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Atcatü ırk 
y c§l0 © v c§l<dl c§l 

Büyük Şef lzmitte fevkalade 
tezahür:erle k~rşılandı 

.İzmit, 21 (Hususi) -Atatürkün bin
~§ .~lduklan tren biıtün istasyonlarda 
k uyuk bir sevinç ve coşkunluk içinde 
ilrşrlanmıştır. 

d l'rcn saat 23 de krnit ganna vasıl ol
b uğu zaman, istasyonda İzmit ve İstan· 
ı:ı valileri, amiral Şükrü Okan, amiral 

1 
chrnet Ali, amiral Fahri, İzmit be

tdiye reisi ve binlerce halk hazır bu-
unuY.ordu. 

le Curnhurreisi, trenden inere~ kendi
~ kar§ılayanlann ellerini sıkmışlar 

ve küçük bir talebeye tarih sualleri sor
muşlardır. 

Atatürk bundan sonra İzmit kağıt 

DS'" Dernmı I 2 nc:de 

Hariciye Vekili 
şehrimizde 

Hariciye vekili doktor Tevfik Rüş
tü Aras, bu sabahki ekSpresle İ.stan
bula gelmiştir. 

Vekil Perapalas otelinde kalmakta
dır. 

Deniz müsteşarlığı 
· ilga ediliyor 
Deniz Bankta şeflere yüzer, 

memurlara onar lira zam yaplldı 
Denizbank müesseselerinde yeni teş

kilat ve kadroların hazırlanması işi 
i~erıemektedir. 

Tahlisiye ve Fenerler idarelerinin 
yeni kadroları hazırlanınıe ve D~ 
bank umum müdüril tnraf ından tas -
dik olunarak alakadarlara tebliğ olun
muştur. Fenerler idaresinden çıkan • 
lan memurların maaşlarından 37 bin 
lira tasarruf edil,miş, bu para, bu ida
relerin kadrolarmd!!. kalan memurla
rın maqlar,ma. umın'eailmfttir. Bu a-
rada bl~ ~ ~aa§ları ~ li
ra artnu$, küçük .memurlara da. seyya
!lCD onar lira zam y:ıpılnıı§tır. 
Şimdi Denizyollan ve İstaiıbul li • 

_.. Devamı 3 UncUde 

· Büyük. bir zıraal 
kongresi toplanıyor 

~ernıeketin muhtelif alım mın
~alarına ayrılması düşijnülüyor 
' ara._; 22 (hususi) _ Şubatın son lık sanayi planının hazırlanmış oldu
~t k dogru Ankarada büyilk bir zi- ğu 5U günlerde zirai islahatm ana hat 
libne~inin toplanacağı haber ve- lannı tesbit edecektir. 
~r. Bu kongre ikinci beş yıl- ~ Oc,·nmı" üncüde 

--

Kayseri pam.u1clu fabriT:c sından bir görilnii~ ... 

Iğdır fabrik.ası 
l> Yılda bir. milyon kilo 

11
11 
~nıuk kullanacak 
abrlka- ~yoı zamanda pamuk yuğı ve 

sabun da istihsal edecek 
w:, ,Yazısı 12 incide 

lspanyada asilerin emeli 

Franko kral naibi 
ilan ediliyor 

Harbin sonunda Alfonsun 
küçük oğlu kral olaca·k~ış 

Teruel 
he.zimeti. 

·Bu planın teh.ir edil~ 
mesihe sebep oldu • TcrucZ oophcsinae vaziyeti gösteren 

harita ~ Ynz1sı 12 incide 

··---31·-M~·;tt;;--ı Şanghayda bi~ Vatan 
Osmanh 1' . h . . ·· ıd .. ·· ıd .. 

donan'ması aını () ·.u.ru u 
;;;~h;ev~f:ı~;~a:;;ı. :~!::j~ ! ".Sulh müdafii,, 1ap~nı~rın zulmü
Pek yakında tefrl- ~ nÜ Çin bir tebliğl·e ila·n ·. e·diy()r 

kay b t... z r ---------·--· ............... --................. . 
Mu~ır f{rallçesioe 

hediyeler 

Mısr 1.."1'aliçcsine düğün hediyesi o
Jnrak bir çok k1ym.ctli nıiiccvherlcr 

takdim cdi'ldiğini yazmıştık. Resimde 
bunlardan f ev1:ıılfıde değerde bir gcr
ctanlıl~ ile düğihı münasebetiyle çrl«ı
nlan 7ızıllardan biri görülüyor. 

Çin sularında i1:cn yanı ba§zna diışcn bir Japon bambasiylc tchlilı:c at'Latan Ameri-
kanm Ogüsta hn.rp gemisi Yazısı 12 incide 

Van üniversitesinin 
programı hazırlandı 
Tedrisat milddetl üç sene olacak, bu mın
takada programları diğer llselerden farklı 

-T----u-""r-i ....... z_m __ u_m_u_m_ liseler de açılacak or Yazısı 12 ıncide 

1Jeıeden 1.epeden müdürlüğü 
kuruluyor 

Anka.rn, :!2 (Hu 
sust) - lktisat ve
ld\lcU, Türkofise 
bağlı olan Tu -
rizm teşkll~tını 
genlşletmcğo ka
rar vermiştir. Söy 
lendlğine gı>rc, 
mUstakll bir u -
mum ;mildUrlUk 
haline gcUriıe -
cck olan bu Jda
ren ln başınµ, eski 

Vcdnt Nedim matbuat umum 
mUdUrU Dr. Yedat 

Nedim Tur gctlrllecektiJ.:. · 
Bu umum nıUdUrlükten bnşka. bir. 

de ?ı111H Turlzm ofisi ile yUksek tn
~ Devamı 4 ihıcüdc 

PahaloDuk ve ucu(ğDYB< 
Ankaralı (Ulus) nı·k.aclıışımızm fıkrııcısı lng_tıtcrcde bir çocuğun: 

- "Ilııba hıı) nt niçin pnhnlılnşıyor?,. 
I>lyc sorduğu ~unle bu 1ngillzin A,·rupıı<lnki hnrp tchlikc~lui imn 

ederek: · 
- Oğlum, ölüm ucuzlndı dıı ondnn! •. 
D!yo cc,·aı> ,.cı .. uı:;,rtnl kay<1cUl1..-tcn sonra i;tdn mnddclerini ucuz· 

lııtmnk için bugünlerde hükOmctçc ıılmnn tedbirleri hntırJntnrak: 
"- Hnnn niçin haynt ucuzluyor?,. 

. 'J'arzmda bir Türk çocuğu tıu·ntmdnn "oı·ulnt·nk -.uıılc habıt ı ağ· 
zından ~<>ylo bir ccvııp veriyor: 

- dı?;ium Tüı·kfyc snlhÜn ,·ntnnıdır; büyüklerimiz Ulümü pnhalı· 
lnS'hı•mak için hnrntı ucuzlntıyol'lar! .. 

' Hnkikntcn bİr İngllfzin çocuıtıınn Yerdij'.,'1 o cc~·nhın zıttınn oln· 
rnl.: 'W! Türkün çot·nt~nn vereceği bu ccvnp Avrupa knrşı~mcln mem· 
lclteÜmlzin güzel sUkftnct manznra!'mı pek iyi gö tcrlr. Yalnız dünya 
boiiın'Jlnda hnynt ,·o ölüm flyatlnrmrn nl betler.im gö teren bu levha· 
~·ı tamamlamak içtn l"Rz.iyctl şu elimle ile de ifnclc e<leblllrtz: Olum 
nkfliyonlnrı Türkiye<lo pnhnlı, An-upndn ucuz, İspanya ile Çimle f o 
bcdn\'ndrr! H. K. 
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1 
1 :n:nıı n••r.=:u:mmc==::aac:=::= 
1 ~! Dog'"' ru fı ·i , H 

~ Değil mi ? rı 
il Guyrimübadll ı=i ı· • 
il bonoları i 
H Memlekette bir gayrimiibadiller i~ 
=ı· zilmrcsi vardır ki, şikô.yctlcrine sc- !! 
i ııelerdcnl>eri ncclame son 1:crilcme- ii 
İi mi§tir. Gayrimilbadil ban.olan dii§cr Ei •• J •• 

Bktı·sad .. I devlet İİ Meta kilo ile satılacak bir fiatı bıt-ji 
1 U lttr, bıraldıkları nıallara mul;abil bu :i 

Yazan : Suphi Nurf İleri :: kuğıtlan alan betbahtlar sızlanırlar. 5! 

M UTLAKİYETLE 'd dil H Heyetler seçilir, vaitler alınır. Fa- g 
ı are e en :: ka "Jeli . • r: 

devletlerde bariz bir surette ne !! t g~c ~ yetlcmı arkası keS1l- i! 
siyasi ve ne de iktısa.di hayat olabilir. fi mez; çı~nl.."'U maalesef yapılan §ey ij 

Meşrutiyletle idare edilen devletlerde ik- :c pek yoktur. i 
tısadiyattan ziyaıde siyasiyat birinci P: ~şte, g~~mübadiUerd~>ı bir zatın ı~ 
rolü oynar. Çok fırkalı cumhuriyetler- !j gömlerdıgı mektuptan birkaç sattr: ·i 
de de böyledir. Fakat Umumi Harpten h '.'!st~bul m~tbuatmda biz gayri- ı~ 
sonra tek fırkah devletlerin muhtelif i! mubadıller içın arasıra çıkan yazı- •! 
şekilleri Rusyada, Türkiyede, ltalyada, i! l~l~ ~~~tali .?lduğumuz v~itlerden il 
Portekizde, Yugoslavyada, Japonyada, !s hıçbırısının fule çıkz::ıadıgını gör- ;j 
Almanyada, Arnavutlukta, Yunanistan- :: mekle son derece tecssur duymakta- ~ 
da tatbik olunmaya başladı. !i yız. Matlubatmuzın Ergan1 madeni j! 

