N KS 451 K 199 L 31 KD mUstahzara.tı smaiye ve kımye· 
9Bss b'l~ B887 bilil. M ve N KS 2500 K 110 LD Köhne Adi demir ş:ı.vt MKN 
'~tn 1 "' M ve N KS 3200 K tahı!lini 115 L 20 KD köhne demir adi makine 
lOQ36 ~.s:ank lstinye muhafaza n~etindedir. İhale gilnü 16-2-938 MKN 
).( 'ie ~ ıla M ve N KS 41 K 500 G 200 L 21 KD Şark halısı MKN 10037 bila 
t 2'.) a:S 5 K 27 LD yer 1~eçesi MKN 2068 bila M ve N KS 5 K 490 G 246 
~ ~ l\uştüyU ycstık MKN 3221 b il:ı M ve N KS 51 K 585 LD Lastik ka· 

~Ooa.ı ~~ 2163 bila M ve N l{S 1420 K 94 L 75 KD adi ağaç gaz sandığı MKN 
l lla ~ ~ a M ve N KS 7 K 67 L 50 KD 2 adet yün seccade MKN 9095 Fi at M 
~OQ2S b·~ 31{ 5000207 ı., 21KD otomobil için demirle mürettep ipek perde MKN 
~ ~ n 7~ a M ve N KS 10 K 500 G 51 L 85 KD iki adet şark halısı MKN 8172 
"'-~ 4 1~ Rs 5 ~ 500 G 68 LD sun'i ipek ipliği ihale günü 18-2-938 MKN 6451 
~ ~ 2 M VE N KS 21 K 900 G 57 L 6 K D yün örme f anile sade. M K N 
~~tı.k .~ A 132 M VE N K S 47 K 900 G 487 L 19 KD 
~ ~52 orrne fnnile ve don sa de M K N 6438 C Y 747 M Ve 
\' "~ ~ l\ l{ 698 L 78 K D de mir. ç 1 v i M K N 2040 bila 
a~ ~ ~ S l .K 500 G :J 23 LD işlenmiş sünger ~rKN 2110 H O Z, A D ~l 54 M 
~ l{ 20: K. 530 G 313 L 17 KD lpek potin bağı MKN 9885 bila M ve N KS 
~ ~ a72 LD Beygir kılından hayvani tımar fırçası MKN 9886 PARTİM VE 
~ lS2 lb K 149 L 28 KD Boyalı demir kaşağı MKN 9883 Parti M ve KS 135 
l ~\{bil' l<ıldan hayvan torbası ihale günü 21 - 2 - 938 MKN' 1301 
~ btıa ~ N KS 199 K 79 L 82 KD ya pı§tırrnaya mahsus nebnti zamk MKN 
\t J.sa l\ 3 Ve N KS 60 K 82 L 39 KD Prezervatif MKN 752 p c M 88829/ 30 
76 >.t 27553: 3 L 13 lill top halinde yere sermeye mahsus lastik MKN 8173 
il. 91~ ~ ~ /1-3 M VE N KS 297 K 500 G 60 L 51 KD adi demir çivi MKN 
l.h.~Oo fiat~ N G5 M VEN l{S 3:iS K 69 L 19KD petrol baknyası petrol MK 
~ 9o9 i?l3 11 ve N KS 69 K 50 LD kısmen kırık otomobil §asi aksamı 
'ettep Y ilat M bila N KS 5 K 236 L 41 KD otomobil için deriden mika. ile 
lı "lltınııa an Perde ~um 9096 Fiat M bilfi. N KS 2:5 K 63 J .. 70 KD Karoseri 
~ Sii3 ~ ~Çerçeveli otomobil ön camı ihale günU 23-2-938 MKN 1859 M C O 
~ ~e ~ l{s N KS 30 K 49 L 61 KD le vha halinde cilalı bagalit MKN 133 bila 
~ ~arısarallla.lıallindc tartılarak ve parçalandıktan sonra demir kazan hurda
~;67 l\ 80~da ve muhafaza nezaretinde MKN 5818 R G 37-1013-1/2 M ve N 
.\, ~ l.ı ~ N G 221 LD pirinçle mürettep demir çanta ağzı MKN 9180 F 109 
~ S tl513 ıı kS 35 K 92 L 29 KD Las tiğc batırılmı§ P. :mensucat MKN 9179 
~ ıt \rJ?. ';} N KS 29 l{ 84 LD lastiğe batırılmış P. mensucat MKN 731 E 
lo; 732 E.. Rs 307 K 107 L 51 KD sade pencere demir ispanyolet takımı 
tllıı~2 ~ \'E ~70 M ve N KS 24 K 162 LD Pirinç "anahtarlık MKN 733 H M 
~ 2ü.2.938 l<S 228 K 76 L 22 KD sade pencere i::;panyolet takımı ihale 
t~ ~ı Aıı~ ;\IRN 8282 bila M ve N KS 4 K 600 G 9 LD sade deri bisiklet 
~~e ~N 

