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":vaııucuzıatma•e•k•k•erı Fransız kabinesi 
Etfıatları 10 ku- istifa etti 
ruş ucuzlayacak istifaya sebep, kambiyo müraka-
Bazı resi~ler .. i~dirilecek, bazı- besini kabul etmemesidir 
lan da busbutun kaldırılacak Yeni kabineyi meclis reisi Heriyonun kurması 

h Ankara 14 (Hususi} - Hükümctin 1 Et fı~atıa:ını_n .. u~uzlatılm~sı için 1 d h. , . d • • • • ı • • 
aYatı ucuzlatmak jçin esaslı tedbiılcr şu tedbırler ılerı surtilmektedır: kuvvetli bir i htim a a : ın e gor u uyor 

altnak Uı.er:e bulunduğu Ankarada yapı Naklounacak hayvanlnrdan iskele 
lan toplantıİardan da anlaşılmakta- ve rıhtım resmi alınmaması, navlun Uc- \ \ 
dır. . rellerinin indirilmesi, Erzurum Kanı l: 

Bi!has.c;a fakır halkın başlıca gıdası gibi hayvan ihracatı yapan şehirlerde X:: 
Olan ekmek ile etin ucuzlatılması i\k teşkilat vilcuda getirilmesi. mezbnhn-
~llncıa gözd~n geçiri:en meselelerden. tarda alınan resimlerin indirilmesi .. 
lr. Bunlar temin edilirse et fiyatında 

d btin bu maksatla İktısat Vekaletin- on kuruşa yakın bir tenzilat yapılabi. 
b~ Vekil Şakir Kesebirin reisliğinde leceği anlaı;ıı lmıştır. 
/~ koınisyon toplnnmt§, lstanbul va- Tetk'iklf'r bitirilince hazrrlanan ra-
~81 Muhiddin üstünriağ bu içtimada por Dahiliye VekaletiM gönderilecek. 
~r bulunmuştur. Dahıliye Vekilinin başkanlığında topla 

1 Ankaraya çağrılan lstanbul kasap· nacak komisyonca da gözden geçiril-
ar şirketi reisi Ahnıet Karadan da i- rlikten sonra Başvekalete gönderilecek 
~- tir. Kati kararı Başvekalet \·erecektir. 

., 

DPn/z Banka g eçecek miies.~etııf#/t>rde 

Altmışn~ı · geçkin 
._rnemurlar. ~asfiyeye 

tabi tutulacak 

istifa eden l:abiııcnln m'iihlm sinwlcm: Bnşvc1.'il Şoia11, naşvc7;il mıırrniııi Blıım, dcu1ct nazırı (ycııi k(lbiııcyi kurnıa..ı:ıı 
mcv:::ubcı.hs olan) Saro, devlet .ı.a.:m Viyolet, milli mil<lafaa nazın Daladie, Jfaliyc nazın Boııc1 Hariciye naZ'lrı 

ı:.- Yazısı • lincüde 

7'cı-u li 
e tı a.'ii1el'<1en 1:ıırtarılışıııc1a bii?til1• lıizmcflcri gfn iilcn ('!llllhııl'İ!Jef 

~ra n k;;ccil!~~d·~·s un dan 
kaçan kaçana ••• 

c~belüttank hududunda firarileri 
~!t~a lyöz ateşile geri çeviriyorlar 
sanarı;danuttarık. l:i (A. \.) _ A~ilerııı tur. Bu noktalara • bırçok mitralyözler 
~ısu .. b kaçanların çoğalması dola- yerle';tırilmiştir. 

" Urad Barselona 13 'A.A.1 - Bu sahah 
lcist Süvari a bıtara~ arazide bir fran· üç f<'rankocu homhnrdıman ıtayyare-
&ahil bo müfrezesı ıkame edilmiı:; ve si, Bnrselona Uzr.rindo uçnrnk nıilte-
tttı .... ., YUndakı muhafızlar. Tariltt.~ Al- nddlt bomba atmışlardır. MUlılm 
~s Ve Lalinn..~-= maddi hasar vardır. Yalnız hlr kişi 
~~k\iye olunmuş- yaralanmıştır. 

Suriyede kanii 
bir hadise 
Bir çoğu ağır 

olmak Uzer.e 

50 
Be.)TUt 14 (A.A.) - Antan da Su

riyeli milli blok taraftarlan ile mua
rızları arflsında kanlı bir çarpı§ma ol. 
muştur. Birçoğu ağır olmak Uıere elli 
yaralı vardır. 

Leh hariciye 
nazırı Berlinde 

Berlin ıa ı Hususi) - Alman Ha
riciye nazırı Von Neurath, Lehistan 
Hariciye nazırı B. Becki kabul etmiş, 
bu kabul esnasında Polonyanın Berlin 
sefiri de hazır bulunmu§tur. 
Görüşme, bir buçuk saat devam et

miş ve müt eakiben Von Neurath, Beck 
şerefine bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Beck, öğleôen sonra diğer Alman ri. 
cali ve bilhass~ G<iring ile görüşmüş
tür. 

Bütün 
futbolcuların 

romanı 
Avrupanın tanınmı§ sporcularından 

Orsi, Zamora, Sindelar, Bastin ve Or. 
lex gibi beynelmilel birer şöhret olan 1 
futbol üstatlarının hayatlarını, çalışış 
tarzlarını ve çok enteresan maccrala
rm1 pek yakında spor sayfalarımızda 
okuyacaksınız. 

Bir haftalık dünya radyosu 

'·cı~~ez .. .--~--.;._--.:_ ____ ....,,~-----------------------'-_. 

Dclbo.. ~ Yazısı 12 incide 

Çinliler mukabil 
taarruza geçtiler 

. Bir şehir Çinliler t~ra da · 
istirdat edildi 

Şanghny, H (A.A .. ) - Bir Çin menbaınaan aluiao haberlere göre 
şiddetli bir muharebeden sonra ÇlnlHcr Tslnfngl istirdat etmişlerdir. 

Bu şehrlrı d<Srdüncil defa olarak: r>lden ele ı:;e~tlğl kaydcdllınektC'dir. 
DlinkU· ha.rekCtt bliyük kanahn garp snhllinde tnhşit edilmiş olan • 

Çln ku \'\"etleri tarafından ynıııı nı ıştır. 
- Çin-Japon harbine dair dl~er haberler inci sayfadadır. -

Tuz fiyatlarında 
yeni tenzilat 

A:::mn7:1(1rt1{Jn gef(m tm1<rrı 

Haber cıldığımıza göre, İnh:ıarlar İ· 
daresi, evvelce Tuz fiyatlarında yaptı
ğı tenzilata zamimeten bu sene başın
da mutfak tuzlarında yeni bir tenzilat 

e1C't'l(lförlcr b4.iyU1: yıfjf n '!JOIPIY01' 
daha yapmıştır. 

Bu tenzilata göre, şimdiye kadar 
toptan fiyat olarak kilosu 5.25 kuru

~ IJe,·nmı 12 melde 

u >t • -cc 
ı&aı,. Q'tıa>ı urcıoıa) yandım amarı, Haııkov: _(Opera) Romco ve Jül- T.1011dra: - (Ar«...'Z!'.cı söylev ) Vet· 

.... • yet... tin, vczzcytün ..• 
Biikreş: - (Tıbbi kcm/erans) Pa

ra:itolojide kat'i tedavi ... 
f stanbul: - (Şarkı) Kış gc1di fi· 

rak açmadadır sineme yare ... 
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IFırauıısoz 
~aı!b>nnesa ıro aın 

astıfası 
Yazan : ~ekip Gündüz 

B AŞVEKİL Chautemps, kabine· 
sinin istifasını verdi. Bu isti· 

fanın Fransa Oumhurreisi Lebnın ta. 
rafından kabul edilmesile Fransaaa 
halk cephesine dayanarak iktiaar 
mevkiine gelnıi§ olan ikinci kabine de 
tarihe karı§mı§ oldu. 

Leon Blum kabinesi, mali projeleri
nin ayan meclisi tarafından reddi üze
rine iktidar mevkiinden çekilmişti. 
Ayan meclisinde çok zayıf olan halk 
cephesi, sağ cenah tar.ı.ftarlanna mu
nis gelecek bir simayı bu ikinci ka.bi· 
nenın başına geçirmekle mali projele-

rini kabul ettirebilece~ini ummuştu. 
Fakat nekadar garib 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 Amerlkada sefir 
rbulunan Bonnet'yi geçirdi. Bu zat 

halk cephesine dahil bulunan radikal 
sosyalist partisi ekseriyet grupunun 
idealizmle pek bağlı olmıyan simala -
rındandı. Leon Blumun mali projelerin 
de sağ cenah partilerine munis gele
cek' bazı tadilat yapmıya kalkıştı. Bu 
vaziyet komUnistlerln ~ameleyi muhte
l~ ycrle.rdeki grevlere tahrik.ine scbeb 
oldu. Daha doğrusu komlinistler Chau-

temps kabinesinin mali tdebirlerinde 
bir nevi "irtica kokusu,, ser.diklerini 
vehmettiler. Bu sırada., kabinenin da
yandığl halle cephesi ekseriyetinin 

muhtelif gruplarında. da Chautemps'a 
karşı bir itimaLc;ızlık belirdiği görül -
dU. Fransanın dış sıyasadakl prestiji· 
ni devamlı surette kaybetmesi de ka· 
binenin efkiırıumumiycdeki mevkiini 

sarsmaya başladı. 
İki numaralı halk cephesi kabine

sinin uğraştığı bcllibaşlı meseleler 
§unlardı: 

1 _ Fransız mUstemlekelerindeki 
karga§alıklar. 

2 _ Fransada keşfedilen gizli ih· 
tilaı teşkilitıarı. 

3 _ Fransanın L .histan ve KUçük 
Antant devletleri ile olan münasebet
lerindeki değişiklik. 

4 _Bitip tUkenmiyen grevler. 
5 _ Bir türlU tedavi edilemiyen 

Fransız maliyesi. 
6 _ İspanya işlerine müdahale e

dilmesini istiycn komünistlerin de· 
vamlı tahrikatı. 

Milstemlekelerdeki vaziyeti düzelt

mek için Chautemps bir ali komisyon 
teşkil edip başına sabık Başvekil Sa· 
royu geçirdi. Fakat Saro Tunusun, Ce· 
zaiıin ve Fasın kangrenini tedavi ede
medi. 

Fransada kcşf edilen gizli sağ cenah 
teşkilatları üzerinde sosyalistler ve ko 

mUnistlcr çok şiddetli bir tedhiş tat
bik edilmesini istediler. Chautemps bu 
işte pek tenpervc:r hıırcket etti. 

Fransanın dış politikadaki prestiji
ni tartmak ic;in Delbos'u seyahate çı
kardı. Fakat Londra kônuıpnalarm -
dan sonra birçok Avrupa merkezlerin
de yaptığı temaslardan hariciye nazı
n Delbos iyi intibalar toplıyamadı. 

Komünistler halk cephesi hükflmeti
ne yalnız parlfımcntoda müzaheret edi
yorlardı, fakat günlük her har!isede 
ve sokakta komünistler daima Chau
temps aleyhinde çalışıyorlardı. 

''İhracatı artıramamak, pazarları 
kaybetmek ve istihsali azaltmak şarti
Ie amele Ucretlerini yükseltmek .. v~ 
"silhlanma için litzım~elcn yüksek 
tahsisatı bulmak eartiyle vergileri a-

> .................................................. ...__ .. Jı\••••········ .. :···· .. "······ .... ···-.................... , 
U Dog~ru H 
H * .. .. .. .. 
Ii Değil mi ? il n q 
:: N d ğl lı ;~ ere~ e gl ece !! 
H belli oımayan ii 
ii tramvay ! U 
!! ı: 
fı Kn<lıköyündo oturıın bir oku·Ei 
ii l uı·uınuT. .} nzı~ or: :: 
·ı .. :. "I\:uılıkiiy iskelesinde tramvny :: 
lf uckll.} orıluııı. Bil' Bostancı franı- g 
iİ \ RJ'I geldi. 0 sll'tllln \'U}llll' bkelc- :: 
:!ye ynldıtsııustı. A<'t•lc bir j.., için E: 

Ü
:: liız~ltopı;nğ~ kndnr gidcc<~ktim. g 
t Bılct~iyc ıını•nyı uuıttmı. Xc zn- H 

• : ınnıı k lknc·ıığrnı soı·dımı. ]{ızıl- :: 
=t ~ l .. :: oıını~ıı bf et htcdinı. :: u - Olmaz nnynıı, tloı:ll, \Ufllll' yn. g 
:: 11nşsrn, yolcu çık ... m tln o zauıuıı H 
·i 1 1 •• :. >c ki ıllrckt glılcdz. Oııcı güı·c... :: 
iİ Btlctçl ile nrnnıızdn ~u muhn\'C- ii 
ii ro ceı·ı•yun etti: H 
ii - Arıthnnın direkt ~iılip Jtİtm1- H 1 •• :. '·ece••inl bilmez mi.,lrıl:t.? :: il .ı .... • • •• 
:: - BilıU<~.} iz! i: 
!I - 1,;;:tnıbllh'? 1: 
ill - Jlnı·cl et mcınunı.. . li 
j - O lınlde hnrekct menıunına ıl 
:f sonın, öğrenin. I! il - ~ da .• ~mıli bilmez! 1 
•• - .. eden. ı 
if - Yol<~uyn lınğlı<ln·. Yolcu tok:: 
H olur a direkt r:l<lel'iz. :\rkndan ge- f: •• ı• 
:: lecck olan nrahn her ycl'de lsta<11- :i 
fi yon :rıııınr. Bll'lııd tıl'nhnysıı her Is-!! 
;! tn .. yondn. dnrınnz. li 
il Arlmdn bh• arnha fllı1n yoktu .• ; 
fi Hen ele otınobllc bhımcye k<'ndf. :. 
:i nıl hl<: de mecbur n<ldetıniyor<lum.11 
!i Bir <loktor olsn)·dnn, demek Ani lı 
a: bir \'ıtzJyet için frnm,·nya asla ınU-ı 

1 
rncant eılemlyccektlnı. ! 

Arnhnlnrm direkt gitıneslnl nn
lo·orum. 1''nlrnt bu tnk<liı'c1c arka- ! 
d~ hnzrr hlr nrnhn huhın<lnrulma~ı f 

• lllnnı lkl:rll mhlh•': Haydi, bunu <la h 

1 knbnl c<lc •i m. Pnlmt hiç olmnzı.;n J: 
<liJ"ekt <:efeJ"lcrin hclll olııın.,mı h- :! n frrnck, hnJktnn bir fertl olmak Sl· ti 

ff fnth'lc hnklanı clcl'.,rll mi? Ya7.tk il 
H 

ki, İlllctçhıln mıı•ınrn~nı tcshit e- li 
I• deme<lim; et eyclim doğrmlnn !i . " 
H 

<lorırru:rn ::-lrl;:f'tc ınil1'ncnntta hulu- İİ 
nncnktım . ., ri 
:::lii--.:::::-.:=======·-··...:.--:a..-:a.ı 

zaltmak,, gibi çok garib formüllere 
riarct ederek maliyeyi tedavi etmeye 
memur edildiği için kabtne apışıp kal
mı§'tıf.&r 

İspanya işlerine müdahale etmemek 
istediği halde halk cephesinin müfrit 

unsurları kabineyi bu hedefinden dai
ma uzakln§tırıyor ve el altından İs
panyaya yapılan yardımlar tngiltere
nin devamlı tazyiklerine scbcb olu
yordu. 

Görülüyor ki Chautemps hiç de ba
sit olmıyan siyasi §artlar içinde çok 
zor işler baııarmak vazifesini yüklen
mişti. Bu bir deha, azim, irade işiy· 
di. Chnutemps'da ise böyle bir kudret 
yoktu. 

••• 
Chaute.mps kabinesinin istifası ko· 

mUnistlerin ve müfrit sosyalistlerin 
arzularına uygundur. Komünistler 
son kongreleri~de ''hükfı.m.etin halk 

cephesi esaslarına uygun bir çehre 
gösterme'1ini,,. 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 sağlamlaştığına, halk 
cephesi partileri arasındaki dostlu • 
ğun ve itimadın arttığına bir delil ad· 
detmemeliyiz. Chautemps'ın istifa • 
smdan evvel komünistlerle yaptığı 
münnkaıia, kendisinin de bazı arka
daşları ile birlikte halk cephesinden 
ayrılmak arzusunu göstereceğini san
dırnbilir. Bu takdirde halk cephesine 
girmemiş olan radikal sosyalist sağ 

cenahı ile Chautemps hizbi ve sabık 

başvekil Flandcn'in reislik ettiği de
mokratlar birliği arasında bir siyasi 
anla~ma ynpılnbileceği umulur. 

Fransada komünistle:in ifratı hnlk 
cephesinin mutedil 
kutmaktadır. 

ummrlarını kor
Şckip GONDOZ 

- HABER'ln edebi romanı ıs -

Yclşaıriak Hakkı 
ROMAN 

Nazını 
Dor. Pavlo Alvares hala anahtara bak 

~aktaydı .. 
Antnniyo ayni çocuk sesiyle konuş

tu: 
- Beni burada hapsetmeğe hakkın 

var mı baba?. 
Don Pavlo gözlerini elindcik anah

tardan ayırdı. Geri geri kızının yanına 
doğru büsbütün çekildi. Tabancayı ce
bine soktu. Boşalan sağ eliyle kızının 
terli, ıslak, uşuyen alnına dokundu 
ve sol clin~eki 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 kapanldığı duyuldu. 
Don Pavlo Alvares §ehirden gelen si· 
lfilı ve mitralyöz seslerini dinledi. Son· 
ra kendi kendine söyleniyormuş gibi: 

- Ne yapayım kızım, diye mırıldan· 
dr. Ne yapayım... Ben bitarafım. ikisi 
de kendi yaşamak hakları, kendi yaşa· 
mak telakkileri için drıarıda, sokakta 
dövüşsünler .. 

Nine kahkahalarla gülüyordu: 
- Bir rilya gördüm çocuklar! Ne 

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

iKiNCi KISIM 
BiR RESSAM, BlR 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 Dpnya Mariyanın çiçekçi ~ük· 
kanının karşısındaki kahvede oturuyor
du. Ressam Don Rodrigo · iki genç 

kadının ararundaydı. Kadınlardan biri 
Çekoslovakyalıy:iı. ötekisi Danimar
kalı yahudi. ikisi de §ehre yeni gelen 
bir revü heyctindcndilcr. Çekoslovak· 
1ı kadın uzun boyluydu. Çıkık elmacık 
l:emiklerinin üstündeki mahzun, sarı, 

gözlerinden başka her yeriyle, adaleli 
bacakları, küçük sert memeli, geniş gö
ğüsüyle delikanlı bir atlete benziyoridu. 

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

gibiydi ve o bu sararmış kağıt derisini 
çırıt çıplak soyarak rövünün en kuzgu· 
ni siyah zenci dansözüyle step yapar· 
dı. 

Ressam Don Rd:lrigoyla iki kadın 
!ransızca konU§Uyorlardı. Danimarkalı 

yahudi kızı diyordu ki : 

- tçimde ancak ölümle halledilebi
lecek bir sıkıntı var. içimin sıkıntısı 

irili ufaklı parçalardan yapılmış bir mo
zayik gibi.. Bir tek sebebi olsa içim böy

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

bakıyorum. insanlar ne ka':lar çok, ben 
onlardan ne kadar azım tanıyorum, 
nasıl onlar benden uzak, ben onlardan 
uzağım, diye dilşünüyorum. lçim sıkı-

lıyor .. 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 

ii'" o ınrlt co lfıl ~ m e aı 
ve hıırso~ 

Hi nıet 
cevabını veremiyorum. Ağlamak geli· 
yor içimden. . 

Siz ihtiyarlıyacağınıza inan:nıyor 

musunuz? Yani, b:ıbanız, anneniz, ya
hut yoldn rastladığınız o küçüciık, kan
bur, siyah elbiseli kadınlar gibi günün 
birinde ihtiyar olacağınıza sahiden 
inanmıyor musunuz? Bu meseleyi otu
rup uzun uzun dü§ündünüz mü? Yok
sa, sadece "elbette ben de ihtiyarlıya

cağım., deyjp, bunu çok uzak bir ihti· 
mal farzcderek, ihtiyarlamak fikrine 
kendinizi, farkın'ia olmadan alıştırmış 

mısınız? Ben bu fikre alışamıyorum. 

Ve herkes gibi sahiden ihtiyarlıyaca· 

cağım aklıma geldikçe, içim sıkılıyor. 
içimde bir ses boyuna 0 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 hep:.i daha evvel ol· 
muşlara bcnziyecektir. Ukönce benze
mese bile o içimdeki ses "Sonra?.,, diye 
sormaga başlayın<:a benziyecek.. içim 
sıkılıyor •• 

Bu iç sıkıntısından kurtlursam iyi mi 
olacak? Bilmiyorum. Zaman zaman 
bana öyle geliyor ki ancak içim böyle 
sıkıldığı için bahtiyarım ve hayvanlar
dan aynhyorum. ÇünkU hayvanların içi 
sıkılmaz değil mi Don Rodrigo?.,, 

Ressam Don Rodrigo cevap verme
di. Bazen onun da içi sıkılırdı. Rodri
go, bilhassa ihtiyar dilencileri, arka 

sokaklarda sıska bacaklariyle koşuşan 

hastalıklı çocukları gördükçe müthiş 
bir iç sıkıntısına .dllşerdi. 

E1l\tidcn uı;numi harpte, şimdi Habe
şistanda . ölenler~ Hindistanda, Çinde, 
Afrikada nebatlaşan, insan sürülerini, 

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

ihtiyacını duyardı. Ve bu tahammül· 
leri korkunç, bu ıcok ağır kımıldanan 
insan yığınları onu ümitsizliğe düşü· 

rürdü ... 
- Ne düşünüyorsunuz Don Rodri

go? 
- Hiç .•. 
- Sizin de birdenbire içiniz sıkıldı 

galiba?. 
-Evet •. 
Demindenberi söze karışmayıp çıkık 

elmacık kemiklerinin üstünden acayip 
bir arzuyla Don Rodrigoya bakan Çe· 
koslovakyah kadın soı'du: 

- Siz sosyalist misiniz Rodrigo ?. 
- Hayır .. Ne sosyalistim, ne anar-

şist, ne komünist .... 
- Faşist değilsiniz ama değil mi?. 
- Nereden anladınız?. 
- Bilmem, benzemiyorsunuz. 

- Hayır, değilim. Hatta faşizme 

düşmanım sinyorita.. 
- Ben de .. 
- Neden?. 
- İlkönce siz düşmanlığımızın sebe 

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

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

kadın etini ve koyu şarabı severim. 
Sonra, iyiye, daha iyiye, güzele, daha 
güzele ka11ı dehşetli bir hasretim var· 
dır. 

(Devamı var) 

\'akit 
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16 - K.\l'l:-Ol:S..\:0-I D38 lllURTı:ll 

Jllcrl: 135G - Zilkade 13 
Glln•Slrı 4nlvıu Gtlıttıl.11 bahll 

7,2i 17,0, 
3hl\h 01"' tldndl ·'k1&nı 'l•h• 

5,&4 12,2i 14,50 17,0t 18,iO 
Lüzumlu Telefonıar 

.; 
5,39 

\.noı-ın : 

hıanlıul ıcın. 21Z.."2, 114-)otl• ı~n : H5H, ._.-.• 
tein ı ft-0020, t aJılld:ır itin ı l062:1. 

\ 'rtllkli). ll akırkil>'o ll•htk, Trah)11, BU> Ulul•,.•.;; 
ııahah(P, Kandllll, l;;ttnkıly, Kar1•1, Bll)W<ada• ~ 
h•ll, Hurıaı, Kınalı lcln: Tcle!on mıihabrre melll 
ne )llJIJrırı d<:mek klrldlr. 
namı IHal)esl: 22711 

Deni~ ,, .. 36 • • 20 • ....ıı 
l~)!Uld )&rıı:ın ı.ul<31: 21996. Galata rnnı:UI _ ....... 

400GO. .-" 
NJı?ı1 'j;,d;d;-4fllll • llOdd•lumwı:ıtw.ı ::229(). 

>•l nıllılllrlQJI: 2US2. 
t.lrkt rllı lrkrtı: 

11•> nll111 44 01 - htıınbul ı 21375. 
eıar ldnre•l: pir' 

llrıolılu: 41783. llPtlktaı: 4093S. Clballl 2ott'· 

ru~nln: 21705. t •kUdar • Kadıkör: 60713. 
ll a•11raı.lı ••:ı. 
htnoıfıul: 2~378. Kadıkll): 80790. ~,·ojhll 44,,. 

Taksi otomoblll ıetemek ICJ1" 
ntı'Olhı rllı•llı 4DCS4, llrbrk db~I: 35 • 101 • ..,,. 

ı.ııJ' r11ı.11: eo-u1. 
MOzeıer 

A>a•oh11, Uoma • Biran•, \ 'anan H<"tlf'ı1 ~ ~ 
Kllt'<. ıhk.rl MUııı u Hrnıtl:ır, :rıcuet ,.., 8..-ı' 
~ı. ·ıhhl mllu: arl" 

<Du mllzcler ber ı;lln ıaal 10 d&ll 15 711. kAd&I' 
trr. ı ~ 

TDrk " ı~~m nttleı1 mtur•I Puartttld~At.rt ,, 
ber ıcun ı:ut ıo da.n 18 ra kadar ve cuma •-
den ı 7 ye kader açıktır. ,,,., 

ToPlıapı M~•I ber cnıı uat 13 dtn 15 ,.. 
a.cıkllr. 

Deniz yolları 

Tell!fıın: 
t..,tanboJ nt'#lllrllllı :?:ı7•0. Hanakli,.: 4238%. ~ 
!llndan)'l>)l\I Paur, Salı, Perenııbe, Cuma 

ııuıl 6 ,l!O da Topbane rıbtıınınilan kalkar. 'tflr 
Knrnblıııı>a: 6!1.b \e cuma ı;llnltrl aaat ıt d ..... 

hane rıbt.mın~b kalkar ve Tekini.at, lllrf'fı.t 
eı&rldly iskele! rlne lllM>nrak HarablS&Ta vanr .... Of' 

Akdtrıl• po.tası yuın eu.l onda ~eket tdtr 
Ubolu, c,;ı.,ıı<kkal" \ e tınrnra gldtr. t .. 

J\anOCIMth l!Oolll•I yarın ~;ıal 12 de ha~clıtl {J~ 
,...orıı:uldnk, ln"hotu, A)llntık, san1şun,, ( ny..-, 
'alılıkrlılr, •rrnlı•on H~l«' lakelclerlnc utrar• 

<a;ı,J ('J .KLCK: 
Kota•ll lımıtten aaat U,1:1 de. 
Gtm:c ı.KJ.f!Rı 
l'>r) ,,,. X.rAblsaya ı:uıl 19 • d3 

r1•" Memıoket d••• deniz ••f'• 
Rıınl:lllya •111>orlan: Camart.eal p:1lnlerl 13 d• ~ı' 

ceye: tıab ı;llnlerl ıs de Pire, Berut bkenderlf91 ;ııtı 
ttsl~ 'aıınrbn: Cııma r;Unlerl aaat ıo da 

Br~. Vencdlk, Trlycste)"L 

Kara yollan 

Anadolu hattı : 
na,.darp as htaıTon )llldllrlUtıı: Telefon '°!:' .... 
Ankara •Ural: ıut lt da; adi 14,50 de tıaretl 

(Adi kntllr ~ııuuna kadar l;lder). r;ı; 
TorM •Drnt kııtanı Pazartesi, Cartamb:ı , .. 

SUnlerl ı.ıat D da Hardarı>atadaD hareket ede!'· -,; 
ı.ı r.l>al - Ad:ınA - J ,L'lrlc h:ıttı: llardr.rpal1(lall 

ı;lln ıaat 10 da kıl.lko.r. 

Avrupa hattı c 
lrkrrl lılı>•>ıın l\IUdllrllltD: Teleloıı. 230111 dl ııaJ" 

1>emı•lon rkAPrffi ber ı;Un l!lrkecldcn aaal 2'11, flf#' 
kaP ve Avrupad.an ~eleııl ıaal 1,2!i le SlrklC 
''ual-t eder. 

-1\on,anıl>om:ı 20.30 (la kalkar, ıo,22 d• ~~r • .,
ElllrM pn•tatı bU ı;11n lll&l $,~ 48 hart"'' { 

19,~3 <le ı;cllr. 

Hava yolları -
Anlt&ra • latubal aruında olmak Uitr• ~ * 

t1lnlert saat 1 de, ııacı.aıun dlCer iUDlul u• ' 
Y~llkft7dm lıueke1 ..ıu. .,ı f/W' 

- cumartnld'n maada bu stın H,30 ve Pasart 'fflll' 
babı altıda Kal'&li:ö)'dm kallu.D otobtıs yoıcuıat' 
kll)<e IDt«allCD r;ölllr1lr. ıl 
Dertrı lta\a '1 oııan utU)'Olla. Telefon: S9 •• 

Ko.,ferans ve kon••r••"' ~ 
• Şehitlikleri lmar Cemiyeti sen11_.. 

kongresi yarın snnl 14 de Emiııönil 
kc\ l alonundn ynpılacnktır. . ... 
Açık memurluklar ve •• 

ı:< Eskm·ntör makinclcrlndc ~nlışıtııt :.:: 
ratörkrc ihtiync \'ordır. lstıyenıer ~ 
klnlst., rünıuzu ile 1stnnhul 17G posı• 
lusıınn mliraenııl clmelidlrler. # 

o As"kci1'rnhriknlar umum müdilrl !i
lki doktorla bir eczacı aramaktadır· ti' 
trklilcr, her gün umum müdürlü~e rııil 
c:ınt cclchilirlcr. 
varınki spor hareketıerl ef 

o Taksim sladında Dcşiktnş • G::,. 
(llarn kuprısı macı) Şeref sıadınd:J ,.ol
ılolu - Gnlnla Geneler, Ortaköy - Ali• , 

ılu, Uiliıl • Be~ lcrhcyi, Anadoluhl~r1" 
l>:t\'lıhlnşn (futlıol şilıl müsnbakoinrı 

pılncnktır. "" 
Geçen senenin BugQnO" 

neler oldu ? Ş 

t • . l/ krU"' ..a • paııyntln asılcro nıl ı: ıııeı· 
Vnırııısh:ıyı lıoıııkırılıınnn etıı. tol! ı;oOI
' c Fronsnılan sonra Porleki:ı:dc de ' 
lü giindermck te.şclıbüsü vur. 

Si nemalar ~ 
R r. \' o r. ı. t ı Tllrl<: bpanyol cıceıı. rrlll ~ 

At~Mıce~. lp•k ı Ate•tıöçdl. ak.,11'lrl ~ ~ 
""ll~rı ı.tucrlm. At'<nıar: T•k&:ı.• tedallf Çelili ,.ııı; 
K•me T&lı kadın. ~·.ıu YoJIVUL ··"'' tlt• ~ 
tallar u 9 uncu ıcnronl. ,\ .. ı : Blldlnııtıfllt ~,.,...
ok: Dlldtnnemlellr. 7.ater: :Memnu llatne ,e 
blllırlyelllert. ~ 

1STAND11 J, - lf'rnh: Profesllr zati ,.ııı ~ 
teaulllerl ~c (ılnemada) Kırık tı.yallar. it .,O .:iltl' 
ı;nmını b dlnnemıeur. 11111 Aat ı:eneraıııı · ~~ 
(TllrtıeeJ. llllk : Alq taburu e S!rltY KU~~~ 

K A il ı K O \ - 1<nr•na: Proı:ramıııı il 
tir. 11•1•: CUnrıe dotru. 

ı ı; ı I' ıı A n - Hal•: Cld nane. _,,. 
n A K 1 il K Ö t - lllllt11'1ldlı Cılt!D 1 

Tiyatrolar 

rı PJ:n \'il nR.Of Kl!':~ll ,.tıf 

~
!1111.!,ı:m~j ftn&i~~~.d~E p~;~~~~I 

• Yazan: H. Leııoraınnd. 

~ 111 ~' j r. O:ı.llp A~~İu;T sı!>)ll 
ı ' Saıt 20,30 da. . • . ~, 

'i'.ffrı 1 SATILIK Ki~ 
Komedi 8 tıerde. 
Tu:ın: Aııdl'e B!rabe&a: 
Ferl4wı. ti. 

6'EHZADEBAl,ll TURAN TITATROSllrl~ -
~-" T:;-,ı-...... . btı altcam San~U<lf ~~~ 

arkl\llaılan. n.uuıt FLEMING Am•rtkftll 1IJll 
artl.$t a.tıtıede. ne:nıeımneı .ıan.ıızıer. SO J(OI' 
ıı:toplıe>tı kralı - Fle.mlng caz Ye orkrat.nıııl· 
bll)1lk komedi. (Telefon: 22127) sf1 ~ 

:r.RTUORUL BADl TEK TttATJtO~ 
hı:ınesı (Karıııroy - 6ilre)'7&), nalı: '".,....... 

Carıamha: üıkUaar ılııemaıarında UT fi'.,.~ 
Vod.-11 3 Jl'1dt. Cn•lreı:1: t. GALiP A:ıtC • ·

0 
,, 

6Elf7.ADEDASI FT.RAR TJ\',\Tll~~. 
Protl'l!ör 7.1\TI RtNGr.R ııer aksanı 1;~ 

pnır;ramıa bQytık muvaffakl)'•tler kaz.all!!'.,;IJI'" 
AJ"nca aıncml\da. netı. bir film: Kırık ,,... 
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~cıCJata daic ----------
Gene tercüme 

15S U yakınlarda tercümeden şika
l'ika .. _Yeller çoğaldı: muhaniri, ka
Ciitn lu~ısti, kitapçı vitrinlerini bir ter
eıı· .e ıstilasına uğTaıru§ diye tasvir 

ıe:.~~ıa;. ".Ate§Siz dumanv~lmaz,, ?er
lçiıı u ıddıa da yalan degıl ama ışin 
hirkde h~ylı mübalağa. var. Topu topu 
da aç ~ıtap tercüme edildi; onların 
~er}ı edebiyata zarar verdiği söyle
ele ez. Henüz muharrirlerimizin el 

- --- ~ -- ,,,. ...... --

\'erip sokaklarda 

Ey muhterem ahali! 
~ark Okuyun yerli mali 
tııın ısını söyliyerck dolaşmalarına lü-

Yok. 

k~cUme sal/;:nmdan §ikayet, bir
~lif Yıldan beri, bizim de beynelmilel 
ecn ~a~kını kabul etmemizi, yani 
kt~~ı 'ôıllerden tercüme cdeceğımiz 
nıe ,1arı.n muharrirlerine para ver 
eur:.ızı ısUyenlerin ekmeğine ..• Yağ 
~k· U .~lyecektim ama doğru olmıya
Yah ÇUnkU Türk muharriri ekmeğini 
Yet ız Yemekte devam ediyor. O şika
&5y• Onlara, fikirlerini bir kere daha 
u:rn~k fırsatını verdi, işte o kadar. 

kı s·Çen pazar günkü Kurıın'da Hak

\te b~a Gezgin bu fikre itiraz ediyor 
li!adızJrn Avrupa edebiyatlarından is
ııu .~Ye daha çok ihtiyacımız oldıığu-

soy1 .. 
llund uyordu. Ancak makalesinin so-
btr t· telif hakkını kabul etmemizin 
hak ~Ydası olacağını teslim etmiş: o 
ili abu! edildiği takdirde bizim ye-

O!nıeserıeri bırakıp eskileri, bundar hiç 
ler· al.<!a elli yıl evvel ölmüş muharrir

Sö;~ kitaplarını tercüme edeceğimizi 
ili uyor. Allah razı oleun? bizim (ya-

ll'ıiıiS:rn mukavelenamesine iştiraki
diğı •stiyenll!!'in bir kısmının) bekle
lu~~z asıl büyük iyilik de bu. Dos· 
!iye . akkı Süha Gezgin'e bir şey söy
htı~ Yinı: ben, telif hakkı vermeğe mec-

bi;a~lınayı§ımızın bizde tercüme ede
cıtuğt ına hiunet değil, bilakis kötülük 
lta'k kanaatindeyim. Vaktile ben de 

~-at~ı SU ha Gezgin'in fikrindeydim; 

' bu mesele yeni ortaya atıldığı 
~111:n l3urhan Felek'le ve Fikret A-
Oldı.ı ' gazete sütt:nlarında münaka.şam 
ladı~ Sonra onhırm haklı olduğunu an
cii bu· liakkı Silha Gezgin benim §im-

~lldişe~~~re iştirak edişimin rnenf eat 
kitab .. ı ıle olmadığım da bilir, çünkil 
n cııara 

cı ronı veya gazetelere satılacak 
kis, bi~ım var, ne de hikayem. Bila
Cder kım yeni hikayeler tercüme 
tı , onıar •• 
~ati, ed . ıçın biraz para alırım. Sa-
gini "e edbıyatı ve mütercimlik mesle-

" 'I/ i ~. 
ıı1~ gım için söylüyorum: fran-
h· herh 1kaYele angi gündelik bir gazeteden 
ll'ıanıar t "~Ya iyiden z~yade kötü ro
eslti k ercume edbihnel: hakkı bizim 
lı 1~'rnet · · b ~aınııa 1 ısbat edilmiş eserlere ça-
lane·a ı.. engel oluyor. Maurice Le-

\· • •-.ıau · C!~·ıı. rıce Dekobra'ya, Allcn'e 
\· Onlard . . 
C!l'ınenıiz • an bıraz iyıcelerine para 

\'e kitaı..- lazımgelseydi gazetelerimiz 
}rliıt U\!ıla.rım . r· uılllak ız belkı - o masraftan 
•tlerdi. için - eskileri tercüme etti-

l'ercu 
ha . lllelert · 
<I. 1Yi olurd .mız de hiç §ilpbesiz da-
aıı kttnb u • çUnkU eskiler arasın- · 

~\·ite ihtı secmek için oldukça ince b ir ~ 
tılanıar d Yaç vardır; bu zevke sahib . 