Bu tek fırkalı yeni devletlerin en r: tahvillerile ödeneceği, bonolarmıızm i! 
bariz vasıfları siyastden ziyade iktısadi ~i vergiye mahsup edileceği, istihkak - !~ 
olmalarıdır. Yani siyasi partiler mev- U larnnızın tesviy~ edileceği yolunda- İ~ 
~ut olmayınca tabiatile politikacılığa da H ki _r_:e§riyat üzerine burilann ta.hak- ıi 
ımkan kalmıyor ve devlet ile milletin :: kuku yolunda maliye vekili muhte-ı~ 
bütün faaliyeti iktısadiyata hasredili- H rem Fuat Ağrahya vaki müracaatle- E 
yor. :: rimizde dileklerimizin haklı ve ye - : 

. ~ugün tek partili devletlerde tibe- H rinde olduğu beyan edilmiş ve biz.e Ej 
rahzm ve demokrasinin fena bir tatbiki i! yeniden ümit veren bu beyanat et-1! 
ota~ intihabat ve ekseriyet kavgalarına, ğ rafındaki neşriyat üzerine de bono- U 
resıkare gelmek için binbir türlü entri- ~: larımızm 13 liradan 26 liraya kadar U 
kalara, kapitalistlerin siyasi teşvikleri- E kt w .. .. rt k ııı.'I. •1. :: çı ıgmı gormuş, ve a ı sa a.ıı yo-
ne, satın alınmış matbuatın yalancı :: l ' a•W• ' ' •• • ' • 
h'· · t k h 

1 
w :: una gır ıgımızı umıd etmıştık. Fa- 1 

devletlerde b:.ikumetin ve halkın faali- fi saatten fazla sürmedi. Bonoların, se-
duerredıyı·leme a krtamd~ Bıgma'b~rtık. m~saa- i! kat b'u sevinç manlesef kırk sekiz 1 

me e ır. u gı ı yem sıstem :: 

yeti siya:et. a!anınd.a ~endine bir yol !! ~bi ~~7.Ce ma~fım. olmıyan, d~~erde_n İ 
bulamadıgı ıçın tabıatıle iktısadiyatta :1 duşUşu keyfıyctinde hiç şUphesız 
kendini gösteriyor, · U kıymetli emlakin satışa çıkarılma- ~1 

Osmanlı devletinde Türkler resmi iş- İi ması birinci derecede amil olmakta- 1 
ler ile ve hristiyanlar ile yahudiler ise ~i dır. • 
ticari muameleler ile meşgul olurlardı. !i Gayrimübadillerin işlerini görmek 1 
Bugün herkes siyaseti bir tarafa hıra- il Uzere teşkil edilip on senedenberi rı 
karak iktısadi faaliyetlere koyuldu. . n fnaliyctte bulunan komisyonun işle- 1 

Demek oluyor 'ki bugünkü devlet H rimizle lazımı veçhile alakadar ol- İ 
anlamı değişti. lfo-$,ill;! ~let artık·yal- )i maması,"bC'lkf de uzun öir müô6et ı·:. 
nız. siya~et fle meşgul olup h~ka iktı- ıl dıi.Jıa ·~alfrısiiw retnin· 'içfn iş:terfmizi il 
sadıyatı bırakmıyor. Bugün devlet si- :: tavik yolunu tutması ayrıca kayda li1 
yasetle meşgul olduğundan daha ziya- fi değer öir hndisedir. bl 
de . il:tısadiyatla uğra~ıyor, hatta içti- f·ı" Aylık masrafı 7500 8000 lira olan H 
maıyata da .. dah 1 d' • ' 1" mu a e e ıyor. U ve bu hesaba göre on senelik masra- :1 

Bizde teşkiUl.tı esastye kanunumuz- U fı yekfuıu 900,000 lirayı aşmı§ bu- P. 
da .her ne kadar siyasi ve iktısadi libe- !! ıunan bu komisyonu acaba daha ne 1 
rahzme pek ak n h"k" l •• . Y ı u um er varsa da !! zamana kadnr bcsliyeceğiz? Bu ko- •• 
tatbıkatta devletçilik sistemi inkic:af H · 'dd. b' tt f ı· t 1 . . ~ :: mısyonun cı ı ır sure e aa ıye e • 
etmektedır. Devlet ferdın hürriyetini :: t•W• . .. b.l w• ? • f r t' . h • :: geç ıgını ne zaman gore ı ecegız. 1 
aa ıye ını, ırsı ve tamamı başıboş bı- :: B t k'l. tt ·· 'd' · k ·ı · k . . • :: u e3 ı a an umı ımız csı mış - -

ra mayıp imme menfaatını hususı men- :; t' f 1 • • · d h · b' et x .. :. ır. ş erımızın a a serı ır sur • ı 
faatlerden •usiltn tutmaktadır Zaten :: ~- · ta k .. d il d · 

• • • • :: ı..ç ın cı anca vucu u e a emı 
Halk Partısının de programında (fer- :: ·· d .. • 1 k · 
d

. _ :: vucu u musavı o an omısyonun or- 1s 
ın yapamayacagı 'ktısad· t bb" ı · •• • 

• 
1 

• 
1 eşe us erı :: tadan kaldırılarak işlerin ehil olan H 

devlet yapar) dıye bır ma.dde vardır :: d' - b' k t ··d" 'l mum" r= 
B dd 

. ~ · :: ıger ır ma ama ev ıı ı e - 1: u ma e mühım bır esas kuruyorsa :: k" 1 b'l' ı 
d d 1 t • .,~ d. f 1. • . :: un o a ı ır.,, l'I a ev e ın ı""tısa ı aa ıyetlennın hu- :; 
d d 

. . •• • • • t! 
u unu tayın etnuyor. :: ı: 

Ferd bugün her ne kadar kanunen i~ Maliye Vekaleti nıatbuata yapıl~- •rı; 
iktısadiyatta hürse de fiilen bu iktısadi g cak resmi bir tebliğle gayrimübadtı
lbürriyeti pe.k mahduttur. Mesela ferdin ~i zc:: _~1:.1~11da . hük~mc~iıı ne clüşün- 1 
toprak ve bına mülkiyeti buaün pek de :: duyunu ızah etmekle ışc boşlaması 1 
mutlak ve muhakkak değildiı. Çünkü i! pe7~ faydalı olacağı 'koııa:ıtindcyiz. 5! 
rehin ve ipotek edilmemiş acaba kaç !i Gayı·imiibadillcr işi artık Türk'ivcde H 
mülk var? Merhun malı olan acaba 0 ii bir mesele, miitenuıdi bir §i'kô.yct ft 
malın malik ve sahibi midir? H mcıı=ım. o1maklan çıl;arılnwlıclır. İ:: 

Toprağı olmayan fertlerse ziraat ve !i * • * :: . " . . .. ı: 
ticarette, gemicilik ve nakliyatta, sana- :: 15 ~onkıınun tıınhlı s:ıyımızm lıu su·:: !• • • 
yi ve güzel sanatlarda müsbet bir iş :i tuııun<.la lıir okuyucumuzun şiktıyet i i 
görebilmek, hayatlarını kurtarmak için iİ mektubu üzerine Oskiiılnr tramv:ı~ ları-ii 
krediye muhtaçtır. Kredi bu!mak ve n n:ı d:ıir hir lOZI ncşrelmişllk. "Cskü<.lar ii 
almak da bir mazhariyettir. Bununla 'ıi Kadıköy ve hnvnlisi Halk tr:ımvaylnrı :: 
beraber krediden istifade edenlerin ik- i şirketi,. gönclerıliği bir mektupla bu şi· g 

ı kôyeti tav7.ih etmektedir. ,\ynen neşre· :: 
tısadi hürriyetleri pek de tam ve mut- İi eliyoruz: ii 
lak olmasa gerektir. h "Bosla11<'1 hattımla ıı:alda otıırarı E~ 

Hasılı bugün ne şahsi mülkiyet fiilen · Ji 11olcıılara bir kola11lıl: olmak ii:cre di- g 
tahtı emniyettedir ve ne de kredi bul- ij r~kl araba'!1ı: ııor<~ır. !~~ ~raba .kış m.cv g 
mak kola d Ş h ld 

'kt d• h" . :. sıminde Llır tnnnlır. R1111ıık 1J ışaretıni : : 
y ır. u a e ı ısa ı urn- •• - - " •• . . !! faşır. }'alnı: 17,'ı.'> <le Knılıkoyııne mıı- H 

yet yalnız kanunun metnınde r..· zarıyat :: ııa,çalal .rdtn ı•rıı ıırn tahıcis eılilmiştir .. :: 
ta kalmıştır, tatbikatta ise bunun aksi H Tlarcl:el ~anllerl ılc diıier arabalar oilıl H 
görülüyor. , :i tarif derde le.~lıil cılilmlş olup 110/cıı ıın· U 
Yani ferd çılışmak, yaşamak ve mÜs· U ::i11r.Ji11r ı•e .mcmıırlarırı lnkdirilıc ter- i~ 
t h 'l b" ı k • • ·ı a.d" ..._.. !il l;rdılınrnıl~lır • ., .. a sı ır uzuv o ma ıçın ı .. <tıs ı ır..ır- . ...... ._. •••••••••••• " .......... .............. ........ ,~· ......... -.................. , ............ ··-·-········ .. . 
riyetini bırakarak herhangi bir devlet - ' 
kapısına intisap etmeği düşünüyor. 