13
518 E V 5288 M VE N KS 168 K 662 LD kasarh P. mensucat 

l<l6 215n 2_51~0 INCUJ 4066 M VE N KS 55 K 736 I.. 20 KD ipek mensucat 
~ ~ Q \V 4. o12/ A M VEN KS 8 K :100 G 47 L 44 KD kloroform MI<N 
~ l ll C W 40ı42 M VE N KS 32 K 188 L 43 KD İyodür dö potasyüm MKN 
~ ~$ 4590 :4.0/ •l2 M VE N J{S 16 K 5ö L 83 KD !yot bi süblime l\ll(N 2341 

~tt~ l<s 4l ~ ~ N J{S 60 K 72 L 49 KD Ağaç hurufat MK.~ 5529 M F 12 M 
\~ ~~ donpa "h ''1 I... 74 KD ha5arat öldürmeğe mahsus mevaddı saire ile mü
t? lt itaba ~ ale gilnU 28-2-938 M.KN 9103 MSAA M bila N KS 714 K 151 L 
~~ 6{ t 54 ~ınuı~ttan cilasız boyasıı.demir lamn MKN 910!> bila M 10 N KS 
l~ a}\Stıs ba D agaç demir alüminyom mamulatından meşrubat muhafazası
~~G~et \'e ~P~t ~eklinde bir nevi dolap l\1KN 9110 L T D/ S T I 275 M VEN 

<; l{ saglnm t. 
~ti Soo G 

64 
urkçe dolu gramofon plağı MKN 9115 J B 8704 M ven 

~it 117 ~ C l L 6 KD porse!enle marettep galvanizli pirinç kapı çekeceği 
~ih~ tatıta!:ıı ~ 54 155 5 8 M VE N K S 5 K 100 G 55 L 12 KD Köseleden vo· 
~ \ı.e tarnaı 

1
KN l!}Ol A 4 M ve N K S 3 K 200 G 288 L 23 KD müstamel ipek 

~~ ltı~ıl iç\'(' ~r ~.ı:~w9093 fiat 1013 M VE N KS 145 K 295 LD müstamel 
aQ lt11 k~tnP:u-a ~R· ~ustv;i Ml(N 8197 :MM 275556/ 5·7 M VE N KS 293 K 91 L 
1 ~~ı c. 'l:cınrı (J. :dı M~rn 9102 n yeşil ıı kırmızı M bilfı N KS 1451 K 40 L 
?•At \ı )1-·(N 9Ci adı _demir) (MKN 960 1 Bi'a M ve N KS 88 K 44 Ld motör 
~,l\ ·; ,1~ !rs ='SO~ B~la 'M ve N Ks 530 G 2 L 51 Kd yün filama ~:ı::KN 9€50 bi
ı;.. ıı~ · l l\ o 1 C l.3 L 43 l{D Ynğ ve benzin tulumbası MKN 9608 bila M ve 
tt~'a ş c.-"r, 1 ~~ı 1 D motür aksamı M:K.1~ 9(309 bilıı. M ve N KS 37 K 10 LD 
trı~ llltıt eı !!T(!~ 9 .. ~!-U:N 9610 bila M VE N KS 81 K 125 LD adi bakır depo 

eı ~!~ " r:ıu3 ,) "' b la VE N KS 150 O K 497 L 84 KD iki adet benzin ile iş-
• ?'l l•~r l'l'c' ""U"·ı• 9"05 b" .. .. t • 9tl) ... <l:J8 biı , •· • .., ıla M Ve N KS 267 K 55 LD radyator mus a-