~alışnıaıı: a :lbette daha anlayışlı ve 
\da sı dığerl . 

!'tılardı erınden daha çok bilen r. 

Nurullah ATAÇ 

1' ~k eşekkUr 
r~ı~ gaYretu bir tedav· -
tı\1~ .n.n kaybe . . . ıye ragrr.~::ı a-
tıUn ~ınop ttığımız eşim ve baba
t1ı:. Anka sayıa .. '1 doktor Galib üstü-

t>I ın ra nUın 

ihracat tacirleri ecnebi 
rekabetinden şikôyetçi 

Burada çalışan ecnebi ihracat müesseseleri kazanç vergisine 
tftbl tutulmuyor. Türk ihra catçılar ise vergi UaUyorlar 

Tacirler An karaya 
müracaat ettiler 

İhracat tacirlc.rimiz İktısat vekaleti- { 
ne çok mühim bir müracaatta bulun- J 
muşlardır. Bu müracaatın mevzuu şu

dur: 
2395 sayılı kazanç vergisi kanunun 

2 inci naddesi Türkiyeden alış yapıp 
da ihraç eden ecnebi firmaları vergi -

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

sa .. 
Aynı kanunun Türk ihracatçılarını 

gayri safi iradları üzeri n vergiye 
tabi tutmakta idi. 3258 !ayılı kazans 
kanunu ise Türk ihraı.:at tacirlerinin 
kazanç vergilerini beyannameye tabi 
tutmuştur. Bu §ekilde şimdiye kadar 

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

Şimdi ecnebi ihracat tadrleri ser
bestçe mal ihraç ederken 'flirk ihra

catçıları mühim bir yek(ın t:..tan ver
giye tabi olmaktadırlar. 

fhraı;at tacirleri, bu şerait altında 
ecnebi firmalarla haris piyasalarda re

kabet yapmağa imkan olmadığını ileri 
sürmektedirler.1Bu şeklin hi~ hissedil-

meden muayyen mevsimlerde buraya 
gelerek iş yapan yabancı firmaların 

mümessilleri eline ihraç ticaretimizi 

geçmesi şeklinde bir netice vereceği 

iddia edilmektedir. 

Beyoğlu Halkevi 
tarafından 

Dünya şarap 
istih salatı 

Ses müsabaka-
aza.ıyor 

s 1 t e r ip e d i li yor . Dünya §arab istihsaliıtı seneden SC· 

Beyoğlu halkevi büyük bir ses ve 

saz müsabakası tertip etmiştir. Bu 

müsabaka.ya girmek istiyenlerin ka -

yıt muamelesi ayın on beşinde ba.~lı

yaca k ve 31 inde bitecektir. 

Müracaat edenlerin sesleri mütehas

sıs bir heyet tarafından tetkik edile

rek muvafık görülecekler müsabakaya 

iştirak ettirileceklerdir. 

Ses mUsabakası, 1 - Yalnız sesin . 
güzelliğini esas tutan ve 17-30 ya§m-

da kadın ve erkekler arasında, 2 _ 

Ses güzelliği ile beraber arsıulusal mu 

siki tekniği nazarı itibara alınarak; 3 
- Ses güzelliği ile birlikte halk tür

külerini orijinalitelerini muhafaza e

derek okumaktan ibaret olmak üzere 

ilç esaR!ı gruf)a ayrılmaktadır. 

Müsabakada kazananlara halkevi ta 
tarafından hediyeler verilecektir. Kıy

metli ve mütehassıs kimselerden seçi

len jüri heyeti, rniisabaka etrafında. ge 

niş bir program haz.rlamaktadır. 

A vropadan getirilen 
ffzik Aletleri 

Resmi mektepler için A\.Tupadan 

getittilcn fizik aletleri ile diğer ders 

malzemesinin gümrük muamelesi etra

f mda sarih bir l'mir gelmediği için 

bunlar aylardanbcri gümrükte bekli -

yordu. 

Ankaradan gelen bir emirde mek· 

teplere ait olan bu atatın, gümrük 

resminin üç ay için tecil edildiği ve 

bunların ııimdidcn, gümrüğü veril -

meden ithal cdihncsi bildirilmiştir. 

neye azalmaktadır. Roma.daki beynel

milel ~arnb Enstitüsünün hazırladığı 

son istatistiğe göre 938 senesi dünya 

şarab istihsnlatı 140 milyon hektolit

rodir. Halbuki, 936 ~a istihsalat 180 

milyoıı, 9:37 senesinde d~ 150 milyon 

hektolitre idi. 

Dünya ~rab istihsaltının azalması

nın bir sebebi İspanyadaki dahili lıarb

dir. Barapları ile meşhur olan İspan

yada istihsaliıt son iki senede yarıdan 

ziyade azalmıştır. Bazı iktısadi sebeb 

!erden dolayı Sovyct Rusyada da şa -

rab imalatı azalmaktadır. Fransız ~a

rapçıları, ~arfetikleri gayretlere rağ

men mallarına son zamanlarda mah -

reç bulamamaktadırlar. Dahili sarfi -

yatta fiatlnrın büsbütün düşmemesi 

için bu memlekette de §arab istihsa -

latı tnhdid edilmiştir. 

Clçü ve 
tartı 

a letleri 
Muayyen gümrük

lerden ldhal 
edllebllecek 

Ankara, 14 (Hususi) - Ölçüler ni

z;ımnamesinin değişen maddelerine 

göre memlekete getiril~ek olan ölçü 

\'e tartı iı.lctleri. yalnız Ankara, İstan

bul, İzmir, Mersin, Samsun Trabzon, 

Zonguldak gümrUklerinden geçirilebi

lecektir. 

Nizamnamenin bu hükmii ynrın tat

bik mevkiine konulacaktır. 

20 ve 100 
parallklar 

Tedavülden tama
mlle ka ldırılecak 
Cumhuriyet .Merkez bankau piyasa

da halen teda\•Jlde bulunan ~ron;ı: beş 
kuruşluklarla, yüz paralıklar ve nikel 
kırk paralıkların toplanması işine baş

lamıştır. Bu toplanma ile tamamen mu
vazi olarak bu paraların yenileri pi
yasaya çıkarılmaktadır. 

Hükumet yüz paralıklarla 20 para
lıkları tamamen kaldrrmağa karar ver
miştir. Bunun için bronz yüz paralık
lar bu senenin son günü tamamen pi
yasadan kalkmış olacaktır. Merkez 
bankası bronz yilzlüklcrin miktarında 

yeni kırk paralık piyasaya çılrarmak

tadır. 

Ufaklık küsuratında yalnız on para
hklar kullanılacaktır. 

Eski beı kuruş, }"JZ para ve kırk 
paralıklar 939 başından ve onparalık
larla yirmi paralıklar da 940 senesi ba
şında tedavül mevkiinden kalkmış ola
ı.:aktır. 

Londra 
lstanbul yolu 

inşaata iyi havalarla 
be raber başlanacak 

Alakadar memleketlerin el birliği ile 
ikmaline çalıştıkları Londra - İstanbul 

asfalt yolu inşaatı hayli ilerlemiş bulun
maktadır. Bu yol hakkında geçen ayın 
yirmi yedisinde Pe§tede bir konferans 
t-:>~h"m,ş, vaziyeti tctklk etmi§tir. 
Kongrede memleketimizi yollar müdür 
muavini temsil etmiştir. Tcplantı neti
cesinde yol in;aatrnı devamlı bir şekil
de kontrol etmek ve hükü:ııetler nez
dinde i.:ap eden teşebbüslerce bulun
mak ;izere daimi bir komite !>eçilmiştir. 
Bu komite kendisi için br program ha
zırlamıştır. 

Londra - İstanbul yolunun bize ait 
kısmı Balkan yolları içinde en iyi kı
sımlar arasına girmiştir. Bu yolun İs
tanbul - Lüleburgaz kısmı tamamen 
asfalt olarak yapılmış bulunmaktadır. 

Kusursuz bir şose halinde olan Lüle
burgaz - Edirne kısmı da ~39 senesi 
nihayetine kadar ikmal edilecek, bu 
suretle hududa kadar olan Avrupa yo
lumuz tamamen asfalt olarak inşa edil 
miş bulunacaktır. 

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

Bulgarlar da Londra - İstanbul yolu 
nun kendi topraklarından geçen kısmı

nın inşasına başlamışlardır. Bulgarlar , 
Sırbistan h ududundan baılayarak şim
diye kadar 50 kilomet re yol yapmışlar
dır. Onlar yollarını beton temelli ola
rak ve daha esaslı bir surette yapmakta 
dırlar. Bulgaristanda~i yolu:ı yapılma
mış olan diğer kısmı çok bozuktur. ö
nümüzdeki bahara kadar bu yoldaki 
arızalar düzeltilecektir. 

d<>k Uddct es une hastanesinde yat 
t.ııı lor llUŞdu nasında ba§ta başhekim _____ ,.,.,.,. _ .... _ ..... _..., __________ ... 

lıı.l"ar mesai a k Capçı ulmak üzere bil· 
.,.tı 1tıclan g~ adaşları ve hemşireler 
~, ... gbal"rete osterilen callQan ihtimam (~~- ~J .. miı;ir. ~ide'7ı':ıııı~ması m:: 
~~ tılu ve cenaze • 
"""~lıt\' nnıaıt lutr merasıminde ha· 
ı:lı• 1 Ve ıncsl unda bulunmuş olan 
~.arına ve b ek arkadaşları ile tanı-
" ~ ctınek u acımıza tel ,.e yazı ile 
k ttltıhİ<! suretile i~tirak eden zc
tıınıarı~eın Ye ayrı ayrı minnet ,.e 

... •1111.ı s 
ı Cı.:Jı ~ 1 unarı7h 

l(J" o ... _ stıoı Çocukları 
Gii:::in Atam.an Afif o ı- J 8 un, lfomali Vstiin 

tı.:tmDE: 
CXl \ ' J~HSl'l'g rektörü dlİlt hukuk fa· 

külle i son sınıf ıalclıl'lcrinc bir ~·ny ziya
feti ,·ennlştir. 

• Bozı ı.cnıllcrrle .:crdcri sırt hanıallıE;ı 
yapıldığı görülmiıştiır. Bclcdi~e hunun 
ınen·inl nlükadnrlıır:ı bildirmiştir. 

• O!'lcılıy<•, teftiş csnno;ında pis olduklo· 
rı görulen ııhçı, lokanta \'e hunıı mümasil 
yerlerin derh:ıl 'l<'ddeılllehilınco;i içın inli· 
matn:ımecle cle;:ışıl.lik yopa<"tıklır. 

• Tiirki)<', 1:rırnn. lr:ın ,-r. Irak nrnı.ınd.ı 
tanzim edilen nelen ı tern' (iz ınunhrıle.,. 
nin lor.dikine ılnlr k:ınun liıyihnM ~lcrli~in 
hııRünkü loplnntıo;ınıln .ıörfışiilereklir. 

• Y«'ni hro111 on rııır;ılıld:ırın tın'1lntıı· 

' sııı:ı hir ayn knrfar haşlıın:ıcnktır. On n:ı· 

rnlıklur eski lıcş \e on kurıı~lukl:ırın lınli· 

tusınılon yapılacaktır. Mikt:ırı IGll milyon 
ol:ıc:ıklır. 

cı Topkaın arnyı müzesinde ) cnı bir 
,,ılon nçılacnktır. Hııraılıı ili ıncı a ırdan 

t!l uncu nsır nılı:ı~efını• k:ıdar dört asır

lık nıınrınıı :ıil Tfırk <"li"l!'rl teşhir .-dilerek 

tır 

"' \"ı 1.h et hırzı,:.ıhlıc1 merlı~ı ılun nıll 

q·kill lliiılııiııin lıaşkıınlı~ınıla toplanmı~. 

\"iJ,iyclln sıhhi ':ızircıi elr:ıfııııln görilşül· 

lesi de tetkik ~dilıni:,lir. 
(1 Denizhonk uınumt heyeti ilk ılcfo ola· 

rnk lıusün sanı 14 de toplanacaktır. 
• UludaMn koyholnn koynkçı Sliley- . 

nıenın cesedi ılonmuş bir halde bulunmuş 
tur. Dağcıların ilk kurb:ını Süle)-man bu· 
sqn merasimle E:Ömülercktlr. 

Belediye köpril bnşındakl dört ku· 
lübel i l ıktırmal!n knr.ır ,·ermiştir. Bun
dan bnşka G:ılatadn ziraat bankasının Ö· 
nfınrlckl yaya kaldırımı da daha genişleti
lecektir. 

• 1937 :nlı içinde l\lııJUaya 16 bin kilo 
halık ~elmiş ve i"1ihlfık edilmiştir. Ralık· 
tar Köycl'f~iz dalyanile civarından gel
ıııi~llr. 

KURUN 'do 

Yeni terimler 

A S/it US, kültür hayalımı:da scs,oıı: 

suda.'!ı: başlayan fnkılôp hare.kclln· 
ı.lcn bahsediyor: ilk okullanlaki ilim ııe 
feıı derslerine alt luimler ö: tılrkrcyl! re.u 
rilmekledir. KıWıir bakanlı~ı her derste 
kallarıılacak terimleri ayrı ayrı birer bro· 
fÜr halinde bashrmış, öbrclmenlcrc doaıt
mıflır. Asını Us, diyor l:i: 
"Güneş Uil teorisi iki yıJdnnberi fenni 

,.c ilmi ım:todlar ile 1·ürk dilinin zensin
ll~ini, genişli •ini i bat için uğrnşı::1 oı du. 
Bu ilk sıwnş bittikten ~onr:ı d:ıh:ı 7.iy:ıdc 
pratik olan bir :s:ıllıayn girdi: Ynni ıkinci 
odım ol:ırnk mektep h:ıyatında kullanılan 
ilinı 'efen terimlerini millllcştinnek i~ine 
kendini \'erdi. Bu terimlerin bir kısmını 
Ö7.lürk knynaklanna söre kurdu, bir kıs· 
mının d:ı Türk aslından geldiklerini mey· 
dana cıknrılı. 

Hakikaten (Güthctlk)tc çok dosru ol:ırak 
dcııildiAi gilıl Tilrk <lilindeJıer fikri. her 
nınksaılı ifadeye ktıfi söz vardır. Mesele 
bunların saklı ve kopalı bulundukları kö· 
şclrre niifuz ederek ocın:ı cıkannnk ve bu 
sözleri siynnliflk bir metod ile kontrol 
ederek Türk ilim tılcmlnc mal edebilmek
tir ki Dil Türk 'Kurumunun hu defo yophğt 
da budur.,, 

''Terimlerin bir kısmı ılk bakışta bu
günkü Türk nesline yabancı gibi görll
ııür. Mesel! fransızcn (abstralt) kelimesi 
knrşıhğı olarnk (abstre}, sene frn.nsızca 

(axlom} yerine oksiom, (alliage) yerine 
(olişam), (b:ıltıncc) yerine (balans), (exc.r 
cicc) yerine (ckzey), (are) :yerine (nrf:), 
( rorınule yerine (formül) kelimelerinin 
kullnnılınış olduğu görülünce belki biraz 
yadırR:ınır. Fakat bu türlü kullanış şekil· 
!erinin knlnıl erlildiği hakkındaki luıhlal". 
(Gütbetik) le okununca o kelimelere kar
şı ruhlnrdn duyulan yabancılık derhal 
kaybolur. 

Hül{ısn: Yeni terimler yapılırken b:ııı 
kelimeler osmanlıcadan hiç değişiklık ol· 
mndan, olduftu gibi alınmıştır. Çünkü bu 
kelimelerin aslı özlürkce olduğu Güneş Dil 
teorisi ile yapılan kontrol nellcesinde 
anlaşılmıştır: (Cebir) gibi, bazı kelimeler 
türkçe köklerden alınarak yeniden yapıl
mıştır: (Çarparı) gibi, hıızılarının karşı

lığı eski Türk köklerinde hulıınnrok oyncn 
dlllmize geçirilmiştir: (Asal) gibi. 
Şimdiye kadar ecnebi dilinden snndığı

mız bau kelimeler de hnkikalle türkçc 
olduju onlnşıln;ış: Ô~monlıcası bınıkılnra\,; 
bu şekil kabul olunmu,tur: (nritmetfk) 
gibi. 

İlk okul, orta okul dersleri için hnzırln· 
nan terimler bundan sonra yük ek tııhsil 
dersleri için de tamnmlandtAı takdirde 
artık Türk dilinin hudutlarını çizecek o
lan büyük lıigatin tertibine de başlnnabi· 
lecektlr. 

Demek istiyoruz ki dil :\"Olunda hn,la· 
yan bilyük lnkıUlp Atatürkün )iiksek ~·or
dımları ile ve muvoffaklyelle devam et
mektedir . ., 

CUMHURI YET' de 

Neşter altında 
şarkı söyliyen 

adam 
ı..- A.\'tWıt'da lıir varyete artisliııirı baca· 
n ğı J.·c.'!llirken farkı söyledii/ini Juıtır· 
lalan M. Turlıan Tan, İfkt:ncc altında carı 
vudiklcri sırada kahkalıa sat•ura11, ccll61· 
larll~ ciiluıcn insanların pek çol: oldujJunu 
sö11lıiyor ve ba:ı tarilıl vakalar sıralıyor: 

"Kanuni Sultan Süleyınanın ron )'ılla· 
rındn lludin ,·alisi Aslnn paşa boğulmak 

üzere celltıda ,·erllmlştJ. Feknt iriyarı ve 
çok kunetll olduğundan cellat, onu boğ
mokla güçlük cckti. Aslan paşa da bu n· 
zlyelle gfılmek ihtiyncını duydu: 

- ivme (acele etme), dedi, ellerini iyi 
kullan. Uen lnı boğazım çelebi boynu değil· 
dlr. Muhkem bası.. 1 

1639. de Dördüncii Muradın Dlyarb:ılur
dn öldürıtüitt1 şeyh l'ıfahmudun evvelô bü
tün oynakları kınlncak ,.e bu suretle ölü· 
mü işkenceli oJncnktı. CellAt onun pann:ık 
mn(sall:ırım kırmakln işe başladı. Ölüm 
mahkumu fıkır fıkır g{llOyordu: 

- Ya,·nş ol ağo, dh·ordu, hünerini gös
ter. iversen belki eksik 1$ görürsün, kırıl
mamış kemik bınıkırsın. 
Fransanın şnrkta elcilik yapan fllozof

lnrından Cont de Coublneau da Asya Din
leri ve Fetsercsı adlı eserinde B:ıbllerdcn 
bahseılerken şu satırları yazıyor: 

"Sokaklarda zincire ''unılmuş bir sürü 
mnsıımlnr gördüm. Ilımların çı pl:ık ''Ücut
ları yarık 3•arık tı ve her yarıAn bir 3·anar 
mum ılikilmişll. Faknt ölüme mnhküm 
n:ığdnt, Bııbll, Germnnşah, Hemerlnn, Tnh· 
ran, Trnblu~şam bu meyanda, hfılün masa 
rir dnhil, fiynt 16800 frnnk (Takriben 
840 lira}. 

Rusya, Yunanistan t'C dlRer komşu m<"lll· 
le.ketler itin de ayni rekl:lml:ır sık sık 
glize çarpar. 

Diz de bir kombinezon y:ıpsak! Tiırki· 
ye daha mı az altıka uyandırır? Festh·al 
mevsimine kadar bunu şimdiden düşilnnıe 
liyiz. l\formara havzamızı, tarihi ôhldelcrle 
dolu ı;ahll "e rlemiryolu ~ehlrlcriınlzi de 
gezmcğe gelirl~r f!lhetıe .. ,, 

(Lal/en sayfayı çeviriniz) 
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Deniz. Banka ge~ecek, mües•eseler.de 

Altmışını geçkin 
memurlar tasfiyeye 

tabi tutulacak 
Bankaya bağh müesseseler 
dört esas{ ı grupa ayrılıyor 

Denizbank umum müdüril Yusuf Zi- f 
ya Öniş banka teŞkilat \'C kadrolan 
üzerinde tetkil;ata başlamıştır. Ur.num 
müdür bugünlerde alakadar ıniles<:":!e
leri gezecek, müdürlerile görü ecek, 
bundan sonra da Ankaraya gidecektir. 
Ocnlzbank müdUrü Anka:rada muavin
lerini tayin ederek merkez teşkiHi.tı. 
w kuracaktır. 
Mev:mk bir membadan .aldığımız mn

liımrıta göre, bankaya merbut mUesse 
se:cr. dört esaslı grupa aynlmakladır
lar Bu grup1a:r şunlardcr 

l - Tahlisiye, fenerler idarcsı ve 
gemi kurtanna. 

2 - Deniz yoları. Akay - Yalova ve 
Van k5lü işletmesi. 

3 - Deniz fabrikaları ve t~tnye 
dokları. 

4 - lstanbul, İzmir, Mersin, Trab
zon, liman şirketleri ve kılavuzluk 
idaresi. 

Bunlardan !abrika ve havuzlar ida
resi müstakil bir müdürlük halinde 
umum müdürlüğe bağlı olacak, diğer 

müesseseler ımUlhak idar<?ler halinde 
Denizbank işletme 'kısmı muavinliğine 
tabi olacaklardlt". 
Bankaıun mali .muavinliğine tayin 

edilen lş bankası Hamburg şubesi mü
dürü Tahir Kevkep de bütün bu mües
seselerin mali hususatmı idare edecek 
tir. lş bankasına mensup iDen'iziş mü
dürii Rahminin de Denizbankta teknik 
bir vazifeye tayin edileceği söylenmek· 
tedir. 

Banka faaliyete geçtikten sonra kcn 
di!ine bağlanacak müesesclerde mev
cut olan murakiplerin vazifelerine ni
hayet verilecektir. Bu murakiplel".in 
Denizbank teşkilatı içinde başka vazi 
f el ere tayin edilmeleri muhtemeldir. 

Deniz.bank kadrolarına girecek me
murlar Uzerinde inceden inceye tetkik 
ler yapılmaktadır. Yeni teşkilat müna
sebetile altmış yaşını doldurmuş olan 
memurların vazifelerine nihayet veri
lecektir. Bunun için alakadar idareler
deki memurların sicilleri yeniden ha. 
zırlaıımaktndır. 

ltalyaya dün 100 bin 
palaınut gönderildi 

Ana dolu şeh i rlerine hahk sevk 
edllemedlğl için balıkçılar 

Ani, araya mtlracaat edecekler 
Sahillere balık akını yeniden başla~ 

mı~tır. ,Dün, takriben 200- 300 sandal 
liman içinde ve Salıpaz:an ~ıklannda 

avlıınrnışlardır. Bı\14.A. ka~r fazla idi 
~i r-er pme He çalışan bu ayıklar bir 
kaç saat içinde doluyordu. 

Ayrıca Boğaz civannda <la palamut 
ve torik tutulmuştur. 

Yalnız son günlerde palamut sürüle-

lantı yapılmıı. Anadoluya balık gönde· 
rilcmemesi mesclesı görü§ülmü§tür. 

Şimdiye kadar istanbuldan balık, 15, l 5 

de 'Haydarpapdan kalkan trenle gön

derilmelete1di. Budan için de balıklaı· 

azami 14,30 z:a kadar Dcmiryollar ida

resine teslim olunuyordu. 

Demiryollar idaresi balıkların bun· 
ri Marınaraya geçtiği için fazla pala- dan sonra azami saat 12 ye kadar tes· 
mut ve torik almağa gelen İtalyan ve 
Yunan vapurları bu balıktan fazla çık
madığı için beklemektedirler. Balık 

bekliyen bu vapurların miktarı ondan 
fazladır. Bunlardan yalnız ikisi. dün 
elli bin çift palamut alarak ltalyaya 
gitmiJlerdir. 

Cemiyette toplantı 
Bdıkçılar Cemiyetinde ıdün bir top-

Kadın kav~ası 
Kadıköyde Yeldeğirmeninde Halid 

sokağında hamam odalarında oturan 
Ankiyezolfi ile Virjin ismindeki kadın 
lar geçimsizlik yüzünden kavgaya tu
tuşmuşlardır. 

Bunlardan Ankiyezolfi Virjini taşla 
başından ehemmiyetli surette yarala
mıştır. 

~t fclı ı1e "ıı:ıtholo~ique - ıllnttnrane •• olo
nıdır. l>cmc•k olu\"or ki nıarııolları kınlır· 
keıt fıkır hJ.:ır Rülen şe)·h l\lnlınıul o çeşit 
ba,lıılnrdon<Jı. Konııclnlı cırllst ılc nrnl ille· 
lio hlr ha lc:ı şeklini in 1m:ıktnılır ... 

AKŞ.\M' rla 

5 5 0 liraya b i r aylak 
T ür k i ve tur ı zmi 

D //\K ırı.1:11 ır:ıil11111111d"n liule r/rııili
var: 

"Frnn~ıı fl&telrlr.rınıle ilimlar Yar. 
J ~hsıru 28 slinliik bir ~cyuhdl • lıüllln 

nınsrnr dnbll • 11fı01l frnıık. IFrıınFCı lwş 
kıırıışt n lı~suplnrıuık 57:; lirn.l 

i lr.ın ı 28 ı:Unlük hlr !';Cyııhııt. On rlört 
chlr ı:lirlilr~ck : liC)"rtıl, Ş:ını , H:ılchrk, 

mn'fnrnl.ır kiiçfık Itır inilti çıkcınnnorbr · 
dı. ll rlılt hlr lr •ın ''C frrllı hlr rıln llcı 

slırh•r okın:ırnk ınrzııı lnrınn ıfo~nr 'urfi· 

~oı·l.ıı ılı . 

llııtiin hu "ioğıık ,.okıııl:ırn nığınf'n i'.)in 
~.ırltı oldııAıı d.ı nıulıokknklır. Fııkul dok· 
tur C.:hnreul ocllı iıllrn. ilk lı:.ıkı ~ıo lıı:.ınıl-

ın :u ıulıi ~rırun\•n im lınlell • ı in manırl hir 
·ın ılr.:~ ic'!lrn llı:ırct oldu!lunu SÖ) lüyor. 

Onun s:ılM1h·ctll hlr li~:ın 'r hir sürfı mi· 
.ılle ıınl:ıllıAınıı ııöre nrı dıı~ mıı knhilıye· 

111•10 mıımıl olnmk sönme~ı km·,·clli : 
hl t~rh:"ılrn ileri sıelmektccfir \'C bu kc ·ri· ı 
~elin lılrçok şekilleri mC\"(' UI olııp ~ıımnn 

limini istemiştir. Balıkçılar bu saate 

kadar balığın Balıkhaneden geçip mu-

amele işlerinin bitirilemcJiğini iddia 
etmektedirler. Bu yüzden iki günden· 

bcr Anaı:ioluya balık gönderilemcmiı· 

tir. Cemiyette yapılan toplantı sonund:! 
iktısat Vekaletine müracaata karar ve
rilmiştir. 

Trnmvay şirketinden alman 

1. 700.000 liranın 
sarfı na dair fA.yf ha 

Ankarn 14 (Hususi) - Tramvay 
şirketinden geri alınmakta olan bir 
milyon yedi yUz bin liranın Eminönü 
meydanının açılmasına sarfedilmesi 
hakkındaki kanun l!yihasr meclise ve. 
rilmlş. Dahiliye ve Nafia encümenle
rinden ge~miştir. Bugün de bütçe cn
cltıncnlnde tetkik olunacaktır. 

I..8.y!haya iki hnrita bağlıdır. A ve 
B isimli harit.ılar .. 

Bir milyon yedi yüz bin lira ile her 
ikı haritada gösterilen yerler istimlak 
edilecektir. 

EminönUnde maHye hususi idnrc 
ve belediyeye ait binalar ve yerler pa. 
rasız alınacaktır. lstirJiak işi Nafia
mn kontrolü altında belediyeler istim 
lak kanununa göre yapılacaktır. 

(i'iyatlar senenin inşant rayic:lerine 
ve binaların yeni ve eskiliğine göre ta. 
8ln olunaca'ktır. 

Bir milyon yedi yüz bin liradan ar. 
tan pnra ile de Yemişte kerestecilere 
gıdcn yol gcniı;lctilcct>ktir. 

H•u·ı lle mil e ri hak
kında sıhhi tedbirle r 

Hudut v • eahiller sıhhat umum mU
dürlüğü Hac mevsimi dolayısile liman 
lnrımıza gelecek Hacı gemileri hakkm 
da yeni bazı kararlar almağa lüzum 
görrnUştUr. Buna sebep uzak memle
k<'tlerdcn gelen hacıların memlekete 

HABER - ~bam poatuı 

Tütün 
satışlarında 

vaziyet 
İç piyasalarda lUtütn satıgla.rı nor

mal bir vazıyette deva.m etmektedir. 
F~e mıntak..-ı.sı hakiki rekoltesinin 

~~8 milyon !kiloyu geçtiği anlaşlmıştı • . 
&,n haftaya kadar bu miktann 34 
milyon kilosu satılını9tır. Rekoltenin 
i:ı milyo.n kilosu tamamen kıymetsiz 

ıf!karla tütünler olduğuna göre henüz 
satılmamı§ bir, iki mily.on J<ilo tütün 
kalmış demektir:. Bunlar da Alman fir 
maları tarafından peyderpey alınmak
tadır. 

Samsun mmtaka.smda satı§lar son 
~Unlcrde hararetlenmiştir. Dere ve 
Maden mıntaka.sının di7J tütUnlerin
den 700 bin kilosu çok iyi fiyatlarla 
Amerikalılar tarafını.lan satın alın

mışur. Diğer mıntakaJar:da satı~lar 

iki milyon kıloyu bulmU1tur. Vasati 
fiyat r,o.90 kuruş arasındadır. 

Amerikan şirketleri, inhisarlar ida
resi, Ostro - Türk şirketi Mısırıyan ve 
Mitat Nemli firmaları mübayaata de
vam ctmekteöirlcr. 

·······················-······" ........................ : 

j Türk - lngil'z j 
i iktisadi ! 
i iş birliği ~ 
i 1.,ondradan iki i 

1 mütehassıs 
~ Ankaraya gitti 
: • f ngillcrenin eski müstemlckiı.t na,. 

zırı Sir Con Maff ey ile Maliye neza
reti mUtehassıslamıdan Klark I..on- 1 
dradan gelip Ankaraya gitmişler- i 
d~ f 

Bu iki müteha .. sıs Türk - İngiliz I' 
• iktısadi i§ birliği hakkında tetkik-i !erde bulunacaklardır. Bunlar §Uba-
1 tm yirmi beşinde Londraya gidecek ·ı 

olan milli bankalarımızın direktör- 1 
}erinden mürekkep heyet azasile te- ! 
maslarda bulunacaklardır. i 

Ankarada bir ha.ft kadar kaldık- :İ 
tan sonra Karabtike gidip oradaki 
çalı§mayı da gözden geçirecekler- f 
dir. 1 .................................. ·······················• 
Radyo 
satışları 
çoğalıyar 
Posta idaresinin tesbit ettiği rakam

lara göre son zamanlard:ı radyo 5at1şı 
evvelki znmanlarla ni~pet kabul etmiye
cek derecede çoğalmıştır. Bu ç~aıı, bil
hassa son iki ay içinde bariz bir şekilde 
görülmektedir. 

Alakadarlara nazaran halkın radyo a
lışının bu kadar yükselmesinin iki sebe
bi vardır : bunlardan birincisi yeni rad
yo almak istiyen halkın bir müddet hü
kumetin radyo fiatlannı indirmesi için 
beklemesidir. Fakat bu tedbirlerin rh·a
yet <.-dildiği şekilde tahakkuk etrneme .. i 
üzerine herkes radyo a!mağa ba~lamı~tır. 
Her sene yeni modellerin gelişi radyo 
satı~~mnı arttıran iımillerden olmak~ • 
dır. Fakat bu sene hu artış her !'enekın
clen fazla olmu~tur. 

Tecrübe gö~tenni~tir ki, radyo ı;atı~ı 
kıc; me,-siminde yazlardan fazla olmak· 
tadır. Gene bu arada halkm gittikçe da
ha kuv~etli ve lamba adedi çok makine
lere merak gösterdiği anlaştlmı~tır. 

Pe-;in para ile radro makinesi alanla
nn adedi, taks;tle alanlara nazaran, an
cak ,•ıizde yedidir. 

bulaşık hastalık sok::ıamalarmı temin 

etmektir. 
l\nrndeniz limanlarından gelen hu

susi hacı gemileri boğazlardan eıhht 
nezaret nltmd:ı tran~it geçecekler ve 
limanlarımızda yolcu çıkaramayacak
Jardır. 

Yolculardan mühim bir kısmı Hac 
yolcusu olan \'e Uzak Şark lima.nlann 
dan gd en gemiler buraya hacıları Çl· 

karamayacaklardır. Diğer yolcuları 
çıkarmak istedikleri takdirde hacıla
rı Kavak U!haffuzhanesi öniindc ha.,.. 
ka bir vapura aktarma edecekler, yol 
cuları tahaffuzhaneye çıkaraca ·lar -
dır. Doğrudan doğruya yolcu çıkarma. 
lan ya.saktır. Hac dönüşü de yolcul:.ır 
sıhhi tedbirlere tabi tutulurlar. 

Tütün eksperi 
yetiştirilenler 
fnhiN.rlar İdaresi me.le.kte :miitelıaa

sıı v e kiiltürlü tütü.n ..eksperi yetiftir
rnek üzere Maltepe tütün enstitü.alinde 
bir eksper kursu açmıştı. Lis.c ve Ziraat 
Mc'Irtebi muunlarmdan olup kursa im
tihanla almmıt olm 14 ıe.nç buradaki 
ziraat stajlarını bitirmiş ve ilk imtihanı 
vcrmitlcrdir. Talebelerin hepsi ilk staj 
~mtihanın~a muvaffak olarak fabrika-

siyon, stajı görmek üzere Cibali tütün 
fabri.kasında çahşmağa baş1amıılardır. 

Gcnç1er burada da bir s ene ?lı§tıktan 

sonra tekrar imtihan placak ve birer 
sene de ımalit ve mübayut stajı göre
ceklerdir. Bu stajları ve imtihanlan 
muvaffakıyetle atlatanlar eksper mu
vini UnTanınt alarak maafa ceçccek)er
dir. 