Yani fiiliyat ve tatbikatta ferd bü

yük bir hayatiyet ve kudn:t göstere
mediği 'için Halk Partisinin proğramının 
kurduğu esas dairesinde iktısadi faali
yette yerini devlete bırakıyar, devlet 
iktısadiyatmda bir sönük rol oynama
ğa. iktisadi devlet~iliğin gösterdiği ve 
istediği eibi bir müstahsil, bir işçi veya 1 

Suphi Nuri lLERt ı 

• _ Devamı 12 ncidc l 

l'aydmau -lstiyerek yapnuulığımı 
söy1iycrek ben de Japonya gibi özür 
dilesem acaba affedilmez miyim1 

- Fransız karikatürü -

18 inci asırda 20 inci a.sırda Japon 
san' ati ... 

- Amerikan karikatürü -

- HABER'ln edebi romanı : 2 .~ -

Yaşamak Hakkı 
ROMAN 

Nazım 
- Ne )'apacaksınız ROfdrigo? diye 

sordu. 
Sonra çıkık elmacık kemiklerini dü

zeltmeğe çalışıyormuş gibi gözlerinin 
altını sol eliyle sıvazlryarak: 

- Bizi düşünmeyin, diye ilave etti. 
Biz burada nasıl olsa barınırız. Siz ne 
yapacaksınız ? • . . 

Rodrigo ne yapacağını bilmiyordu .. 
Dışardaki görülmiyen mitralyöz gene 
susmuştu. Silah sesleri de gelmiyordu .. 
Ortalık o kadar sessizdi ki Rodrigo 
birdenbire ağzına dolan haykırmak ih
tiyacını zor zaptetti. 

Danimarkalı kız konuştu: 

- Arkadaşınız Don Luis size bir ta
banca bulup köşe başlarından birini si
per almanızı tavsiye etmişti. Tabanca 
atmasını bilir misiniz? 

- Hayır, hiç tabanca kullanmadım. 
Sokakta ayak sesleri vardı .. 
Roarigo ve kadınlar oldukları yerden 
an baktılar..ı. Çiçekçi Clükkan:nı, 

:rde koskocaman bir kan lekesi 'gibi 
tlran çiçekçi dul Donya Mariyanm e-

tekliğini ve bir mitralyöz taşıyan iki 
genç tspanyol zabitinin kahvenin camı
na doğru yaklaştığını gördüler. 

Zabitlerden biri burnunu cama daya
yarak içeri baktı. Ablak bir yüzü var
dı .. 

Çekoslovakyalı kadın haykırdı: 

- Aman yarabbi, tıpkı o aynadaki 
herife benziyor .. 

!ki zabit mitralyöı:leriyle beraber 
kahveye girdikleri vakit Don Rodrigo 
camdan bakan adamın beyaz mayolu 
canbaza aşık olan Şimal temerküz kam
pının führerine pek te benzemediğini 

gördü. CUnkU evvela sağ yanağı ke· 
sik değiMi. Sonra fspany.oldu ve Rodri
go onu pekala tanıyordu. 

Zabitlerden biri: 
- Hey oradakiler, diye bayktrdı. 

"Yaşasın Franko, kahrolsun cumhuri
yet!., diye bağırın, sonra hemen defolun 
buradan .• 

Fakat ne Danimarkalı yahudi kızı, ne 
beyaz mayolu canbaı:ın karısı, ne de 
ressam Don Rodrigo bu emri yerine 
getirmediler. Sadece iki kaclın Rodri • 
gova biraz daha sokuldular .. 

Çekoslovakyalı kadının her nt'lden!le 
aynadaki ablak yüzlü, kesik yanaklı, S. 
A. üniformalı Şimal temerküz kampı 

führerlne benzettiği delikanlı adeta ko
şarak geldi. kadmları itti ve Rodrigonun 
yak~srna yapıştı: 

- puymı;ulm mı? diye bağırdı .. Size 
ne dediler, cluy ..... 

ını o ın 
lk@nif <e ıraı ırn s an on 
mu va lf1F a lk n vettn 

Hiknıet 
Sözünü bitiremedi.. Şaşkın, ha!t~ bi

raz da sevinçli bir kahkaha attı: 

- Vay Rodrigo sen misin? Ne işin 
var burada?. 

Rodrigo sinirli cevap verdi: 

- Bu iki ecnobi kadınıyla kahve içi
yordum.. Başka bir soracağın yoksa 
bırak ta gidelim .. 

Bu sırada öteki zabit te yanlarına 

gelmişti.. Arkadaşına, Rodrigoyu gös
tererek: 

- Kim bu herif? diye sordu. 
Rodrigonun bildiği gülerek: 

- Kafası kesilecek ressamlardan bi
ri, dedi. Geçen sene bizim köylere köy-

lü ka'dınlannm portrelerini yapmak için 

gelmişti. Acayip fikirleri olan deli heri

fin biridir. Babam onu o kadar şatoya 

davet ettiği halde, bir kere olsun eıi

~imizden aşmadı. Kız karde§İm Düşes 

dö Sükrün resmini yapmağa tenezzül 
buyurmadr .• 

Bu izahatı homurdanarak ıdinliyen 

ötekisi: 

- Cumhuriyetçi anlaşılan, dedi, bel" 
ki de anarşist .. 

Don Rodrigonun bu gün iki de bir 

yarıda kesilen yahut vermesine imkan 

kalmıyan cevaplardan biri daha ayni 
akibete uğradı. Çünkü kanı tepesine çı
kan Rodrigo: 

- Neysem ne ... diye bağırmak ister
ken, dışardan, sokaktan gene karmaka-

rışık ayak sesleri, hjlykınşmalar gel
meğe başladı .. 

Bilmedi 
Xıiz1m lfiknıel'in "Ynşnınak Hakkı,, ro

nınnın<.lan elimizde müsYerlde kıılmamış

hr. Tc\•kHI ıfoln:rısile ltenclisinden yazı 

nlmnk cin imk!ınstz oldu~untlan tefrikaya 
ılc\'am eıicmiyoruz. 

Darpha ne ıslaha 
muhtaç görül müyor 
~en gün, ziynet altınları basma

ğa hazırlanan darphanemiz hakkında 
malfımat veren yazımızdaki bazı nok
taların yanlıa anlrujıldığım öğrendik. 

Görülen lüzum Ü7'Crim~. şu noktalan 
tavzih ediyoruz: 

1 - Müessesede bir ıslahat mev
zubahs değildir. Çünkii darphanemiz, 
dünyadaki emsali arasında çok iyi bir 
mevkidedir. 

2 _ Da11>hanemizde şimdiki halde 
kağıt para basılması hakkında mukar
rer bir §ey yoktur. Tahvilat ile posta 
pullarını basmak üzere bazı yeni ma
kineler getirilecektir. Bu makinelerde 
ilerde banknot da basılabilir. 

3 _ Titre obligation'ların basılma
sı için harice verilen para yazıldığı 
kadar fa1.la değildir. 
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OOneşln <lnluııı G~ılıl babfl 
7,21 17,12 

'Valı:ll Babıab oıı. llı.lndl Akıam 't"ahı aaı~ai 
5,55 12,26 14,57 17,12 18,47 5,37 
Lüzumlu Teıet'onıar 1 

VM:m: 
bıanbnl ıcıa: 21222, e.,.oıııe ıcıaı '"" J[adılıB1 , 

itin t GOO:?O, t'oklldar itin: 60G2S. ' 
:l'rsllkli)", naıurlı:lly, 0..bl"k, Trnb:r-. na,11Jıdt"ffo .... 

eahAlıc•, Kandllll, l:rmköy, Kartal, naiııka.ı&, srr 
~ıı. llurı:a~. Kınalı ıcın: Telefon muhabere meııılll',.ı• 
ne Jn~n demek l<Arldlr, 

Raınt ltlnl)tslı 22711 
De.nü ,, •• 36 • • 20 
Bry;uıd :ran&'•n kııksl: 21995. Galata ;ranıua ınıJttl 1 

40050. 
Sıhhi lmı'!aı1: 44V9S. MUı1ı'l•lıunamlllk: 22:?90. ı:ınııl• 

,-rt mlldDrlDllt 2U82. 
J .lrktrlk Şlrkrtl: 
Btyofla: H80ı - htanbol: 24318. 
Sal r lclarnlı 

Beyo:!lo: 44783. ~lklıls: 40933. Clball: 2022%. 1'.,. 
nıMm:ınb ... I 21708. t•akadar - EadıkB.r: 60713. 