,1 1 ıt 2 llııa ı.ıt :d \ ~ N l{S 4 I~ 3 L 62 KD Benzin ve kilometre müş'iri 
'~~ n:c1 b~~- N h~ 2087 !C 459 I..D Tayyare ve almamı motörsüz müs

hil~ ~60() bil a H \ ~ N I~S :5 K :s I .. 47 I<D Alüminyom depo müsta
''e ~ ka M VE N KS 112 K 20 LD Galvanizli demir bidon }.:IKN 

8 22 1{ 6 L 39 KD boyalı yazılı boş teneke mUeta.mel) Bu ker 

lstanbul Satıoalma Komisyonundan : 
ı _ Gilmıiik muhafam örgütlü için 1200 tane Sahra pilinin 21~1-1938 cu

ma gUnU saat 11 de pazarlığı yapılacak tır. 
2 - Tasmlanan tutarı 912 liradır. nk teminatı 69 liradır. 
3 _ Snrtname ve evsaf komisyonda drr. Görülebilir. 
4 _ isteklilerin ilk teminat makbu zlariyle birlikte gün ve saatinde r Gala-

ta eski ithalat gümrü!";11 binasındaki komisyona gelmeleri. (213) 

lstanbul Nafia MUdürlUğünden : 
25-1-938 Salı gUnü saat 16 da İstanbulda nafia müdürlüğünde (811,57) lira 

keşif bedelli Bilyükdere hava yolları devlet i§letmesi tamiratı açık eksilt.me
ye konulm~tur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık i§leri genel, hustısi ve fenni şartnameleri. 
proje keşif hulasasiyle buna mütefe.rrl diğer eyrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (61) liradır. 
İsteklilerin en az (500) liralık bu işe benzeri§ yaptığına dair idarelerinden 

almış olduğu vesikalara istinaden !stan bul Nafia Müdürlüğünden eksiltme ta
rihinden bir hafta evvel alınmış ehliyet ve ticaret odası vesikalarilc gelmeleri. 

(27) 

lstanbul Naf a Müdürlüğünden : 
25 - 1 - 938 Salı günU saat 15 de !stanbulda ııafia müdürlüğünde (1600) 

lira ke§if bedelli Ycşilköy hava yolla:n Devlet işletmesi müdiriyet binası ile 
hangarlarının tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şnrtn:ı.meler~ 
proje, keşif hulfısasile buna müteferri diğer C\Tak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (120) liradır. 
lsteklilerin en az (1200) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerin

den almış olduğu vesikalara istinaden !stanbul Nafia MüdürlUğünden eksilbne 
tarihinden bir hafta evvel alınmış ehliy et ve ticaret odası vesikalarile gelmele-
ri. (28) 

ısta r.:s~ı. ı .. ' · e e J e·d ivesi ~~~: i ı a n · ı arı 

Vesaiti nakliye rUsumundan olan borcundan dolayı haciz altına alınan Fiat 
markalı ve 1318 numaralı hususi otomobil Kurtuluş Tepe Ustil Kurtuluş gara
jında 19·1-938 çarşamba günü saat 11 de açık arttırma ile satılacağı ilan olu-
nur. (260) ----Vesaiti nakliye rüsumundan olan bo ı cundan dolayı haciz aJtma alman Buik 
markalı ve 2331 numaralı taksi otomobi 11 Üsküdarda iskele meydanında sabun
cuzadenin dükkfımnda 20-1-938 pcrşemb e günü saat 14 de açık arttırma ile sa-
tılacağı ilan olunur. (259) 

.. ~~ , ·ISTANBlJt:~._,ffARICJ'. ASKERi 
. · ·~ . ·,?<.·: . KIT A.ATi · ·. iL!Nf.;A~Rı 
. ... . ...... , . 