Eksper kurıuna bu sene de 12 tal~be 
almmrF· Bunlar Maltepe enstitüsiin
de ilk stajlarını yapmaktadırlar. 

Hamama pencereden 
Rlren serboş 

Sirkecide Hocapqa hamamında ç~ 
lışan ktrk iki yaşında Ali dUn ak§am 
üzeri bir arkadaşına gitmiş, geoe ya.n 
sına kadar rakı içmişlerdir. 

Ali saat iki buçuğa doğru hamama 
gt""lmie, kapıyı urun müddet vurmuv. 
i~erde yatanları uyandrrama.nu§tır. 

Sarhoş bulunan Alinin aklına hama· 
mın .külhan tarafındaki pencereden 
içeriye girmek gelmiş, o tarafa gitmiş, 

yerde duran merdiveni pencereye da
yamı§tır. 

Merdivenin yarısını çıkarken salla-
nrnca merdiven devrilmjş, yere dUşen 
Ali b&§ından ve bacaklarından ağır su-

rette ~aralanmıştır. Yerde inliyen ada 
mın aeslni bekçi duymuı. zabıtaya ha,. 
ber vermiş. Ali baygın bir halde Ccr
rah p~a h astahanesine kaldmlmt§tır. 

Pamulilu kumaşlar· 
dan fazla resim 
ahnmı,-acak 

Yeni iU1alat rejimi kararnamesine 
göre pı:unuklu k uma§lardan yUzde 60 

munzam resim alınması icap ettlğj 
gümrükler umum müdürlUğünden Uı
tanb ul gUmrilkleri~ bild irilmi§ti. Tu-

tarı yarnn milyon liraya yald apn bir 

r~min p lyuadan alınmuını mucip 

olan bu ka.rar üzer ine tacirler alaka
dar makamlara baş vurmuşlardı. 

Gümrükler idaresi meseleyi yeniden 
tetkik lüzumunu hissetmiş. neticede 

tarife maddesinin yanhş tefsir edildiği 
anlaşılmış, bu suretle piyasadan yarım 

milyon Uranın alınma.cıı önlenmi~tir. 

Pamuklu kumac;lardan eskisi gibi 
re!!im alınmaktadır. 

ilk mektep şehadet .. 
nam~st ticareti! 

KüçUkpaıarda oturan N uri isminde 

bir genç dUn zabıta.ya müracat etmiş, 
Hüsamettin isminde birisinin kendisi 

ne bir ılk mektep şehadetnamesini te
min edeceğini söyliyerek iki ay evvel 

dokuz l irasını dolandırdığını iddia et
miştir. 

Hfüıamettin hakkında tahkikata baş 

lanmıştır. 

Arabaya çarpan 
tıramvay 

Arabacı Şevketin sUrdüğü 2299 numa 
ra.h ~ift beygirli yilk arabası dün Kı,. 
sıklıda Rifatın fırını önünde dururken 
18 numaralı tramvayın romorku çarp
mıış. beygirler yaralnarnU}trr. 

Akadem,nlo mimari 
şubesine hlna 

Güzel sanatlar akademisi binasına 

mimari ıubesi olarak ilave edilen kıı 
mm inpatı bitmek üzeredir. 

Aka.deminin fimdiye kadar mimari 
1ubesi mevcut olmakla beraber bu lu
aım yatıh değildi. H~metin tensibi
~ bu ders senesi batından itibaren mi
mari ıubesine leyli talebeler de il!vc 
e.dildilindcn bina ıeni§letitmtkttdir. 
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Hatay 
seçiminde 

Milletler Ce miyeti 
1 müşahidi tayin edil! 

lllrii.kscL :U (A.A.') - Emekli biti fıf' 
Hou sa Milleıkr cemiyeti kon cy:i ~ 
dan llatay "1nlihabatııı.a aeuı.ret , atı 
meınur edilmiştir. Binbaşı Houssc ,~od' 
- Bulgar mlihııdelc komisyonu rcisli~101111• 

e sonra cfo tspııny:ıdu ıııüşnhit olarak 
lunılll1~tiır. 

Pnris elçimizin ziyafeti fi" 
Parb, 13 {A.A. - Havas bildirf>·or~ 

.kiye eJçisj Suat Da1·az ve refikası, b .,r· 
ve refiknsı şerefine bir .öğle ziyafeti ·el· 
mlştir. nu zi)'afcıte, ayni znmanda, tııı~ "' 
~·e nazırı Dclbbs, maliye nllın Bonnt: ~ 
refikası, diğer b6kfrmet aman, bir w 
mchuMar. diplomatlar, edi:Plcr ve :tıarle 
crk:1nı <la h:ızır bulunmuştur. et" 

Ziyafet,· çok sn.mimi bir hava iç-inde 
rcyan etmlstir. 
~~----------~--~-__....,,.-

Yüksek Sovyet 
meclisinde 

Reis ve muavinler 
dUn seçildi 

Mos'koça 13 - Yeni nas,·onıı1J1~ 
Sovyet meclisi ilk :f~tlm:nnı ;'kdetnıl: 

11
, 

?tUhtı~1lovlç Ş\"erntk roeclis başkarıt1.~, 
seçilmiştir. BakQ meltteplcrinin bf~'~ı 
muallim olan :kadın mebus AbdfiWi jJt 
Çjmnaz Aslanova (bu kadın Türktilr)

1 
41 

lleyaz Rusyalı mebus Aleksi Levll~ şıer· 
başkan muulnliklerine intihap ediJnli 
~~ ~ 

Dlğer taraftan So'"yetler bfrllJI yO~~ 
Sovyct mccfüi başkanlı#ııın da ko.JtJ~,
fırknsı merkez komitesi katibi Afi tW 
Andreyeviç, muavinliklere Lbenko il~, ıııı 
bck~tıın Telsicumhnru 5ekizbey'cY ( ... 
da Türktür seçilmiştir. ~ 

Dünkü celsede lllm nkadGmlsl aın&Jıı t>ıJ5 
meşhur J!lmal kutbu kliştncrlndcn '::rt" 
Otto Şnıit tok alkışlanan bir nutu1' ,ud' 
mlş ,.e bir grup namına TerdilJ tak ~· 
&vyet nasyonalftcler meclisinde dolc~,ı 
şllik blr hariciye komisyonu tet1'i JıO' 
teklif etmiştir. Bu takrir, itti(akJa :ıı•10, 
edilmff ve derhol trşkil edilen toınl5 ut' 
başkanhAına halle komiserleri reJ5) f3U 
rfn seçilmiştir. ııt 

Yiiksek So\•yet meclislnfn açılın•Sl 0111 
yük lezahürat ve oenliklerle kaı-şılııtı 

111
e

ırokaklarda ve spor meydanlannıin rtıd 
ıır eAlencelt'r tertip edilmiştir. ___.,.,, 

Amerl k ada 
Tayyare kazaS1 

kurbanları 
köpek balıkları11• 

yem olmue,lar ,rsd 
Londra 13 (Hususi) _ AuCIC~ 

\'e Pagopa.godan gelen haberlere ır· 
Clipper deniz taya.resi kazası ta.hl< 
tının verdiği netice fecidir. ·-'# 

Kaza tahmin edildiği gibi bir JS':~,ıı 
eseridir. Auocet adındaki Anıe~ 
gemisi bütün giin devam eden ~ 
tırmalanndan sonra yalnız tayY•!J 
ankazını alarak dönmüştür. TsY?';uı
de bulunan ~ kişinin cesetıerln1.;· 
maya tmk!n hasıl olamamı§t.n"· J\ çe_~ 
ya uğrayanlar bu ha.valide pe1:twll 
olan köpek ba.lıklanna kurban Jt' 

lcrdir. tılf°. 
Knzayıı. uğrayaıı tayyarenin kU rJf 

ya..cıı yeni tayyareler tedarik ed~ 
kadar Amerika ile Yeni Zeland ~-~ 
dakl servisi ihtimal nisan ayına. 
tatil edeoektir. 

1938 
Matbuat 
Almana01 

ÇJK.1 // ·I'' 
Kütüphanenizin m güzel .,et1 dl' 
1937 yılının tarihi, en me1h~ 

harrirlerin makaMeri - G ,,,,.,., 

hıtftalık. aylık ıuete ve ıınecııı ~ 
iaimlerini gördüğünüz bütün 111" ~ 
1 • ·ı·. tiikl -" enn reıım en, ıata ıt er, 

hilıiJer. ~' 
Fiyatı 50 Kur&J,q 

Biltiln kıtapçılarda ara;,.~ 
T optaft aabt yeri: ı.taıJMıl 

Jrl lllU.\fU -Takıim, 
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lstanbul konuşuyor 

Yü ara -
'lın 

' 
ükkA 

nın •• •• on n 
d r cadd e 

1! 1ıtııc•1ı l 
fii A ~rın, araba1.tırın geçmesini i t emct1il lcri 1nl bfhılc daracı7: bir 1ıcr· 

'<1'1Jw • 

1
, . • yulrı: qcı ç 1. ı ıru Scnıılı, 1. ı ' ylc ko şurkcn. 
ıtı .. 

}'i cı:ı:un evvel telefon ça'dı makine. 
ı' 

11
: • c alınca hi~detli bir ses duy-

- ı,, tt.ıı ~y li~bcrciyi arıyorum kendisi.. 
...... n 1m. bır şey söyliyeccl:rim. 

dt~ ltı enım, buyurun sizi dinliyorum. 
~· 

b· a~101da' · • • ',ldd"tli , ~~ın, sesı biraz evvelki 
til'ttt ŞCitlını epey kaybetmiş bir va 

-.... ~devam etti: 
tal\af Urası Kutucular. Ben sıze bütün 
'ı'.tına ~ınına telefon c.diyorum. Allah 
}'ol'\ıı b.cıncn kalkıp geliniz de, n çeki 

ır görü .. -... N nuz .. 
tclc}·i~ c ;ar, çektiginiz nedir, kime 
l-tt 11• ' ıye soracaktım, fakat telefon 
dl. 'Ye k llt?ıtrı ap;ı c!ı Sor c.,klrr mm hepsi 
ha;•:a . Ucunda kaldı. O ıdakikada birçok 
0 t'aktı~lc~ın olduğu halde, hepsini 
tabcrcc ' 0 to Ali}'i buldurdum ve be 
t do?< llttuı.: ~ru Kutucuların yolunu 

1' .. 
~ lhtakalc · 
. :ıırlt d' nın, Bahkpazarının karmn 

UJtt ar ve · 
1 

tn 
8 

pıs &okkalanndan geç 
lrtıı old 

0~ra ıs dakika sonra, Kutuı.;u 
. l<irn ugu Yere varmıştık. 

11ıc· • c, ncrcy - • d 11l'ıızd c ugrayacağımızı bılme 
b~la,~tna .c: etrafımıza bakma bakma 
ır dük~· başladık. Bu sırada küçük 

tıırı anın ö .. 
cınund nunden geçerken kapı 

tek c du , 
Yanım ran genç bir çocuk gille 

-... ıza geld' 
b.Jı,. Sara gcıa· . ı .. 

1oa biz' ınız, dedi. Bugün sıra 
1'cn ı· ırn scnıtin' • c tsine d ... 
' be . cr.-:al sordum· 

rnın · 
la' 'i 00 ! Ftelefon eden siz miydiniz? ı' 
tı~~ • akat H b . 

ı~tı · a.n o'l<lug·. . . a erın okuyucu t 
· .. ın ıçın tanıyorum siz 

~u~cp bcrab 
~ . ~nına d er, g"nc adamın, ki.icük 
Cfıt Oğru yü · d' ~ "c b ~0cuk Çeın r•.ı uk. Burası çeşit, 

b,:L Unlara b berleri, hamur masalım. 
"ıtlt• en zer 1 \1 c b' illlırı U • eşya arla dolu idi. 

lı. ı~:llllc kzcrın'.'leki levhaya baktım. 
,ldı1;.. onus n · l'$ ~ını ö;ı;. gencın Semih ndını 

ize ı;rendiın 
t'.ı.. c,,., .. ,. . 

·• ""' d, buraılın • · 1 ... Tv•dan umumı derdı 
... b ve arab l 

~:ı· '''le1 a <ırdan lı- lısetti: 1 
" ı ~. Çekti1:inı'ı • h·ı .. ''lt:t v.ı <lar , ı:. zı t cc>mc:cını..:. 
l:t.." b'fil acı,t yolumı·zu !' oriiyorsu 

-\ttc • araba . 
il~b o;ı hu ' ınsarların b:ıe zor 

<lı YOlcl<uı • 
ı\ı.... ı, kn- rundc vuıleı .. e y"ı. 

'-! il "•}·on · - UA "r ı rtırna b geçıvor. G'!ciyor cJivo 
~ •1ı b' • unu · • <ltşı ıtrrıern '> 1ır-n ısmın geçmek el<' 1 
tı,~Ot karşıya g 

1 
1~ e~a bunlardan ikLi 

•11• • '- c dı mı 1 
h ıt~~rı ıtalab:ı1ı1t . : vo sa t?ercc tıl.a 1 
"'rıdl 1 tırnı;:a ~ırı ti :ç birikiyor. 

tarı,,.. 11 tl!i k ge.e"ek müşteri var"a 
b ···ı~ ere va . 

ltjl'lı d<ı Yalnız b z geçıp gidiyor Za-
'Cttık u kadar olsa ne ic:c 

Yol 1 ' 
-.an yıldırım gibi ge-

--
llcr g· .ı 1 at-a., yavaş sönen bir sanat
la ıığraf!an sandıl;.çılar hallerinden 

çok şi1.iiyct ediyorlardı 

çen arabalara. otobomillere çiğnenme

mel~ için, zavallı yolculardan kaçının 
kendilerini canhavliyle dükkanlarımızın 

içine attıklarının hesabını Allah bilir. 
Bu yüzden. mallarımız da ziyan görü
yor. bir çokları kmlıybr, dökiililyor. 

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

- iste, diye devam etti Arabalannrn 
buradan nasıl. ne tehlikeli geçtiklerini 
anlamak isterseniz su duvarların haline 
bir kere ba'tmız. Bütün esnaf aramızl:ia 
imza topladık, bu vaziyete bir nihayet 
verilme i için müracaat edeceğiz .. 

Tam bu sırada, iriyarı bir adam ya
nımım sokuldu ve nefes almadan söze 
karıştı: 

- Ne mür:ıcaatı canım .. Geçenlerde 
derdimizi söyledik te sanki ne oldu? 
l'avm k'm bir geldi vaziyeti gördii, 
köşeye bır b kçi koydu. O rün arabaları 
b ıra 1an bırakmadılar Fakdt ertesi gün 
gene eski hamam, eski tas .. 

Semıhin dükkanından ayrıldıktan 

'Sonra bir çok başka kutucuların konuş
tuk, onların derdi de. malların pahalı

lanmasın idi 
Eskiden metre mik'abım 25 liraya 

aldı ımız ağaç, şimdi 40 hraya fırladı. 
Halbuki bizler malları gene eski fiyata 
satmak mecburiyetindeyiz .• Çünkli mü§ 

teri eskiden aldığı fiyatı bilir, bugün 
ayni mala on para fazla veımez. Bu 
yüzden arada ezilen tabii biz oluyo
ruz. Sonra ikinci bir z:arau da, ~eyyar 

satıcıalnn kaldırılmasında ;ördük. Ba· 
lıkçı1c1r, dutçular esnafına tablalar ya
pardık. Şimdi bu iş te hapı yuttu. 

Kutucuları dolaşırken, bir de eski 
usul sandık ~·apan dükkinlardan birisi
ne uğradım. Burada üç tane yaşlı Ye bu 
işte kocadıklan anlaşılan insan çalışı

yordu. 
Dükkana asılan levhada (Sandıkçı 

Hasan Bal) yazısını okudui<tan sonra, 
dükkSndan içeri girdim. Arkamdan Aü 
de pürtelaş beni takip etti. 
• Ve bu işi tam zamanında yaptığımızı 
anladık. Çünkü o sırada biribiriylc ya
nş edcrcetlne iki araba sokaktan hızla 
geçtiler. Arkadaşım fena halde ürk
müştü. 

- Herifler az daha beni ~iğneyecek
Jcrdi, diye ısöylendi. 

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

yım! Bunlann yüzünden, bu sokakta 
,ne cam, ne çerçeve kalıyor. Dükkanı· 
mızdan başımm çıkarsak çiğncnecegiz .• 
Adiye korkuyoruz. Allah kurtarsın bizi. 

Bunları söyledikten sonra, eski za
manlarda yeni gelinler için yapılan 

sar.dıklardan birine benıiyen yeni bir 
sandığın Uzerine eğildi ve müthiş bir el 
çabukluğiyle, bu sandığın üzerindeki 
madeni luatmlara zarif nakışlar yapma· 
ğa başladı. O zaman, diğer ihtiyarlarla 
konuştum: 

- işler çok bozuldu, diye el ··ıın· 

odılar .. Şimdi bu usul mallara 'lZ 

insan bakıyor. Halbuki ne ~u ..... , ne 
sağlam iştir bilseniz .. Ne çareki her
ke:. bir asri, modern mal almak usulü 
t .. tturmuş. Bizim sandıklara nazaran 
yüz kere çürük, yüz kere daha az sağ
lam mallara gidip avuç dolusu para sa

çıyorlar •• 
Burada sustu ve derin derin içini 

çekti .. 
Gözle ini arkadaşının işlediği sandığa 

doğru çevirdi ve dakikalarca öylece sa
bit nazarlarla baktı, durdu. Sonra bize 

döndü: 
- Çok severim şu işi amma, genç ol

saydım, hiç durmaz kendime başka 
bir iş arardım, çünkü ekmek kalmadı, 
artık bunda cliye söylemi .. 

HABERCi 

-
ı::;Tr\.\

0

/JUJ.: 
18,30 plfıkla dııns musikisi, 19 Safiye: 

piyano \'C kcııınn refoknlilc, 19,30 konfe
rans Selim Sırrı Torcıın (Spor pcdo.gojl
si}, 19,!'ı5 Aors<ı hnhcrlcri, 20 Sadi Hoşses 
ve arkndnşl:ırı tarafınrl:ın Türk musikisi 
ve halk şorkılnrı, 20,30 ho"·a rnporu, 20,33 
Ömer Hııa tıırnfındon arcıpçıı söylev, 20,40 
Scnı:ıhııl ()zrlenı.cs \'e nrnkndnşlıın t:ırorın 
d.ın TUrk musikisi \ 'C lıolk şarkılnrı, (saat 
cıynrı, 21,1:> orkcstrn: 

1 - Off«'nhnclı: f.o hrllc Helene Polpo 
urri. 

2 - \'ollstcd: Frcrcs Joycuü val~t'. 
:J - lhıroılin: D•ıns ı.cs Stcppc~ de l'a 

sic ccntrııle. 

fa:an: f\enıın ÇinUI - Jlcle.kz d Çinili 
( :EH IU!:I\ - .KIZ ) 

(Tcuitme rıe fklllnn Jıa.kkt ımalıtrızdur). 
-Numo.rıı 41 -

Mütilıl!ş kazadan sonlr'a ••• 

i bacağı kırılan • 
ı 

atı öldürmüşler 
Ağlıyordum; çavuş ben~ teseHi ediyor 
Kurtuldunuz ya üzülmeyin! diyordu 
iyileşemiyordum. Sıksık bayılmıya baş

lamıştım. Bu hal bir kaç gün sürdü .. 
Hastaneye girişimin ancak haftasıoda 
kendimi top1ayabilaim. Bir jandarma 
çavuşiyle bir polise ifade verdim. Be
nim bilmediklerimi :le jandarma çavu
şun.:!an öğrendim. 

Beni kanlar içinde yerde, Bebeğe e· 
veine giden bir rençber görmüş. Biraz 
ileride de atı, gene ayni şekilde görünce 
şöseye fırlamış. Bir şoföre haber ver
miş. Beraberce beni alıp otomobille 
'Etfal hastanesine kaldırmışlar. ifademi 
alabilmek için üç gün 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 he
men her gün. Şimdi 'de neredeyse ge-
lir •• 

Jandarma çavuşuna atı sordum: 
- Ha?Van ne oldu? dedim. 
- lki bacağı da kmldı. iyilepniycce-

ği anlaşılınca Sipahi ocaiında öldüt.dü
ler •• Bunu işittiğim zaman duyduğum ü 
züntüyü tarif edemem .. Yalnız ağladı

ğımı biliyorum. Çavuş benim ağladığı

mı görünce teselli etmiye çalıştı: 
- Siz kurtuldunuz yat thülmeyil\, 

deüi. 
iki ı:aat sonra annem geldi .. Yanrm

da geç vakte kadar kaldı ve hep ağla
dı. Etafl hastanesinin başhemşiresi sı
cakkanlı gens pir kızdı. Benim konuJ· 
maya başlayabildigim gecelerden birin
de yanıma gelmiş, ben sormadan hasta
neye gelişimi anlatmıştı. Çünkü vak'ayı 
garip bulmuştu. Nasıl olup ta aldana· 
bildiğine hayret ediyordu. 

• 

.... 

Beni hastaneye getirdikleri zaman 
hemen s~ye ile ameliyathaneye götiir
mü§ler. Beni gören hastabakıcılar: 

- Vah zavallı, pek te genç bir deli
kanlı, diye üzülmüşler. Ameliyathane
de, ameliyat masasına yatırmı§lar. Elbi
selerimin çıkaıılması foap edince dok
tor, ameliyathanede bulunan kadınlara: 

- Siz çıkın bakalım. dcmiJ •• 
Kapıyı kapatmı.Jlar •• içeride bir dok

tor, bir ben, bir de beni soyacak adam 
'<almış. :Merak içinde dışarda bckliycn 
bastabakıcılar, birdenbire kapının açıl
dığını duymuşlar, dışar:ıya çıkan yar
dımcı onlara : 

- Haydi bakalım siz girin, ha~ta ıiz
denmiş, demi§-. 

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

BaşhemJire bana, öyle komik, -öyle 
garip bir tarzda anlatmıştı k~ adeta Jl· 

cılamru bir an için unutmu§ ve gülmü -
tüm. 

I 

Gene başhemşirenin anlattığına gö-
re benden tamamiyle ümitlerini keaıniı
lermiş .. Hep "yabugiin. ya yarın öle
cek,. diyorlarmış.. Maamafih §iringa 
yapmaktan da vazgeçmemişler. 

Bir aralık düşilnmüıtüm. Öl&cydim 
acaba daha iyi olmaz mıydı? Bu kadar 
zaman içinde yaşayıp ta ne görmüıtüm. 
Neden zevk, neden tad almı§tun. Hiç
Bilakis hep üzüntülü, hep ldağda&alı bir 
hayat ürüyordum. Sonra i§in sonun
da kötürüm kalmak ta vardı. 

Atın sahibi prmses beni ziyarete 
geldiği zaman ikinci bir üzüntü içinde 
kıvrandım. Güzel atın ölümilne ben e
bep olmuttum. lçimi bu iyi kalbli kadı
na açınca: 

- Rica ederim, bunun da lliı mı o
lur. Siz ağsıruz ya .• Ne yapalım, de-
miıti... • ,(Devamı .nr) 

nu g\11..cl atm ötUmllne ben sebep o1mu hun ~ 
4 - Grossmcınn: Cımrdas. 

5 - Hamcaııd: Menuctt. 1 
22.15 Ajans lınherlcri. 22,30 Pia\la solo· 

lıır, opera ,.e operet p:ırçnl:ırı, 22,50 son 
hnhcrlcr ,.(' erle<;! sünün programı, 23, 
ı;on. 

\•alan, 
BU iM PESTE: 

18,30 slgan orkcstrn~ı. 20 I.ehnrın pllık
lnrı, 22,55 ecııbnnt, 23,4 O opera orke.<çtra· 
sının konseri. 

·I ROMA: 
18,15 cnıbant, 20,80 orkestra, 21,30 ha· 

fil mllıik, 22 Bnyııder opereti temsili, 24, 
15 cıııbnnt. 

!J('KlllıŞ: 
18 Hıııncn h:n·ııl:ırı. 19.15 müzik, 20,35 

scırkılnr. 21,15 cazbant, 22,45 Rumen ho.-

BERLlN: 
1D plftk, 20,10 konser, 21 radyo orkestra 

sı, 23,30 hafif müzik, "e dans hnvaları 

VARŞOVA: 
18,1f> opera ıınrcalan, 19,15 pllkt r-

kılnr. 21 rııd.yo orkestras~ 22 dans hın·a· 
lnrı. 
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Kata şişiren kahveler 
Kaınveınıaneuernm za uyı.ııştuırucu 

v e kaıfra şaş~rtcb raırer ~avnye 
otimaK1tan kuırtaıraıuom 

Yazan : IJı . Rasim AOASAL 
B UGUN bedeni ve ruhi gergin

liğimi en y ... ksek haddine ka· 
dar• çıkaran bir kafa çalıımaııından 
sonra sokağa fırladığım zaman sulu kar 
yağıyordu. Mizacıma, ve zevkime uy· 
gun bir kahkaha filmi bulabilseydim, 
belki bir sinemaya gideroim; sem timde
ki sinemalarda gösterilen (Bethofen ), 
ve (Labohem) gibi gözya§ı döktürücü 
filmleri görmemı§ oısaydıın bile bu 
gün seyredemezdim. Çünkü bu akşam 
ağlamak ihtiyacından ziyade gülmek ve 
neşelenmek ihtiyacını hissediyordum • 

Bir kaç gündenberi maddi ıstırabım 

ruhuma da aksettiren midem bütün me· 
kanizmalariyle güzel iıleyebilseydi 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 • 

"iki koca alacağım .. ., gibi adi şarkı· 
lan dinlete dinlete ince zevklerimizi u
yuşturan çalgılı yerlere bat vurmaktan 
sa, güzel bir radyo başmda oyalanmak 
daua müre.cah olacaktı. 

Ne çare ki bu gece evimde de kala· 
mazdım; çünkü ziyaretimize gclmeııi 

muhtemel olan bazı aile misafirleri a
rasında muhakkak ki dertlerini bütün 
tafııilatiyle dökmek fırsatını arayanlar
dan ve günlerdenbcri tansiyonlarının 

Gı:recclerini ölçtüremedikleri için endi· 
ıelcrini izhar cıdeceklerden biri olacak
tı. 

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

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

Bir saattcnberi bu kahvenin bir kö
ş:s:ni işgal cıdiyor ve şu satırları da bu
rada karalamıya başlıyorum. Fakat §U 

son kelime kalemimin ucuna döküldü
g ü a.ıda ilk önce tenha sandığım kahve· 
nin yavaş yavaş dolmıya ve cigara du· 
manları içinde kalırtıya başladığını gö· 
rüyordum. Etrfnnda şehrimizin aşağı 
yukarı bütün içtimai tabakalarına ve 
mesleklerine mensup oln muhtelif yaş· 
lard1 l>ir çok vatandaşlar var. 

Hatta bunların arasında ders kitap
tan ve notlarını masalara yayarak bir 
~eyler yazmıya ve dersi hazırlamıya ça
lışan 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 tahııil 
iıtiyakı ile Anadolunun herhangi uzak 
bir köşesinden İstanbul ımkteplerine 
koşmuşlar ve sobasız bir odada çalışa· 
madıkları için bu sıcak köşeye sığın -
mı§lar:lır. Fakat bilmem ki okuduklarını 
anlıyorlar ve muhakemelerini sağlam 

bir kafa ile yUrütebiliyorlar mıydı? 
Ben kendi hesabıma yorgun kafamı 

dinlendirmek niyetiyle bu kahveye gir
miştim: halbuki ayrılırken pkak da- , 
marları çatlarcasına atan bu zavallı ka-. 
fa davul gibi olmuıtu. Çünkü bir taraf
tan başlarında kimbilir ne gibi menfa
atle talebe kasketi bulunduran i§Siz 
gençlerden aksaçlı vatandaslara kadar 
hemen bütün müşteriler biribirlerine 
meyı3an okuyara~ iddia ile zar atıyor· 
!ardı: bir taraftan da bir dakikalık fa
sıla bile verilmeden en bayat gazelleri 
çalan eski bir gramofon bilhassa bizim 
gibi oyunla alakası olmıyanların kulak· 
tarını ve daha doğrusu rublannı taham
mülsüz bir gı:rrtı ile dolduruyordu. 

Tabiatiyle ,dudakların büzerek ve 
1işlerıni sıkarak şivelerine garip bir a
henk veren garsonlann naraları da bu 
orkestranm nakaratı sayılabilirdi. 

Dünyanın her tarafında, Viyana ve 
Parla gibi en büyük musiki beldelerin· 
de dahi en basit i~çiden, en namdar bir 
mUtefekkire kadar bütün şehirlilerin 

kahvelerde oturup dinlenmeleri çok J 
tabii bir ildettir. Kendimi Şanzelizede-

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

rlıJralarda ve Parisin bütün küçük 
kahvelerinl:le ne kumar oyunları oyna· 
nır; ne sabahtan akşama kadar gramo
fonlar çalınır ve ne de garsonlar bağı· 
cırdı. 

Bu kahvelerin çoğunda bira ve li· 
kör gibi içkiler içildıği ve gönül açıcı 
çalğılar da çalındığı halde biı: mabet 
sükuneti veyahut ta bunun aksine o· 
]arak tamamiyle çılgın bir neş'eye sahne 
teşkil ederler. Buralarda ister kitap oku
yabılir, ister mektubunuzu ve yahut 
makalenizi yazabilirsiniz. 

Türkiye Şaik mem!eketleri sırasın· 
da sayılmaktan hakkiyle kurtuldı.:ğu 

halde ve bir çok hususlarda da Garp 
dünyasının içtimai adetlerini en mo:le· 
ni sakinlerinden daha iyi kavramış ol
mamıza rağmen bazı huylarımızı olduğu 

gibi muhafaza etmek an'anesinden ve 
nargileil, tavlalı kahve hayatından he· 
nuz tamamiyle kurtulamadık. 

En Avrupai ıehirlerimizde bugün da 
hi hala bir Şark havası miskinliği içinde 
yaşayan içtimai müesseselerimizden bi· 
ri de uzun ve yorucu işlerimizden ııon
ra kafalarımızı dinlendirmeğe koştuğu· 
muz bu kahvelerdir. 

Avrupanm büyük merkezlerini ziya
ret etmeden önce ben de kahveleri bi· 
rcr tembelhane ve hatta kumarhane sa· 
nıyor ve oralarda oturanları işsiz, güç
süz telakki ediyordum. 

Halbuki Parisin her sokak başında 
bulunan sayısız kahvelerinin bütün giln 
dolup boşaldıklarını ve en olgun kafa
lı münevverlerin bile dinlenmek için il· 
tüştükleri yerler olduklarını görtlükten 
sonra fikrimi tamamiyle değiıtirdim. 

Modern cemiyette hayat, 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 tlal· 
ga geçecektir. 

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

Çünkü pazarları Beyoğlunda bile 
sevdiklerimizle içinde oturup dertleşe· 
cek •;iumansız ve gürültüsüz bir kahve 
köşesini bulmakta güçlük çekiyor ve 
dar caddeler de coşup taşan insan de
nizinin d4lgalanna kendimizi l:aptıra
rak perişan olduktan başka ister iste· 
mez "derbeder,, ıııfatiyle de etiketlenİ'· 

yoruz. 
Ben Bakırköyünden Büyüjtdereye ka· 

dar uzanan koca İstanbul beldesinde ka
fa ırhhattna ait ıartlarla dolu bir hava 
ve neş'e yaratan örnek kahvelerin ade· 
dini parmakla ııayıyorum: Diğer vatan· 
daşlarımın bu husustaki düşüncelerini 
bilmem .• 

Dr. Rasim ADASAL 

DzmD ırde 

Sokak isimleri I 
ka?d ırıhyor 

Her sok ak kendisi ne 
konu lan nu mara ile 

anı ~aeak 
İzmir (Hususi) - Belediyt meclisi

nin evvelce verdiği karar üzerine dün· 
den itibaren İzmir şehrinin 1.1:.itün so-

kaklarına numaralar konulmağa ba~lan 
mrıtır. Sokaklara numaralar konulduk
ça sokak adlan kaL:iırılacak ve bütün 
sokaklar, numaralarile anılac.ıktır. 

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

Belediye memurları Üçkuyulara gi
derek (1) numaradan itibaren sokakla
" num.aralamağa başlamışlardır. Üçku
yular &0':~i'hmn numarası (1) numara
lı sokak olmuştur. 

'Dün on kadar sokağa numaralar ko-

HABER - ATcs11m nosten 

--------.... ---------~ ........ -
Hamsnnan de 

lb>Dr taırDGill vaır : 

S OX günlerdeki balık l>olhıf,ru a
rasın<ln, meşhur hamsi de kn• 

raya ,·urdu. Toptan kilosu 20 para
ya. satıldı. nu, bolluk knrşısınc.la o
nıın bir tarihini yapmak bilmem sl· 
zin için zevkli bir yazı ınc,·zuu mu· 
dur? 

Hamsi, o kadar şöhretli bir ba
lıktır ki, atlı tarihlere bile geçmiş· 
tiı'. Hiçbir balık, anslklopeclllerocn 
hallkçıh(;n ait kitaplardnn ba!;lkn., 
onun gibi tarihlere ~irmemiştlr. 

ı O.>O yılmda Trabzona gidon }.;,·ll· 
y:ı. Ç-clcbl,. eyahatname:-;inde (Cilt, 2 
sayfa 02,03) hamsiyi balıkların en 
mcmduhn olarak g(btcrmi~, muhte
lif ha nlarmı kaydetmiştir. 

Eski coğrafya hll~nlerlnılcn Trab 
zonlu (lUeJuncrlüldşık) da (l\Icnazı· 
rüln\'allm) adlı <'Serinde hamsi hnk 
kmılR. bil' c;o~c malumat yazmıştır. 

(lCftllp Çelebi) de (Cihannüma) 
ı.mdn hnnıshlen bahsetmiş, men!j'Ci 
hakkınrla nrn~tıruıalar yapmıştır. 

Nskl Trabzon salnamelerllo hliyUk 
JJtirosta, lstanhuJ balıkhancııi eski 
nıUclUıii De\·edyan l{arakin efendl· 
nln (Balık \·o balıkçılar) adh eı-o
rinth hamsiye dair epeyce malfımat 
vardır. 

Hamsinin vatanı, o taraflarda çok 
çıktı~ı için bazılarının uınnottiğt gi
bi Trabzon <lc~ll<Ur. Hamsinin (;z va
tanı, Norv~in cenup ımlannılan 
(Tcrnov) kıyılarına kadar uzanan 
(Bank) lıll'dır. Oralardan kaflle ha
llndc knlkarlar, birçok denizleri do
la.~ırlnr. Birçok memleket kıyılarına 
u~rarlıır, şimal yoluyla Azak denl
ztnrlen, ıtmıya kıyllaNndan suları· 
mrzn. ~cçerlcr. Bu itibarla hamsinin 
öz ,·atanı Noncç, lkincl ,·ntanı da 
Trabzondur. 

Trabzonlular vo o havalidt-.kl hU
tl1n Uizlar, hamsiyi çok se,·erler. \'o 
türlü türlü ptr:trtrler. Bazdan nc\'tle· 
rinl on dörde. on dokuza kndar çı
karıhklnt"l gibi, hir kısım hnmoıl se
,·cnler de kırk dokuza tbliiğ etmfş
Jordir. İsi mlznh gi' zilylc gi)rrn1cr de 
snyunııa'n ı::ıırap, sirke, hoşaf, çorba, 
dolma, fındık cevizle karıştırıp bak· 
Java, yar~da kavurup gnziler hch·n.
sı, kılçı~m1nn t<>l kndnUI, tns kcbn
bı yanılıh,..•mı ()a ynzmışlnr<hr. 

Evliya. Çelebi 0teı:;emmlim aUUmt 
J?()stercn hayvanlara hamsi snyu t
f,;lrmek; meseli\ hastalanan inekle
rin alhzlarmn (fökmek suı·ctllc te(la· 
vl,. yapıldı~nn söylUyor. 