HA nu;ıut: 
t.tanhal: 24318 Kaı1ıkU1: 60790. Jlcynl!hı: 44642. 

Tak•I ot:om oblll istem ek ı çl" 
~)oJltı cilıt" I 4908;l, Bebek dlıetlı 30 • 101. ~ ..... 

JlllJ tlbt>ll: GCH47. 
Den iz y o llan 

Teldonı 
•~tanbol renl•Ullı 22740. Karal<llyı '2382. ... 
lllmdanya,-ı.: ~r. Salı, Perıembe, Cuma El!Dl8'' 

nal S,30 da Tophane nhtımındaıı kalkar, 
JLarabln>ıı: Q&lı ve CUmıı. gllnleri uat 19 4a ToP" 

hlln• nbt.mıoı1an kalkar •• Tektntat, Mllttft,., ı:rd•~· 
&arldl• lal<elelı:rtne uert>nralt Jtarabtpıya Ttınl'· • 

Akllrnl• po.da•ı, 7anıı sııat onda lınrek•t ..ırr, Gt!I 
bnlo, Çana kkalcye u:rıyarak lllll'O%a gider, 

Ka•ıul•nl• P011ta~ )arın a:ı.at 12 de haroket edt1' 
Z-lnguldak, tnebolu, Af&l1Cl1t, Satımın, Un:ye, oırrıdlU 
\'altlılı:eblr v~ Trahrnna utn71lralt Rize.re gMtr. rf 
Memleket: d••• deniz ••f'erı• 
Rom:onya •aı>n•lan: ComartHI J;llnlm 13 de Rlleteıı• 

ce.re: BaU SUMtrl ıs i!e Ptre, Berut hlr.endu1,e1•· 
ltal)'l>n •npo.t:ı n: Con:ııı gıloıut aaat 10 d& f'l.1 • 

Ilnııdn:I, \'cncdık. Trtye.te)·e. 
Kara vo lları 

Anad olu hatt:ı : 
lln)darpa$ft t.ıao:rım lllbdl1rllllllı Telefon 6079' 
Anl<:•rıı .. omı: saat 19 da: adi 14,50 el• bartket ede!'• 

(Adi kat.ar Saınsu~ kadar g1drr). 
T<>r03 •Ural kıllara: Paz:ırtoal, caısamba ve cııııı' 

ı;llnltrl U.llt 9 d:ı lla7darııaııa.d n lıArdcot eder. t 
ht:ı.nbul - Adana • EL'\rl& M.ttı: llardarp~adllD ?:L 

ı:ua ıaat 10 da kalknr. 
A v rupa hat:t:ı ı 
Sirkeci ht••yon llllldllrlıı.tD : Telefon 23079 al" 
tlt!mı•loa ~k•pr,,.ı her ı;ttn Sirkeciden aaal 22 de k d• 

kıı• ve Avnıpadan golcııl snal 'l,2!1 to SlrkedY9 lll 
va.salat eda, 
Knn'1uısbonrl 20,:ıo da kıılkllr, ıo,:n de ı;ellt0 -'ff' 
Edlrnn posta11 her ı;Uo aaat 8,llO de tıarek•t ... 

19,33 de ı:eıır. 

MOnakaaa uanıarı 

• l\luh:ıınmcn bedeli 67200 Ura ola: 
11,250 ndct makas meşe tra\·esl 24-t-93 
Pnınrlesi snnt 15,SO dn k:ıp:ıh ıızrr usuıil0 
Anknrn.da Devlet Dcmiryolları idaresi bl· 
nasında şatınalınncaklır. 

• Muhammen bedeli 60609 Ura oJall 
tı ,250 adet mnk:ıs meşe tr:ıvcsi 24·1-931 
günii s:ı:ıt 10,30 d:ı Sirkecide dokuzun:;; 
işletme binnsındııki komisl·onda kaP 
znrr usullyle ş:ıtınnhnacnktır. 
Kongroıer v e konf'eran•ı•r • 
• lfarncnnhmet mezarlıklannı güzelle~ 

tirüıe ccıhlYell' kongresi yarın s:ınt 9~ 
~a Osküdl!r 1mrnhordnld ceınh·ct mor 
zinde ynpılncnktır. • 

• Bu nkş:ım snnt 20 4c Oskiidar JiııJJ:t• 
vi salonunda l\tu\'oflak Uyanık tnrnfındıı:. 
(Kış Sporları) me\'zulu bir konferans ,·er 
leccktir. 
Geçen ••nenin auaonond• 

neler oldu "1 JlO-* Horiciyc Yekili Tc,'fik Hüştü Art.S 
ma.r:ı davet edildi. l h1' • 

• Almnnl:ır, Frnnsn hududunda t:ı 
m:ıt ynpmıy:ı lı:ışlodıl:ır. 

Slnemaıar ?ol" 
B r. r o o L u - TOrk: llaşluuımn ıoı111tııd$-"'"' 

lek: Ateş~e.ııı. tpd•: Kartaea mol15.rebeltrl (1'0. ııır 
l';ar11y: Kartaca mıılurc~elrrt (Tllrkçe), ı;:ıkıın;,;...ıı 
•• ,del ı; ... -.sı. snm•n Jlcr kııdlna bir ukek. " \ .., .. 1 
Zehirli okı:ır dlya;ıoda "~ Ganı;.sterıu anıkaU. 'il>.'' 
Lild:..nıo k~m~lya. ark• Dtklenml7en e:ıhlt. ~·~ 
mıızel Doktor "• ıkı canlı odam. Aın1: 
Illldlrmemt1tır. Zııfr.r: ~· 

ı il ı: 1'o N D U ı. - l"erab: Profyllr ~ti 6 ~ 
teı:rt11Dcrt ve C•lııema.da) Frank~>.,,· Apl<1yıı ~· 
.Ahmet (Tllıkte). KanollSllzlar ceteşt. Mlllll il• 1rrt•.~ m•t (Tllrl:ce). Halkı Fransa. llıtl:ill ve Teıus' eerttrl"' 
lan. AIMndıırı ıtemını Dlkı ve Lotel nardl 
kralr (T\lrkcrı. eP 

K "~ 1 K ö 'F - Ur1',fJ"11: Procraımnı btldırtıl 
Ur. ll11lr: Dlfl Tarun. ~ 

fi c; K U D A R - Hal.: Nl"a Pdro•ııantll f 
Tlyatroıar 

T}':J'•1\AC:I DRA!ll ltJSlll 
Saat 20.30 d:ı. , 
rr.nG Vl''T fi' 
Dram. ~ ııcrde cı-ı: 
Yaza o: denMk tbseıı. 'J'Ot11 

n1ha Bedri ~kail. ·•• orERETKl!l-
8381 20 30 da. "" 
A\. 'AR07. Ko\Ol!ll , CtlJI 
Knrnedl e tablo. Tuatı· 
sehlp o~. 
Saat H ,30 <la r.$" 
f\VI BONCUK • t· 
Ynz:ın Ze1<1 TMkln. MU•!1C tl ti' 

l RTrr.m'•· ".,,. 'nrn: Tll"ATR0!\01' c 
Pnart .. ı: Ka4ıl<l5y <6Uren-n) Salı: (llaklf "'(f'o' 

a:ı.mt:ıa lOtldldıtrl ıln•mttlannda: .-Al· ~· 
HANl'tLAR TEnZlRANESt, Vocl\'fl 8 ~-

rea: Mnhmut Teurt. ~1' fi'. 
t•ll7,,\0l"JU~1 Tt RA'll Tt\'.,1"R0 'ıı11c<lıı: ,,.t' 

Saıı:ı.tldt Nofld 'e ar'kııd~-•:\n. OkuTUe"oı~· 
mllıı\ ve Ml•el vnrvclul. Jkl GllnOI bir 
kllı ~dl. 3 P.rde. ıı " 

ı:rııLAnr.ıı'"' ı, nA·• TtT -rno · ~'' 
İ'rolr•llr ''Ti 6 r. tl"R -"" ti> 

fk!ncl n :rtrıl prc:ı;rıı.mın.o. htr akeaın bll1~ 
fakıy~tıe ııevıım ttm~ktetllr. 

Telefon müdor-
lüğü binası 

Tamir e di li yor ~e 
genh~letlUyor tııv"' 

~tanbul telefon müdürlilğil bıtl~ 
da yapılacak tadilat için hazırlJ 
bulunulniaktadır. ııP1' ~ 

Binanın etrafındaki boş arsal bııl~ 
timlfı.ki bitmiştir. Yan taraft;$c~ ~· 
nan dört dükkan da satmn~~e 11' 
istimlak edilen arsalar iizCflrı ' 
.zerne depoları tesis edilecekt.it~ 

!mı.re, binanın Rrz.a pa,şa. )~ .,.e , 
çıkan arka cephesinde bir kll~e ld ;. 
metıhal yapmaktadır. Bu suı:~ ,·e r 
hiplerinin ve .a.bonelcı::in dll~ !!ettt1 
ı.asız bir yottıan kolayca gid1P 
leri temin edilm~ir" 
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dC.a.11ata daic 
............................... 