Kor merkez birlikleri hayvanatı ih
tiyacı için 100 ton yulaf kapalı zarfla 
mübayaa edilecektir. İhalesi 28-1-938 
cuma günü saat 16 da Çorluda kor sa
tmalma komisyonunda. yapılacaktır. 

llk pey parası 375 lira olup şıı.rtname 
ve evsafı görmek istiyenler her gün 
İstanbul levazım amirliği satmalma 
komisyonunda görebilirler. Talipler ka 

nunun 2 ve 3 cü maddelerindeki bel· 
gelerile birlikte belli gün ve saatten 
bir saat evvel teklif mektuplarını ko
misyona vermiş olmalan. (696) (254) 

Pınarhisar Top. alayı 4150 kilo sade 
yağına talip zuhur etmediğinden 25-1-
938 Salı günü saat l5 de pazarlıkla sa

tmalmacaktır. Talip olanlnr:ın tayin 
kılman gün ve saatte Vizedeki satı -
nalma komisyonuna mürncaatlan. 

Vize alayına ait 6200 Alpullu ala
yına ait 3400 ve Pınarhisar piyıı.de a
layına ait 6200 kilo gaz yağlarına ta
lip zuhur etmediğinden 26·1-938 çar
§amba gUnü saat 15 de pazarlıkla sa
tınalmacaktır. Talip olanlarm tayin 
kılfnan gün ve saatte Vizedeki satınal 
ma komisyonuna müracaattan. 

(697) (255) 

Çanakkale miistahkem mevki ihti
yacı için lstanbul levazım amirliğinde 
mevcut evsaf ve ecraite göre buronda 
bezi ac;ık eksiltme ile satınalmacaktır. 
Bıranda bezinin tutarı 2520 liradır. İ
halesi 3 Şubat 938 perşembe günU 
saat 15 de Çanakknlede müstahkem 
mevki salınalma komisyonunda yapı· 

lacaktır. Bu iııe dair şartname ve nü
.mune bezini görmek istiyenler her 
gün komisyona müracaat edebilirler.• 
Taliplerin ilk olan 189 lira ve 2,3 iin
cü mnddelerdeld vesııik He birlikte is
tenilen günde Çannkkıı.lede lt0misyona 
müracaatları. (695) (253) 

Her bin çiftine tahmin edilen 490 
kuruş olan 22000 ile 28400 çüt kundu-

ra kapalı zarfla satmalmacaktır. !ha
lesi 4-2-938 cuma gü.nli saat 11 dedir. 

İlk teminatı 8208 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi 696 kuruş mukabilinde M. 
M. V. satınalma Ko. dan alınır. Ek -
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka -

nunun 2 ve 3 Uncti maddelerinde gös
terilen vesika teminat ve teklif mek
tuplanna birlikte ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ko. na verme -
leri. (694) (211) 

~:~:! ·s:tanbul °'Ko·m· ığ~· - . 
·S.·atinaımcf'/ c)misvoriu ' iıanıarı , 

..... .. ~ • ,t • • • • • ~ · ~-

Selimiye kışlasının çatısının tamiri i· 
halesi kapalı zarfla 26 ikincikanun 938 
Cartamba günil saat 16 da yapılacaktır. 
Muhammen ke§if bedeli 25110 liradır. 

Ilk teminatı 1884 liradır. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel komisyonda görillebi· 

lir. lsteklilcrinin ilk teminat makbuz ve 
ya mektuplan ile ve 2490 sayılı kanu· 
nun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı Ye-

sikalardan maada nafia ,-ekateti fen mü· 
dürlüklerinden alacakları ehliyet vesika-

ları ile beraber ihale günü ihale saatin. 

den en az bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Fındıklıda komutanlık sa· 
tımılma komisyonuna vcnneleri. (31) 