Eski Trabzonluların, hamsi hak
kınıll\ garfp hurafeleri, iUkntlnn 
,·n.rılr. İlk ()cnfzrlcn çıktığı znmnn 
hamsinin para kc!'lc-.inc atılışı bere
ket getirecer•tne, hUtün yılm para 
hol111~ lçindo geçeceğine delı\let e
derdi. 

Çntnl kuyruk denilen cinsinin bel· 
kcmtr~nl knnıtur, blt'nk ynpnrlnr, 
lmnnnla yeni doj'!.nn çocnkların snç
Jnrını tarnrlnrıh. \ Te bn snretlc saç
ların ~Ur olacnğ-ına inn.nırlnrdı. 

Hamsi hakkınıfa eski , .c y<'nf cn
h-lcrlmlztn birc:o~u gaz.el, lmsid<', 
nazire, mnhn'llmes, müseddes ,·csal· 
ı·o ~·nzmı<:lardır. 

};-.kldc.n Trnbzonda, hamsi almn
ya. pnra-.ı olmayan kadmlar, hamsi 
kayıklarının bnşma gidip h1lrnl<'n 
yiiz nusra türkü sil)-ler, hn suretle 
paı·n,.ız hnm!':i nhrlarmış. Şu pnrçn
lar o tUrkülcrden birinden alınmış· 
tır: 

Hamsiler kurban ~ize 
Ev\'UnUz var denize 
Yakarlar çıraları 
Atarlar ağı size 
Çekerler sizi yüze 
Doldururlar kayu~a 
Satarlar sonra bize 
KeserUk ba~ımzı 
Sererlik sizi göze 
Yedukça ıı:nni gani 
Dua edernk size. 

Rilse}ıin Rit§tii Tırpıııı 
JI .nr•ş: ı\lnnllu Şeker fnhrlkn· 

~m'la Hıw .ı\li Snihc: )lcktuhnnnzu 
n.1'1ım. twratm ıza teşekkür ederim. 
Aor..,.nn•ıznn ccvaf)mı yn.kınıln hu ~u-
tıınln!·tln. ,·ert't'CA°im. il. it. T. 

nulmuştur. Büyük bir süratle sokakla
rın numaralandırılmasına, bir plan da
hilinde devam edilc.1;ektir. 

Belediye bu münasebetle, rnkak nu
maralarına göre bir de plan hazırlamak 
tadır. Bu planda sokakların hem eski 
adlan, hem de verilen num1ralar bulu
nacak ve alakadır daireleri~ posta ida
relerine verilecektir. 

Maksat, her:ıangi bir yanlışlığa mey 
dan vermemektedir. 

Ayrıca bu planlar.da so~<ak ve ma
hallelerde mevcut bulunan elektrik, 
hava gazı, telefon şebekeleri. yol (par
ke veya kaldırım), kanaliza-;yon, su iş
leri de işaretli olacaktır. f:u suretle 
gidilecek mahalle ve sokak hakkında 

şehir halkı daha kolaylıkla mallımattar 
ol •·"\k, avnı zamında belediye de bu , 
i~ler üzerinde çalışabilecektir. 1 

Aydında l}akacak buhranı 

Halk soba aldı, fakat 
kok kömürü yok ! • 

T r en yolu UzerJndekl şehirlerde sömJkO 
Rnlış yerleri açılma~ı isleniyor 
5 senelik imar planı hazırlandı rV 

Çivrilden bir vagon kömür getirte Aydın (Hususi) -
Belediyemiz beş yıllık çalışma prog 

ramını huırlanr~tır. Bu programa gö
re, elektrik tesisatı genişletilecek, asri 
kabristan, buz fabrikası, soğuk hava 
depoları, koruluklar, takviyc"'i yapıl

mayan sokaklann tesviyesi ve kaldr
rımlarr yapılacak: kanalizasyon işi mü
tehass•ıılara etüd ettirilecek. çay mec· 
rası ıslah ve mevcut setler te5'iye et· 
tirilecek. Cumhuriyet m"ydanr imar 
olunacak, süt cc•·uğu balam evi veni
den ve modern bir şekilde inşa ettiri
lecek, halen belediyenin bulunduğu 

adadaki arsa ve binal r istimlak eclile
rek buraya asri bir belediye kura~ı ya
nılacaktır. Bunlar icin lazım olan para 
beş yıllrk belediye bütçeleri:ıden temin 
olunacaktır. 

Bu proje, şehir meclisinin ilk top· 
lantwnda, meclisin tasd!dnc arzolun
narak 938 b:itçesinden itibaren para 
ayrıJmağa başlanacaktır. 

'1angal ve kok kömiirü 

sattıracaktır. dJ 
Burada maden kömürü sobaları Jıll' 

çok rağbet görmektedir. Resmi ve }ıV~ 
susi dairelerden başka, bir krsıtrı Jc~ 
da bunlardan almaktadır. Ancalc laf' 
kömürü bulmak müşkülatı bu .so~b-te< 
da odun yakılmasını icap ettır1fl 

dir. tr 
Vakti yerinde olanlar birleşerek bil 

mirden kok ketirtmekteler ise de 
da çok pahalıya mal olmaktadır. 

Tren yolu üzerinde olan büyütc ~ 
saba ve şehirlerde sömik~k .~.~ıŞ }':~ 
ri açmak halkı, maden komun; ya jJ' 
ğa alıştırmak için çok fay.dcılı 018' 

tır. 

Zeylin mahsulü ~ok bereketli 
yıld' 

Aydının Koçarlı kamununda. . yof' 
1,5 milyon kilo zeytinyağı ve 1 ı:ıııl ·ıif· 
kilo da pamuk kozası istihsal e~~ 
Bu yıl pamuk rekoltesi biraz e 

bett' 
olmasına rağmen, zeytinyağı çok. tll' 
ketlidir. Fakat her iki mahsul fıY' sil 

d jd 1. b" nmn çok düşük olmasından müstııh 
Aydında son günler e şi et ı ır 

huhram var 

kömür buhranı vardır. Kömiirün kilo- şikayetçidir. . sı 
su 10 kuruşa satılmakta, fakat bu da Pamukçular, Nazilli basma fab~~ 
kolaylıkla bulunamamaktadır Az milt· nın doğrudan doğruya müstah

51 
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tarda gelen kömürler, kömüı-.:üler ta· veyahut mahalli fabrikalardan paın 
rafından şehir dışında paylaşılmakta- temin etmesini diliyorlar. r" 
dır. İlbayhğın emrile belediye ve or- Zeytinyağ piyasası kilosu 100 pa ~· 
man idaresi kömür işini hal için milş· dır. Bugün alıcılar üç kuruşa kadar 
terek tedbirler almaktadırlar. Belediye karmışlardır. 

------------~-------------------------------------------~--__......-
Siva s - Erzurum hattı 

l<emaha yaklaştı 

• 

Sivas (Hususi) - Kış mevsimi gelmit olmasma rağmen Sin!! · Er.ı:ı'~ 
demiryolu üzerinde çahşmahra devam edilmektedir. Çalışmaların kışın da 
mamen tatil edilmemesi için lazım gelen tedbirler alınmıştır. .. asıl' 

Demiryolu şimdi Divriki aşmış ve Kemaha yaklaşmıştır. Hat, önı.ııt1 ,,<;· 
ki haziran ayında Kemaha ve Cumhuriyet bayramında da Erzin'.:ana uta~ ıJ' 
tır. Yukarıki resimde Sivas - Erzurumdemiryolu üzerin.de yeni yapıları / 

k~;~~iii~;· id~8~1 1 Yu~~~Unk H~ 
•1 sten d ,. • Geçenlerde Karsta hükfıı:nete ff11' 

10 yaşında bir çocuk anasının 
cinayeti nasıl işlediğini 

anlattı 
Kastamoni (Hususi) - Küre

nin Çörekçi köyünde Necibe is -
minde bir kadın 80 yaşındaki ihtiyar 
dedesini çok feci bir şekilde boğmuş· 
tur. 

lim olan şaki Aydemirin arka.?ııŞ;; 
dan Dursun, Bardi.ı: nahiyesin~ıı ti!"'' 
köyünde bir elinde değnek, bır e 
ekmek torbası ile yakalanmıştd'· . <fl' 

• Konya belediyesi muhasebt~~ff111 

kili Mehmet, iki bekçinin inıı~dôi'' 
taklit ederek maaşlarını aklığı tflef 
sile işten el çektirilerek :nahl<e 

Ağırceza mahkememi.ı: 

da sona erdirmiştir. 

verilmiştir. .,pır 
bu davayı • Balıkesirde bir doğumevi >ti iıt' 

1 
. . 8rıı 

Katil Necibenin dedesi 80 yaşların
da Ahmet kendini beslemek kavliyle 
ök>:izlerile birkaç tarlasını bir komşu
suna vermeye teşebbüs etmiştir. Bun· 
dan fevkalade kızan Net.:ibe dedesi 
uyurken biçarenin üstüne atrlmış ve 
biçare ihtiyarı tırnaklarile boğmu§tur. 

Mahkemenin son safhasında katil 
kadının on ya§ındaki oğlu şahit olarak 
dinlenmi§ ve maaum çocuk anasının 

rı maıu kararlaştırılmış ve ~ın A 
§UI milnakasaya konmuştu~ 

dedesini nasıl boğduğunu bÜ)'iilc 

hüzün içinde anlatmıştır. uıcı111' 
Mahkemenin sona ermesi pı' 

müddeiumumi katil Necib~nifl. ı;ıııl 
ceza kanunun 450 inci madde51 

hince idamını istemiştir. ııı ,r 
Mahkeme ayın 17 si:ıde kili a,rı 

r<.1.;ektir. 



'7 11 !KtctJaNuN-193g 
w HABE.~ - :4"'8m poetul 

Amazon vf!!r lilerinin 
taptıgı adam ' • 

e y a zta niro 
On sene evvel ka1Jbolan 

tag1Jareci mi I · 
kayıp tayyare ciyi aramaıa 
C:•kanıar felakete uoruyor 1 

Kimi hummay a tutulup ö ldü; 
kimi nehirde b o CJuldu; 13 ü n 
cü heyet d e b ir nehir D rta
sındakı adada achk v e c:sıum-

't le pençeleşiyor 
~ ~LI ve genç bir Amerikan tayyarecisi olan P&ul Redfern bundan 
"-~l'lk on .yıl evvel IOğuk bir kış eababı genç kansına bir Yeda öpOcUğü 
"-'ket ~rcıyada BtUD8vlck tayyare meydanmdan cenubf Amerikaya doğ
h .. , 

80
ediyor. Hareket~nden. iki _güıı ~nra: b~r vapur tarafından görUlüyor 

~ _ ltedf ~ tayyarecinın akıbetıne daır hıçbır haber alınamıyor. Şimdiye 
~ ~ ernı cenubi Amerikanın balta girmemie ormanlarmda tamam 12 
~lJr Yet aramış, bulmağa muvaffak olamamııtır. 

~ OltQ bılertn hepsinden daha fennt \•e mUkemmel bir şekilde tecbiz edil
~\ 

1 
:r on UçtlncU heyet bundan bir ay kadar e\'Vel kayıp tayyareciyi 

~ ç n yola çıkmış fakat alınan haberlere göre yolda kalQllltır. 

k~ı.e: hareketinden evvel .kansını 
......, Be fı ıırada ona: 

"tt ~na dönmekten hiçbir kuv 
"1~ ez demiş. 

''tlaınbtr itimadı nefisle tayyare -
~ ~ lftı. Yavaş, yavaş yUksehr.iş 
'1Q' hPtz~ lbeydanmm üzerinde bir 
~ 11._.~ sonra cenuba doğru 
"-~· ~ 'bir inin hareketinden iki gUn 
~nl Norveç ıilebinin kaptanı bir 
~'6~ vapura doğru uçtuğunu 
\ "'"· 
~~~~ yavq btlyllmUf ve 
lıı~ ... ~ selilaee birdflıbire aı. 
~Yerteye ufak bir lngills 
~ baib bir klğıt atmıştır. 
-ı.~da tunlar yazılı idi: 
~be ... ""'""' mrayt1 doğrv ~ 
'\e ~~uzla kanı am.mtda
.,'-"' "' Mil 1ç1,. Mr .,. bay. 
.,/etıi ~- f'•k1riır1er. R«l
\t~., 

~ .. ~~llrada Felemenk Guiano -
L~bonun iki yb mil ka
~ ~da bulunuyordlL Kaptan 
~-~doğru çevirerek iki defa 
'at.~ ..._ l&Jamıttrr. Tayyare te
l&-.:" o ittik kaınnıcta bir takla attıktan 
~l't bira& llnete doğru uçmap ~ 
~· IOnra t!a gtiıideıı kaybol-

'~ ~ nra.tiYd Yet llemtnin Redfeml 
~ S Recıtem bir daha or-
1-....~ h1t la beraber onun hak
)l~ o ~b •eyler lşltllme!"e baş
~ltıı ta' lab"hındanberi l{enc; ve 
~ tf1tıı ~inin adı etrafında 
-,~ evt bırtaıam tıayialar dön-(:> . • 

~f!l tapıyor lar 
~~ ~ed~r;nanlarında dolqan ki -
~C&k Yet Alemine bir takım 1-
~ntlere h:vadialer tatıyorlar. 
"- bt b&)Uk : 1 re, Anıu.on yerlileri 
~l' be~ r kuşla ortalarına dU 
~ • -._ ta kendilerine Allah yap
~ ._~ Plnıya bqlamıtlar: bu 
~ ~~rUJere kendiaiııi geldi
~ ~ ;!erinı IÖylemi,, fakat 
~ ~bl tapıy 0lınanuılar, ona bir 
;..ııt ;:u)or~r \'e onu bırakmak
~ ~cıe.tııd lf. Redf crn ise au 
~~1-ıı~katlandığından ar-
~~ l'l UŞ. 
~ 1u..ı'. de Q:7~tler arttıkça, arama 
~~~ k~r, fakat bunlar • 

eıt..:.~ -.ıc kulağa dol8f8D 
) ~ ~u. 1. bir enıareye tesa-

~. C>fb..~ ~lcher il.~~lcl adında bir mia-
. ~ ~ııı Ufacık mektebinden 
"O'ı ~ Yet nıerhal··· b" 1 "e b .... ıne ır 

nı lr kırmızı derili-
\tt ~ biJ.tn::acaatıa yerlilerin 
~ olduhı, Allah diye tapı
~" ı..t...:'~~u ve bu adamın --.cuauu aöylediğini 

X~UIBI on ..ene beldedJkten IOnra 
mab~emeıe mlraeaat ederek boşan

ma kararı alan madam Redfern 

Redfem:in uçue hocalarından ve A· 
merikan zabitlerinden ylizbafı Arth'f!' 
Williama bu rivayetlere mevzu teşkil 
eden mmtaka Uz.erinde bir uçtq yap
mı§tır. Bu seyahati eanuında, bir köy 
mUsteana olmak üzere, 'bUtUn diğer 
köylerin ahalisi, tepelerinde uçan bü
yük kuştan korkarak çalılarm içine 
aaklanmıflarchr. Yalnız bir köyUn 
kırmızı derilllerden miltetekkil seke. 
nesi tayyareden korkmamış, onu sa.
kin, alışık nazarlarla seyretmiştir. 

inece k yer yok 
Y~ı Williama bu köy yerlileri

nin kendinden korkmayıılanm onla
rm evveıc:e böyle bir tayyare görmilt 
ve ona alıfDU§ olmaları teklinde tef. 
sir et.mit ve köyün UstUnde bir .iki u
Çl.1§ daha yapmıpa da inecek müaait 
bir açıklık bulamamıttır. Bu uçwslar 
eanaamda Wllliams köyün turumda 
buraamda dağınık vaziyette tayyare 
alAt ve edevatı gördUğUnü iddia et -
mektedir. 

Bu muvaf fakıyetaizliğinden yılmı -
yan yilsbaşı Williamı birkaç hafta 
sonra tekrar yola ~ıkmı, ve bu sefer 
Amerikan misyonerine haber getiren 
kırmızı derilinin köyüne uçmuştur. 

Kabilenin reisi tayyarecinin bütün 
ısrarlarına rağmen onu yanma kabul 
etmemiş, Williams "Beyaz Allah" 
hakkında köylWerden malilmat lat.e • 
ytiıce ona oradan hemen uaklap>uı 
em.redilmiftlr. Bpnun Userine tayyare
ci WillialD8 ve kendisine refakat eden 
bir İngiliz kereete tuccan bUtUn o ha· 
valiyi nehir boyunca bir kano ile do
l&§DUtlardır. Dönüşlerinde Dd•i de 
Redfernin o bavalide olduğuna dair 
kat'! izler kfllfettlklerlni aöylemlfler • 
dir. Onlar, bu itle allkadar olanlara: 
"- Muvaff&kıyetalzlipntz aırf kar 

TnyyarN·i ncdtcrn'J aramağa ~ıkan , 0 :telitk<'tc uğrıjan on Uçlincü heyet hareket chn<'zcfon C\-Vel ••• 

Tayyart-ct Redtern 

pılaştığıriıız tabii zorl\ikWcWi ilen 
gelmi§tir. Arazi çok ormanlıktır ve 
bazı yerlerinde aeyabat hemen hemen 
iınkinsudır. Bu zorluklara açlık da in 
amam edince, araştırmalarımızm en 
eemere vereceği bir sırada dönmek :ıs
tırarmda k&ldık.,, demişlerdir. 

Bundan sonra, Redferni bulmak için 
birçok te§ebbüsler daha yapılmıştır. 

1935 te Tom Roch adında bir Al-
man Panamada Kulon tehri Amerika 
komoloeuna bqvurarak Felemenk 
Guianaamda Redfern ile görUşttlğUnll 
söylemigse de, konsolos, Tom'un ya -
lancılığma hUkmetmiftlr. Bunun üze
rine Tom, GUatav Pacht iaminde diğer 
bir Alman daha bulmuş ve ikisi Fele
menk Guianısmda Surinam'a mUte
vecclhen yola koyulmuşlardır. 

Ormanda büyOk bir müşkülat ile 
ilerlerken Pacht §iddetli bir hümma
ya yakalanmış ve arkadaşından, daha 
fazla ıstırap çekmemek için kendini 
öldürmesini rica etmiftİJ'. Onu bu fe
llkete sUrükliyenin kendisi olduğunu 
idrak eden Tom, arkadaşım bırakma
mış, protestolarına, isyanlanna rağ
men yolun mlltebakl bmımı Pacbtı 
ıırtmda tqmıak ~tiyle katetmiştir. 

Bu lld adamm arqtırması da bir 
netice vermemlttir. Tom Roch hikl
yeaini Deamond Holdirge adında bir 
Amerikalıya anlatınca, Desmond'da 
büyük bir merak uyumııo, hemen bir 
b~ eeferiye ile Redferin izi üzerin
de yola koyulmuştur. Desmond, beyar: 
Alla1u gardlltQnll eöyllyen, onun ar • 
kadatı veya akraba.it olduğunu idJia 
eden bir 8llril ktrmlll deriliye rasla
Dllfl& da bu emvenglz Allahı hakllm
teıı g&dlyle ~~ titr tek yerliye te
aadtlf edeiliemiftlr. 

Dumond dolatbfı havalide bir tay
yarenin düştüğüne delil olabilecek bir 
takım iz!cre rasladığmı iddia etmiş
tir. Onun y(lrUttüğU nazariyeye göre, 
Amerikan tayyareclsi, gece, yerlilerin 
yaktıkları ateşleri bir kasabanın ışık
lan sanarak o istikamete uçmuş ve 

1 
kazaya uğnyarak yerlilerin içine düş- ı 

müştür. 

i z üzer inde 
1936 senesinin l>aşlarında gayet 

f enn) bir §ekilde mücehhez bir lıeyet,. 

Felemenk Guiana'smm en vahşi, en 
keşfedilmemiş sahalarında Redf ern'l 
aramak için yola koyuluyordu. Heye
tin başında Panamanın en tanınmış 
gazetecisi James Ryan bulunuyorou. 
Bu heyet, yolunda ilerledikçe Red· 
fcnı'in mevcudiyetini gösteren izlere 
tesadüf ediyordu. 

Tabetjesde rasladıklan bir çıplak 
zenci, beyaz adamı Trios kabilesine 
meruıup kırmızı deri1lle!'in yanında 
bulabileceklerini söylemişti. 

Tipolide bir yerli, bir gümüt dolar 
ve bir bıçak hediye edilince, Beyaz 
Allah hakkında bUtUn bildiklerini he
yete anatmıştı. Bu yerlinin 86yledik
Jerine nazaran Beyaz Allah btltün o 
ha.valiyi idare ediyordu. O iyi bir Al· 
lahtı, gökten indiğindenberi mahsul 
berekeUi oluyordu. O, ormandan ke • 
aerek yaptığı koltuk değnekleri ile do
laşıyordl.L Yerli bir 'cadmla evlenmiş 
ve onu kraliçe yapmıştı. Tıpkı kendi· 
ne benz\yen l>tr 'de ' '>-gtrl dilnyayu. g~ 
miı;tL ~ 

'.Ryan heyeti bu· ytni malümatm 
veııUği heyecan ve taze kuvvetle he
men yerlinin tarif ettiği köye doğru 
yola çılmuşlardı. Fakat yolda kanola
Tı devrilmiş ve Ryon boğulmuştu. 
Bundan mUteeseir olan ve cesaretleri 
kınlan arkadaşları Redf erni aramak • 
tan vazgeçmişlerdi. 

Pek mükemmel bir şekilde teçhiz e
dilmiş on üçüncü ara."lla grupu bugün 
yolda kalmış bulunuyor. P~yet, Mister' 
Valdek ve madam Valdek ile uıngin 
bir Amerikalı olan Mister .Aston Şan
ler ve Bostonlu doktor Fokstan teşek· 
kül etmektedir. 

On senedcnberi halledilemiycn Red
fenı muammaamı c.:.özmek azmiyle bü
yük bir masrafı ve böyle bir tegebbU
sün her türlü mrluklannı ve tehlike
lerini göuı alarak yola çıkan bu dört 
kişi bugUn Brezilya ormanlarının ıs
sız bir noktasında, coşkun bir sel gi
bi akan bir nehrin ortasındaki ufacık 
bir adacıkta mahsur kalım§ bulunu
yorlar. Onları tehdid eden tehlike aç-
lıktır. 

Bu heyet, 12 birinciki.nunda İngiliz 
Guiana'sındaki Georgetovn'dan hare -
ket etmiş ve Cuyuni nehrinin ilersin· 
deki "Şeytan kovuğu,, namlyle anılan 
mevkie kadar ilerlemiştir. Burada eş
ya.lan taşıyan ve kanolan sevkeden 
yerliler verilen yemeğin miktarmı be
hane ederek efendilerine karşı isyan 
etmiŞler ve onlan ancak bir haf
talık bir erzakla nehrin ortasındaki 
ufacık bir adaya bİrakarak kaçıp git
mişlenlir. Neh!r birtakun şelalelerle 
doludur ve bu dört yolcunun aşamıya
cağı kadar sert akmaktadır. Kaçan 
yerliler beş gUn sonra Barticaya gel
mişler, orada vaziyeti anlatmışlardır. 
Bunun üzerine hemen bir kanoya er
zak doldurularak yola çıkanlmışsa da 

kano akıntı yukan pek yavaş ilerlf
yebilmrktedir. Erzakın felaketzedele. 
re vaktinde ulaştırılması hemen he -
men imkansızdır. Orada bir. hudud 
komisyonu emrinde bulunan Ameri
kan tayyarecisi Mister Arthur Wiili
ams radyo ile aranmaktadır. Kendisin
den erzak· yetiştirilmesi rica edilecek
tir. Ancak nehrin suyu sığdır. Onım 
tayyaresinin o kadar sığ bir suya ine- . 
bilmesi imkan dahilinde görülmemek
tedir. 

BUtiln bu patırtılar esnasında. on 
senedir kah ümide, 'kah nevmidiye dü- . 
§en madam Redfem en nihayet daha 
fazla bekliyememiş, mahkemeye mür& 
caatla dul sayılmasını ve kendisine 
serbesti verilmesini istemiştir. 
Şimdi on tlçüncll beyetin başma ge-

1en f eli.keti bildiren Röy:ter ajansı, 
ayni zamanda Redfern'in Detroit 
mahkemelerinden birinde resmen öl -
müş olarak ilin edildiğini ve mahke
menin Redfern'in kansına istediğt 
serbestiyi var(İiğln~immrnıektefür. 

u:ptshan~de bir ıtl 
evlenme merasimi! 

Parisli kibar hırsız Serj dö Len::, mev-
1-."'ltf bulunduğlt halde t-'VucZki gün Paria
te evlen.mi§tiT. Ka'* Jermen Lalli'ıfll 
:isminde -on ytJtli y(Jf111d4 bir kudtr w 
o dıJ hlıpi.•t"hane sakinlerindendir • .Re8im. 
de iki evlUer-nikdhtan sonra göriilüyor .. 

Stan Lorel evlendi 

A merikıa1t iki ah. 
bap kmnik Stan Lo 

rel ile Oliuer Hardl 

nfn foarılarile geçf
ncmeylp a'JIT1ldtk'Uı • 
rı malilm .. Bunlar • 
dan Stan LoreZ (ya. 
tıi zayıf <ilanı) gt: • 
çen hafta evlenmif· 
tir. Resmini gürdü ,. 
ğünü.z yeni 1.;.z1"&81 

Mis lllen«ı bir Rı~ 
mııgtJnniyeaidir. 

Al me.nca. r- r u rı ~.ı z-: a. İ r q ı I İ?C e kon uşr-ı-111. k j ı upl o. r 1 
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Spor ruınıvatu seırnsnn<dlen : 
~ .__......_......._.... '- z:::wwws - ~~ 

Hakemler hakkında 
düşündüklerim I 
Sporumuz fert v e klüp menfaat
ıaranı n sın ırl annı aşıp yükselır
ken hake mlerimizin de aynı nis
bette y ükseleceklerine şüphe 
yoktur . 

Yrr,.ın Tıe.rilda!JT<t çotin bir mil.sabal•a wıprıcnl; ol.'111 f.fllta117ml §rnnpiyorıu Gı7.ncş lakımt..ı 

Hava kupasonan dömDflnaOlnl - - - - - - -
Bundan iki hafta önco yine Haber 

de çıkan tnhHli bir musahabcmde 
sporun faydalarını saydıktan sonra 
bilhassa. en fdeaı"bir ekip sporu olan 

··ruıbol oyunu,, nun psikolojisini ln
·cclemfş ve Güneş takımının karşısın 
'da hiç 'umulmayan Galatasaray he-

Yazan: 

Dr. Ra!iinı ADASAL 

Beşiktaş mı, Güneş JJ1 
1 kazanabilir ?! 

--~---------------------- ...... nı da klıi11 hislcrhılıı karışuıadıgıııı 

zimetini muvakkat \'C bozuk bir ha.. 
letl r .uhlyeye bağlamıştım. Fakat 
ı;por sahalarında şahit olduğumuz 
hUtUn mriğlublyetlcr.den ve müessif 
hadlsel~rdcn yalnız ve yalnız oyun 
rula'rı mesiıl' tutmak da haksızlık-

t rr. Çok kere on birler zincirinden te. 
s~nUd halkasını kopararak kendini 
ferdi ihtiraslarına veren bir oyuncu 
nasıl ki blrdpnbfre bu ferdiyetçilik 
zihniyetini diğer arkadaşlarına. aşı. 

·ıar ve manevi kudretleri harap edf. 
ci b1r haYa yaratırsa, bazaiı iki t~ 
kım arasındaki ·adalet tenii kendi. 
.sine te\·dl edilen hakem de ister is
temez bu boraya ·kapılır l"e muhake 
me ne· lra(lesınin. dilmeni kırılır. 
. Bu _sari aaabJye't fırtınasına tutu
lan hakem blr .dereceye kadar ma. 
zur sayılabilir. Çünkü doğrudan doğ
ruya bizzat yorgunluk Amill kendisi 
<lcğfldlr: fırtına bir oyuncunun ka
fasınrlan kopmuştur. Fakat ikide 
ı~ı r~e· seyl~J· ~J\11lın ıslıklarile liar
·şılannn 6yle hakemler de görilyoruz 
ki. bh müddet tablt spor şartları ve 
tıl'tlı bir hava içinde cereyan eden 
bir maçı )·a•knrıırsızlıkları ya coha-
lctlorl nıyahut da klUpçUlilk zlhnL 
yctlori Jle bir kavga sahnesine dön
dürlirlcı·. 

Ben bilhassa bugün bir isimle eti. 
kellcmcdiğlm ve 1stanbulda olduğu 
kadar Ne\•yorkta da görülebilen bu 
insanların ruhiyatını şerbetmek nL 
yetfndeylm. ' 

Spor muharriri, klilpçü veyahut da 
ı,.-ahnclıı canr yanmış olan amatör ve 
ya proıcııyonel bir oyuncu da olma
rlığım cihetle, kalemime sade ser
hoM veya. bitaraf vatandaşlık hak. 
kının bnnıı \'erdiği hızla sarıldım. 
Esasen no Alinin da,·acısı ve ne de 
Velinin mUdarilylm. Senelerdenberi 
mcmlckeUmde yerli \·e yabancı 
ı:ı:rıor bnrekctlcrlnl takip ediyorum; 
Pnrlste de birçok meşhur maçları 
'o hatta en sôn olarak beynelmilel 
sergi kupasını. istihdaf eden . gUzel 
Jtarşılnşmaları gl)rdüm. Binaen • 
aleyh görUşlerfme ve bildiklerime 
dayanmak ve umumi ·psikolojiden 
i~bam malrıemolcrimi almak suretllo 
rµcnua giriyorum. 

Her iıedQnse son zamanlarda spor 
stıyirciTerlmlı arasında hakemlere 
kar.şı itimatları çözUlenlerin ve sık 
ı;ık tcsadur ettiğimiz nahoş hadlseıe. 
rl bunların idnrcslzliklerlnc bağla.. 
~·anlar.an adedi fazlaslle çoğaldı. 
Ifazılnrına göre. "Güneş - Galataaa
ı·ay .. · karşılaşmasında oyuncuların 
nsaolyetloe vo dolayısile bu derece 
ı\ğır ..mağlüblyctletl11c sebebiyet ve. 
r~n hakemdJr. 

ÇünkU fnkAr edilmez hüsnilnlyete 
r~ğm~n. hiıttılJ götilşlerlne üstelik 
olar.ak bir tUrlU mileaslr bir otorite 
LeAls o(lem·emlştir.' · 

(l<°'cmcr • Galatasaray) maçının 
h'aklr bir.beraberlik ,·ermemesi yine 
hllkemln yerinde · olmıyan bir frikik 
<'ezasrnr~ netlces1dlr diyenler çok
ll!r. 'Son· ( Glineş • Vefa) maçında da 
ilk haftaymda hake.mln Yefa. lehine 
bir 11enaltıl·a göz yumduğunu ,.e ba
zı t~hll.kell akınlarını lüzumsuz yer
ele kestiğini iddia edenlerin tenkit. 
Icrlnl bizzat o maçı seyrederken du. 
yuyoraunı. 

Yukarda peşin olarak söylediğim 
~lbl ben hor tele, her sahaya kabili 
tatbik olan btr spor psikolojisini 
gllttüğOm için fertlerle uğraşmıyor 

ve bu tenkitlerin tenkidini de bir 
tnrafa bırakıyorum. Ancak bütün 
bu menfi hUkUmlere maçlar esnasın J 
<la taşan öJc;UıııQ,; hcyecanlnrrn YC bir 

kabul etmek do tamamlle cloğru lılr 
şey olnmaı. 

Hakemlik yapan insanlarda. oyun 
cu lar da bizden. bizim kanımızdnn 
dır. Binaenaleyh bir seylrl'i halk, 
oyuncu ve hal<cnıle!' arasında f'n bl
tarnf bir hüküm olmak itibarile şu 
hakiki formülü tekrnrlıyorunı: 

"Bir clCN'('C)'C kadar güre•:;- müste~ 
na olmak üzere hiz umumiyetle ~ııor 
da geriyiz; hele bll'kaç ı-;cnc ünce 
Bekirler, Zekiler \'C !\"ihatlnrla do. 
ya doya soyrcttiğlmlz fotboldc Ucr
Hyece~rfmlzc gUn geçtikçe gcrlliyo
:ruz. Bilgili \'O insnt'lı hakemlere ına. 
ilk olmadı~'lınız lcMiasmı biraz ınü
balAg:ıh buluyorum. Dünya :mikya. 
smda spor ,·c hu meyanda futbol 
derecemiz ile aynı hcynehnilcl üh;ü. 
do hnkcmlcıimiz nrasıncln mü,·nznt 
,·ardır. Sporumuz fert ,.o klüp men
faatlerinin sınırlarını aşıp yük~eldlk 
çc, hakcmJcrlmb;in de aynı ııtsbctte 
yüksclo<·ckJcl'ine hiç ı;;üphem roktnr. 
Vo hcnc:c en tnbii ,.«' bitaraf ölçUde 
bu olmahclır. 1 , 

Şimdi esas meseleye a\'det edebi. 
liriz. Hatır~ma tamnmile güYeneme. 
diğlm ve şu anda bu hatıralarımı 
canlandırabilecek spor eclebiyntma. 
ait mchazlardan da mahrum oldu
ğum tein futbol tarihinden mlsnJJer 
almayı lüzumsuz görüyorum. Ancak 
bir sene znrfmda Parlste seyretmiş 
olduğum bOyUk heyecanlı maçlarda 
hakem ile seyirci halkın ve spor mu 
hnrrlrlerlnln düşüncelerini ve duy. 
gularınr bir uçurum ile ayıran pek 
müessif vakalam rasladığımı iJtl. 
..,.c edebilirim. 

Sergi maçlarından (Cht>IBl'n _ 
Austrfn) karşılnşınasmda ben ele 
Colombes startında idim. Takımının 
muhakkak ki belkemiği sayılan 
meşhur müdafi Sesta hakemin 1.Jfr 
kararına elini kaldrraralc itlrttz etti
ği cihetle saha haricine çıkarıldığı 
zaman hiçbir hadise olmamıştı. Çün 
kU hakem bilgisi vo otoritcslle lınlk 
nazarında olduğu kadar oyuncular 
nazarında ~n baklt idi. 

Son ((Fransa • İtalya) millt mn. 
çında bilsblltUn başka ırktan ve mil
letten olan yahancı hakemin bir ~o. 
1ü o!sayd telAkklsile saynıadıf,ıııı 
gazetelerde okuduktu. nu tek gol 

Avrupa.nın on kıtvYctli ve iddialı ta. 
kımlnrından biri olduğunda şüphe.• 
miz olma.yan ,.e "her no bahasına 
olursa olsun ı;alehe!.. parolasını 

milli bir cmlı' teHikki eden ltalynn ta 
kımı icin bir (haynt) kadar mühimdi. 

Fakat hakemin hUsnilnlyctl ve ona 
dnynnan otorltesl karşısında hULUn 
ağızlar susmuş; \"C bütün taşkın he. 
yccıınlar sönmüştü. Çiinkü bütUn 
hırsların Uı;tüııcl<' ilim gibi milliyeti 
ve renkli bnyrağı olınnmasr lftzım 
gel+•n Rpor şerefi mo\"zuubahlstJ. 

lşte hizdc ihtiynrımızın haricine.le 
olarnk bizi ikide birde nahoş sııflr. 
fehhUmlerc, arzu rdilmlyen bir ıw' i 
kinler('. klilrı relrnhcllerinP '" Jıı tın 
bazan de !'!ili<' nşloııa silrükliy<·n lııL 
tün hadis~l<'re süngii çcl<mok nrıııırn 
nıı hesfodiğlmlz içindir ki hu < ıw. 
kemler mesolf'Si) ne hüyük hlr kı."· 
met vererek şu ~·azıyı yazman lı•t L 
mai olduğu ka<lnr ''atnni hir l.Jorç 
olnrn.k da. lılldlk . Çün kii maattrr•ssüf 
halkta mn<'ı idare eden hak<:>m<' gör<> 

takımların ı:rn lebe veya mnı!Jfıhlw•t
Jprfnl Öll<:'Cd<'n k('stirml"k ha ipti" ru
hiyNıi hUkümrnn olmaya hıışlamıı:ı. 
tır. Bu çok tehlik<'li "<' nsalıh·et ya. 
ratı<'t hlr <hnlk nsikolojisi) clir: n~ 
saridir. lh•. Bnsiııı ,\ıln.,nl 

Not: /Ju uu:ırıııı ikinci 
!fnr111 ı·ı/.'arııklır. 

l 1t' S(J/I J.t.~1111 

Fcıd - lliisııii 

rııı pazar T:ıksiın ı.ladında ~ok entcre· ı' 
~an lılr fuıhol nıuçıııa şahit olacal!ız. Fe· 
ncrlıahçcnin tasri~ eye uğraması ıııerine 

Ciineş • Beşlktnş - G:ılatnsarııy takım· 
tarı tınısında kulan floyn kurumu kupası
nın ilk ıııücarlclesini Beşiktaşla • c;üneş 
takımları yap:ıcoklordır. 