Ozseverlik 
E: LBE'ITE bilirsiniz, ağızlarda 

dolaşan bir söz vardır: "Sev 
Beni seveni hak ile yeksan ise; sevme 
~1 sevmiycni Mısır'a sultan ise ... 
h l:severliğin (egoisma), hem de en 
~~as1zca özseverliğin bundan çıplak, 
flı inek ki bundan beliğ ifadesi ola
Be 8:t.. Ancak beni seveni sevip de beni 
"1nly~ni sevmemek sadece kendimi 

~~ekten başka nedir ki? Halbuki 
ku~ıkt sevgi - ve onun en yUksek şe
flı' erı olan a§k ile hayranlık - kendi
lı 1~en başka bir insana bağlanmak, 
a a!ta onu kendimizden Ustün tutmak 
e6n rnıd· ., ır . 

ha Sevgi, mukabele şartı koşamaz. Her
.:~~ bir meziyetini beğendi~niz için 
et dı~lniz bir kimseyi, size mukabele 
lu lkledf dive o mezivetten mahrum bu
a· Yor, a:rbk sevmlvorsanız bilin ki 

d~e kendi kendinizi ı.şabilmek, ken· 
ın:~zden başka bir şeye ba~lanP bil· 
Ilı~ hassa!'ıı yoktur. Ruhunuz, şahsı· 
ta n Stntrllln içinde mahpustur. Hus 

tıla a;;layın. 

lu SevP.f ser~st bir histir ve aksi vok· 
bı.r. Y'anf o herhan~ bir hisle bera 

-1' '1a 
ll"ıf "rvPbilir. NPfret. kin. batta is 
a.. af hn~nris) onu bulundu<!u ver· 
d·-~ ko~am11z. Sevdi&fnfz, hayran ol· 
?ı.,~unuı fahın adam sizi inr.itm;rtır. 
h.. etfnizf kfnfn'zf devet ederek bir 

"ek o•.... Ptte bıt'unm1ıştur. ona dUşman 
··u~s 

l): unuzdur, belki ölUml\nU temen-
lar e kad,_.,. ı:idebilirsinfz. Fakat bun
r onu bir taraftan da b<? w enln hav-
arı ol J:u, trıamza, yani onu kelimenin en 
~i1;·etlj m""""'ile sevmeni7,e manf de
tkıe,!r". Sev~ ivi ile kötuyU ayırd et
~tı •'l ı b~lir. Seven. sevflende han!!i ~e 
tıldı.ı~vgıye, han~i şeyin nefrete tavık 
gİ'lf ;ınu f arkeder ve bunun fcfn iki. 
~i~ lribirlne kan~az. Sevdiğimiz 
ha" s:'~rde bazı kusurların bizf, her-

"'ı b" tt< . ır kimflrdekfnden tnzla rencide 

l sı bu yilzden de!Hl mldfr? t· < • 

~ tl'f'a.f ~delim ki hıtklld sevgiye pek 
~ ~:ıdıtf olunur. lnsanlarm çoğu: 
~se~I. .. ., diven, adı unutulmu~ a
~! fıkrindedirler. KendHerinf se
~ tı hic;bir kusurunu g8rmedikleri, 
~eı.i~ görmemezlikten geldikleri gibi 
ı,'in· rint sevmlyenln biltun meziyet· 
~ı de inklra kalkarlar. DUşmanla
~İıl a heı- turın kusurlarm ve rezilet
ld.·1 d bulunduğuna kantdirler. ÇünkU 
~ a·· e~illerdtr. Rakikt sev~ ve baki· 
l'aııııı:nanlık ise ancak 8.dil adamda, 
d~~Un '~r Şeyi kendine nisbet etmeden 
'darn:bifon ve ona göre hUkU.m veren 

lia a bulunur. 

l'ıırnt;lkt &evgi ve havranlıktan mah
\>~ırı:t bilhassa edbiyatc;ılanmızm 
t<ı~ 0~l'lldandır demlyeceğim ama en 
~ arda göze çarpıyor. Dün, her· 
ha~ bir l!lebeble birleştikleri için 
ttlı-ıu 0ldukia.rı adamı bu~ her 
tlıe~ rtıeıı:vetten mabnım gibi göster· 
"eı-'lk~ c;ektnıntyorlar. Bununla aıse-
~rfnl Yaynıış otuyorlar. 

~etıclt erUklerını; özlerine hUrmetl. 
~lttı ~slanna muhabbeti değil. 
bıt- d ~ Verllk'le özUnU - sevmek 
tıı eı:;lldi etı 01 r. öztınu seven özllne hUr-
t ıın • ı.~lılık adam, böyle mUdhlş bir ha-
~dıhı g&tererek, dUn göklere çı-
1.ettdı ea~ bııgUn batıramaz; her şeyi 
:;:~eı,s~a irca ettiğini açıkça bel
tı ita hl • ?.Severin başlıca vastfla· 
1)1 dn-. 0ı:ı:~ de hafızasızlığı, budalalı· 
tt eıı, ba:vv ancak kendini seveni sev-

\>ellleri anların ancak kendilerini 
sevrnesı gibidir. 

il Nurullah ATAÇ 
't}·o~h.ı d-::---------

.,..11l!fe11. ôrdnncn sulh hukuk mahke-

.. ll • 
lı •rı "Rat lı da 
tı....-"ııttırn ıınlr Nlgtır soknk 72 nunıara-
~,'llıatc nnı" l 
~t 1 la lk numaralı dnlreslnıte o-
tııl'ı\'~'keı;in:n 19.3.937 tarihinde ölen 
lltı•Q "nnbu·ı lllııhkeıucee elkonulen Av
~1.ıı1::1Aı1111<'~ ~ o~Junun HeyoJUu altıncı 
llıt .. lııı Ycv 1nnzlın kılınan Jı:ıni men· 
tıı ''lllr n Re Anki · tı- "n"ıy 1 • ne. Allse bırnktıltı· 
lıttht ı,,.dl c ~. 1nnmesl ntık olornk mahke-
1\tiL 111 nııı hı 

1 
' mlştlr. lşhu va!'il:n•tnıtmeve 

' •ı rı 1 r "ur il . . ~tt,.l' 1 en ltıb c c ftlrozı olonlnrın ilAn 
~ı11 ~· llterı nrl'n bir ny ,.e olarak ,.e 

~lıı., 1" :ıv :,'·e,.nır suretle nlfıknıtarlnrın 
·ı • '" ra" ı llt~ l"ıl(jnC'Q ('I Arın 3 a~· fdnıie He\'• 

~11'lı ,:ııaı eıın .. 1"Ul.h hukuk 'msıhkl'meı;l~e 
• ' ,·rıı !'rı · nıCi .. d 
• "~ 1 c,. lı:ıl;k • hı etinde mllracn:ıt 
iıt.ı •l:ı ' · ınrtn kn \ 
~ inq "" hrıkkınrt n ınu meclenlnln 
1 ~"~ı llıı<'ıı Tnn n knnıınu mcıtrn1nin 
11cı Ilı ""~• 1ı rfrll'leri nhld\mı ıntbik e-

11ddclerın•nıınu medeninin 537,~ftt 
e tevfikan lltın olunur. 

Oevıet sermayeslle kurulan milesseselerde 

Memurlardan kazanç 
• • 

vergısı ne esas 
üzerinden kesilmeli? 

rıearflt Odası menıur.arın ı n bir 
mUra,·aa tı IJu meseleyi ortaya çıkarıyor 
lstanbul ticaret odası memurları ik- ler ve iktısad veka:etinden rnaaşların

tısa.d \'ekiileti nezdinde mühim bir tc- da.n bu şekilde vergi tarhedilmcsi i~in 
şebbUste bulunmuşlardır. Oda memur- maliye vekaleti nezdinde t.eliebbüslerde 
lan, şimdiye kadar diğer bütün hususi 
milesseseler memurlnn gibi maa~ların 
dan kazan~ vergisi vermekte idile:. Ma 

lüm olduğu üzere devlet memurları- J 
nın 20 liraya kadar olan maaşları ka-
zanç vergisinden maaf olduğu gibi yüz 
liraya kadar olan kısmı yüz':ie 5 ve ).;iz 

liradan fazlası yilzde yedi vergiye tabi
dir. Halbuki devlet kadrosu haririnde 

kalan maa~ e~babı, maa.c;larının birinci 
lirasından itibaren ytizde yedi ve yüz 

bulunulmasını istemişlerdir. 

tktısad vekaletinin bu teşebbüse ne 

şekilde mukabele edereği malüm değil

dir. Yalnız bu iş basit görülmekle bera 
ber İstanbul odası memurlarmm dile

gi kabul cdild!ği takdirde bütün mem
leket ticaret ve sanayi odaları memur

larının da ari hukuktan istifadesi ve 

hatta devlet sermayesiyle kurulmuş 

diğer müesseselere de misal teşkil e~ 
mesi tcı.bü görülmektedir. 

Kat>zıma lar 
iddialarını ltazandı
lar, fakat Belediye 

zararlı çıkıyor 
Meyve hal'ndeki kabzimaller, maliye 

temyiz komisyonunun kendileri lehine 
karar vererk kazanç vergilerinin irad 
üzerinden alınmasını münasip görmesı 
üzerine dün müştereken defterdarlığa 
müracaat ederek evvelce bir m:sli ce· 

zasiyle ahnnan beyannameli verginin 
derhal geri verilmesini istemişlerdir. 