ACELID SATILIK ARSA 
• Gümilşsuyu caddesinde mUhendis 

mektebi karşısında (80) numaralı ha
neye muttasıl altı yüz otuz sekiz met
re murabbaında üç tarafı sokak mü

kemmel nezareti olan bir kuyusu bu
lunan nrsa satılıktır. Görmek istiyen-

lerin mezkur haneye, pazarlık için 
Sultanhamammda Katırcıoğlu hanın
da dördüncü kat sekiz numaraya mü-
racaatları. (V. P. 2153) 

re içindeki csyalar komple tayyare ve aksa.mı olup 1549 sayılı kanun mucibin
ce başlarında yazılı giinlerde ve tam sa at on üç buçukta 24.90 sayılı kanun hU
kümlcri tlairesinde Sirkecide Rc:;adiye Caddesinde gümrük satış salonunda a
çık ıı.rttırma ile satılacaktır. İsteklilerin Maliye um·an tezkeresi ve malın değeri 
nisbetinde yüzde 7 buçuk pey akçesi makbuzu aranır fJRrtnamelcr her gi1n dal 

1 
rede götiilebilir. Pey akçeleri her gün alınır. Yalnız ihale günlerinde pey ak
çelerinin tam saat 12 ye kadar vezneye yatırılabileceği ve bu saatten sonra. 
l ımt'iyyen pey kabul edilmiyeceği ve peşin pnra ile mal almak istiyenlerden 
unvan tezkeresi ıı.ranmıyacağı ve bu gi bilerin teminatlarını usulU dairesinde 
malın de3erini teminat olarak yatırmıı. ları ve ihıı.lcden sonra ihale bedelini 
derhal venne'eri IU.vmdır. Açık arttırma gUnlerindc ayrıca müteferrik eşya sa
tışları da vardır. Bunların listeleri satış salonu kapısında asılıdIT. Tl 23219 

(223) 

~ 

'J 
'! ~ ' 

J 
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Cilt- Frengi ve oıger Zührevi 
~stelıklar bırınd sınıf mutehassısı 

Wıa11 cd. Vi1!J11 Da0ı llirlal TIJJlll CcmlJlll alJ1llL 11 
Telr."on ı 21 •4ll • 

~ eıcsemıı IUICl&I "-9tllf&ı"ft DDll e<!lf 

,..___ l'w..,..ıı. 10ftW1 ouı 19,5 dan 1'7,8 • -
,_ 25 laır\lf ımık.ııllindl Heve Kurumu ,,,.,,ıu· . - _,_ "......, ~ .......,onıw '"'*· , 

---• Or. lhHn SaD\i ---il 
öksilriik şurubu 

üisürük ~·e nefc« darlıtı boğmacı 

ve kızamık öksürükleri için pek te· 
sirli illçrır. Heı eczanede ve ecza 

-- depolarındı bulunur. --

- mr;ncı smıt Operatör -
l)r CAFER TAVY AH 
Unıumf cerrah1 ve sinir, diıanA estetik 

cerrııhisi mütehassısı 

Parls Tıb Fakültesi S. nsist:?nı, erkek, 
kadın amellyatlnn, dimağ estetik 
"yüz, nıcme, karın bunışukluğu ve 
sendik ameliyolı". (~asalye ve dolum 

mütehassısı~ 

~luayenc sfilıahlnn M e c c ~ 0 e n 
8 den 10 a kndar U il 

OJ;leden sonra ficretUdir. TeL .fC086 
Beyoğlu, Pnrmn~kapı, Rumeli han. 

1 Göz heklm1 
1 Dı .t.1uıat RamiAyaın 

M uayenehanesinf Tnksim. Talimant
Tarlaba§J Cad. URFA Apt. nma 

oakh.tmiştir. Tel: (1553 

Pazardan maad~ hergün ~ Oğleden 

~onra saat ikiden altıya kadar ..... , ..................... .... 