1.ik nıııçlarıncln ınüııo"i punınlor :ılon 

bu iki takımdan biri en çok sol otın:ığa 
nıu,•offak olmuş, rliğcri de az gol yemek 
huc;usıındn rnkiplcrine ıefcv"iik etml'kte 
lıulıınınuşt ur. 

Pu,·.ııılorın miı:.ıı\'lılına rağmen gol ' 'll• 

sulisi hnkııııındnn \'llZİyeli dııh:ı iyi olun 
l;(İIH'Ş hÖYlt·cc lsııınhııl ş:ııııpiyunlıığu 
nu kııııınıırok ile Sl·nc gibi kı,;a bir ıumon· 
ela cidden tchrikl' ılc~ı·r hir v.ırlık ~ö,. 
h'rıniştir. 

r<'nerb:ılıçe. Ye (,:ıJ:ııa~ır:ıv gılıi hton
bıılıın en haş iki takımını •lvrt ''l' ııltı gol
le ınnı:lliıp etnıeğe nıııvnffpk otan Cüncşli
h>r Jııı me,·slnı yalnız Bcşiklnş·ı yenildiler. 
\"cim ın:ığliıhb·ct ~fıziin<len~lir ki lııine5in 
nmpiydnluf{ıı brızı itirn~lıırı ıl:ı\·ct <'lli. 
Şu holde pa-ınr ıtıinii im iki t~ıkrm nrasın
ıln )'apıl.:ıcak ol:ın ıııihabeka truııPi1oııla, 

"/l!rhmrt Ali - FarııT; · 

Diinyanın en tanmnu~ ve şöhretleri 
beynelmilel derecelere yükselmış 

bUyük fulbolcülerin bütün hayatla
rını yııkarki başlık altında ne~redc

ceğimi7. yazılarda bulacaksınız. 

Ynrm dünyanın en meşhur solaçığı 

Orsi 
nin hnyatmı okumıya başlıyacaksı
nız. 

'>:ııııpı~·on ka<lar pm·:m toplaılığı holde Ü· 
çuııriı Mıyılnıı Be iktaş ara.ı.ındaki kuvvet 
f.ırk 1111 ı:;üstcrl'l'ek ,.e nyni znınanda tayya
rı' kupıı~ındıı f.alatus.·ıra)la son kozu oy
ııayac.ık olan lnkınıı chı lııyin etıııi'i olu· 

• ı·ııktır. 
Ehcıııiynıelini ıki noktada lopladı~ımıı 

hu zorlu m:ıcııı hangi takım tarafı nclan 
k:ııanılııcııQını tahmin etmek çok mii~kiil 
olnıııkla hcnıber bıı mevzu Üz<'rintle ılur
ııırıtl:ın geçenıiycceğiı. 

iki rakibi en·cla takını halinde olarak 
ı;onra dn rert itilıarile muk:'lyese edelim: 

Güneşlilerin lik maçlarında şampiyon
h~a k:ıdnr ~ ükselmel<'rinln birinci sebebi 
sarı kırmızı tııkımın takım oyunu o:rnama 
sıdır. Hemen, her maçta ayni oyuncuJan 
oynatmak v~ takımı daima ayni fekllde 
tertip etmekle bu m~i)·eti kazanan Gllnq 
klfıbil bugün lstıınhulun en kolay futbol 
oynayan bir takımına maliktir. Gerek mü· 
rlaf:ıaclıı ve gerek h!icıım hattında bulunan 
elcm:ınlor ayrı a~·rı deAil, tıir kül olıırnk 
ele ıılınclıklıırı znın:ın miihim bir ,·arlık 
tc~kil cdiyoilar. 

Bilgili hlr anltl'.n{;riin net:ıretl ııltınrla 

ı;nlışılınkla elrlı• l'dilcn hu herntıcrlik ,.<" 
olıcnk f.üne l:ıkımını 1stanlmlun en km·
vetli kaılrosu olarak kabul ettirecek kıy
ınelleılir. Sıırı kırmızılıların bu üstünliiğü 
nü kbıırih: cllirdikl<'n sonra Hcşlktaşın 

:tğır h:ı~tı~ı cihete dönmüş oluyoru1~ 
J<"ilvaki ~lyah hcynılılorın kadrosunda 

ıııuvafrnkiyctle çalışan Feyzi, Hüsnü, Hak 
kı, ,.e Şcrer gibi as oyunculara Güneş ta· 
kımında tesnclüf etmek imUnsızdır. Şere
fin her mlidııfaayı allıık bulink eden dep
lasm:ınlı oyunu. Hakkının amansız ham
leleri ,.e lfihn!i ile Feyzinin enerjik mO· 
rudclch·ri Bcşiktaşn bu rııe\'~İm (na mağ

liıp) !in\•ıı nını kıı1anclırmışlır.' 
r.nncşi n Beşik taşı yenmesi işte bu na

ın.ığlıip takımı ycnınc~i dernek olacaklır. 
Bunun da tahakkuk t!debiJrnesi bazı 

şnrllnra bağlı bulunuyor .. nu şarllardan 

lıirincisi: (;(ipcş ınüd:tfonsının ne.~iktn~ın 

1 lukkı va<11tnsile yapncn~ı yırtıcı hamleleri 
lutnbilmcsidir. llnkkı esnslı şekilde marke 
edilirdc kun·eıli şüllerile her an vaziyeti 
de(';işlirmesi muhtemel olan Şerefe fırsat 

lıaı.ırlamasınn iınkı'tn vcrilmeı.se Beşiktn· 

şın gnlibiyet şansı çok azıılacnktır. 
Jkinci şorta ı;ıelince: Bıı Güneş muhacim 

lcrinin mm·rıffııkiyetine bağlıdır. 
Güneş ınuhııciınl<'ri bilhassa Melih, ile 

~hırtı! c:ok at:ık y:ıplıklarından, G811afn5a· 
r ıyl,\ Fcnerbnhı;enin cÜs!';esh: o~'Uncular

dan teşkil edilen müdafaa hatlarını çok ko 
lnylıkla ynrdılar. Ayni oyuncuların Beşik· 
taşın iri yapılı ve sert elemanları karşı· 
<11ndn ne dC'rcce nıuvarrnk olııcakları tok 
diişilnfılecek Mr mesele teşkil eder. Siynh 
hcyazlıların merkez mua,•in mevkiinde 
ınurnffak ol:ıcak bir elemanları mc,·cut ol
madığı için hemen her maçta takımın bu 
en miihim noktası aksamaktadır. Bu me"r· 
kiin kunetli bir oyuncu tarafından doJ
durıılaınıımasıdır ki Beşikta~ı bugün üçün
ctilü~e dü~ümıü bulunuyor •. nu hakikati 
idrAk elliklcrindcn emin buJıınduğumuz 
Beşlkta, lrlarccllerinin Güneşe karşı yeni 
bir merkez mua,·Jn tecrübe edeceklcrınl 
holler alrlık. 

Bcşikl:ış !akımının müdafaa kabiliyeti· 
nin clerecesini tayin edecek olan işte bu 
ıııerkc1 nıu::ı' in olduğundan maçın netkcııl 
üzerinde nıülıiın bir awil de bu olacaktır. 

Hayati - Hakkı 

Ve kısaca söylemek llızımgelirsCJ 1 
orta hnf me"kiini doldurabildlil 

11 

hnsmınn tefevvük edecektir. ı"' 
Yazdıklarımızı hüldsa etrnek oı-ıı 

derse: l\lücadt'le kahili yeti fazla 
0 şikta~lıhırın zorla hasmın oyunull 1' 

bildikleri tnkdirde nım·affak oı:ıc• 
xıınnediyoruz. '' 

Sert hamleler önünde asabileŞlll1' 
şııurlıı 'oynar, ,.e hasımdan kork•~,..,~ 
po. unu kaybetmc:zse zafer Gilnt$ 
da kalacaktır. ese 

Son olarak iki kıymeUi klübillll ,
varrakiyetll O~'Unlar temenni ede:., 
va kunımu gibi memleket müd•f ııı 
me,·cııdlyeti zaruri olan bir tet•~ ı 
sabına yapılan hu maçın bu ga)"e 

1 
ı 

edenlere )'akışır ı>portmenllk haora• 
cereyanını arzu ettiğimizi (le k• 
ıncctmriyelindeyiz. ııJI' 

Oıman KA,, 

~t:Jeref - EFef ,f 
Yarınki müsabaı I 
Feridun Hılıç 1~1 

edecek ' 
T. S. K. İstanbul bölgesi futb01 

lığından: • ~ 
16/1/938 tarihinde Taksilll /. 

munda icra edilecek Tayyare kıl~ 
sı hakemi Feridun Kılıç ol~ / 

olunur. ~ 

VoleybO , 
Teşvik v e se(i~ 
müsabakaı eır.,ı 

İstanbul voleybol şampiY~ v 
milli takım seçme müsa~ 

1
. ~ 

pazar Alemdar caddesindelcı 

A salonunda başlanacaktır. butJ::. 
iştirak edct.:ek tak:rnJar ~/' 

şama kadar kayıtlarını yap ~ 
:~:~r.da bug-:in saat 18,A 

Gene Tokyo alt: 
plyadı meselt '/.. 

Şikago 13 (A.A.) - A~ 
piyat komitesi reisi Averf ~/.. 
940 olimpiyat oyunla.ruuıı -4' :J 
baJka bir memlekete naklide~ 
ıayialar hakkında beyanattı~~ 
bu meselenin halen mevzu.ıs .,,,ti';) 
<lığını, Amerika komitesi~US , f 
ce polit~ spor !~l~rı~/ 
olmaması ıcap cdtt.:egını. .,,.,.., 
raber uzak doğu işleri JapO" O 
]arının ikmaline mani oJdui1' ,.r,;1_ 
940 oyunlarının tehiri lb~ 'I 
nl. çünkü batlı bir mernler._:~ J 
dan hamlrklann teminine ~ -~ 
cek kadar zaman kalmadır· 

nUıtörv ath gflre~·~~ 
Her paar olduğu gı1:Ji b 't,tr . 

Çemberlitatta Şenbahçede 
yailı ıüntler yapılacaktır, 



Biliyor musunuz? 

ti ~tnerikanın Mi.,,.g<m ayale
'"'n e, izciler, çok garip bir abi 
~c d"k 
ab·d ı rneğe başlamışlardır. Bu 
t ı c, en eski zamanlara aid 
aııilt k Çat • aplamalar, heykel par-

la arı, hillasa tarihi ratırası 0-

A~· her eşyadan yapılmaktad1r 
ğ• idenin elli metre yüksekli-

nde olması diiştln lmcktedir. 
li' * ıjı 

~CŞ}ıu • "J" 1 da . r ıngı ız ayyaş arın 

d,,n bırj öh.irken, resimde gö 
.. gun · n· uz bu garip mezarın. y 
1 bir b" n ıra fıçısının altına del 
Ctlilrn • • 

hıı esını vasiyet etti. Ailesi 
<ıtı "asi}·eti yerine getirmekte 

"ıı a tercddiıt etmediği için bu 
fıc- ı ora lal:i m'"zarlıkta bir bira 

'&ı .. 
torme:, kabildir 

~ ... * 

\>ukardak' 
"ııı . }( 1 resmi göriiyorsu 
~" alem·n· . . 
'"<lll, !.ıı'r h · ızı hıç kaldırma-
{: at ·· · 'Çıtıe:ı uzerınd . n iki kere 
"'• . en ve hı' b' . . . 
'"'tını k ç ır 'i zgı yekdı 
tc• esttıern · · . <, "Bu esıne dıkkat ede-
lq. . tl&tnih t ,_ • • 

tnııil\ız ıpıusrnı çızebı 

l::ier .· 
ta ·ı çızcrseniz k 1 • • • P etti . • a em nızın 
"~· gı istika · Jıa ~rındc k:.i . metı, hatlann 

tak g·· çUk ok İ~i:ıretleri va 
ı oster· · .; 
~c Yoı1 .nız ve hal şeklini 
h ayınız Q\t • 

c bilı:nec . . cn1, • ., eınızı doğru hal 
tak ·~en bi · . 
1 

1ll'ıı, .1 • rıncıye lıir perkcl 
a,tik ı.tınciyc bü •'' k b' aa top . .. > u ır 

l'1ı .,. ' uçuncUye iki şiıı:c " 
~.. e ayrıc ~ 
c <?a ll'ıuh a 200 okuyı.•.:u· 
tli telif h d' 
~ e l}tlcr vere-

ÇQC~ ABER 1 JK Sı\YFA~ 8ii .. 
1tıece ku 

1 s lı"t , Ponu 
?- CtKANUN -

Çinli askerlerin tc:hizatı me 
yanında. kendilerinı güneşe 

karşı kcruyan geniş ~apkaların 
büyük bir chcmmiy:t: vardır. 

Askerler bu şapkaları daima 
arkalannda taşırlar, tabii yaz 
mevsiminde. 

Iyi ylizen bazı Hir.dli deli
kanlılar, fıem eğlenmek, he-m de 
yabani ördek avlamak için ga 
rip ve şayanı dikka\ bir usul 
bulmuşlardır. 

Yüzlerine sahte bir ördek 
bağlıyarak, suya da!ıyor ve şi
karlarını diri olarak yakalıyor 
tar. Tuhaf değil mi? Hem de 
yi bir spor. 

a:ı * 

Suriyede bazı cins koyunlar 
vardır ki, kuyrukları son dere· 
ce büyük, yağlı ve ağırdır. Bu
nun için, bazı köyli!ler. hayvan
ları bu ağırlıktan kurtarmak i
çin, tıpkı resimde gördüğünüz 
gibi, bu kuyruğu taşıyan küçük 
bir arabayı koyuna bağlama~ı 
düşünmüşlerdir. 

* {! 

191 O da. iki vcnedildi. büyük 
bir fıçmın içinde dünya seyahııtı 

yapmağı cKişünmiiilcrdi. Sıra 

siyle birisi fıçının içiııclcki kol
tukta otururken. diğeri de bu 
fıçıyı itecekti. Bu oturma sırası 
her kilometreden sonra değ"i

şc.•.:ektı. 

Bu garip seyyahlerın b:r st' 
ne sonra bu işten vcız ge~tikle 
rini söylemeğe lüzum yoktur. 
Çünkü bir senede .ıııcak iki 
memleketten geçtiklt'ri halde 
bütün kuvvetleri tükenmiş has 
talanmışlardı 

Şen Fıkralar 

Bir cüce ter
zi mağazala -
rından biri • 
sine çırak o
larak alınmış -

tı. Fakat sekiz 
gün ~\,nra. isti :asını verdi. 
,Mağaza sahibi sordu: 
- Bu iş size çok mu ağır 

~eldi? .. 
Cüce şu cevabı ver !i: 
- Mesele bunda eleği!. ba

yım. İşe gir<liğim zaman her 
kes bana boyumun kaç santim 
olduğunu sordu. Ben de: Tam 
b:r metre diye cevap verdim ... 
Söylemez olsaydım. 

- Bu mu canınızı sıktı? 
- Hayır. Fakat o zamandan 

beri her kes metreleri bir tara 
fa bıraktı ve beni yakalayarak 
kumaşları benim üzcrim1e öle 
meğe başladı ... Canımı ıkan ci 
hct işte budur. 

-~ * * 
Bayan - Şap
kacıma uğrayıp 

şapkamı aldın 

mı? 

Bay - Evet. 
hem de buraya 

l::ıdur koşarak gcldiı:n. 
- Niçin canım?:' 
- Eve gelinciye kadar ~ap-

!ta modelleri deği~ir d;ye korl< 

tum. 
~ ~ ı-.;. 

Amerikadaki köy 
lcrin l:ıirisindeki 
polis komiseri 

baytar mektebi 
mezunu :.ai. Ye 

ni vaziiesini icra 

ederken astl ihtisasından geri 
kalmıyor ve ay,ni zamanda bay 
tarlıktan da ıtıir hayı; para ka
zanıyordu. Bir gün, keımiserli!; 
makamında oturduğu bir sıra
da, telefonun çaldığını c1uyuyor 
ve heyecandan titreyen bir ıoe· 
sin kendisine şöyle dedizini işi 
tiyor: 

- Allo hemen gelebilir misi 
ninz'! Size adresi söyliyeyim • 

- Maalmemnuniye. Fcıkat 
bana polis komiseri olarak mı, 
yoksa baytar olarak mr ihtiya
ı.;ınız var? 

- Her ikisi olara..'ıt da! Köpe 
ğimiz bir türlü ağzını açmak İs· 
tcmiyor ve evimize bir hırsız 

girdi. 

* 1ki kişi, yağmur 
lu bir havada. 
sokak ortasın

da dövü;•:i -
tardı. Beş daki 
kalık bir dövü~ 

ten sonra biri::.i rakilıini yere 
yığarak •lzerine çullımıyor ve 

soruyor: 
- Artık mağlüp oldun ya? 
- Hayır. 
Bunun üzerine galip. altın· 

dakini yine dövme~e başlıyor 
ve iki dakika sonra hiddetle ba 
ğırıyor: 

- Artık 'imdi de mağlup 
olduğunu in kir etsene! 

- Hiç b!r zaman mağlup 

değilim. 
Bunun üzerine adam dövü

ş'.jn uzay~.;a~ını anlıyarak ba 
ğırıyor: 

- Şu halde l>ırax bt'n alta ya· 
tay:m; çünkü iliklerime kadar 
ıshı.ndım. 

j'!. * >1--
Tromvnydn 

bir crl;ek bir 
'rndmn yerini 
tcı ketli •or. 

_ Tcşck -
kür ederim, 

bay: cıdJcn çok nazıksiniz. 

- Gfüiiyorsunuz. yn, bayan. 
Ben, yerimi sırf güzel \'C gC'nÇ 

diye bir kadınn tcrkcdcnkı d<.'n 
değilim 

HD~~ve: 

Siyah Süvari 
Akşam oluyor ve ufuktaki 

bulutlar batan güneşin son 
huzmcleriyıe kızıla boyanıyor

du. ötede ,orman akşamın göl
gesine bürünüyordu . . Fred bu 
manzaraya sakin bir nazar at· 
fetti sonra atını ahıra bıraka· 

rak, yalnız başına ormana doğ

ru ağır ağır yürüdü . 
Fred on altı ya~ındaydı. Bu

na rağmen vahşi hayvanlarla 
k:zıl 1erilileı in kurnazlıklarına 

aldanmıyacak kadar pişmişti. 

16 yaşında olmasına rağmen 

vahşi hayvan avcıları kadar 
cesur ve zeki idi, çünkü o. 
c~manhk denilen ve en hafif 
ha;aları bile arf etmiyen şeyin 
ne olduğunu bilirdi: bunu, 
muka:lderatın kendisini içine 
attığr bu tal .:.:t mektebinde öğ
renmi~ti. Yerde sürünerek, giz· 
lenmesini. silah kullanmasını 

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

Herkesin henür. çocuk sa
yıldığı bu yaşta o, hakiki bir 
erke1< olmuştu. 

Bu al:şam ormana doğru yü
riimeo:i, kendisini idare eden 
gizli bir sebebin eseriydi. .. 

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

öğrenmişti. 

Bu süvarinin yanına hiç 
kimse sokulamamı§tı. Fakat o
nun bir çok tahrikleri kovboy· 
lar muhitinde büyük bir hid
det uyandırmıştı. Bu esraren
giz süvari, bütün bu cesur 
kovboyiara meydan okumuş 

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

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

üzerinde keskin bir kamayla 
tutturulmuş olarak bulunmu • 
tu. Bu kamanın kabzası son 
derece kıymetli ta§larla süs· 
lüydü .. Bu yüzden kovboylar 
arasında, kamanın kim:le kala -
cağı hususunda şiddetli bit mü 
naka~a vukubulmuş ve bu 
nakaşada kavga ile netice -
lenmişti. Böylelikle köydeki 
sulh ve sükünet bozulmu tu. 

Fred. bundan evvel bu kö· 
ye tekrar gittiği zaman bir ~ok 
kovboyların köyün meydc::nın· 

da toplanarak bu meş'um ka
ma yüzün:len müteaddit kav· 
galar yaptıklarını gözlerile gör
müştü .. 

- Bu devanı edemez.. Bu 
süvariyi yola getirmek, yani al· 
tında bu kadar fena maksatlar 
besledifi esrarengiz maskesini 
çıkarmak lazım .• Herkesi tah
rik etmesi bir şey değil amma 
üstelik körün rahatını bozu· 
yor .. Bu katlar da olmaz, artık, 
onu yola r:ctireyim de görsün • 

Delikanlının bu sözlerini a
laylr kah~rnhalar ve baıı şüphe 
dolu mırıldanmalar karşılamış
tı. Filhakika en cesur ve kuv· 
vetli süvariler. esrarengiz sü· 

varinin pe .ine müteaddit de· 
falar takılmışlar, fakat hiç bir 
zaman onun yanına yaklaşma

ğa bile muvaffak olamamışlar
dı. 

Fakat Fred ümidini kırmı

yor, şöyle düşünüyordu: 
- Canım, onlar nasıl hare

ket edileceğini bilmediler de, 
ondan muvaffak olamadılar. 

Bu meçhul süyvariyi faka bM· 
tırmak Jfızım ki ele geçsin .. 

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

Herşeyden evvel, güzel atı· 

nı ahırında bırakmağa karar 
vermişti .. Nal sesleri, şüphesiz, 
meçhul süvariyi ürkütmekten 
başka bir işe yaramıyacaktı. 

İşte, Fred, on altı yaşına 

ra~men bu korkunç esrarengiz 
süvariye iyi bir ders vermek 
azmiyle bu ak~am faaliyete 
geçmiş bulunuyordu. 

Üzerinde silah olarak yalnız 
kemendi ve av bıçağı vardı. A
tının ve elbi~elerinin rengine 
binaen, kerı:1isine siyah süvari 

lakabi verilmili olan meçhul a
damın, akşamlan ormanın baş· 

ladığı yerde bulunduğunu, bu-

ralarda, meydan okuduğu 

kovboyları beklediğini biliyor
du. 

Bunun üzerine~ Fred, harp 
meydanını küçültmek için onu 
ormanın içine •doğru çekerek 
arkadan hücum etmeğe karar 

verdi. Geniş gövdeli ağaçların 

kendisi için emin ve müessir 
yardımcılar olacağını ümit edi

yordu. Binaenaleyh, rakibinin 
kendisini ormanın şimal kıs

mındaki başlangıcında bekliye
ceğini bildiği için, ormanın ce· 

nup kısmına doğru yüri~dü. A
radığı adamı bulacağından e
min bir vaziyette, hiç acele et
meden ve gürültü yapmadan 
ağaçların arkasına gizlenerek 
ilerliyordu. 

Bir:lenbire. yavaşça eğilôi 

ve bir ağacın arkasına, yere u
zandı: Yüz metre kadaı ileri
sinde, ağaçlar altındaki göl
gelerin içinde simsiyah !lir le
ke gibi duran meşhur siy:!h SÜ· 

varinin hayalini görmüştü. 
Eunun üzerine, se sizce ke

mendini çözmeğe başh\·..ırak : 
- Eh! Şimdi mc~hur süva

riyi görelim! .. 

Diye mırıldandı,i dü~ümü

r.iı hazırladı ve meçhul ı akibi
ne doğru, ayni sessidikle, sii
riindü. Siyah süvari. hazırla

nan hücumdan kat'iyy~n şüp
htler.meden, harekets;": duru -
yordu. Fred, güzel siyah atın 

yelesinin, akşamın ılık rüzgarı 

altın:la kıvrıldığını görüyor-

du. Müsait anı bekledi ve, a
ğaçların kemendini atmasına 

mani olamıyacağı bir yere ge

lince doğruldu ve birdenbire, 
kem~nd. havada. hafif bir ıslık 
çalarak. bir yıldırım hıziyla sü
varinin boynuna geçti. 

Bu beklenmedik hamlenin 
hızıyla siyah süvari yere yu
varlan~ı. Hücum, o kadar bti

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 ka~ seri adımda 

onun üzerine çullanmış ve aş

kınlığının geçmesine vakit bı-

rakmadan onu iyice sarmı ve 
sımsıkı bağlamıştı. Sonra onun 

m3skesini kopararak dizini o

nun göğsilne dayadı ve şöyle 
dedi: 

- Mağllip oldun, siyah sil· 
vari .. Atınla eğerin, artık be· 

nim:lir .. Artık hiç bir esrarın 

kalmadı .. Dur biraz yüzüne 
bakalım .. 

Fred, mağlup adama doğru 

eğildi ve dikkatle yüzüne bak-

tı. Fakat, ayni zamanda bir 

hayret nidası kopararak kendi
sini geriye attı. Yakalamış ol· 

duğu insan kendisi için hiç tc 

yabancı değildi. 'Bu bakışı ta
nıyordu .. 

Bu bakış, sergüzeşt dolu ha
yatının mazisinde gömülüydü . 

Tereddüt etti. Meçhul adam 
gülümsiyor.fo. Çehresinde 

çılgın bir sevincin nişanesi be-
1irmişti ve Fred onun şöyle mı· 
nldandığını duydu: 

- Senin olduğunu biliyor
dum .. Sen diğerlerine benzemi-

yorsun .. Nihayet senin muzaf
fer olacağını biliyordum, küçlik 
Fredciğim .. . 

- Fakat ... Ben ... 
'Meçhul al:lam. ba~iyle sağ 

cebini gösterdi ve: 

~ı:sak küçük, dedi, bu cebe 
bak .. ".Bak Fred !.. 

Delikanlı tereddütle elini ce
bine doğru uzattı ve oradan, 
zamanın sararttığı bir defter 
çıkardr .. 

Genç avcı bu defteri açtı \'C 

havretinden dona kalarak: 
Ahi.. 

Diye bağırdı. Filhakika, ü
çüncü sayfada, Fred. adında 

bir çocuğun resmini görmüştü. 
Kendisine son derece ben:ı:iyen 
bir çocuk resmi .• 

Meçhul al;:Jam sordu: 
- Cim ne oldu?.. Sadık ve 

ihtiyar Cim?. 

Fred, beyccandan adeta tıka· 
narak cevap verdi: 

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

- Evet .. Bana adeta babalık: 
etti. Geçen sene attan düşerek 

öldü .• Teessürümden ltali kur
tulamıyorum ... Ne iyi bir in
sanl:lı .... 

- Demek Cim bakikaten 'Sa
dık bir hizmetkardı .• 

Ve siyah süvari, ıdelikanlının 
kendisine hayretle baktığım 

görünce ilave etti: 
- Frecı, yavrum, ben senin 

babanım •.. 

Bunun üzerine, siyah süvni, 
kızılderili haydutlar tarafın -
dan kovalanarak, nasıl kaç-

mak mecburiyetinde kaldığı

nı anlattı. Yaralandıktan son~ 

ra. oğlunu Cime emanet etmiş 
ti. 

O zamandanberi mütemadi -
yen dolaşarak onu aramış ve 

nihayet köye geldiği bir !;ırada, 
onu tanır gibi olmuştu. Kov· 
boylara karşı yap~ığı meydan 

okumalar ve mahsus yaptığı tat 
rikat, Fredin babasının cesa:-e
tine tevarüs ettiğini göstermiş
ti. 

Biraz sonra yükselen ay. ba
bayla oğlun, biribirlerine sa
rılarak çılgın bir saaciet içincle 
evlerine doğru yürüdüıderir.i 

gördü,. 



' • 
IHlollvutta bDır ~ece 

VI - Fred 
Cin cer 

\ster ve 
Roje 

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

Rober Taylorle oldukça garip bir ıe· 
kilde geçen mülakatımın veroiği şa~

kınlıktan henüz kurtulmamıştım. Stüd 
yolar şehrinde dalgın dalgın ilerliyor
dum. Vakit herhalde gece yarısını geç 
miş olmalıydı veya bana öyle geliyor
du. Zarif saatim bozulalıberi tamir et
tire;ııediğimı.len, yanıma almamıştım. 

O sıradil, yanımdan husu~i otomobilile 
ıeçen göz aşinalarımdan birine sor
dum. Onbiri çeyıck geçiyordu. Sabaha 
çok vakit vardt, Belki konuşmadığım 

meşhurlardan birkaçına rastlarım ümi
dile aheste 'revan olarak Paramount 
atüdyoıuna doğru yilriidilm. 

Bir aralık büyük bir kapının önünde 
manyeziyom ışıkları yanıp sönerek, 
deklanıörlcri çakırdayarak irili ufaklı 

bir sürii fotoirafçı bir otelin hususi 
polis ' teşkilatı tarafından kapı dışarı 
edildiler. Ar.kadan bir kral haşmetile, 

afz:nda kendi boyuna yakın pürosu ile 
bir adam çıktı. A.. Ak~amın Hikmet 
Feridunu. Gerçi Holivuda gittiğini bi
liyordum ama .. Böyle acaip bir mahluk 
ıeydeder gibi baıına ii~il}üleceğini tah 
mb etmemittim. 

Vukua gelen hadise daha derin dil
şünmeme imkan bırakmadı. Çünkli 
Hikmet Feridun bütün haşmetini bü
yük kapıda bırakarak tabanlan kaldır
mış, son zamanlarda, büsbütün geliştn 
göteğile yolları arıınl&ınağa başlamı§-

tı. Peşine <iifştüm. 'Bir ·zenci figüran 
mahallesinde, pis bir kahveye ~irdiği 

sırada yetiştim. Bir masaya oturduk. 
Kağıtlannr çıkardı. Biraz ·ho:l beşten 
sonra melül meliıl yilzUmc baktı. Sor· 
dum: 
~ Kuzum nedir bu ko!junqn sebe-

bi?. . 

Hikmet Feridun Es, c~ap verdi: 
- Esti itte, kalktık buralara geldik. 

Rahat battr sanki. Mülakat yapacağız, 
artistlerle konu§acağız diye ratronun 
kesesini bir hayli rahnedar ettim. Bay 
Ruzveltle konuşan ilk ecneıbt gazeteci 

olduğumu yazdım. Gerçi benden önce 
birçok ecnebiler konuımuştu ama aldır 
ma. Gclgelelim kiminle konuşmak istc
dimsc, İltanbulda oldu~u gibi. çoğun
dan atlatıldım. Deminki de böyle bir 
hadiseydi. Ama serde gazetecilik var 
elbet. itte, gördüğiln gibi bir kahveye 
kapağı atıp, Çjlla kalem, aklıma geleni 
döküyorum. Zarfın ilzerinde Holivut 
damgası var ya?. 

Hikmet Feridunu zenci figüranlar 
mahallesindeki kahvede, dertlerile baş 
başa bırakarak çıktım. !çimden, f stan
bulda bu mektupların !'le ~eidlde kar§ı
lanacağ•nı .da merak etmiyor değildim. 

Böyle dalgın dal

gtn, t~tanbulda ol -
' riufum hissini uyan 

dıracak derecede 

kar~nlrk ve çamur -

lu zenci mahallesin 
den geçerken bir -

dentlire ayaklarım 

dotaıtı ve ıendeledim. Bir de eğildim 
kı .. Frod Aster, eli uzun çenesinden 
mahzun bir tavırla düşünüyor. 

- Ne =' delikanlr. dedim, Leylanı 

kaybetmiş gibi ne dUşünliyoraun ?. 
Tabii bir ıey anlamadı. Fakat sesi

min ahenginde herhalde sempatik bir 
ıeyler bulmu1 olacak ki kocaman ağ
z:ile güldü ve beni de eteğimden çeke
rek pis kaldmma oturttu. Sonra tekrar 
elini çenesine dayacı ve düşünmeğe 
daldı. 

Lahavle .• Şu İnitilizler veya Ameri
kalılar garip adamlar vesselam.. 1çim 
sıkılarak omuzuna vurdum; kalk gide
lim diye ltaret ettim. Yürüdük. ince 

uzun endamı yanında, başımı havaya 
kaldırarak yüzüne bakıyordum. Cadde 
de bir evin önünde durdu. Tabii ben 
de durdum. Balkona bakıyordu. Ben de 
baktım. V ebirden kafamda bir §imşek 
çaktı . Rur:ısı Cinger Rojenin eviydi. 

- Cinger Roje 
burada mı oturur? .. 
ledim. Yalnız ka -
lının ismini anla -
~·ilrak sırıttı. Sonra 
ıslıkla bir hava tut 
t urdı: Sevgilisi bal 
kona çıkınca sevin· 

cinden deli gibi 
tepinmeğe başla

dı. Maamafih bu 
olduğu yerde te

pinen adamın hareketlerinde bir nizam 
ve' hele nalçalı kunduralarının parkeler 

üzerinde çıkardığı çakırdrlar \!a güzel bir 
ahenk vardı. Görenler etrafına birikti. 
Millet, olduğu yerde iki tarafa • sallana 
rak tepiniyor, silkiniyordu. Az sonra 
binanın tepesinden bir takırdı başladı. 
Baktım, Cinger Roje almış yürümüş. 
Yüksek topuklarile muttasıl sesler · Çı
kartıyor, elile pijamasının pantalonu
nun eteklerini tutuyordu. 

MUnavebe ile takırdı bitince Fred 
Aııter kolundan tutup sürükledim. Be
raber asfalta geldik. iki dakika sonra 
Cinger Roje de geldi. .. 

SirJ.:Sağrr~!.JPı~. 9iye .raqm _ya
malak bildiğim Fransızca ile s~rdum. 
• - Evet, dedi, ben hem artist, hem 
setenoğrafım. Aynı zamanda Mors al
fabesini çok iyi bilirim. Fred Astcr de _ 
daha evvel telgrafçı idi. Bu suretle ko
nuştuk. 

Hayretimden dona kaldım. !kisi de gü 
Jüyorlardı. Kolkola girdiler, bir sağa 
bir sola yalpalayarak takırdamağa baş 
}adılar. Leyleklerle aralarındak! fark 
ötekilerin gagalarile, bunların ayakla
rite ve daha ölçülil ses çıkarmalannday 
dr. 

Cinger Rojeye yeni bir film yapıp 

yapmavcıcaklarını sordum. 
- Evet, dedi. 

Topukların dili diye 
bir film çeviriyo • 
ruz. 

- Ta bit dans fit. 
mi değil mi?. 

öyle gibi. 
Fredle ahdettik. Bu 

fılnıımız bitince Ispanya harbi veya 
Çin işi Japon işi diye yeni bir filme 
başlayacağız. Bunda steple harbi can

landıracağız. Şüphesiz çok iyi bir §ey 

olacak .. Harp aleyhtarı olanlar bile bu 
filmi görünce sulha ebediyen veda ede 
cekler .. 

- Neden?. 
- Bunun muhtelif sebepleri olacak. 

Bir kere, Amerikan filmlerine konul-

muş olan sansüre metelik verilmediği 

için bu filme birazzz.. Şey... Yani .. 

Olacak .. E, tabii ilk harp alametleri 
ı::yre gelen nişanlılar arasında kendini 
gösterecek .. 