Kabzimaller diğer taraftan bu vaziyeti 

halin sahibi olan belediyeye de bildir

mişl'!rdir. 

Temyiz komisyonunun verdiği ka
rarın kabz1malleri büyük bir y:.ikten 
kurtarmakla beraber belediyrnin aley

hine olacağı kaydedilmektedır. 

Çünkü halin mühim bir kısmı bele

diyenin elinde . bul0un~~a, belediye 1 
burada bir nevı ardıyecılilk yapmak- 1 

tadır. lrad üzerinden vergi tarhına ı 

kalkılınca buraların vergisinin beledi- ' 
diyeyc tahmil edileceği anla~ılmakta
dır: liradan sonra yüzde 9 vergi verirler. 

İşte oda memurları şimdiye kadar bu 

f kinci esas üz.erinden vergi vermekte ·• 
bulunmuşlardır. 

Şimdi oda mE'murhn. odanın doğ
rudan dof'iruva iktı~ad vekaletine mer

but bir mliecısese bıılunma!'lma göre, o
na memurlarmm ÖR devlet !IE'rml!.VfSİ 
ile k11n1lm•ı~ miif>S'3e"e'er gibi devlet 

Deniz mttsteşarlığı 
ilga. ediliyor 

Deniz Bankta şeflere yüzer, 
memurlara onar lira zam yapıldı matı P.d~efli!eb!Jerc<'rini nne siirmil~-

Ba:L< akını 
durdu 

Flatlar gene yüksek 
seviyeye ~e d1 

Daha on gün evvel misli görut
memiş bir tekilde düşen balık piyasası 
yavaı yavaş değişmiş vf,. §iındi balık 
ffatlan en bahalı bulunduğu zamanki 
seviyesine gelmiıtir. 

Balık bolluğunun en ön safında 

hamsi balığı gelmekteydi. İstanbul kı
yılarına her zaman yüzünü göstermi
yen bu kUçilcUk balık o kadaı çok çık

mıştı ki balıkhanede k:losu kırk para
dan tartılınıştı. Fakat şimdi bir tek bile 
hamsi çıkmamaktadır. Buna da sebep 
bilyilk balıkların önüne katılarak ge-

len hamsinin havanın güzelleşmesi ü
zerine tekrar Karadenize akmasıdır. 

Balrk alanı esnasında her oltayı ata
nın zahmetsizce tutuverdiği ve balık

hanede çifti yüı paraya inen palamut
lar şimdi on kurup }":.ikselmiştir. 

LUfer perakende 50, uskumru 40 ku
ruşa yükselm:ştir. 

Balıkçılar, balık bolluğu esnasında 
eğer 1stanbulda bir konserve fabrika
sı bulunsa veya eskiden olduğu gibi 
geni! mikyasta tuzlu balık yapılsa idi, 
değil tstanbulun hatta bütün memle
ketin bir senelik ihtiyacına yetet.;ek 
kadar balık depo edileceğini söylemek 

tedirler. Halbuni o akın ne balıkçtlara 
ne de halka bir fayda vermeden geçip 

gitmiştir. 

lÇERDE: 
l/o TİCARET ODASI lıu sene Almnn

yadn açılae:ık olnn sergire daha geniş bir 
şekilde iştirak edebilmek için hnıırlıklara 
başlamıştır. 

• Üniversite \'C Robert Kollej lalchele· 
rin<len bir kısmı sömestr ıniin:ısebctile A
tinaya gitmişlerdi. Atinnlı arkadaşları ta
rafınıhın hararetle kar~ılıınnn talehelcri
miı ornrl:ı 8 gün lı:ılacnkl:ırdır. 

it- Türk - lsveç ticaret anlnşmo~ı güm
rfiklcre tehliA e<lilmlştir. 

lf. Deni: Tirart.I kanunıınun yeni hazır· 

lanmnkta olan kı mı ynkındn bilmiş ola· 
caktır. 

il- //,:tisııl vel.-ı'ileti yt'nlden sipariş edile
cek gemi projelerini trlkik etmektedir. 
Yeni siparişlerin ynkınd:ı verileceği söy
lenmektedir. 

ıf. Hala çalmak/un suçlu olnr:ık Sultan
nhnıel birinci sulh ceza mahkernesincle du 
ruşması yapılnn ths:ın i:ı;mlndc birisi bir 
ny hımc;e mahl.iım olmuştur. 

eı Barsa aı·entaları aralarından bir heyet 
ı:cçcrek Ank:ırııva Aöıtdernıişlf. Rıı•p·cld llc 

tema ... ınrıta bulunan lıe)el yarın şehrimize 1 
dönecek lir. 

~ lfaştarafı J lncıde 1 
man işletmelerinin kadroları hazır-
lanmaktadır. 

Öğrendiğimize göre, Denizbank teş
kilatı kurularak faaliyete geçtikten 

sonraiktısad vekfı.letindeki deniz müs
teşarlığı teşkilatı kaldırılacaktır. Yal
nız vekalette deniz işleriyle meşgul 
olmak ve denizbank ile hükümet ara
sında teması temin eylemek üzere bir 
umum müdürlük kalacaktır. 

Deniz ieleri milsteşan •tSadul-

O\obüs 
dedikodusu 

Davalardan biri daha 
dün sukut etti 

Ahmed Emin Yalmanla Tan neşri
yat müdürU Sabri Salinı aleyhine 
"Devlet memurlarının eeref ve haysi
yetlerinin tecavüze uğradığı" iddiasiy
le müddeiumumilik tarafından açılan 
ikinci davaya diln bakılmıştır. 

Maznunlar bu duruşmada bu yazıla 
nn tcnkid mahiyetinde olduğunu ve 
hiç bir memurun 5eref ve haysiyetine 
dokunulmadığını söylemişlerdir. 

Heyeti hakime celseyi kısa bir !iüd 
det tatil ettikten sonra iddia makamı 
suçluların matbuat kanununun30uncu 
maddesinde gösterilen suçları işledik 
leri anlaşılamadığından beraatlerini 
istemiştir. 

Bundan sonra hakimler heyeti kısa 
bir istişareyi müteakip davanın tati
line karar vermiştir. 

• Ytni bir yardım cemiytti kurulması 
için ıliln ,·itüycte bir miiracant ~·apıhnış· 
tır. nu tc~ekkül "f slanbul şıürnrükll'ri yar
dım cemiyeti., t~ınini taşıy:ıc11ktır. 

• lUr 1.-nral:çı kadın. dün Romanyadan 
E:elen Rl'relc Karo! vapurundan çık:ırken 
yakalnnmı5 ve {iıerinıle muhteli r ipekli 
kumn'Jlarl:ı ôO lir:ı pnro bulunmuştur. 

• Tıiliin l.on!lı, si dün de ç~lışmal:ırınn 
<lcv:ım etmiştir. I\ongrc bir harta sürecek
tir. 

• Kömür depolarının Kuruçeşmede hu
hınnn kıı;mı hakkıııdn hazırlanmakta olan 
proic yokıncln bitr.rcktir. Bu mıntaknda 
yedi tane her tertibatı h:ıiz büyük drPo 
laırulnc:ık tır. 

.Y. Erncbl nıtklep1crcle okuhılmakta o
lan nhlnk dersini•1 hundan böyle yalnız 
rı-nehl tnhll~;etinclc olanlara nrilruc~i kn· 
rnrlnşhrılmıştır. 

• Booulurktıı /.urlarıtan 70 yaşındak.l 

lah Güneyin Denizbank idare meclisi 
reisliğine tayin edileceği söylenmek 
tedir. 

İdare meclisinin diğer azalan da İk· 
tısat ve maliye vekaletleri tarafından 
seçilecektir. 

Banka müdür ve muavinleriyle 
mUlhak mlies..qeseler müdürlerinin ma
aş dereceleri hakkında bir proje ha
zırlanmaktadır. Bu proje hükfunetçe 
tasdik edildikten sonra yeni maaş de
recelerinin tatbikma başlanacaktır. 

Kuru çeşmede 
Vapur kazası 
iki vapur az kaldı 

beliyordu 
Geçen gece Kuruçeşme önünde bir 

vapur kazası olmuştur. 
Karadenizden gelen İngiliz bandıra 

1ı llaria• vapuru, Kuruçeşme önlerin
de iken akıntıya kapılmış ve su.hile 
doğru sürüklenmiye başlamıştır. 

Kaptan gemisini suların tesirinden 
kurtaramamıe ve o sırada Kuruçeşme 
önünde kUçUk adada kömür almakta 
olan Anadolu vapurunun Ustüne düş
müştür. 

İngiliz kaptanı buradan kurtulmak 

için uğraşırken bu sefer de geminin 
pervanesi Anadolunun zincirlerine 

çarpmı3 ve pervane hasara uğradığı 
gibi zincir de kopmuştur. Bunun üze.. 
rine Ana.dolu vapuru da sulara kapıl
mış ve iki vapur muhakkak bir fela
ketten güçlükle kurtulabilmişlerdir. 

kolları kesik dilenci dün k:ıldırıldığı ha!
tanede ölmüştür. 