DOKTO~ 
Necaetbn Atasagun 
Her gün sabanlan ~ek12 tıuçuğ .. 

akJamları ı 1 den 211 ve kadar Lile 
li tayyare ı1pcırtm;ınlar, ikiııcı daıre 

17 numarada hastalannı kabul edeı. 
Cumartesi giınlcri "ı 4 ocn ıo ye ..;! 

daı hastalarını pdrasıı. Kurur •• Ha 

bet olruyucularıru dakupon muka· 
bılinde mua ycııe e.Jrı l'c>Jct 2:fü,5;; 

ıw waaa:nıamım:r.m:::::::::::::-::::::::::: 

~~ Diş Doktoru H 
ii C~eytr; OOçeır ıı 
i! Yalnız CUMARTESi GtlNLERl ı·ı 
h '{ ALOVADA. saı günler Kara· i 
!! gür--:;k tramvay aurağı:ıd:ıkı mu· ~: 
~~ aycnehanes.:Ode hastalarını kabul il 
;: eder. .. . .................. .... -········ .. ···-··· ....... ..... ._. ................. 1:1 ••• :sı-················-· ... ·····-

Do hloı 
Hafız l'e aı 

LOfOIAN HY.KL'\t 

Dahiliye Mütehrua••· 
Pazıırdan bft.eka gUnlerde l'ığledeıı ııonn 

ıaat (2,:1 tan e ya> kadar lataıılru!da Dtva: 
;cıuııcıa (104) o~rnaralı bUIUal lıahlneatodt 

baataıanru kabUJ eder Salı, cumartesi ıtta 

ıerı sabah "11.~-· 12" aaatıert bak.iki tukar1lyı 
01~tur. Muayeoeı:ıane n •• teıdou 

ı2311&. Kq11k telefon; ııou. 

. . HABER - :A.ltşam postası 15 !KtNClKANUN - 1~ 

Maalesef şu yirminci medeni yet asrında hali birçok bayanlarımız tuvaletlerine verdikleri ehemmiyetin binde birini iç tuvalet fC ~ 
zıuıhhalarma vermezler. Adet zamanlarında haya'c kaynağı olan en nazik uzuvlarına ya temizliği daima §Üpheli bezleri yıkayıp korl~e~t" 
ya en korkunç bir şekil olan pamuk (tampon) kullanarak bütün hayatlannca tedavisi güç, korkunç hasta hklarla sıhhatlerini, aile sal' 
rini sekteye uğratırlar. 

Halbuki: Bir kutu (. FEMlL) 
ver basanları tarafından takdirle 

ııe~· 

gerek kendilerinin ve gerekse yu \.'alarmın ıağlık ve neş'eaini ebedi yen ai2orta eder. Cihanın ııııJ 
kar~ılanan: 

ı olan 
i k i • 

ı .m 

Baş - Diş - Romatizma ay sancılarını derhal geçirir. 
Eczanelerden 1 lik 

• .. • ·, ~ ; ... . . 1 ': 

~ i . r.. -4 • 1 •• ~· · \ ,, 

Kadınların 
12 lik ambalajlarını ısrarla ve 

Taklitlerinden sakınınız. ~ 

DfKDiRiR 

1P•ınııım1nımııııı•ııın•ırnıınınııımım~•mııımııınıBm1111•filiillll 
1 
i 

.Kan çıbanları, el vt: aya..ıt parmaklarının arasındaki kS.§mWa.r, do~ 
- mem iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, traş ya.ıralan, erg' 

i 
lcr, koltuk altı çıbanları. 
Tedavisini en erken ve en emin bir sur ette temin edr. jJJ 

ŞARK 1SPENÇİY ARİ LA.BORA'!'(] 
. T.A.Ş. 

~ıın~ mı•mooı ~ . 

HAZIMSIZSIK 1 Hayat•n .. vkinden ;n..,., mahrum oder fj 

PERTEV Karbonat komprtnıelt 
.~:ı~t 

Çok temiz bi - Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mütııı-· 

göz önünde tutularak yapdauıtır. 

Sigara tlryakllerlne mUJde --~ 
Fennin son icadı ve yüzde 89 derecesinde tütünün 

nikotin ve sair zehirlerini süzen 

Doktor Perl 

Sıhhi ağızlıkları A vrupadan gelmıştir f11 
Satış yeri : Pi PO PAZAR 1 Sultan Ha1t1" 

10 adet il~cı ile beraber 150 kuruş 