Sonra filmin mu
sikisi ve sanatımız
daki muvaffakiyet 
he rhalde harbin gü
rültülerini ho~ gös
t erecek; mesela mu 
haripler makineli 
tüfek ateşi altında 

ı:r 1.rı -ıyc.1k seslerini, top gürlemeleri 
karşısında zarif {bacaklarımla yerlere 
indirdiğim darbeleri dü~ünecekler .. Da 
ha, bunıın için birçok sebepler gösteri 
lebilir. Hullisa filmimiz dehşetli bir 
harp pıopagan:iasr olacak .. 

- Peki dünyayı birbirine katacakıı-

DanyeU Daıırly@ AmeırDB<aıcdla neyDe meşguU '1 

Güzel Fıransız yıldızı Amerika 
sinema mekteplerini dolaşıyor 

Bir milyon dolarhk mukaveles; mucibince 
senede iki film çe.virecek 

Kaliforniya stüdyolarından biri, 
bir ecnebt artis tangaje etti mi, bunun 
muvaffakıyet temin edip etmiycceğini 
bilmez. Yabancı ve §Öhret sahibi bir 
sanatkarı işinden ayırıp Amerikaya 
götürebilmek ise güçtür. Bunun için 
çok büyük maddi fedakarlıklar ister. 
Onda dokuz netice ne olur, biliyor mu
sunuz? Muvaffakıyetsizlik ... 

Şatafatlı reklamlarla, adeta davul 
zurna ile gelen, bir hUkümdar gibi kar 
şılanan, alkışlanan Jermen Ausey az 
sonra sessizce geri döndü. J an KiepU. 
ra da ayni akibete uğradı. Simone Si
mon ise iki sene geceli gündüzlil çalış
tıktan sonra ancak son zamanlarda 
biraz kendini göstermeye baııladr. Ket
ti Galyan yıldızhğmı kaybetti. Anna 
Sten de geri dönmiye hazırlanıyor. 

Danyel Dariyö; Holivuda vasıl ol
duğu zaman Marseyyezle karşıllllldr. 

Sanatkr intihabında hiç yanılmr. 

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

Dariyö: Holivudda güzellik mUte
has.q•slarrnın tetkik nazarlarmdan geç· 
ti. Bunlar: sevimli sanatkarın iri göz.. 
lerini, dilzgUn hacaklanm görilnce: 

.,_ Ooo! ... Demişlerdi. Cidden gü
zel bir kız! .. Bir kusuru yok. Herhalde 
bUyUk bir aUkse yapacak!...,, 

Nevyorkta vapurdan rıhtıma inin-· 
ce 180 gazete muhabirinin fotoğraf 

makineleri önünde poz almrya, gülüm 
semiye mecbur kalmıştı. 

Dariyönün hiç hoşlanmadığı, asla 
kabul etmediği bir şey vardır: Sa.at ('in 
birden evvel gazetecileri kabul etmek. 

Dariyö; her gece, kocası ile beraber -
Amerika slnema mekteplerini dolaşır, 
derslerini takip eder. telaffuzlarına 

dikkat eder. 
Üniversal şirketi ile imzaladığı bir 

milyon dolarlrk mukavele mucibince 
senede iki film çevirmek mecburiye
tindedir. Kocasiyle beraber, Antol Lit
vakın biiyilk malikanesinde oturur. 
lsveqli bir şoförü, altı lisan bilen, fa_ 
kat bir kelime Fransızca anlamryan 
Macar bir famdöı:;ambn, milliyeti meç 
hul bir ~çısı vardır. 

Dariyö, sinemana oynrumya başla_ 
dığı :zaman henUz 14: yaşındaydı. Ve 
mektepte bulunuyordu. Babası. musiki 
mıtallimi~·di. Kmna vıyolonsnl c;al
masmı öğretiyordu. Genç kız btr ~n 
gazetelerin birinde, (Le Bal) filminde 
mühim bir rol için (tecrlibesiz. fakat 
güze1) bir kız frtenildiğini gördli. He 
men müra~at etti ve kabul olundu. 

Sonra birçok filmlerrle rol aldı. Ken 
disine hürmet olunuyor, kendisi için hu 

susi sen:ıryolar yazılıyordu. Nihayet, 

nız da elinize ne geçecek yani?. 
-Benim sekiz yüz bin, Fredin yedi 

yüz bin dolar? .• 
-Bu parayı ne yapacaksınız?. 
Bu sualim cevapsız kaldı. Çünkü 

Fred Aster, kendisine niçin az para 

tahsis ettiğini yıldıza soruyor, arala
rın ki münakaşa sternle karışık kavga 
ya müncer oluyordu ki Cinger Roje 
zarif bir tebes5ümle bana döndü: 

- Görüyorsunuz ya, dedi, ne kadar 
harp taraftarıyız?. 
......................................... _ .............. . 
Gelecek röportaj 

Datnl\f<el 
Daryö 
Ve 

ŞaırD ayvaye ......................................................... 

Danyel Dariyö 

Dökuana ile tamı;tı ··c Har..ri Kosterle 
beraber iki film çevirdi. Bu sırada se
vişti, evlendi. Balayı seyahatini, Şarl 
Bovayerden aldığı bir telgraf tizerine 
yarıda bıraktı. 

Bovaycr; çevirdiği ~ayerling fil. 
mindeki Baronnc Vct.:!cra rolünü ken
disine teklif ve kabul etmesini rica e
diyordu. 

Bu ilk facia rolü oldu. Mayerling 
filmi. iki eenedenberi Avrupanın bU
yük ve küçük Eehirlerindc gösterili-

yor ... 

Koca.cır, (Tehlikeli oyunlar) adlı bir 

piyes yazmıştı. Bu da. Dariyö ic;in bir 
şöhret vesilesi oldu. Brükselde ilk oy
nadığı gece o kad:ır :ıllmlandı ki yirmi 
kere sahneye çıkıp halka teşekkür et 
m"k mecburiyetinde kaldı. Sonra. hu

susi locasında krala takdbı o!undu. 
Dariyö ve kocası, diğer yıldızlar 

gibi b~rl:ırda, lokantalarda dolaşmaz.. 
lar. En samimi dostları Bovayer. Bra 
vey, Anatol Litvak ve ilk Amerikan 
filmini iclnrc eden Kosterdir. 

Bununla beraber, Dariyö kibar A
merikalıların balolarında bulunmayı 

çok sever: "Burada her cins adamlarla 
tanışıyorum .... der. Parklara gider ve 
(Atlı karınca) ı;ibi t<.'hlikeli oyunlar
dan cocuk gibi hoslanır. 

1937 Paris sergiı:1inde on iki defa 
paraşfitlc atlamıştır. Tehlikeden hiç 
korkmaz. 

Kocası da fhava knhramımı) dtr. 
Zira umumi harpte. me!"hur 77 numa.. 
rah hyyare filosund::ı.ydr. 

Her ikisi. aralarında bir mul<avele 
aktetmişlerdir: Kocasr, zevki için de· 

ğil, fakat llizumunde. memleketi fç: 
uçacak. Dariyö de katiyen motosikle 
binip gczmiyecek ... 

DariyönUn pek kuvvetli bir ııafr~ 
sı vardır. Okuduğu altı sayıfalık J:ı 
kitabın bir satırını bile unutmn~ 

Herhangi bir rolü iki saatte taJl1; 
miyle ezberler. Yüksek sesle oktıfl 
bir şarkıyı. bir piyesi hemen ba.fııBsf' 
na nakşeder. 

Makyajlarını biz.zat kendisi yar~ 
Yüzünü pek hafif pudralar. J{~l 
tabiidir. Saçları gürdür. ş 

Paristen giderken birçok rop ıı 1 '111 
tı. Fakat, şapkası yoktu. fJ' 

- Ben diyordu, şapka. SC\'!llCJll· 

kat kocam çok sever.. • j3ıJ 

Mavi ve ye.Sil renklere baydır· 
rengi, gözleriyle hemahenk bu~ 
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Holınılorını onl:ıl:ın 

cı-:ı~ıs xonooı 
'fEFRİKA 

EntellıC'cns Scn·isin en ınl'şhur c:ısıısl:ırır.d:ın ·o: 5 
Şaydemul, günlerdenberl hazırladığ11n 

tuzağa gözleri kapalı düşüverdi 

h('"I ~l)·ntru m :ıdilt1i - Demek komik lij:to tnllp iniz? l'ckfılft .. Dil' ha.ffa<lan 
(lı, nı nrnıur giiz n•;tırmı~or, bir müıl llet1~nlıerl tiyn!ı·rımnn scylrdlcrl a7.a1 
'tQı nl'nklılnr hc-ni sıkı';'hrıyor ,.c :;.ıı nndn fena halde hnşım n&"l·ryoı·. Bu 

ll'fte lırni glildüıiin hnknhm ela ınnrifc>tiniı:I giirclhıı! 

= -- , 
günde 

Yeni ve cazip 
güzellikte 

B ir ten 
Buruşukluklardan kurtulmağı ve daha genç ve gür.eı 
göriınmeği seversiniz değıl mi? Açık bey:ız taze ve 
bir genç kız tcnlne malik olmak istersiniz değil 
mi? Evet dersinız. bu basit gUzcllik tedbirini tcc. 
rübe ediniz. Her akşam, yatmazdan evvel ~mbe 
reııgindeki TOKAJJON kremini kullanınız. Bu kre.. 
min terkibinde Vıyana üniversite Profesörü Dr. Ste. 
jskalin cnzib ke§fi o!an ve bliyilk bir itina ile intL 
hap edilmiş genç hayvanlardan istihsal ve "BlO. 
CEı./' tabır edileu müceyrelerl canlandıran yeni cev. 
ber, mevcuttur. Bu cevher slz uyurken, cıldinizj 
besler ve gençle§tirir. tık tatbikından itibaren erte. 
si sabah, cildinizin ne kadar tazeleşmiş ve gençleş. 
mit olcuğunu gorecekslniz. 
Hastuıelerde 60 • 70 y~lanndakl kadınlara yapı.. 
lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde buruşuklukla-

Kantin, yazıhane kısmının nihayetin 
de, yani es:ıs hapishanenin lıem~n yanı 
başında idi. Bu civarda istediği.n gibi 
dolaşabilirdim. Lakiıı asıl hapishane 
binasına girmeme izin yoktu. Zaten 
ben de oraya girme!: niyetin.:fe değil

diın; şimdiki halde maksadım arkadaş 
tarımın Sen Jilde olup olmadıklarını 

öğrenmekti. Bunun için de hapishane 
dahiline hiç ihtiyaç görmiyordum. 

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

yanına siparişleri yazılı idi. :i3en listeye 

göre siparişleri, gardiyanın gozu önün 
ele, hazırlıyor, gardiyan da alıp mah
puslara götürüyordu. Bu iş bir saat ka· 
der sürmekteydi. Ondan sonra ise kan 
tinde kalır, istersem otele gidebili11dim. 
Fakat otele gelip giden pek fazla oldu 
ğu, ben de hapishanede kalmağı tercih 
ettiğim için kantinden hemen hiç çık
mıyor.:ium. Bulduğum bahane mevcut 
malların listesini sıkarmaktı. 

Sinekleri sirke ile yakalamanın kabil 
olmadığını bildiğim için en iyi cinsin
den ( 1) .. faro" ve gene o derece iyi 
cinsinden (2) "şidam,, tcldarik ederek 
kantine atmıştım. Hapishane bürosun
da çalışan iki katip, Şaydemul ve Heyd 
manı kantinin önünden her geçişte ça
ğırarak birer kadeh ikram etdiyordum. 

Eski garsonun böyle bir adeti olma
dığı için adamcağızlar bana hayran o
lup kaldılar, beni pek sevimli bulduk -
larmı söylediler. Bir kaç gün isinde 
onlarla canciğcr arkadaş olmuştuk. 

Bir gün iki ahbap çavuşun kantine 
gelmediğini görere!< işleri fazla olduğu 
ıçın yazıhaneden ayrılamadıklarma 

hükmedip mutat ikramı yanlarına gö
türünce fevkalade memnun ol:lular. 

}<'akat bu nezaketi tekrar etmedim, 
maksadım ba~ka idi. iki gün sonra Say· 
demul endişe ile sordu: 

- Nerelerdesin aziz dostum. Hi~ 

nn tamamen zail olduğu götillmUştUr. görünmüyorsun?. 
GUndUz için (yağsız) beyaz rengindeki TOKALON - Sitem etmek asıl bana düşer. Kan 
kremini kullanınız. 'ft?rkibinde tare krema ve tasfL tine artık uğramaz oldunuz .• Eskwen 
ye edilmis zeytinyağı mevcut olup bu unsurlarla, her sabah gelip hatırımı sormağa te· 
mesamata nilfttz ile derinliklerde gizlenmiş ve biç nczzül ederdiniz .• 
bir sabunun ihraç edemediği gayri saf maddeleri - Bilsen işimiz öyle çok ki .. Büro-
harıce atarlar. Siyah benler hemen kaybolurlar. dan ayrılamıyoruz. 

· ı - Size ne ikram edebilirim? Unsu Terkibindeki kuvvetlendırici ve beyazla tı"ı uymf't. 
eıı ~rt'a: ise, nçılt mesnmatı kapatır \'e üç gün zarfında en <:irkin ve - Biraz Şidam .•. 
01le bır bır cildi beyazlatıp yumuşatır. 45 • 50 yaşlarındaki kadırılara Büyükçe bir bardağa koyduğum iç· 
llıc:ı bu g.:nç kızın tazeliğini ve yumuşaklığım verdiği teminatlıdır. He. kiyi bir hamlede yuvarladıktan sonra 
td11di1>· gunden bir tilb veya bir vaw TC>KALO:\' krcmı alınız ve tarif söylendi : 

ı... ı.I \'eçhile kullanınız. Neticesinden svn dere re memnun kalacaksınız • - Oh! .. N c yazık ki Hcydman bu-
t: o ~ .-m rada değil, zavallı, Şidamı öyle sever 

":.,_ ,~;~\ esır _e .T.e Muru- 250 liraya otomobil ki.:_ Ben yazıhaneye içkiyi götürürüm 

lirıe C. l::. 1\ r amma girmem belki yasaktır diye çeki-
>'oıı1 1

11 lı ın' .. ucıık küluplıancsi ıııcnf:ı:ı- Plymut Kiressles markalı taksi oto- niyorum. 
ııı .. ıtıı il ... cıktınıın 938 snh ok5:ımı Be· 
"\ı rrnıı~ b'J' H Pa= Dem'rvnllan matbaası Şaydemul günlcrdenberi hazırladı -111 re •iZ Iİ\'alro ırnda n·rilcC'ck mo 1 1• • :r '"J - • 

1 ._ 1• OtoRr:ırnrıtır: ğım tuzağa gözleri kapa!ı düşüverdi: 
' ~ \' 

0~ Unl:ırı 'c cocuk festivali. 

- Merak etme canım.. Nizamname
de bu yasak edilmemiştir, Maamafih 
müsaade de verilmiş değildir . 

- Yani?. 
- Yani nizamnamede buna dair bir 

kayıt yok .. Zaten bunun fenalık nere
sinde?. 

Hakkınız var .. Hemen şimdi içkiyi 
götürüyorum .. 

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

Ahbaplığımız öyle ilerledi ki katip· 
lerle yalnız gündüzleri değil, geceleri 
de beraber bulunmağa ba;!ladım. Akşam 

ları "birkaç tek atmak için,. birlikte 
meyhaneye gitmek itiyadını edindik. 

Adliye sarayı arkasında küçük bir 
meyhaneye devam ediyorlar ve orada 
her akşam bazı dostlariyle, bu arada 
Alman istihbarat teşkilatı mensupların 
dan ve divanı harp memurlarından ah 
baplariyle buluşuyorlardı. Bunlar ara· 
sında Brüksetdeki Alman casusluk mer 
kezi şefi yüzbaşı Bergam'ın maiyetin
iden Mayer, Plank ve Duyzberg de var 
dı. Bilhassa bunlarla ahbap olmağa e
hemmiyet verdim ve bunda muvaffak 
ta oldum. Bunun faydasını i~ çok geç 
rneden gördüm .. 

Bir gece meyhanede iken i~eriye bir 
adam girdi. Yanımda oturan Mayerin 
önün:ie durup selam verdikten sonra: 

- Şef, sizi hemen şimdi görmek isti
yor ... 

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

lamadığmı söyle .• 

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

- Ne işi acaba? .. 

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

toksi ve Kin biraz evvel gelmiılerdi, 

§Cf onlarla görüıtükten sonra hemen si 
zi çağırttı. 

- Vay canına! Kurnaz ka/jın ni -
hayet ip ucu verdi ha?. 

- Galiba .... 
Mayer hemen yerinden kalktı, iki ar

kadaşına da işaret etti 
- Haydi bakalım, i~ ba~ına .. 
Onlar gittikleri zaman, hemen hemen 

sızma derecelerine gelen Şaydemana 

dönerek sordum: 
- Kavel meselesi de nedir Allah aş· 

kına?. 

• - Pek iyi bilmiyorum. Bu karın bir 
İngiliz hastabakıcıdır. Harpten evvel 
burada yerleşmişti. Çocuk mürebbiye
si yetiştiren bir mektep işletiyor. Çer 
cukluk yaptığından şüphe edildiğini 
duymuştum .• 

4w-

ı1lmanlar farafmdan kttrşuna dizilen 
Mis Hdit Kat·cl 

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

- Nasıl?. Onu tanımıyor musunuz? 
- Hayır, hiç yüzünü görmcmiıtim. 
- ismi Yaşienskidir. Aslen Belçikalı 

olmamakla beraber tabiiyeti Belçikcri:lır 
ve doğma b5yüme buralııdrr. Hizmeti
mize girdi, şimdiki halde en iyi hafiye· 
lerimizden. daha doğrusu muhbirleri -
mizden biridir. 

O akşam için vaktimi kaybctmi~ sa
yrlamaz'dırn. Almanlara büyük hizmet· 

lcr gören bir haini tanımış ve vatandaş· 
larımdan bir kadının tehlikede olduğu· 
nu öğrenmiştim. Arkada~lanmla bera· 

bcr bu kadını da belki kurtarabilirliın. 
Daha evvel söylediğim gibi Havrde 

iken Belçika askeri istihbarat teşkilatı, 
Belçikaı:ia 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 ku~etli 

bir tcşk11at vücuda gctirmeğe muvaffak 
olmuştu. 

Otel sahibesi kadının bu zatla tanı
Jıkhğı buluriduğu için onun vasıtasiyle -bir mülakat istedim ve aynı gün meç-
hul dost tarafından kabul edildim. Ken· 
disine Mis Kavcı hakkında öğrcndikle· 
riıni anlatınca adamcağızın sararidığmı 

farkettim. 

- Felaket, diyordu. Bu asil ruhlu 
kadın yalan söylemeğe tenezzül etmi • 
yf.4.:cği için Almanlar istedikleri mallı
matı ondan kolayca t.:abileceklerdir. Bu 
takdirde başımıza gele:ek felaket çok 

büyük olacaktır. Çünkü Mis Kavel teş· 

kilatımızın mühim bir şubesinin şefil~ir. 

- Yalan söylemeğe tenezz-11 etmez 
diyordunuz. Gizlemeğc lüzum görmiye· 
ceği §CY nedir?. 

(1) 
( 2 ) 

(Devamı var) 

Brükaelde yapılan ı,:ra 
Ardıçlı rakı 

·• ·Oc•111; .~T~a~h~i:re:_:m:u~·r:a:c:a:at~·----------~~-~.~~~-::~~=~=:':~~~:'~-:~i\U~~~;i 
1 ... 1•

11
r)t!lc. 55 knı;:mnğa çalışmayacaksınız ve gördUğünüz .ş~.yler 

4 .... ıt"z rl!,· ıhu. • flabe'rin deniz ı·e macera romam: rlcn ı-;iktı.yet etmiyecekshıiz. Şurasını da düşunUn 
. !ı .... 

011
'<'r. !d. sİzi burada bırakıp açllktan öldürmek de 

~~ıı ı "'' 11trı11 ı>liınir.dedir. Gemi tavfaıdle uzun konuşmanıza 

vardı ki, bütün kl°'slk kafaların en güzeli denile
bilirdi. Doktor bana bu adamın bir Alman oldu. 

1ğunu söyledi: 

fi rı 111 .... , !~t·lılr 'l'iy:ıtrosıı 'ıın'· " i i 
ı ~ 1\ . ., •ıırlıııı ı da müsaade yoktur. Eğer bu şartlara razı sen z 
~·ı~n cınıeıJr ıs' . lı"'.l'aber gelmek ir·ln hemen eşyamzı toplayın. ~~ • .111 tılkiır ~n~il) tara· " "' i i b 

:::::-_ gğcr bizi bir daha aldatmak fikrinde sen z u. 
:::--_tır!&ri~iii!inimiiiiiiiiir rncla kaltn daha iyi. Çünkü bize ikinci bir oyun 

- Yn7 .. an: Ali Hıza. Seyfi oynayacak olur:;anız blliniz ki canınızı kaybeder 
rıkaracaltlardır. Bundan başka kimse boş dur
~rnğı istemiyordu. İçimizde parn. için . çalışan 
hayduttnn tutunuz da cihan lhttl!ılı beklıyen. l.ıtı 
gUnkU lçtlmni. Riyası rejimi bozma!;: d~vasında 
bulunan anarşistlere varıncaya kndar ış ve he. 
n~can istiyorlar. nir kere denize çıkıp ela bu hl". 
~·lflere pnrıı, hcrecan Ycrir Ye paralarını sarfedu 
cck Ş<'hirlerc ı;BtUrUrsck ho7ııutsuzlul>lnrıııı unu. 
tac•aklardır. Onun kin kaplan Blak bu ge('f> dı>nl 
zc çıkmağı kararlaştırmı~tır. Bundan başka ıliin 

c:uk ,..e. 

t"eccı vurulan :;"m~cilcrin yerine iş görmek l.izcr<'. 
kar m·aııınn atılan adamları da beraber ulncnlc. 
tır. Bu sizin için ele oğlaııccli sanıyortım. Lakin 
"''vclti size ı;artlarınm:ı süylenrnk lüzımdır. 

- Ben sizin konturatınızı as!n imznlnmnya. 
<·ağını. kaııtanın kendisinden bunıııı için sJz 
nldını. 

Doktor giılUmsecli: 
- Yine valctlnden önce fnrrıziyclerc girlştf. 

1b:, yine her ' 'alrlt ynptısmız g-ibi yaptınız. Şlm. 
ollik ondn.n bah~C'dernk dcğlllın. 

- o hnldc r.rı söyliyecel;sln:;;:'. 

1 
Pek sade bir şey doğmı::u kaptanııı Fizln 

ı::inizl uasıl t"H\kkl ettl~lni hiiltl. bir türlU ırn''l· 
1 "Ptnndım: lrnntnn sl1dcn gemiden onun mü ... aı>dc 

si olmaksızın <;rJonnyaı·aj!ınız hnkkıncla namuı 
1 

üzerine söz istiyor. Gemiden hiçbir bahane ile 

ı;lııiz. 

Doktor suı::ru. B'ııı vaz!ycti uzıın uzun düşün. 
rlUl•tcn sonra ~artları kabul ettim. 

Grıce "fecrı şinıalf .. hadisesi denizi, gök ytL 
zlinil. kıyıları. lmz dağlarıııı t!iirlilmcnıiş nur dan 
tc!ülarr. renk nskılnrile süslerken adsız zırhlı ile 
tekrar clenıie c1kıyorduk. Lfı.kln şimdi hu. zırhlı
nın ı;;ekli mıla tanınmayacak suretle dnğışmişti. 
Mahsus yapılını:; hrandn hC'zlnden çerçeveler, 
perdelerle geminin (taret) kuleleri. top siperleri 
s~ü:lnnnıış. sarı rengi oldıı~n gibi kaybedllerek 
lı:H'nsı dn beyaza boyanmıştı. 

Limandan çıkarken lrnptnn Blnk kendisine 
pelt ynl;:ıc;nn strmalı knpt:ın lin!formaslle l<öprü 
üstünde <lul'lryor. Yazlyoti. ~"zinlşl. kmnnııdn Ye

' riı:;l kendisinin gcrçeltten ideal btı· deniz adamı 
olduğunu gösteriyordu. 

Yinı"! bu sırada taacciiple öğrendim ki, dok. 
tor (Osbart) geminin ikinri kaptnnlığ'ı vazifesi
ni <le yapıyordu. "Dört gli7.IU.. Uçünrü kaptan 
"Gül• gUrUltüsli Con,, da müHlzlm kapt:ıııdr. lslwç 
.• ,,;, l/İİ\. tİ~ fov .. u iuı.pifuıı İÜİ. 

GC'mlye geldiğim vakil mnkiuisllcrden kim
~erl gl1rmeınlştlnı. Limandnn uznklnştıktnn son. 
ra köprü üstüne, kaptanın yanına ufak tefek, sıs
ka , başı saçsız, gözlük!U bir ndam geldi, UstU yağ 
içinde olan bu mini mini adam da öyle bir baş 

- Şu ufak tefok ndanıcağızı görüyor mu-
sunuz? Jşte bu adam gemimizin canı, ruhu. kal
bi, perisidir! Hem sağır , hem dilsizdir. Kimse ağ 
zmdan tek söz çıktığını işttmemiştlr. LA.kin ge
mimizin bu nna kadar eşi görillmemiş ve yeni 
usul makinesinin resmini bu adam yapmış, ma
kineyi o icat etll)lştir. Şimdi de Uç oğluyla bera
ber o kullanıyor. Onun için, dünyada o cehen· 
nemi makineden başka hiçbir şeyin zerre kadar 
değeri yoktu'r. Hiç bir Yakit onun başından ay
rılmaz .. Onun gıdası mnkinesidir diyebilirim. 
Kazandığımtz paradan çıkan payını önUne koy
cluğumuz vakit gözlerini çevirip bakmaz bile. 
Bir şehre. bir kıyıya ayağını hile atmaz, herke,_ 
gezerken o gemide, makinesinde, çarklarrnın 
manlve1alarnm arasında çalışır. Buharın yerlno 
en sonra deniz makinelerinde gaz kullanılacağı
nı Avrupacla ilk keşfeden ve keşfini tatbik cyle
Yen ndanı budur. Kaptan Blak onun projesinin 
r!oğru olduğunu anlamış ve düşUndtiğü makineyi 
Yapması için ona nihayetsiz para kredisi Yermiş
ti. Size bir şey söylesem inanmazsınız: Teknemi
zin püro sigarasını andıran iki ucunda ne \'ar bi
liyor musunuz: İki üç atmosfer arası tazyikincl~ 

•uç milyon kadem mikflbı gaz! Mister Sahin. bu 
keşif asrın en bl1yilk düşünce zaferidir. Bir atlnn
tlk postasının yaktığı dört litre maden kömfirilne 
karşı biz bir libre bile yakmadan o kuneti elde 
Pdtyoruz. Hiç ocak yakmadan on gün gece gUn
rlUz yol alabiliriz. Kömürlüklerimtzin alıı.blldl~t 
kümUrle <lün:ranın etrafını dolaşırız. Ru adam. 
olmasaydı biz Dek cnbuk ele geçer l'-arl Rcmerg. 
dik. 

(Devamı var · 



UniverAiteden ~karılan 
talebeler için 
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t t·ı , teşkilat tarafıından yaptır•lmış 
aa r uza geç 1 er r --~ 

lk amlede bazı muvaffakJyet
er elde ettikleri anlaşıhy9r · 

'Londra, :ıa (Rusuai) - apon ·m- hitler arafmdan İngiliz - .A.~rika 
;paratorluk konferansmm kar.arı ':henüz teşriki mesaisi hakkıod4 b l'k b' 
n a·1 a· ~ k sem o l ır 

C§re 1 mc ı. . .cu anca bir hafta sonra tezahür olarak telakk. edilmekted ' 
mümkün olabilecektir.. 9unun1a bera- Bu tezahilr bı'lhnssa J ı Ç_ır. b D · • apony.aya, ın-er: . CJlı enild ~ze~ini~ okyo~a de menfaatleri .olan de\•letleri .hareket 
satahıyettar mahafildcn alfu_gıru Oıa lcrini:ı daha 1·1erı·"·e a·ıaeb '}"'~"' - · · 
tti-· ır.. ~· ol o ı uv;ogını 

c t.ı;ı ma uınata gore, 'konfer.amı üs 001 
noktayı kararlaştırmıştır. !Bunlardan g ~eye matuftur. 

bı·r a·· d"" n_.. •• • a ·.::ı::ı· Dcmz mahfelleri. Singapurda tnh.5id 
or uncwıu uzcnn e ..cır.wı urcıtte . . 11.· duru1manustır :d ç· • h ilan edılcn gemıler arasında büyilk zırhlı- ,.;ı gün evvel tevkif tıdilen sui1:astçfl.e»den Loo1ı.'iiti 1,c /r;,paiı:ıJaya l:aç.an 

mesel •::!! - • ~isi: 1~:_ arp ı lar mevcut olmadığı için, bu toplan- Ma 1:on 
esıuır. e ~ar1aştrr~ı diğer ns ':tlokta '§Unlarldır: manm. Ja~ony~ tar~~dan bir tri.hdid P.aris, 13 (Hususi) _ Gazeteler 'fa· dikleri ha.berlerde, ~kikatı -ya.panl -

1 - Jqpoıüar'tarafmfüın ikurulan ma- telll.kkı edılezmyeceğinı Ye esasen mu- şist aleyhtarı olduğu için ltn.lya&n rın Bulonya ormanında öldürülen Rus 
vakkat iP.ekin hükfımetinin me=u r;n vakkat de olduğunu bitdirmcktetfirJer. ekonomisti Navaşinin de c. s. A. R. 

:ı· ~ kaçtıktan sonra .Yedi ay evvel Fran.s- -
hükiımeti oıarn'k ıanınma51, H a rn v a · t· gizli teşkilatı tararmdan katıcdildiği 

2 - areşal ,çnn 'Kay Şek nezdin - 4-' z 1 y e 1 da öldilrülen Rosselli kardeşlcriD katil- ıkat'i ianaatine vardıklrınnı bilairi-

deki Japon elçisinin geri sağmlması. Çinlilerin mukabil taarnıla lerinin yakalanması münasebctile vm-- yarlar. 

3 - Çan xay Şek Jıükumetinin ta • 1ıazırhğ• Fransız kab .. :-n-e-5--=-1• - .=-. s_t_ı_f~a-__ e_t_t_ı_ 
nmmaması. Çin mcnabiinaen alınan haberlere il 

l'u.ntse ıehrinBc Seyrıüsefer g.örc Çinliler, Tien - Tsin - Pukov 
ızrbest değil dcmiryolu boyunca mukabil bir taarruz 

1ngiliz hükumetini yakm8an alaka- icrasını tasavvur etmektedirler. Bu yOl 
dar eden mesele, dün ae mevzuu bahset üzerinde 230 kilometrelik bir gedik 
tiğim "Yangtse nehrinde seyrüseferin Hauchovfunun §İmal ve cenubunda ha-
serbcstçe YC\Pilmasma Japon hükftmeti- rekat icra etmekte olan Japon kollannı 

tin müsaade etmeyişiair. Hatta ge1en ha- yckd\ğerindcn ayırmaktadır. 
berlerc göre Tokyodan bu nehrin k~a- Çan - Kay - Şek, Çin hatlannı tef-
tılması hakkında :Japon makam1anna ti§ etmek üzere tayyare ile Hauchovfu· 
emirler verilmiş bulunmasına rağmen, :ya gitmi.§tir. 
mahalli Japon makam1an, İngiliz kum- JVIare_şal, Chantung valisi ı&encral 

panyalannı tatmin etmek-arzusundadrr. Hangfuchu ile görüşmüştür. 
Japon 'Sefareti namına söz söylemi~ iResmi bir tebliğ Çinlilerin.harp &aha-

-salahiyettar bir l%at: smda l>azı muvaffa)qyetlerini tcsbit et· 
·• .... BUtUn İngiliz gemileri "le diğer mektedir . .Buna .göre Çin tayyareleri 

b itaraf gemiler, 'Yangtse nehri üzerin- Vuhudan kalkarak isikianga vaı:mak te-
. deki Çin barajları arasında açılmı§ olan şebbüsünda bulunan iki düşman top~e-

geçi:ii gcçmcğe tqcbbüs etmeden evvel kerini batırmışlardır. 
iJapon donanmasının muvafakatini i - On bir J~pon tayyaresi, dun Nanning 
tihsal etmelidirler. ve Kiangsi üzerinde uçmu_şlardır. Bun-

Japon amirallığı namına da söz ısöy- lardan iki tanesi, Çin tayyare to~ulan 
liyen bir znt: tarfınaan aüşürülmüştür . 

-Nehir .ırabancı gemilerin serbestçe r Çin kıtnlar.ı, pazartesi günu, Tsinfu 
seyw.ıseferine asıktır. Fakat nehir mü· - Pukov c1cmir yolunun 'kırk kilometre 
tcaddit torpiUerin tehlikesinden lta;ın
mak ıçin yabancı gemileri evvelden ta
lepte b:.ılunmaya samimi surette aavet 
edeıiz,. demiştir . 

Ingiltcre ile Japonya arasında aün 
bir mesele dana hadis -01muştur. Bu öa 
To1tyoaen gelen cır habere gore '2931 
tonluk 1MoUer .aaınoaki !bir ıtngi1iz vapu
runun §apon1ar tarafından tevkif ~i.:tn
mesidir. 

Bu gemi memnu ımıntaka o1an T.su
garn b:>ğazında ynkalanmt,tır. Söylen -
ıdifine göre i!ngiliz gemisi buraya iır
tına dolayısiylc -sığınmıştır. 

Geri olmno ycr:ler 
l:iankov: i1A (A. A.) _Çin tobliği: 

Çantlıngdnkl Çin kiilli kuvvetleri, 
Tsining ı:ıehrini geri almışlardır. 

Japonlar bu §c"hirde 1bir tedhiş reji
m i tesis eylemişlerdir. Bu şehrin sa
kinlerindnc birçok kirn.sc lcatliam e -
dilmistir. 

Tsinnig sokn1darında vukua gelen 
muharebeler esnasında, beş saat zar
fın&. Japonlar iki bin katlar telefat 
vermi.{1lerdir. 

gnrbinde kfıin Çuangı;iat>ı yeniden zapt
etmişlerdir. 

Bundan ba ka Çinliler, Japonlara 
karşı muk:ıvemet ,göstermeacn l'sicn
nng'ın Japonlar eline düsmesine ebep 
veren Santong valisini tevkif etnll§le.r· 
dir. Yalnız bu haber .daha tceyyiit 'et· 
memiştir. 

3apon unmmf mü)eltişliği 
yandı 

Tokyodan verilen haberlere göre, or
du umumi müfettijlik dairesi henüz 
nasıl _çıktığı anlaıtlamıyan bir yangın 

neticesinde tamamen yanmıştır. 

Tokyo efkarı umumiyesi bunun bir 
kasit eseri olduğunu sanmakta ve bu
nun bazı .fedai Çinliler .t.arafmdan ya· 
pıldığım sanmıiktadırlar. Maamafih hü-

kfunct Wım gelen .ara§tırmalarda bu -
lunmaktadır . .Daire0e mahfuz .mühim 
vesikaların kurtanldığı .bildirilmekte -
dir. 