• Karaköy köprüsü üzerindeki dört klü· 
benin yıldırılması işi bir müteahhide veri
lecektir. 

eı Bursadnki ipek fabrikası sahipleri lk
tı snt vekaletine mürncant ederek istih~alA· 
lın çok oldu~unu ve bu yüzden bir çok 
fabrikaların işlerini kesmek mecburiyetin
rle kaldıklarını ileri sürerek vekAlet~·e ted
bir alınmasını bil<lirmişlcrdir. 

• Sarraflar şimdiye knd:ır :ıllın alım sa 
tımlle uArnşırlnrdı. Yeni kararname ile 
bu iş muayyen bankalara verildiğinden 
sarr:ıCl:ır artık bu işle uğr:ışm:ımağa b:ı'· 
lamışlnrılır. 

4 Beyoğlu hatkevinde stenografi kursu 
açılmıştır. Bu kursa nnzarl imtihanlardn 
muvaffak olnnlarla f.:e<:en eylülde diploma 
alanlar iştir:ık edebileceklerdir. 

• Geçer. bir hafta içinde gümrük muha
faza teşkllAh, 2 si ölü 71 kaçakçı, 696 kilo, 
gilmrük knçdı, 18269 defter sigara ktığı
dı, 39 Türk lir;:m, 7 altın lira, t tüfek, 3 
mermi, 1 kayık ile 22 kacakçı ba):vanı ele 
seçlrmlttir. 

- ..-. -________ .. ______ --... ~-
KURUN 'da 

Tavsiye; 
G Ül\'l.EH/!\' flt:l'l11dcn süluııuııda Jlasarı 

Kuııı,ayı, mcmlt-kelleki tavsiye mrk
luıııı derdine ait dikkate ılc{Jer bir miıml 
vcrl11or: 

"Evvelki gün ~ahsını tanıdığımız ,.c Mi· 
züne ın:ınılıl;ınıı:ı: bir do'itıımuz Kntlıko;r 

ı:nzlıancsınclerı lııze şikiiyel dti. Şıkiıretın 
schebi: Kokkiimürü almak için gönderdıği 
adamına ,·ar olduğu halde yok denilııw;. 
Adamı könıilr ıılnıak için tnlchlndc ı!irar 

edıııce g:ızh:ınedc çalışan bir memur: 
- Büyiik bir )·erden ta\·si)c getir dl· ,·e

relim!. 
Vem iş. 
Dostumuz hiıdiseyi böylece n:ıklettiktcn 

sonra biıe sor<lu; 
- Bu ta\·siye ne tavsiyesi? Büyük yer 

denilen makam acaba neresi'! 
Tabii olarak biz bu su:ıle cevap vereme· 

dik: 
- Bunu sene gazhanede.ki memura sor· 

mek lıizım .. _ 
f>t'cflk. 
Hakikaten gazhaneden kömür almak 

için artık para vermek küfi gclmi)•or rln 
bir rle ta\·siye isteniyorsa, bun:ı ne de· 
nir7 Paralılar kömürü l:ıYsiye ile nlırlars:ı, 
fakirler için ne yapmak ltızımselir7,, 

<.::UMHUKI YET' de 

Avrupa uçurum
dan kurtula 
bilecek mi ? 

U MUM/ harp sonu dünyaı;ında her Av· 
rupa milleti kendi derdine düştü ve 

keııdl va:lycliııi kurtarabilmek ı,ın baş· 

vur<lu{ju çarelerle iktisadi gidi# claha :i• 
yade :or.latlı. Almanyanın ve /Lalyamn 
fütuhat hevesleri, Avrupavı gittikçe güç 
leneflıls olunur bir havayla kapladı. Bütün 
bu beldlnrdan kurtulmak ;,111 harp bir çare 
olabilir mi? fönus Sadi, kat'luetle "ha· 
yır/., diyor. }'eni bir harp, muhakkak ki, 
yeni nıudbetler doğuracak, Avrupayı ie· 
metinden sarsacaktır,. 

Belçika Ba§vekiti l'an Zeeland, lnoille· 
renl11 teıı•ikilc, harp ubebi olabilecek 
iktisadi meselelerin muslihane bir surdte 
halli irin yaptığı tetkiklerde bir takım ça
reler bulmuı. Bunların arasında mllll pa· 
raların muhafa:a~ı endfıesile alınmış olan 
tahditleri bertaraf etmek üzere bütün pa· 
raların millelleraraıı bir tekef(ülle lemlruıt 
allına alınma~ı ve mali va:iyclleri daı· 
mtmlef.:ellere yardım edilmesi de bulun
mnklaumı,. 

Cumhuriyet ba~muharrirl, lrıoill: başve· 
kilinin bu tedbirler hakkındaki: 

- llepsl i11i, fakat bunlar ı,tıt her şey
den önce sullıün teminat altına alınması 
ld:ımdır! 

Sô:ürıü kaydettikten sonra diyor ki: 
"Dfitün A,·rupada herkes nerede ise ar

tık patlak verebilecek bir harbin kabusu· 
nu y:ış:ımaktnn kurtulamamıştır ,.e kurlu· 
lanı:ınınkl:ıdır. F:ıbriknlnr mütema<liye.n 
~itah ve harp malzemesi ynpmakln meş· 
guller. SilMıl:ınınnnın bu kadar ifratı bil~ 
harbi önünden kaçılamaı bir reUıket ha· 
line koyacak gibi görünüyor. 

!\ihayet Japoıı~anın Çini istilaya teşeb· 
büsile vaziy~t biltün mahiyet ,.e ehemmi
yetile ortaya çıktı, Ye Jnponyanın Anupa 
ile birlikte Amerikayn dn meydan okuyan 
bu cürctkürnne teşcbbusünde A'ITUp:ının 

b:ızı de,·Jellcrine dnynndı~ı anlaşılth. Ko
münizm ale;\·htarı itıifokırı nskerı hir on· 
l:ışmn olduf:lunıt:ı artık hiç klmııenin en 
ufok şüphesi dnhi kalmamıştır. Filhakika 
dünyada lıütün milletlerin ehemmiyetlo 
gfızönünde tutacakları bir Japonya ile yn
pılnn ittHakln komünizm aleyhtarlığı bir 
parn,·:ıncf:ın ibarettir, ve bu sayedcrlir 
ki Japonya beyaz ırkı Uz:ıkş:ırktan tardc· 
clip çıkarmak icfdia~tn:ı kndar ileri gilme
~c kendhinde cesaret bulmuştur. Şimdiki 
plı\n muvnrfak rln olmuş ~a:rılnbilir. Çünkii 
lngllterc Ye Frnns:ı ı:ıibi Uzakş:ırktn men· 
l:ıatlcri tehllkelP.re maruz milletler AYru· 
pada yollarını bekli:ren beliılcrı 1ıözönüne 
alarak Uz:ıkşarkn nclım atomıyorlar.,. 

l'unus Xadi, 1ıa:uı111 şöyle bitiriyor: 
Avrupa, ken:mna dol!ru ~Orüklencllği 

bu uçurumdan kurtulabilir mi? Relki e,·et. 
Fakat bunun iı:ln nklın Ye m:ınh#hn icap
larına avdet etrrek ve nihayet Şimali A· 
merikn Birleşik Hiikömellcri Cumhuriyt'U 
ffihi bir Avnıp:ı Mlllclleri ltıih:ıdı vücu<le 
getirmek 16zımdır. 

Son Po.,tadn 

Stoyadinoviçin 
Berlin S9yyahatl 
Y U0

GOSL,1 !YA başvekili Sloyadinoviçl 
ın Derlın ~eyahalinln Fransayı rile· 

den çıkaracak bir hadise oldu{jun11 kayd~ 
den Selim Ragıp, diyor ki: 

••Yugosl:ıvya Fransnnın v:ıkın bir ınıııte
fikidir. Almnnyanın orta Avnıp:ı üzerin~ .. 
ötedenberi tesis etmiye çalıştıı.:!ı sl:r:ıst t;;.. 
kimiyeli kolnylaştırnbileceğinden dol:ıy:ı 
da Yagosfovyaımı Atıuıııı~·ııya l'uzi.ı yıtk 
laşmasınt istemer. Kaldı ki bu y:ıkınlılhn 
yarın haklkt bir do~tlu,!ıa inkılap ederek 
Frano::ı ile Ynıso~J:wvanın aralarının açıl· 
masıru intaç etmesi de hatıra gelebilen bir 

( Ltll/en ıay/ayı çcvirinitl 
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Büyük bir zıraat Balkan anta t ı ı 
k 1 konseyi ongresi top anıyor ljubatm on beşinde 1 
em Ketın mu te 1 a,ım mtn- Balkan antantı devletleri konseyi M 

' 
• · h ı·f R Ankarada toplanıyor 1 

takalarına ayrılması düşünülüyor ~:~atın 15 inde Ankarnq:ı toplanacak 1 
Konseyde Yunanistanı temsil ede-