• ıt::; \HU \ : 
• Polom-:ı ile 1Uilvnnya nrnsıniln mı\z:ı-

Paris, l4 (hususi) - :Şotan kabl- münist partisinin ekseriyete iştirak 
nesi Jıu sabah istifa etmiştir. etmemek ni • t• d ı ~ · · l ı;tifn.nın se bebi vaziyetteki buh- . }e ın c o dugunu bıldır -
randır. Sosyalistlerle komUnisUer 1 :mış ve ba§vekilin de bu partiye serbes
'kambtyoda milrıikabe 1stemektedtr :tisini iade ederek bu suretle hilkum . 

r . :Maliye ;nazırı ve başvekn ile oka- \ tt:in politikasına b&.Şka Lir vedıc ver. 
binenin diğer r:a.tlikal soı;y.allst aıa- ~\ miş olmasım teessür ve teessli!le tcs-
sı bunu kabul etmedlklerin.1 dUn ge- b' t · 
co muhtelif fasılalarla. saat l"'30 za 

1 
ve müşahede etmiştir. 

kafüır mebusnn 'meclisi ıctıma.ınaa. Bu vaziyet kaqpsmda hUkfunet ar-
~lldlrm'lı;lerdir. unun Uzerlne ka.- bk kendisini halk cephesi hUkflmeti 

inen!!!. sosyalist .ruızrrları başta~ olarak telakki edemez. Ve buı;ıa bina-
011 ıBlnm oldnğu halde istifalarını en grup hükümettcki 508,'ll1ist a.zenm 
başveklle vermişlerdir. h.'k"·- · u wuet·~ müzaherete devam edemi-

Başv.e kil Şotan aa. sabah saat 5,30 
da reisicumhurun yanına giderek ıı- )l'f{'eğine karar vermiştir. 
tifasm1 ibildirmlŞtir. Şotan relslcnm- Bll1m saat dördU bir:ı.z geçerek mec-
.hurun yruıında saat :Yediye ıkndar lise gclmi§ ve 1stifa mektubunun ya-
kalmış.tır. zılmasma '§tira.k ederek bu mektubu 

llcisfcumhur saat onda parUler er Ch te • 
kft.nlle 'temaslarrna başlamı9t,ır. 'Ka- nu mps a YermiŞtir. Cha.utemps da 
lbul ettlğl zevat arasrnda l~an meo- .kabinenin kcillektif ist1faSıru hnzrrla • 
lisl reisi B'annency, meclis re1s1 mıı ~o istifa ıede.u kabine mat 5)5 ae 
Hers.o ~ardır. mecliSten a,nııırak Elysee sarnyma. 

Ynnl kabineyi kurması muhtemel glt.ın.i.şt.ir. 
zevat nrnsmda bu zatlar ve Millt 
mUdafaa nazrrı Dalaaye ve şimdild 
nrıv:ırl3.r,dan Sn.ronun -ıstmleıi 6'l!;l
yor. Maamnfih Horyonun .başvrudl 
olması daha muhtemeldir. 

ı_::otnn kn1>1nesl 23 ha7Jranda ı~e 
baş1amrştı. 'Yedi ay kadar iş başmila 
kalabilmiştir. 

Mecliste 
Paris, H ( A. A.) _ Meclis celsesi 

bu sabah saat 4,45 de açıldığı ;vakit 
hükfunet ar.asma i1llahsus mralar ~ 
bulunuyordu. Reis Herriot, bqvekilin 
müzakerenin bundan somıısile ala.ka
dar olmaktan vaZt,oeçtiğini ibildirmia ve 
biraz sonra da celseyi tatil etmiştİ.I'. 

l{omünistler salonu terkederken 
"halk cephesi,, diye ba.ğırmı~ar, sağ 

cenah da buna ·~~kovaya.,, -diye ce
vap :vcrmi§tir. Mebuslar ba.eka bir ba
dise olmadan çekilmişlerdir. 

Sosynlist grupu, son müza.kcreler'i 
esnasında, hükümcttcltl mümcsiller.i
nin istifası sebeplerini izah eden §U 

karar suretini .kaleme e.lmr~: 
"Halk cephesine bağlılığmı ıbir ke

re daha teyit ve milletin menfaaU ~ 
dına, hükllıncti f)iddetle müda.faaya 
ıdaimıı amade Olduğunu beyan eden ve 
ibilhnssa dahilde cuı:ııhuriyetin milda -
faası ~".C hnrlçte de bantş organiusyo
nunun ehemmiyet 'kesbetiği şimdiki 

ahval ve Gernit içinde intihabatla. ta
ayyün eden polit1kaya devam kara. • 
.rmda. bulunan grup, son celsede .k<r 

Bqvekile verilen mentup 
P.aris, 14 (A. A.) - Blum ta.rafın

dan ~ve.kil Cbau~·a verilen 
mektu_p metni ~ıda4tr: 

"Etrafınızda. halk cephesi clcseıfye
tini olduğu gibi muhafaza için gündüz 
v.e geoc pek ziyade çalıştık. Fa.kat ccı. 
se esnnsmda vukubulan w .~yalist 

knrar suretinde ka,ydedileıı lıA.d™tler 

§imdi bizi ist.ifamm \.--ermek mccbmi
yctinde bırakmaktadır. Bize ~ı da.i
ma göstermiş Olduğunuz 1tlmn.d ve 
dostluktan ~olayı :teşekkür \"e ısevgi 

hislerimizin kabulilnü rica ederiz.,. 
• lf. '* 

Na.zırlar saat 5,10 da .Elizc .:sa.rayı
na :giderek cum.hurreislne başvekil 

vasıtasiyle istifalarını bilainnişler -
dir.. &§vekil cumhu?Teisile 45 dakika 
göril§m"Uştilr. 

:Yeni kabinenin teşekkülüne kadar, 
cari i§lerin sevk ve idaresine f:stif a ;e

den k~blne ba"ka.caktır. 
Yeni kabi neyi kim kuracak ? 

Paris., 14 (Hususi) -Remicümhur, 
kabine teşkilini sıra.siyle Chautem_ps, 
hanbiye namı Daladier ve aaJıa bazı 
.§a}uslara :lek1if ctmipe de bunlar 1ta.-
bine kurmaktan istink8.f etmi§lerdir. 

Son olnra.k maliye :nazırına bir tek
li! yapilnuştır. Na.zır ccvablll.I yarm 
vcreoek'tir. 

Çin kuvvetleri, Uçov, Kunnien, Tey
şçinng, Xvangpungu -da geri almışlar 
'Ve bu suretle d~manm Pinhangli 'bo
yunca münaknlatım kesmişleröir. 

Singe pur ılis ii 
Va.5iııgton, 14 ~A .A., -:S.lııor:ııpur

da lngiliz üssünün n~ılması münase -
betiyle S~apura üç Amerikan .kru
vazö•ünün gönderilmesi, siyasi mü..sa-

kerclcre 1cln·nr b:ışlnnncağına dair b:m H E 
sazeıeforde çıkan h:ılıc.rleri Polonya alnnsı ·~füfifüfüf:füfi .. R A K Ş A M ~iiiüiiafü1uT.• 
'knrı oln rıık tekzip etmcldcdir. l!ii: i••• 

Pc'lıis sergisi fUıni 

• lnJ;iliZ nı;kert heyetinin r.lzbona :ıo m~ s A F ı· y E Hfi şubatla gldercği resmen lıildirilme'kledlr. jfü ~! 
• Lelonya hnririyc nazırı l\funter in ı ff1 ::r. .::: -- ~~ 

kUer cı:miyell lmn,;cyinl n f ı;-llmnındnn fü1 =u: 
ııonr.u ~oma,.·n gidece~i re1imcn lıllairil- i Beyoğlu ılstlklll caddesi nf: 
ırn:kt~~:~d:ılı prens l.ouis - Ferclinnnlhn =:ii::~::":~ Eski Ambasado .. r salon unda ~.~'i , 
Grnndüşes "Kira ile izdl..-:ıcı lnrihl nfı;nn tH 
nnuıscti olıır.:ık lcslıit f'rlllmişUr. m=.: s. A tlllaoın yeni Karadeniz revllsil r.:.ii 

* 'f)ekosJo,·ok:rncln l\loılnod:ı hlr omclc . ... ..:: 
e,·inde çıkan yong1n üc "Ora~nn '. ·nnmA· •::R!l!::::::-.::r.::x:::::::::::::::::::::••:.::::::ı:::•·-· -· •••••• •••11• .................... ::ıe ~ Hi c:: ····=z···-·-·--····· ........... :t"·=· .. ·-···::::.: ·::::::uu:····?!!-.ı,• .. ·:::··•·•91 

Af ilan ed1ildi 
rah os Paşaya suikast 

yapanlar serbest 
bırati ı dı 

Kahire, 14. (A . .A.) _ Röyter! · 
Kralın evlenmesi münasebetiyle ııef 

k' rcdilen bir kararname ile son kafIŞI 
!ıklar üzerine üniversiteden çık~ 
bütün t:ılebeler affedilmi§!erdir· 

Teşrinisanlde Nahaa paşaya ltnl'~ 
yapılan şuika.stla alakadar olarak te"' 
kif edilenlerden 10 kişi de sarayın eJll: 
ri ile serbest bırakılımslarilır. Ji&l• 
mevkuf tutulan tek kişi: müt.earrıı ~ 
duğu iddia edilen lzzcttin Abdiillt' 
dir ismindeki 'kimsedir. 
--:".::---=-~~~~~~------___../ 
Esk1 lng l11z mUste" 
şa rtarıudan Maffef 

Ankar ad'8 
fXibankla temasta bulunacV 

Ankara, 14: (Hususi) _ tngU~ 
milstemlckat. nezareti sabık dsİJll' 
müstrşan Maffey beraberinde bir ııı~' 
hendislc, bu snba.h Londradan ~ 
mize gclnıi.ştir_ 

Maffcy, Etibankla temsil ettiği S~ 
namına temwar.da buluna.cakb~ 

Tuz fialiarında 
geni tenzilat 

~ 'Da.şl&ırafı 1 incide gO 
a .satılan mutfak tuzlan, badema 3. 
kuruşa satılacaktır . 

'l' 
lnhisar sofra tuzlariyle mutfak tıı 

ları halüunda, ev jdare&inc :o2%Jl%l ~ 
ziyetinde ol&.n kaam okuyacUiarıtıll-" 
müfit olabilmek düşünt:esiylc:. baıI ır)' 
lWn.at vermeji faydalı buldtik • 

Sofra tuzu imalindclö lıususifC~ 
&layı çOk ince ve akıcıdır- T.uil~ 
larda t-opıiklanmaz ve daima 'kurU k'tı;'. 
Bu :keyliycttcn dcilayı St)framızda şaiı 
ra tuzu bulunaurmak Wh ve ı:~ 
bir §eydir. 

tll' 
Mutfak 'tuzlarına .gelince; &ofta - •!1 

zuna nazaran daha iri taneli ,bu111P' 
bu tuzun aa, ıriliğ\ ve tw:ıululc )" 
biliycti aaııa 'fazla ~c:ilaulundan ~ 
]erde 'ln1Jlanıl~sı doğru l:ıir ft~ 
Çüriltü alış'ltın bir el bir kere :&yv:!l: 
"bulunca, artık tuzun fn.ila veya~ 
kaçmasına imkan lfOktur. er: 

Bu tuzlar fabrikada tamamiyle f i' 
ni ve sihbi §eraite uyU1arak. el ~~ , 
mcden ve tertemiz lllr §Ckilae haıır~. 
'makta olduğundan fiyatca olduıu ılj 
bi, 'Sıhhi balamdan .rla diğer tuıl~ 
ktyas kabul etmezler. Bunun i9tı d~' 
hassa kadın karilerimizin narar1 tille 
.katlerini tuzların bu hususiyetle , 

eelbeder ve kendilerine c.idacn JJluıce; 
mel olan İnhisar tuzlarmı taV11iye e 

iz:. _./ 

Fransa da 

Yeni bir silaf1 
f 

deposu 
bulundu pdC ı 

Paris, 14 {A. A.) _ Gucrlıı ~· 
Puy de Dome na.lıiyesi hudutıs.:rı d~, 
Unde mühim bir silah deposu JJlC~, 
na çıkarıldığı emniyeti ıunwnb-e t "11' 
fmdan bildirilmektedir. DeJ>0'111 ree 
hassa Uç maklnelitüf enk ve 11irıle 
mermi bulunmuştur. ../ 

Daima yenilikler peşinde olan Sa
karya ı;inema&ı Müdüriyeti pek yakın

da, yalnız kenClioe münhasır olmak ü
zere: Paris Sergisi'ne ıait Fransada ya
pılan yegane filmi gösterecektir. '!Bir 
saat, hayran )ralan gözleriniz önünden 
Paris Sergisine :şeref veren 'harikalar 
geçecektir. 

smn selır_b olm11~ttır. -······ •• - .... .-........ --- ................ ----·· · -..ı:.:::::.: • .::.:::::::;1;;1 

ÇAGLA YAN' da '* nsilh: ''tılide krııliçesi )far,:1aıım knr 
deşi kont Atlıloneun kral lbnissaııdu z.iyıı 
Tel etmek Or.crc t şuhAll:ı rnbic;lnna 11iı1ı• 

cefti lıilrlll"ilil'Or. Büyük fedakarlıklarla celbine muvaffak 
olduğumuz methur rübaelcr 

MISIRLI 

Pavy0l11ar, ,gadp şcyler, ihtit&lar. 
fişek Uemleri, eğlenl~le:-... ifa lh tama
miyle size göstcrilece:ktir. 

Milyonlarca kimseler. bunu görmek 
için yorgunhıga, 11ıkıntılara katlanmı_ş
lar, avuçlarla para .arfetm"slerdir. 

Siz,. bunu, koltuklannızda r4:lhat ra
hat oturarak oüz'i bir para m.ukabitin-
de 6C}Tedecclaılniz ,. ~ 

• 1.cbistıınct;ı Owr.kof ıncru;ucnt fobrı 
hrnnm '3500 omclc i grev iliın ederek f11b 
riknn isg:ıl ~tmlşlerıUr. 

• Dnn T.ondnı bon;ııo;mdıı IJir Sll:'riiılll ı 

14 7.f>ı fmıık iken hugün borş:ıdıı bir Ster- 1 
Unıı 1 !"ı!ti5 ol:ırnk kllJ'iliilllll~lır. 

• tln:ıd:ı lnglliı - 'Yun:ın <'eıtÜleti ilün j 
nk:c;nnı rli'ilc 'C ılO c!: 'Kent 6crenerine l>ti · 
3'1ık h!r :ıkŞtJm zinıfcti vermi$1ir. 

Amira Cemal 
VE 

SUDANLI ZEYNEB 
ı8·l·l>38 par.ar ,gtlou ak~amı .sean.sl&nna baJ.)ıyncak.Jardrr. 
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df"dl •. l 
hı ını sa· 

kadınl a 
yapa.C'a'wtm. 

Sndat lıirnz sılolnnşlı. Fa'knt arka
daşını ·yaJnız bırakmamak jçin bera
be r gitmc15c karar 'c.rıdl. Locada o
tu rnn kadın , 'kızıl tırnn'klı ellerini 
uznlfü'ak; g arip bir frnnsızca ile oıı
i arn ; 

ilo gC'idint7 .. sıkıııtıuan bunalı-
''orduın - de di - l\lısırcla.n .geJdif,iın
;ıPn lY•ı I. konuş111ğuııı ilk Türkler siz 
n laeP ks1111z ... 

8 edatla, ·t\nti ı ;rnı;aya yerleştiler. 
Şampnnyatm· ısmıı'rlrını'lı . Geniş ağıı 
ıı 'kn<lchlnde 1köpü ren bn7.l n içkiler. 
vuı n ; yavnş tesirini gUst-cı·meğe baş
ııyıoıvtu . 

]\:rndis tn\ Mısırlı bir 'JlUŞnnın dul 
'kaı·ısı cltye prazante -etırm ı.·e 1sıniniıı 
Ayşa. olduğunu söylfye.n kadro Hal ar 
kaclası iribirine düşman etmeden, 
çi leden çık artmak ıflın1nin üstndn·dı . 

Sedada toehe sUm eder.ten, . '.a.clnin 
kol.unu okşuyor. birinin uzntUğt ye
mişl nlırJH~n. ötekinin sigarasını is
t i~ ordu . . Fnknt ned~se Sedat. bu ka
drnı da hn enclılen • ı;örmüş olmanın 
''" r,li ğ l bi r tc vcffuk hlssiJe bu iltifat
l n rııı s:ıd rrn kendis ine münlrnsır kal 
mnı:;ı nı ls tb·orrlu. Küçlik lnrndn. daki
lrnlnr çok 1a t11 ve nPŞC' li geçiyor. va
ktt rlrı ınllt!:'mndiycn iler1h".Ordu. :\a
C'l. trı rkçe: 

- B ura dan çıkıp 'haşka bir yere 
~it~c'k nasıl ı0lur? - d aı -

Rf' ı'l nt. 
- H l bi r e ahı ,g(}rilp dışarı 

Ç:J ,ıılım dn dü ünürUz .. - diye cc\•np 
ve rdi. 
Pıır.ıl a r SNlndm cüzdanında idi.. 

Şiınrli hPıı:w ~ö ı:ın~c kalkışrrsnm, 
lı<' niın ıneı=ı;.ıliyrtlmd<'n istlfar1e e
dc rC>k. Avşa. tıc hcnclcn çok meşgul 
fll tıcn lt .. nn l ı;ı l Nar-iye 'hRYl\1e ede· 
riııı . l'liyc ir;1ndfl:n söylendi. 1e ge
ne tnrkçf' -ola"rnk n-rlrnilnşma: 

- Nnri nınım nın aHındR.'ll ıil'üzclam
mı sa n a vprerreiın. hesabı sen gör, 
hP nlm basım ek nğırla~tı. 

D"cli. Nnri. !mdınn rnrşr parayr 
VC' l'<' 'l nd anı t ın rmı tnkmahilmesine 
s t>rb olaC'nk bu tcl{llfl memnunlyet
h.' k:ıhu1 Mti. Ye, masnnm a1tmdan 
nın i c·ü?.dnn. ·aciııln cllne:ı;cct1.1'ap 
u~1 lılJ ~ lerı ıw · mC'mnun o1an Sedat, 
i c:-!t{'"l\1{' ı:;i ni biraz da::ha ıraklaf;tırdı. 
:\, cl . >5r nr.('mı tnvrlle garsondan he 
ıı n ,. ... .... ~ .- ı lı• . ~nnrn ı:ı.1ı:;Jdn rüzı'l.nnı 

il"'" ı •· ı 11· ' i'" li:"• lık 11y,nt.t1. Yr .ista-• 

coıdru':ln bir daha ısefere dam gü?.e1 
ıir ~e ilde lınııdnnmış ı01onu;ırn~ Js
tcdlğıini öyHye.ı'Clt gar.sona :atıp uıt
mağa aşlach. !Bu :si:lzle.r.He. Mısırlı 
kadına bul'auın müdavlmlcrlndeu ol 
clu ğunu anlatmak ıistlyordu. Fnknt 
Ayşa. oralarda değildi. süzgiln glız
lcrile Sednıla bakıror. elle doldur
du~u ndelıileri birlbiri nrkasrndan 
<.leWknııltva sıınu,·ordu. 'Sedat. glttlk
Qe 'fflnoln°Şt1ğım, dilinın :ağuln~ğmı 
hiss tllğ1 halde, roarledemiyor mü
tcmnt'lhren içiyordu. Nacf: 

- ~ırtı'k s'ldebturiı. 

Dt>Cliği -zmnnn Sedat yerinden 'kal
lrnmadt Ye başını mmmya ıdayryn:rak 
lıorlnmağn başladı. An,ın., hlr yılnn 
ı;:-JW lovrılarnlc nynğn .kalktı. Ta ham 
mut .odtlmcz bir bakısla Naclye 'bn
karalc 

- Seninle yalnız Jrnlabilme.k için, 
arkadaşını şampanya ile .uy:utfum. 
- dedi - llny.d.t otomolıHJe ibir tloln
şalırn. 

..N'nci Jrnlnklnrrna inanamıyo~du. 
Höylc lllr otomobil gezintisi :harllrnl
fu1c hir n.nstt. JloT"Jamağa de":ı.nı e
den Sedadı b:i:r.an acıy:arak baktJkt.an 
sonra adının Jt.oluruı girdi ~,e bar
dan çı.ktılnr. Ka,plan derisi mantosu
nn lfylce blltilnmilş olan .A:!"s;a. N:aclyo 
$ Olru1aTnk tnkfiile;dcn tıfrlnf işaret 

ctU: 
- Şunn binelim, ne g'ürel. -Y<'PYe

ni ! - 't'leai -
Araboyn ntlndıln.r. Güzel kadının 

yıımusnk kUrklcrtne haşım d.aramış 
olan NnC'.i. M e ta kcnılinılcn .grc.miştl. · 

mr snat kadnr .,sitiller~ Bir .ar.alı 
fi.>~· sigar.asını atmak için pencer 
..rj a~t1. Elini d~arı uza.tt.1. Tekr 
pencereyi kapatırken. bileği ne ba 
ı. : 

- Eı·&·n.b! - diye bağırdı. ~ümri.i 
lU bileziğim düşmüş! .. 

Darhn.l otomobil durdu. Naci aş 
ğıy.a indi. Kibrit çaka.tak y,olu ar~ 
m~a haşlad ı . Genç ılcadrn da :penc 
rcılen l>nşmı uzatmıştı . 

- Biraz daha geride düştü galib 
diye seslendi. 

• 'ad geriye doğru giderken, ot 
ımob1Hn kapısı :ya.Taşça kapana. T 
lUkl; arn n. arkasından '5{?Ytan kov 
1ırormm; gib1, gt11;dcn 'kayboldu. • 
cl. 11.'fnnaaı. Sendeledi. 1Ce.ranltk r 
hın ortftsınaa, ~Untle ibrit kntu 
kalnknlmıştı. Fn1rnt birden .aklı b 
şına geldi. Uı:;tnhkla 'hazırlanmış b 
:trileyo kurban gittiğini anlndı ~ 
:'!ini cebine nttı. 'ÇantBsınm ·yerin 

;yc11l1r cslyortlu. Naci, nr1m<iaşını, 
1nttlğma mr. tabldot paralarmın u 
ıtnğuna mr. yoksa ,gecenin bu s8'it.i 
ele ve so~u.ktn, yolun \Ortasında k 
dığma .mı ~o.naca.k.tJ! 

BJr .ağacın dibtM otuırdu y.aluı.61 
k.aldrr(h :rıe bekledi. .Sabaha -
ge.çon bir ıkamyon, çene.hırı lblr.Tbt 

e çarpnn .Nncly;t ıŞelıre i.r.aı. :Sn 
n.lt.ıd • :na kıla nnsiyonda 
odaya 'l;irfüği azman, ~edat ona b 
'Ştm1a 'bnlrnrnk -arkasrn1 döntlil . T 

ıo ıtnr.lh't,pn sonra ''yaptŞlltJar .. bir 
h1r1erfnden ynl-Chlnt'. 

Leman Karaman Oğlu 
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r,rı pu a Il ,gcıı" oı kek te.şl:ı l <euı

~ • ~ H:ı , I• ou ...l ay, Lh cr"°'&ıı c 
I.ı.ı \ . Hu " ·ı t ş valye yürüı ::ıc~..'.! 

l 1.ı..rı &rcJa Bı.ı )Cr onları t.ır 

ı · ... c du d l tarak şöyle dedi: 

Mct:divcnin -altından korJrunç bir ses 
cevap verdi : 

- Cnla.n örmcdık bile! 
Deh§clinden, sesini .alçaltmay.ı unu

tan hademe bağırdı! 

m nacak <Ora.dan d dama çıka.cağım. 
Bundan sonra, sizi de ora>-a sekerim. 

Ba.§ka bir :zaman olsaydı, Korinya.n 
bu tekliften muhUkak ati ürkerdi. Fa.
kat dedik ya, dehşetinden bir y dü
şünerek \.·aziyette dcğlldi; Raskas. ra
hibin geniş omuzları il.zerine ~ıkt:ıktan 
sonra dama tırmandı ~·e oradan eğile
rek eöyle -dedi: 

- : ı 3yol.:1, SİuC söyli:, et cklcı im 

,, r J"aknt ~·a\•nş ı.onu~lım .. 
J\mtray sordu 
- .:e d.yc burada konm-·alım~ 

-· Bunü zc söyliycccğim. Fak:ıt 
h • \ '\ 1 ~unu bi!in ki., mn..t-

r bum.da bu binada il~a 

n 

Durtt'l. Bu no~tnya rnıcın ıbı
r t • · 'nu nnl. y. ~a~sınız. Sintii ba
n ı r• · ırtc din de. ı=u:m söyJiyc~ :m 
hi. ~· ni l.1i~·on 'k:.'.J'd'nr1ine r efaknt ct
m 1 1 . 1 Mdi ncf. imizc karf ı bir d i-
iım J 1 rt"k \'C bı mm N'U!Sllll görd''k. 

ttl 

r tı · ıra ak !'-Ordu : 
ıl ?. Ne demek ti~·.ortunu r? 

Y ı ·!1 trrri t ik, n.:rknd:ır:lar \ 'C 

' t mır:ı k tıpJ:ı 21 di ciı C'r 
u öl ·: n·cl: is!.cdik. 

' , )Z b 7.1 1 

t R\"il za~"nt!n canlı b ir lıicnb m ..... 

cı kek h idd..,tle mmldrd !-

ne d<'mrk i tiym su:u ,z? 

u ~\~cm k isti'.\·ötllm : Tn n
' t-

- Nasıl görmediniz .'.' • .Aıı1ağıya in
diler!. 

B tr.an, et.rafı korkunç bir süklinct 
sa· ,,ı, sonra Koriny:m dehşet içinac 
kekeledi. 

- Yukarıya ~ık{)'orlar! 

Raskas bir .kapı gördü \'C bu lt8.:1Jı

yı açtı. Nereye gidiyoreu! Bunu ken
disi de bilmiyoodu. Son bir hayat sevk 
tabiisi ona otoma.tik hareketler •aptı

rıyordu. Ka,pıcian iceriye girince tavan 
arasındaki odn.lann :birisinde bulundu
ğunu gördü. :Korinyan düny.a.yı verse
lcı·, zeki Raskasın pe~inden ayrılamaz. 
dı . O da içeri.ye girmisti. Rnskas cna 
bir işaret yaptı ve bir hamlede. kapıya 
ikı iic; ağır sandık dnyadılar. Tam vak 
tivdi. l\npı da şiddetli bir darôe duyul 

du. 

Rnskas, 1lCyccn.nmdan titriyen bir 
scs1e 

-- Dostum. dedi, cUbbenizi bana ve
rin . 
Dehşetinden düşilncmiyecc.k \'aZiyct 

te bulunan 'Eorinyan a hiç tereddüt 
e~mcdcn cevap verdi: 
- l~! 
Bu odada her nevi eski e.~ya vardı. 

n :ı.skns bir'lrnç anr 'iskem1eyi birbiri
nin Uzcrine koydu ve rahibinin clib 
besini ibunln.rın lizer:ine ·yer:Ieştirdi. 
Pencereden su.an ay ışığı altında bu 
cübbeli ·slremi~ler kO'rkunç bir haya-
1..:rt halini nlrn~tı . 

Rnskas rnın!dndı: 
- Bu hayalet, onlnrı. en n~ağı bir 

d r.kikn durdurur ya! 
~pmn, üzerfoc müthiş dazıbcler ya 

ğıyordu. Korinyanın ayakları artık 
tubnıuyordu. Rnskns onu en yakın 
penoerqye doğru itti \'e: 

_ Dostum, dedi, -0muzlarınıza tır-

- DoStmn. biraz sonr.a. bu haydut
lar lta.pıy! kırarak ilzcriniı'.e Mldı.ııa· 
caklar. Onları kam datbclerlle, yum. 
ruk rbclenle, ayak .aaroeıe.rne kar· 
şılayacak ınıı. Onl n kaçmı.cağmıza. 
emmim. Bunann onra. a.btilıı beltle:r
sin'iz \'e ro.hnl. rnbat ağı~· inip, beni 

evimde bulur -ve ftöğUt:i' mılatJrsımı. 
Elveda, dostum hiç korkmayın .. 

Korinyan inledi 
- Ah! Sefil! 
Rnskas ortadan kayboldu. 'Korinyan 

be.şım elleri nrnsmn aıaı Te bC".men ka
pıyı aı;U> kendisini d<!rlla1 'boğaZlntmrı 
nın "\aha hayırlı olup o1mayacaı;mt 

di.ışünclU :sonrn, olduğu yeme tlönmeğc 
başladı. Daha sonra da, ne yaptığının 
farkında olmadan. oaaaa koşmağa baı; 
tadı .. Tam bu Slrada. hn.ydutlnr kapıyı 
kırmış1ardr. 

xxxvn 
FDôRIDFJKI ZIYAFE?. 

Bu başlayan cumartesi günüyle er. 
tcsi ,günU atlayarak. kralın ka:rde.ıi 
G<>stonun, birkaç dostile beraber, kar-

dinalin Flörideki ikametgahına )Ilısa
fir geleceği giinün arif esine yani paznr 

gUnü akşammn geliyoruz. Anlattıcağı 
mız hndise, saat on bire doğru \"uku 
buluyordu. 

• Evveli, Rişliyönün ikamet etmekte 
olduğu Ruayal meydanındaki b1nnya 
girelim. Filhakika, Rişliyö, kralla An 
d'Otri~e söylemiş olduğu vechile. cu
martesi gününden itibaren, kardinal 
sarayına yed~5meğe b~lamıştı. 'Mu
hafız1arı, bu mnıı.zzam ve mm:tmtan 
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- 292 -
A. H. Z. S. I. 
Orta l>oylu, orta bün)·eli, gene bir zat. 

Hııyııtıa gayeniz, iyi 1ıcçincJirecck oldukça 
rnhot yaşatacak rnsıtııyı bulmaktır. Şöhret 
gibi şeyler ı;izi ikinci derecede alakadar 
cclcr. Kabiliyetleriniz hııkkınrlaki hüküm. 
lcrlnizde zaman zurnan tercddü<le düştü. 
silnüz vakidir. Çnlışnıaktan yılmazsınız, 

lıir işi sonuna kadar 1ıötürmckte zorluk 
çekmezsiniz. Tanııımcıı uysal değilsiniz, 

rakııl çok da inatçısınız denemez, Lobialı. 
nız tahakküme miiteınnyil olmakla beraber 
uysal olduğunuz vııkltler de az değildir. 
Yaşınız 20-25 etrafında olacaktır, yani her 
halde gençsin iz. hlerue dikkat bassanız, 
pek kuHelii görünmediğinden yaptıkla

rınızı .tekrar kontrol etmeğe alışmalısınız. 
lirnumt mnllımntınızı da artırarak şimdL 
Hk sizin için memuriyet daha uygun olsa 
gerektir. Diğer düşünceleriniz hakkında 
bir müddet :.onra tekrar müracaat edebi-
lirsiniz. 

- 293 -
l'. E. R. 38·83: 
Tayyare piyangosunda hangi numarala

rın kazanacağını grafoloji ile bÜlmağa im
kıln yoktur. Bunu, belki falcılar Üzerlerine 
alabilirler. Grafoloji ve grafoloji sayesin 
de insanın kusur ve meziyetleri, tabiat ve 
karakteri tayin ve tcsbit olunur. 

-29t
Fatih M. Tavil: 

Gene, şişmanlamn#a müstait bir bün-
ye. Karakterinizin en büyük Yasfı, elinize 
geçen hrsat ve veo;ilelerden nasıl istifade 
edeceğinizi hakkile tayin edememnizdir, 
mesela tutumlu olın::ığa ihtiyacınız olduAu 
halde elin ize l(eçen paranın büyük bir 
kısmını sarfcder, ve az masrnna da iktisa
da riayet etmek istersiniz, halbuki para e
linizde iken heyeti umumiyesinl nasıl 
kullanmak icap eıti4ini başlan düşünmez
siniz. Bu misal, hayatınızın birçok kısım
larında secen haıliselerin bir örnciıidir. 
Pek uysal da dt>ğilsiniz. Sanılmtsiniz, bu 
samimJyet sizi kola)•lıkla IAuhalili~e sev
keilebilir. Ameli işlere kablllyelinlz pek 
rozta görünmemekleıllr. RaşJ:tdı~ınız bir 
şeyi bitirmediğiniz ôalma vaki olııhillr. 
Hey,.r:ınlı şe~·Iere mrr:ıkınız ve nlakıınız 
\'ardı. Dir ilefa d:ıha mfiracn:ıt ediniz ve 

Cevapları veren 

·Profesör Sanerk 
Gra:oıo:ı ve Grafometr; 

mUte :assısı 

bu yazdıklarım hakkındaki düşüncelerini
zi de bildiriniz. 

-29:ı-

.u. S. M. No. 183-183; 
t;zunca ve orta boylu, genç, ortaya ya

kın bir bünyede. Açık ,.e iyi kalbli. Yal
nız biraz mütcreılıliltir. Hay:ltla fazla tec
rübeniz yok. Oikkaliniı iyiıJir, faknt ılalıa 
çok kııvetlenehilır, bu iıııkfından istif:ıcle 

etmeniz gerek. Uugüııkii ct>ıniyet haHılı· 

nın icaplarına uymanız pek kola~ dır, fa. 
kat henüz bu hususta eksikleriniz vordır. 
ı\mell işlerde kolaytılda muvaffak olabile
cek bir istidaltasınız. Uysal olmanız da i· 
yidir. Umum1 mal(ımntınız1 ela arıtırnrak 
\"C tavsiyelerime <le dikkat ederek hal at
ta mıtvaffak olmanız pekçok mümkündür, 
muhtemel olan da lıuı\ur. 

-296-
Tak~im. Ayyrl<iı: 938: 
Dikkati iyi, ne yapacağmı düşünerek 

yapan bir kurakter. İşlere zor tarafındaıı 
başlamak ve evvelü zor kısmı bitirmek is
tersiniz. Yarın rahat etmek için bugün fı
zillmt,;je ve çalışmaAa razısınız. Hal at si· 
zin için (günü gününe) yaşanılan bir ~ey 
değil, bir bütündür. Bu kanaat ve teliıkki-
niz çok iyidir. Bir işin tcferrüatınn gös- 1 
terdiğiniz dikkat de pek şayanı memnuni 
yettir. Tahlile devam etmek için parm:ık 

izinizi, elinizin şeklini ve söylediklerim 
hakkındaki mütnleanızı beklemekteyim. 

-297-
Ankara A. Ç. K: 

Sol el ile yazmamışsınız. Tabii şeraitte 
yazılmış diğer bir yazınıza da lüzum gö· 
rüyorum. Tam bir tahlil için bunlara in· 
lizar etmekle beraber şunları da bildiri
yorum: Bünyece zayıf değilsiniz. Hatla 
dolgun vücutlu olmağa islidadınız fozla
dır. ltiyatlara bağlılığınız çok büyüktür, 

ahştı~ınız bir şeyi daima tekrarlamağa 

mütemayihiniz. Zekanız işlektir, yalnız 

yaptıklarınızı bitirdikten sonra kontrol et
miyorsunuz. B:ışknlarının size ehemmiyet 
venneleri icap eıtiğine kanisiniz, kendini- j 
zi beitenmektesiniz. Yaş1nızı isteklerimi 
ı<önderdikten sonra ı.öyliycceğim. Siz bun 
lara ne diyorsunuz. ? • 

-298-
F. S. A: 
Tahlillerim hnkk ınıta kullandıltınız 11-

' 

sandan dolayı teşekkür ederim. l>ikk:ıtini 
zi kuvvetlendirmek i~in takip edilecek bir 1 
çok yollar vardır. Bunlnn tafsilatlJc im sü- IJ 

tunlarda yazmnğn lmkün yoktur. Ynlııız 
size şunları bildiriyorum: ! 

1 - llir resimc, bir rotoğrar:ı kıı;:ı bir 1 

müddet bakınız. Gördüklerinizi nol edi- 1 
niz. Sonra tekrar ve daha uzun müddet 1 

Jıakın ız. İlk l(Örebildiklerinizle ~onradan 
gördükleriniz arasında farkı tayin ediniz. 

2 - Tabii ilimlerin tatbikat ve müşahe

de kısımlnrllc clnha fazla alakadar olunuz. 
3 - Dilhn:c;sa yuptığınız her işi bizzat 

kontrol elmt'l(c alışın ı. ı. 

Zekanız iyidir. Jin_valla mu,·affak olmak 
en hüyük hcdefinizdir. Söz dinleme vas
fınız da çok iyidir. Hayatta muvaffak ola-

caAınız da muhııkknktır. Bir ny sonra tek
rar müracaat ederıwn iz, bazı söyliyecekle· 
rimi o ,·akit anla1 ırım. 

- 299-

K. D. K. 0. Y: 

...... 

Gençsiniz, yaşınız 20 etrafınilarlır. Zeka
nızı kunetlendirmeı';fe ihtiyacınız \"ar. Cirl 
tli işlerle de pek alfıkalı görünmüyorsu-

nuz. Eğlence temayülünüz fazladır. Aileni
zin maddi vaziyetin in iyi olduğunu Ye bu-

na gü,·enınekle bulunduğunuzu lalınıin e· 
diyorum. Bu vaziyetinizi hic iyi bulma
maktayım. 

-300-
Kasımpa~a. O. R. T: 
Hayır .• Bu ilk sualinize ce;aptır. Hali

hazırdaki işinizi muhafaza etrut'niz, d.:!!.a 

rnll\•afıktır, bu da ikinci sualinize cevaptır. 
Yaşınız 30-35 dir. Bu da üç!i.ncü sorgunu
za karşılJkLır. 

-301-

Beyoğlu, T. O. K. Er: 1 
Dikkat ve hedefinizi Ye bütün varlığını

zı bir nokta üzcrinıle toplamış görünüyor· 

sunuz. Tahminime nazaran, birine fışıksı

ııız ve bu yüzden kendinizi kaybclmiş va
ziyetle bulunuyorsunuz. Soğuk kanlılıkla 

bir karar ''erebilmek için, muhitinizden ve 
size onu hatırlatan her şeyden bir nıiiddet 

uzak ya,nyınız. En hü,·ük ıstırahtarm en 
müessir ilacı budur. Unutabilmek. 
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tindeki memurlar, kendilerine tahsis 
edilen bürolara yerleşmişlerdir. Bun
dan sonra, Rişliyö, günün iki üç sa~ 
tini orada geçirecektir ve kardinal sa
rayının artık canlanmağa başladığı 

söylenebilir. 
Fakat, meçhul bir sebepten dolayı, 

Rişliyö, Ruayal meydanını henüz ta,. 
mamile terketmek istememiştir. Bu 
bina birkaç zaman için, onun işine ya.. 
rayacaktır. Ve biz onu, demin de de
diğimiz gibi, akşam i1stüne doğru, 

onu her zamanki mesai odasında, geniş 
şöminenin yanmda buluyoruz. Vaktin 
geç olmasına rağmen peder J ozef ora
dadır. Çünkü kati harbin arüesinde 
idiler. 

Rişliyö acı bir tavırla şöyle di
yordu: 

- Evet, mahvE:tmem 18.zrm gelen 
prens, bana arzularını kabul ettiriyor, 
kendisini bir dost olarak dostlariJe be 
nim düşmanlarımla beraber kabul et
memi, onlara ziyafet vernı'!mi jstiyor. 

Peder Jozef de omuzlarını silkerek 
şu cevabı veriyordu: 

_Çocuksunuz! Sizin i<:inizde isyan 
eden şey, gururdur. Evet! Bu adama 
hala dost görünmek mecburiyetinde
siniz. Çünkü tali onu tahtın basamak
ları üzerinde dilnyaya getirmiştir. Fa
kat düşünün ki on üçüncü Lui ölilrse, 
Gaston da tahta <:ıkarak An d'Otrişle 

evlenirse, siz mahvolacaksınız .. Siz ve 
eseriniz, bizim eserimiz .. 

Ve baş rahip içinden ilave etti; 
- Benim eE1erim! 
Kardinal bağırdı: 
_Ah! Cesaret edebilEeydim! 
Peder Jozef, korkunç bir sükfınetle: 
- C"-esaret etmek lazımdır, dedi. ts--

ı:er misiniz size. doğru dürüst dilşiln
meğe bile cesaret edemediğiniz hakiki 
düşüncenizi söyliyeyim. İşte sizin ken 
dl kendinize söylediğiniz sözler "Ah! 
Cesaret etseydim, bir hamlede, hali 

hazm.iakı ve istikbaldeki kat'i hakımi 
yetimi temin etmiş olurdum. Eğer ce
saret etseydim. An d'Otrişin biltlin 
ümitlerini kırardnn. Eğer cesaret et
seydim, Gostonu matmazel dö Mon
pansyeyle evlenmeğe icbar etmeğe lü
zum kalmazdı. Eğer cesaret etseydim, 
Goston, Flörideki evimden sağ olarak 
çıkmazdı.,. 

Rişliyö, çılgına benziyen bir ses çı
kardı, sarardı ve birdenbire doğrula
raş dehşet içinde mırıldandı: 

- Susun! Susun .. 
Peder Jozef de ayağa kalktı ve sesi

ni katiyen alçaltmadan devam etti; 
- Eğer cesaret etseydim, yemek 

masasının başında bile G<>stonla dost 
Iannı katletµrirdim. Sonra krala, ha
yatına karşı suikast tertip edildif-ine 
dair kati delilller bulundu~u SÖ\']cr
dim. Ona, kendisini öldürmek istb·l'n 
sefilleri cezalandırdığımı söylerdim. 
Darağacında öleceklerini anlayan al-
<;ak suikastcilerin isvan ettikleri!"; ''e 
dö~ş neticesinde ölrfüklerini S0"'0 r
dim. t~te krala bunları söy'erdim ··e 
kral bana, yani kurtancrsma sarhp 
te~ekkür ederdi.. Cesaret etse~1d;'YI, 

iste bövlc yarıardnn .. !ı:te ~e11di l•e ... ~i
nize söylerli~iniz eı1'zler, Ri~livö! Ve 
b"n a ... !lt7..e eunu söylilyorum: Cesaret 
etmek lazımdır! 

Riı:>Jiyö !I01uvarak bir dakika süln't
netini muhafaza etti. Biran onun scılu . 

ymmndan bııcı'm bir ı:ey duvulrrı.adı .. 
3nnra, kı:ırdinal, od<ısmm ka11ılar'1I 

biraz arahdı, ve tek!ar kendisine ı:rü

lüTYtsiverck balcan peder Jozefin önüne 
gelerek bcı~k bir sesle ~öyle dedi: 

_ Ce<ıaret etmek istemediğimi Eizc 

kim !'f\ylcdi? 
Peder .Tozcf sakin tavrile cevap ver

di 
_Bunu istedi~nizi bilivorum. Dü

şüncenizi yüksek sesle sö•rledim, Gün
kü söz, arzuya kati bir şekil verir. Söy 

lemek hemen hemen yapmak demektir. 
Si..izle filiyat arasındaki mesafe, arzuy 
la söz arasındaki mesafeden daha kı
sadır, buna emin olabilirsiniz. Şimdi 
anlatın bakaynn, ne gibi tedbirler al
dınız? 

Bunun üzerine, kısa ve seri sözler
le, vaziyeti gözden geçirdiler. 

Rişliyö şöyle dedi: 
_ Lonjum.oda, müsellah, on iki ki

şi bulunacak ve bunlara Sen Priyak 
kumanda edecek, son ana kadar mese
lenin iGyüziinü bilmiyeceklerdir. 

_ Çok iyi. Ya Flöt ide? 
_ Flöride büyük bir itimat hüklim 

ferma olacak. Orada biı•kaç hademeyle 
yaverimden başka hiç kimse bulun
mayacak. 

_ Çok güzel. Saat kaçta masada bu 
lunacaksınız? 

- Öğle üzeri. Sen Priyakın sa~•· 

b ·de gelmesi 18.zımdır. 
-- Bu işi ben üzerime alıyorum. 

Dii!c d' Anju ka<: misafirle gelecek? 
_Üç veya dört. 
_ Kimler olduklarını biliyor musu-

n .. ~ ? . , . 
_Bunu öğrenmek imkanını bula

m·ıdım. Fakat Sezar dö Vandomla 
kırdeşinin orada bulunacaklarını talı-

• min ediyorum. 
_ İnşallah öyle olur! O zaman mü

kemel olur. Evvela nasıl harekt ede
ceğimizi tayin edelim .. Tam öğle üzeri 
masaya yerleşirsiniz. Ben de öğle üze 
rı Lonjumoda bulunacağım. Sen Pri
yak emin bir adamdır. İş kolaylıkla 

halledifocektir. Sen Priyak eve gire
cek.. Misafirlerinizin bulunacakları 

salona bitişik odada, adamlarile bera
ber yerleşmesi için tertibat alın. Adam 
lar, sizin bağıracağınız, bir söz üzeri
ne ic;criye hücum ederek işlerini göre 
ceklerdir. 

Binaenaleyh, sizin yapa.cağmız ye
gane ~ey bu sözü bağrrmaktır. Bu ke
limenin ne ola.cağını tayin edelim. 

- Bunu siz tayin edin! 
- Saat biri çalmasını beklersiniı. 

Bu andan itibaren Sen Priyak oradll
bulunacak ve bekliye<:ektir. Siz de 
İsayı kurtarmağa giden kuvvetli ,.~ 
cesur adamların ba'hrd1klar1 bir sözt1 

bağırın. Tanrı böyle istiyor!. 
Rieliyö, kendisini hakimi m.utıa.lc 

kılacak otan bu sözü iyice hafıza.sına. 
nakşetmek istiyormuş gibi tekrarla· 
dı. 

-Tanrı böyle istiyor! 
Tam bu sırada, sadık hademelerdel1 

biri, ha.fifGe kamyı vurdu. Rişl(yö sa· 
rardı ve vahşi bir mücadeleye haztf" 

lanmış gibi vaziyet aldı. Peder Jozef 
gidip kapıyı açtı ve sakin bir sesle sot· 
du: 

_Ne var, dostum? 
- Aşağıda bir asilzade var ve }Jet 

ne pahasına olursa olsun kardinal ıııı.ı· 
retlerile göıiişmek istiyor.. • 

A~ ~~ alq3~;, Duş~ dö .Şe\1· 
rözün ikametga.Iımm bulunduğu se~ 
J '"'""" sokağında garip bir falaire 
vardr 

··re• 
Burada şunu söylemek meobtl11-' 

. ·\IS. 
tin deyiz ki bu dar yolun yarrsı, ıhtl .1• 
ettiği birkaç güzel ikametgahı~. ~i· 
ler mahallesi, harap birkaç küçul< 

aı<· 
nasile de, halk mahallesi olarak tel ·tf 
ki edilebilirdi. Bu fakir evlerden. ~1,; 
tam Şevrözün muazzam ikametı; .... 
karş1sındaydJ. ,

1
,. 

Saat ona dogru iki erkek bu IJltl~~r 
zam binadan çıkarak ve eski ahba.Pıcs· 
ribi ko1kola girerek Sentonore sO 
ğına doğru çıktılar. 

İçlerinden birisi şöyle diyordu ıı.· 
- Marki, bizim bahsimizi unutrıl 

dmız, herhalde, değil mi? 
Dığeri de şu cevabı veriyordu: ... t. 

Am t h . . J{O". _ a yap mız, a, azızınt Siı' 
Bunu unutmama imkan var ını? .. 0e 
meşum kardinalm penceresi önilJl 
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l6a )ıf 8439 bila M ve N KS 20 K 62 LD ipliği boyalı P. Mensucat MKN 
~lllvl{ ~~9/60 M ve N KS 1445 ~ 5~ G 1~!7 .. L 96 :KD M~tfak taknn~: 
("e~ anızlı demir ızgara kepçe vcsaıre ıhale gunu 7-2-{138 M.KN 10213 bıla 
,.l{s İ{S 288 K l40 L 54 KD demir sırlı mutfak csyası MKN 10153 bile M ve 
'4 >ıt 1~5 R 143 L 60 KD Yaprak halinde sigara kağıdı 4 sandık ).fKN 101M 

•• ~it '>e N KS 629 K 721 L 75 KD defter halinde sigara kiı.ğ.dı bu eşyalar 
~3 ~!arak satıiacağı ve İnhisarlar ambanndadır. MKN 736 MM 16000, 
\~ l(s Ve N KS 153 K 500 G 249 L 49 KD sargılık kağıt ~fü"N 2236 bila M 
~ l\ 4 145() K 31 L 57 KD hurda demir MKN i40 AGF A 1918 M ve N KS 
~w~6 L 84 KD sun'i ipek ipliği balyanın üzeri A CEFA dır MKN i39 
l" l36 M ve N KS 87 K 139 L 87 KD asbestos numunelik MKN 8450 K E 
ıııı.ve~ 
~~ l<S 101 K 277 L 73 KD Taba bette müstamel hulAsnlardan kmakma 
~ Ö5 ~trar.sit olarak satılacaktır. lha le günü 9-2-ll38 MKN 9 76 bila M ve N 
l~~ /\. 47 L 45 KD su geçmez hale getirilmi§ mamul çadır pamuk Mh'N 
8s14 l' B C 916 M ve N KS !IK 700 G 210 L 23 KD yün mensucat M:KN 
~~~'El 17'?1 M VE N J{S 36 K 89 L D boyalı merserize pamuk ipliği 14.24 
~ı ı. 9861 D D M blla No. KS 45 K 97 L 50 KD Köaele parçaları MKN 
~ 8S~ G E 2219 M VE N KS 16 K 500 G 489 Llts KD dolu sinema filmi 

lJ ?-.!. l O °P' U M 1/21 KS 89 K 37 L 3 O KD Mi\ltahzar sulu boya MKN 8869 
~~ ~~21 M VE N KS 451 K 199 L 31 KD müstahzaratı ıınaiye ve kimye
~ bil/ 9887 bili. M ve N KS 2500 K 110 LD Köhne Adi ciemir pvt MKN 
~ltıı il lıf. ve N KS 3200 K tahı:ıini 115 L 20 J{D köhne demir adt r.ıakine 
..... ~36 b~rık lstinye muhafaza nezare tindedir. İhale günü 16·2-938 MKN 
t ~e ~ 1~ M ve N KS 41 K 500 G 200 L 21 KD Şark halısı MlKN 10037 bili 

2rı l\t> 5 K 27 LD yer ':eçesi MKN 2068 bili. M ve N KS 5 .K 490 G 246 
~ ~~ lCuttUyU ya.atık Mh.'"N 3221 b iln M ve N KS 51 K 585 LD Lastik ka-

lstaobul Nafia MUdUrlflğlludeo : 
25-1-938 Salı gilnii ~aat 16 da lstanbulda nafia müdürlüğünde !811,57) lira 

keşif bedelli Büyükdcre hava yolları devlet işletmesi tamiratı açık eksiltme
ye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri, 

proje keşi( hulasasiyle buna mütefeni diğer evrak dairesinde görlilecektir. 
Muvakkat teminat (61) liradır. 
lst.eklilerin en az (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden 

almış olduğu vesikalara istinaden 1stan bul Nafia MlidilrlüğUnden eksiltme ta
rilıinden bir hafta evvel alınmış ehliyet ve ticaret odası vesikalarile gelmeleri. 

(27) 

lslanbul Nafıa MUdUrlilğOuden : 
25 - 1 - 938 Salı gUnü saat 15 de lstanbulda. ııa.fia müdürlüğünde (1600) 

lira keşif bedelli Yc§ilköy hava yolları Devlet jşletmcsi mtidlriyet binası ile 
hangRrlarının tamiri nçık eksiltmeye konulmuştur . 

Mukavele, eksiltme, bayındıı-lık işleri gen~!, hususi ve fenni şartnameleri, 

proje, keşif hulasnsile buna mütefcrri diğer e\Tak dairesinde g<>rülecektir. 
Muvakkat teminat (120) iiradır. 
lstcklilerin en az (1200) liralık bu i şe benzer i8 yaptığına dair idarelerin

den almış olduğu vesikalara i.:ıtinaden İstanbul :Nafia )füdürlüğünden eksiltme 
tarihinde11 bir hafta evvel alınınıı.;ı ehliyet ve ticaret odası vesikalarile gelmcle-
rı. (28) 

ıstanbuı Belediyesi ·~' ilanları . ' ._ ' ~ 

Vesaiti nakliye rüsumundan olan borcundan dolayı haciz allına. alınan Fiat 
markalı ve 1318 numaralı hususi otomobil Kurt.ulu§ Tepe üstü Kurtuluş gara
jında. 19-1-938 çarşamba günü saat 11 de açık arttırma ile satılacağı ilan olu-
nur. (260) 

~-------------------~ Vesaiti nakliye rUsumundan olan bo ı cuncıan dolayı haciz altına alınan Buik 
markalı ve 2331 numaralı taksi otomobili Üsküdarda iskele meydanında sabun
cuzadcnin dükkanında 20-1-938 pcrşemb e günü saat 14 de açık arttırma ile sa-
tılacağı ilin olunur. (259) 

ISTANBUL HARiCi ASKERi ·: 
KITAATI İLANLARI 

~ bira 2163 bila M ve N KS 1420 K 94 L 75 KD adt ağaç gaz sandığı MKN 
l ~ ~ lı( ve N KS 7 K 67 L 50 KD 2 adet yün aeccade MKN 9095 Fiat M 
~~ biı· 31C 500G207 L 21KD otomObil için demirle mürettep ipek perde MKN 
- ~ 7~ lı( Ve N KS 10 K 500 G 51 L 85 KD iki adet Aark halıın MKN 8172 
~ .\. 13 1<s 15 K 000 G 68 LD sun'i ipek ipliği ihale günü ı -2-938 ?.iKN 6451 Kor merkez bidikleri hayvanatı ih· 
~ .. ~ 2 lıl VE N KS 21 J{ 900 G 57 L 6 K D yün önne fanile aade M K N tiyacı için 100 ton yulaf kapalı zarfla 

Her bin çiftine tahmin edilen 490 
kuruş olan 22000 ile 28400 ~ift kundu-

~ ı_ıt il A 132 M VE N K S 47 K 900 G 487 L 19 KD mUbayaa edilecektir. İhalesi 28-1-938 
)( ~2 6rıne fnnile ve don ıa de M K N 6438 C Y 747 M Ve cuma günü saat 16 da Çorluda kor sa-

ra kapalı zarfla satmalınacaktır. İha
lesi 4-2-938 cuma günü saat 11 dedir. 

!Jk 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
tuplarına birlikte ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ko. na Yerme -

\>e ~~ ~ l( l( 698 L 78 K D de mir ç i v i M K N 2040 bila. _ tınalma komisyonunda. yapılacaktır. 
3&J ı.; ~ S l l< 5UO G J23 LD işlenmiş sünger MKN 2110 H O z, A DM 54 M İlk pey parası 375 lira olup şartname 
~ ~ 2o: K 530 G 313 L 17 KD !pek potin bağı MKN 9885 bila M ve N KS · · ve evsafı görmek istiyenler her gün 
~ ~$ 372 ~D Beygir kılından hayvani tımar fırçası MKN 9 86 PARTİ }[ VE İstanbul leva1.ım amirliği salınalma 1 
~ t 2 ll) 1<~49 L 28 KD Boyalı d~mir k~a~ı MKN 9 83 Parti M ~e KS 135 komisyonunda görebilirler. Talipler ka 
ı~ 'lf. ÖUl dan hayvan torbası ıhale gunu 21 • 2 • 938 MKN 1301 nunun 2 ve 3 cü maddelerindeki bel-

~ bila l.t ~ KS 199 K 79 L 82 KD ya pı§tırmaya mahsus nebati ı.aınk MKN gelerile birlikte belli gün ve saatten 
~ ~Ss ~ 39 ve '.N KS 60 K 82 L 39 KD Prezervatif MKN 752 P C ll 8S829/ 30 bir saat evvel teklif mektuplarını ko-
?s1 27~36 3 L 13 KD lop halinde yere sermeye rnalısus lastik MKN 8173 misyona vermiş olmaları. (696) (254) 
~Q: il ~/l-3 M VEN KS 297 K 500 G 60 L 51 KD adi demir çivi MKN 
'~Oo fiat lO~ 65 M VEN KS 33~ K 69 L 19KD petrol bakaya.sı petrol MK 
llı~r !lo9s ...... 13 M. ve N KS 69 K 50 LD kısmen kırık otomobil §asi aksamı 
~al!t~p Ya ıat M. bil&. N KS 5 K 236 L 41 KD otomobil için deriden mika ile 
l~ ~ıııcıarı. n ~rde MKN 9096 Fiat M bil&. N KS 25 K 63 L 70 KD Karoseri 
~ \t 3 ~ \1~ Se~eveu otomobil ön camı ihale gtinU 23-2-938 MKN 1859 M C O 

'ı >ı.e ~ l\s tnN ks. 30 K 49 L 61 KD levha hali~de cillı..lı bagalit .MKN 133 bila 
ıta ~allsara ahallınde tartılarak ve parçalandıktan sonra demir kazan hurda
~ 67 l\ ~da ve muhafaza nezaretinde MKN 581 R G 37-1013-1/2 M ve N 

~ ~ ~ ~ ~ G 221 LD pirinçle mürettep demir çanta ağzı Mfu'l 9180 F 109 
~ ~116\>13 l.t \'El<S• 35 K 92 L 29 KD Las tiğc batırılmış P. mensucat MKN 9179 
~ ).{ \~ :N ~ '.KS 29 K 4 LD lastiğe batırılmış P. mensucat MKN 731 E 
ıo 1 7a2 t Z Ks 307 K 107 L 51 KD sade pencere demir ispanyolet takımı 
~~ \t V~ N70 M ve N KS 24 K 162 LD Pirinç anahtarlık MKN 733 H M 
~~25-2.93 "),{ KS 22 K 76 L 22 KD sade pencere ispanyolet takımı ihale 
~ t ~ 

96 
KN 82 2 bili M ve N KS 4 K 600 G 89 LD sade deri bisiklet 

1~ ~ ~ 1 l8 E V 5288 M VE N KS 168 K 662 LD ka.aarlı P. mensucat 
;~6 ~~ 2-~~0 INCILt ~066 M VE N KS 55 K 736 L 20 KD ipek mensucat 
~ ~ C \V 440 

12/A M: VEN KS 8 K 300 G 47 L 14 KD kloroform MKN 

leri. {69i) (211) 

~l Q \V 
4 

/ 42 M VEN KS 32 K 188 L 43 KD İyodür dö potasyüm MKN 
;\ ~ 4690 }.{i0, 42 M YE N KS 16 K 56 L 83 KD İyot bi süblime MKN 2341 
~ l{a 41 l{ VE N KS 60 K 72 L 49 KD Ağaç hurufat MKN 5529 M F 12 M 
eı ~l) ~tır>a ib ~l L 74 KD ha§arat öldUııneğe mahsus mevaddı saire ile mü
~~ 6i aba tna a e gUnU 28-2-938 MKN 9103 MSAA M blla N KS 714 K 151 L 
t ~ l. ~ k~Ulattan cilasız boyasııdemir lama MKN 9109 bila M 10 N KS 
't.~ ~ ~~ ltaın ağaç demir alUminyom mamulatından meşrubat muhaf a1..ası
~~~~~~Ve Sa"ı>et şeklinde bir nevi dolap MKN 9110 L T D/S T I 275 M 'VEN 
ı-'I\~ 91 :SOO G g~tn tUrkçe dolu gramofon plağı Mfu~ 9115 J B 8704 :M ve n 
~t ~ l7 ~ C l:54 L 6 KD porselenle m Urettep galvanl:r.li pirinç kapı çekeceği 
tıt:_~ v tıt.,, ~/1~·:5/8 M VE N K S 5 K 100 G 55 L 12 KD Köseleden vo-
1~Ç)bie ç~il§ı 7901 A 4 M ve N K S 3 K 200 G 288 ı, 23 KD müstamel ipek 
Ol) lt.I) l ıç ve dr M~ 9093 fiat 1013 M VE N KS 145 K 295 LD müstamel 
~~ ~~rnl>ıtta ~~:ğlastiği :MKN 8197 MM 275566/5-7 M VE N KS 29:) K 91 L 
:"Qı 1 Cşe~d a ~dı M:KN 9102 n yeşil ıı kırmızı M bila N KS 1451 K 40 L 

~ 't ..,~ ~~ 96 (adı ~emir) (M:KN 960 1 Bila M ve N KS 88 K 44 Ld motör 
~~ li~ l<s 38~ Bıla M ve N Ks 530 G 2 L 51 Kd yün filama ~KN 9650 bi
~tıı~ l\ 9 ı 

4 
l3 L 43 KD Yağ ve benzin tulumbası MKN 9608 bila M ve 

~~~~allı l(!~b l KD rnotör aksamı MKN 9609 bila M ve N KS 37K10 LD 
lılcto lo.tl(N 931. !'KN 9610 bila M VE N KS 81 K 125 LD adi bakır depo 

~ı .,ll{~ llıUata O., bila VE N KS 150 O K 497 L 84 KD iki adet benzin ile iş-
• ~295<J8 b~=lM\f:KN 9605 bila ~l Ve N KS 267 K 55 LD radyatör müsta-

l ~l ~t~ ~ila ~ VE N KS 4 K 3 L 62 KD Benzin ve kilometre müş'iri 
~Jfı S 96oı b~~ N KS 2087 K 469 LD Tayyare ve aksamı motörsUz mils

bn, ~ bil 
1 ~ M VE N KS 25 K 28 J.. 47 KD Alüminyom depo müsta-

\'c ~ ka VE N KS 112 K 20 LD Galvanizli demir bidon l4KN 
11 22 K 6 L 39 KD boyalı yazılı boş teneke müstamel) Bu kcr 

Pınarhisar Top. alayı 4150 kilo sade 
yağına tnlip zuhur ebnediğinden 25-1-
938 Salı günü saat 15 de pa7.arlıkla sa-

tmalmacaktır. Talip olanların tayin 
kılınan gün ve saatte Vizedeki satı -

nalına komisyonuna müracaatları. 
Vize alayına nit 6200 Alpullu ala

yına ait 3400 ve Pınarhisar piyade a
layına ait 6200 kilo gaz yağlarına ta
lip zuhur etmediğinden 26-1-93 çar
şamba giinti saat 15 de pazarlıkla sa
tınalmacaklır. Talip olanların tayin 
kılınan gün ve saatte Vfacdeki satınal 
ma komlsyonuna miiracaatlan. 

(697) (255) 

Çanakkale müslalı kem mevki ihti
yacr için İstanbul levazım amirliğinde 
mevcut evsaf ve eeraite göre buronda 
bez.i açık eksiltme ile satınalmacaktır. 
Bıranda bezinin tutarı 2520 liradır. İ-

halesi 3 Şubat 938 perşembe günU 
saat 15 de Çanakkalede müstahkem 
mevki satınalma komisyonun.da yapı -

lacaktır. Bu i§e dair şartname ve nü
mune bezini görmek istiyenler her 
gün komisyona müracaat edebilirler. 
Taliplerin ilk olan 189 lira ve 2,3 ün
cü maddelerdeki vesaik ile birlikte is
tenilen ~ünde Çanakkalede komisyona 
müracaatları. (fı95) (253) 

lstanbul Komu ıgı 
Satına ima 'J<omisyonü ilanları . . 

Selimiye kı~asmm çatısının tamiri i
halesi kapalı zarfla 26 ikinciUnun 938 

Ç.arşamba günü ~aat 16 da ~ıapılacaktır. 
Muhammen keşif bedeli 25110 liradır. 

llk teminatı 1884 liradır. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel komisyonda görülebi· 

lir. lsteklilerinin ilk teminat makbuz ve 
ya mektuplan ile ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı ve

sikalardan maada nafia vekaleti fen mü
dürlüklerinden alacakları ehliyet \·esika-

lan ile beraber ihale günü ihale saatin. 

den en az bir saat evveline kadar teklif 
mı>ktuplannı Fındıklıda komutanlık sa
tınalına komi yonuna vermeleri. (31) 

ACELE SATILIK ARSA 

GümUşsuyu caddesinde mühendis 
mektebi karşısında (80) numaralı ha
neye muttasıl altı yüz otuz sekiz met
re murnbbaında üç tarnfı sokak mü
kemmel nezareti olan bir kuyusu bu
lunan arsa satılıktır. Görmek istiyen-

lcrin mezkur haneye, pazarlık için 

1 
Sultnnhamammda Katırcıoğlu hanın
da dördUncU kat sekiz numaraya mü-
racaatları. (V. P. 2153) 

-----re içindeki e.!'lyalar komple tayyare ve aksamı olup 15'19 sayılı kanun mucibin
ce başlarında yazılı gilnlerde \"e tam sa at on üç buçukla 24!)0 sayılı kanun hü
kümleri dairesinde Sirkecide RcşaJiye Caddesinde gümriik satı~ salonunda a
çık arttırma ile satılacaktır. İsteklilerin Maliye unvan tezkeresi \'C malın değeri 
nisbetinde yüzde 7 buçuk pey akçesi makbuzu aranır ııartnamclcr her gün dai 
rede görülebilir. Pey akçeleri her gUn alınır. Yalnız ihale günlerinde pey ak
çelerinin tam saat 12 ye kadar vezneye yatırılabileceği ve bu saatten sonra 
knt'iyyen pey kabul edilmiycceği ve pe şln para ile mal almak istiyenlerden 
um·an tezkeresi aranmıyacağı ve bu gi bilerin teminatlannı usulti dairesinde 
malın değerini teminat olarak yatırmaları ve ihaleden sonra ihale bedelini 
derhal vermeleri lazımdır. Açık arttırın a glinlerinde ayrıca müteferrik eşya sa
b§ları da vardır. Bunların listeleri satış salonu kapısında nsılıdIT. Ti 232.19 

(223) 
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_ l.5 İKİNCİKAN'UN - ~ 

~~ 
Maalesef şu yirminci ~medeniyet asrında hala birçok bayanlarımız tuvaletlerine verdikleri ehemmiyetin binde birini iç tuvalet ft ti' 

zıuıhhalarına vermezler. Adet zamanlarında haya\ kaynağı olan en uazik uzuvlarına ya temizliği daima JÜpheli bezleri yıkayıp korl~et~ 
ya en korkunç bir şekil olan pamuk (tampon) kullanarak bütün hayatlArınca tedavisi güç, korkunç hastalıklarla sıhhatlerini, aile••' 
rini sekteye uğratırlar. · .. r/ 

Halbuki: Bir kutu ( FEMlL) gerek kendilerinin ve gerekse yu \·alarmın sağlık ve nef'esini ebedi yen sigorta eder. Cihanın ııııı 
ver bayan1~rı tarafından takdiri."? ltar~ılanan: 

• -i r.: ;.. ... -~~;, ·~:·. . • '\~~\ . r ·: .. ~,~f- . . . . ~,ı.!~n . 

' .. ~<:!:,~?'. ~=:ı: Kanr emici ve muhafaza edici beyaz, kırmızı hususi iki cins pamuktan k~mya harikalariyle yapıl mı§ ufak, sıcak, yumup.k, ırı~ 
!~!l'ılıı•lı.•~ ' · , uz el çantalarında bile taıınmas1 kolay en ince elbiseler altında çıkıntı yapmıyan, cildin \aravetini boz mıyan evde, itde, vazifed~, ·~d· 

"<-. ~ ':~"-:J mektPple, seyahatte, baloda, yazlıkta, kı,lıkta gayet pratik bir Jekilde seve seve kullamlan ve kadınlığı aa i\dete kavuşturan bir ıde' 
• - ~· ;-·-t} 12 lik ve 8 lik yeni ambalajlar piyasada hizmetinize imadedir. 

:-;:1~~~~\.~i:ef~ Umumi Oeposu : ismet eczane ve lılboratuarı, lslanbul Galata. Telefon : 4924: 

.,<<i/l!{fi' Adresini bir kartla IOlfeden saym Bayanlara daima_ kıymetlı 

&.1-.ıı..._.~@ 
Cilt· ~rengi .... ctı .. r ZOhr-evf 

ru:ıstalit<IBr bll1nd sınıf mutehassısı 

...... - - anı flfYlll c.1111 blllL 11 
Tefefon ı 2'-8 • 

CG'tcıcıı e~ııme ıı:ecıet ,__ıern ~ e<!P 

................ llWWI - ......... ., ... -..... u Drııt lllllblıilnde He,,. Kurvmu ,_,, ... . --.. --ıc-~ .... ,...... 
~--• Dr. lbsan Samt ___ ._ 

öksürük şurubu 
Uksürük \'c nctes dırlııı bofmaca 
've kızamık ök~ürü\derı için pek te· 
:slrli iltçtır. f:leı eczanede \'e f'c;za 

- dcpolerındı bulunur. -

- Uirincı sınıf Operatör -
Or CAFER 'fAYVAH 
Umumf cerrahı \'e sinir, dimağ estelil< 

cerrnhfsl miltehassısı 
Pari'> Tıh Fokfiltesl S. a!iistanı, erkek, 
kndın amellyallArı, dimağ esletik 
") ilz, rneme, k:ırm burnşaklutu ve 
Etı'ntllk nmcllynlı". (1'asal)·e v~ -dolum 

müleha!sısı.) 

'lıı::ı)enc ııııbahl:ırı M e c c ~ne" 
8 den 10 a kadar U 11 
Öğleden 5onra ücrelUdlr. Tel. 4408tl 

: nc.l o~lu. Parmn:.kapı, Rumeli han. 

: Göz hekim! 

Oı.Muıal RamiAgaın 
M uayenehaııeslnl l'akshn.Tal imace 

l'ar!aba§ı Cad. URFA Apt. nma 
' oakletmiştir. Tel: 41553 

Pazardan maada hergün: Oğledcn 

ıonro saat ikiden altıya kadar 
~ .................... ... 

DOKTOR 
Necaetlln Atasagun 
Her gün sabahlan •ekiz buçuğa 

ak2amlan 17 den 20 ye kadar U.lc 
li tayyare apartmcınlan ikiııc.ı daırc 

li nu?larada hast&lannı kabul edcı. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye :O.ı 

dar hastalarını per~c·z. Kurun. Ha 
ber okuyuc:ularıru da kupon mulca· 
bllindc: muayene eder . 1\ lef : ::!:~ı,,5;.; 

-------·---===::::::::-.::: it :: 
H Diş Doktoru n 
i.=_·==~ o beyt OOçeır i

11
. 

Yalnız CUMARTESf GüNLERı 
H YALOVADA. saı. günler Kara· il 
ı: gür"'· t' k tramvay C:urağı!ld:ı.kı nıu· ı· il ilyenehancs.:ndc hastaJannı kabul 1•1ı •• e:!cr. 1• 
il .. ---............. .._. ...................... ._. .. ................ ................. -..................... , 

Do kloı 
Hafız l 'e aı 

t .u K 3-1" :'<' il Y. I\ l." 

Oahiliy~ Mütehau••· 
P.ar.ar<lıuı rıaeka ~unıerııe Oğlecen aonr• 

Hat (%.6 tan 6 ya> kadar Iırta.ııt.ıulda Dtva: 
r:ııertıt ( 104 I aumıtralı lıUl'Uıd k&btı:estndt 

uıbwaruı.ı k&bııt eJer. S&h, cumartect güt; 
ler1 •bati "11.:0.-J2" eaaUer1 tıakJld fukaraya 

G'J&bauttur. Muayenehane " •• teıetoe 
t23k IC.Jflıll aeıeton: 210"-

hediyeler göndereceğiz. 

Haş - Diş Romatizma 
Eczanelerden lik ve 

ay sancılarını derhal geçirir. Kadınların 
12 lik ambalaj l~rını ısrarla 

r aklitlerinden sakınınız. 

DIKDiRiR 

.Kan çıbanlarl, el ve ayru< parmaklarının arasındaki kaşıntılar, dO~~ 
marn iltihabı ve çatlaklar. flegmonlar, yanıklar, traş yarnlarr. crıe 
ler, koltuk altı çıbanları. 
Tecl:ıvisini en erken ve en emin bir suı·ette temin edr. .-r>"1 

ŞARK tSPENÇİY ARI LABORA'.L"' 
T.A . Ş. 

Fnnıw ~ 
HAZIMSIZSIK 1 Hayahn >evkindoo insanı mabnm eder ~ 

PERTEV Karbonat komprtOJe1e 
,_,ıı&t 

Çok t~rııir bi - Karbonattan ve toz karbonat almaktaki miif P""' 

göz önünde tutularak yapılımıtır. 

HER ECZANEDE SATILIR. 

Sigara tlryakllerJne mUJde __ ....... 
Fennin son icadı ve y üzdc 89 derecesinde tütünün 

nikotin ve sair zehirlerini sfizen 

Doktor Perl 

~ılıhi ağızlıkları .ı\ vrupadan gelmiştir 1" 
Satış yeri ı Pi PO PAZARI suttan 1tn111' 

10 adet iUlcı ile beraber 150 kuruş 