~ Bıışt.a.ratı ı tnctc• Ziraat ve jktısad v~kalet;Şeri arMm-
Hu" kümet, ziraat kalkııım"sı 1·ıe e- ~ cek olan ba§vekil Metaksas- şubatın ... da tam ve kamil bir uı birligi zarure-

konomik k-'kınmayı bı·r ku··ı olarak 12sinde Pireden 4ıareket edecektir. 
w ti dolayısiyle, bir müddet ayni veki-

mütalea ettiğinden bu kongreye büyjik lin idaresi altında kalması mu:ı:afık Yugoslavya başv~km ve hariciye na 
bir ehemmiyet v.erilmelcWir. Kon- görülmektedir. zıp Stoyadinoviçin reislik müddeti hi 
greyi Qelal Bayar acacaktır. Önümüroeki dört sene içinde memle- tama erıdipnden Aukaradaki toplan-

Mem l eket i zıraat mmtakala- ketimizde bir orta orman mektebi ve tıya general i'.ıeta.:·sas riyaset edecek· 
tir. Toplantıya Romar.yanrn yeni hari

dört orta zkaat mektebi daha a.sıla-rma bölmek 
Haber aldığımıza göre, ziraat vekfı~ 1 

lcti bir senedenberi ehemmiyetle tet
kik ettiği, memleketi ziraat mıntaka
lanna ayırmak hususundaki kararını 
kongrenin tasvibine arzedecek ve me
sele burada gö~iil~ektir. 

caktır. Ayrıca köy çocuklarını kısa bir 
zaman içinde modern ziraate alı§bra
cak olan kurslar açılması da dü~nül-
mektedir. . 

ciye nazırı dr ge <'!'1üir. 
ı ı• 

Selami İz;,eıııı ıwn!eransı 
gminönü Jlnlkcvinin tertip etlıği kon· 

fllı~nsfara lhcr h:ı!Jıı pcrşcmlıc günü ıdcvoın 
edilmektedir. Dun .de Scliınıi ::icdcs (Türk 1 
Tiyatrosunun Tnrihı) ıııc,·zulu bir konfc· 
rnns vermiştir. 

t)clfüni Scdcs oy kon/cı ınsındR biıck 

Hakiki riw filsnler,, ~klama ihtiyaç mesıctmezler .•• 

Bu hafta SAKAR VA Sine...-.mda 

Büyük ~valfN,ıyederle RÖıterilmekte olıın 

CffARLES BOff;R ve JEAN ARTHUR'oa 
Şaheterleri ı 

BiR SAADET GECESi 

HER AKŞAM 

ÇAGLA Y AN'da 
M U A LL A ve Mısırdan geloı meıhur re~eler 

AMIRA CEMA~ veSudanh ZEYNEB 
Scanslanqa .devam ediyorlar. Numaralar tam saat 21,SO da "Jn~-e:n~Mıteq 

YeıJcriniri evveJden ıeınin ~diniz. Stt9v :aopıaJ. 

Bu projeye göre, memleket muhtelü 
zirat bölgelerine ayrılacak :ve buralar 
da. en iyi vasıflarda yetişen mallar e
kilecek, diğerlerinin pkimi menoluna
cak ır. Tütün \'C afyon mevzuu üzerin
de yauılm~ olan ~rijbelerin çok mu
vaffak olduğµnn işaret edilmektedir. 

Kurtuluş 
cinayeti tirptronun kurulıışnntıan bugüne kııdıır 

ncclrıli~i s:ıflrnlRrt nnlatnıış ,.e Türkiycde 
nsıl tiyatronun Türk kndJJH snhııe~ c çık· 
tıktın onnı eumhur-Jyct dc\'rlnde ~urulup 
gene o:rni dc~·irdc inkiş:ıf clli[;inJ tcbn· 
rfö: ettirmiştir. 
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Ayrıca ziraat vek&leti henüz mem
leketimizde taammlim etmemi§, fakat 
dünya piyaı;al.arı:ıı9a bol para ~tiren 
bazı maddelerin ekimini de yaymak 
için karnrlar almıştır. Bu arada soya 
fasulyesi, al?pi.r, çay, hind yJtğJ nebatı, 
kendir ve saire vardır. 
Devlet ziraat kombinnlım ~§letm~ ky
rıununun kadrosu b~anlar heyetinin 
U?sUkinden geçmiştir. Bu kurum fan
liycte geçtikten sonra istihsal ve sa· 
tış irkri daha çok orr,nizc edilmiş o

lcakt1r. 
~akir Kesebirjn zirat vekaleti v~kil 

Jiğiqi if nda devam ~cc1?ği :ve ı;imdi
lik bu makama hiç kimsenin getiril
miy"c::~i haber verilmektedir. 

~~ırkec.Dde 

Vapur yolcuları 
:.;repdal parası 

vermekten 
1' urtuıacaklar 

airkcoido eski gümrük ibinasında 
yapı!an yQlcu salonu yakında. a.çıla -
caUır. Karaya çıkış kapısı ve metha· 
lı boynnmaktaClır. Bunl:ı.r da bittikten 
sonr~ yolcu salonunda Ilınan i5letme
siylc, gümrük ve muhn.f aza te3jdJatı
nııi bilrolıırı ime bqlıyacaktır. 

Sirkeci yolcu salonu açıldıkt{ın son
ra, \•apurlann salon öntmdeki :rıhtıma 
aborda yana~ı için tedbir alma -

ca.ktır. Deniz yollan idaresinin Bartın, 
Mersin, Karabiga hatlo.mıda çah§?n 
vapurJan lstanbulı\ dönüş seferlerinde 

buraya yandan yan~arak yolcularını 

dowudan doğruya nhtıınn çılrnracak· 
lardır. Yn~ıı, bu nMım fazla UZ\lD 

olmadığı igin bütUn vapurlıınn abor
aa yann!}masma miisait <}eğildir. Bll 
eebeble nhtnnm EmipönU tari\[mda 

ibağh pulqnan bahkçı gemileri i~in 
iba_şka bir yer nyrdncak ve bu kısım 

Mnktul sabıkalı 
hırsız Salttlr 

Evvelki gece.Kurtuluş Tepeüstlindo 
işlenen cinayetin kurbanı teşhis e
dilnıhjUr. 

Malttul, An;ıdoJuhisarıııda oturan 
uıpmınış sabıkn!J \'fl hırsızlardan 

Mehmet oğlu Salttir. 
Cinayetin ne seheble işlendiği he

nüz kat'l olarak öğrentıememlştir. 
KrıUHn kısa bir zamanda ele geçe

C(lği ku,·vetle tntımtn fdHmektedtr. 

Noterliğe giren 
hırsız 

Dlin Ycnipostane karşısındaki Dör 
dUneU poter~lğln kilidi k1rJlmak su
re>tlle içeri girilmişUr. 

Polisin yaptığı tnbkiknt sonundp. 
bunun odacı SıYn&lı Mustafa Çınar 
tarafınd:ın yapıldığı sınlaşılmış ye 
suı;:lu ya~alanarnk mliddelumumtlt
ğe teslim edilmiştir. 

Beledi ye e ınt r.lerinl 
dlnlemlyenler 

Sçm yirmi dort saat zarfında Fatih 
kaz~sı dl\hilinde lıelpdiyo suçları ııı
liyen \9 klt;i<lon czn nlınmış ve 1 dl
Jencl yaka.lanmıştır. Ayrıca 8 ylye
cel· maddesinden pümune alınmıştır. 

EmlnönU kazası dahilinde ise 6 <li· 
lencl yaka.Ianmıtı, 4 9 :ldı:;i hakkın(ln 
zabıt ynpılmış yo 7 kilo franceHI. im
ha cdilmişti;ı·. 

Geniş seUlt1tyet il 

Turizm umum 
müdürlüğü 
kuruluyor 

_.. H ·~ı.ıı ııı t ıııcicle 

ı·iı:ın ke>mitesi kurnlaçp,ktu·. M~mle
kette bütün oteller, eğlence yerler\, 
müzeler ve turi~mlc altı.kalı bulqııa" 
diğer tesisler b\J id{lrenln mürakı1,be 
Ye kontrolü allmcla olacnlttrr. Du i
dareye, geniş snlAhtyct1er nrlleeek, 
:idarenin en c:ok ı>cyyah cıkara.n mem 
lcketler.de mümeıısillerl ol~ak. ook 
geniş bir propaganda servisi huluna
<'aktır. 

f\onfer-Jnsçı bund;ın sonra tsıanbııl Şc· 
hlr ti:ratrqsunun on senelik mesoişiı1ılcn 
lı:ılıscjmiş, e~crlcrin sahneye konuş, usliıp 
Ye trlrnik lınkınılıirınılnn nasıl ilerlediğini 
anlatnrıık bugünkü Türk r~·ntrosıımın sarp 
tlyııtrolnrilc mü~~-j dcpccck hir §ekle sel· 
mcl!te gJ.Ç)yğynu, ~·ıılı:ıncı rnııhıırrir!crfn yn 
ııl rına dnrnn:ırnlc iılr]i:ı etmiştir. 

\ ' o9'1eni aya' flqvel 
Eıninünü yı-hırncı m;kcrlik şııhe~indrn: 
J3:l ıloğıımlıılorının ~·okl:ımalarına bıış· 

Jnııılmı<;lır. Yabancı ~ulıeler halkından o
lup da Eminönü, fııljh Ye Eyüp knıalnrı 
mmtııkqları dahilinde oturan 334 doğum· 
lq mfikclle,fler:in ofıfus rüzdıın, ikamet· 
gtıh senedi ve üç klln f9to~rnfı ile hcrgün 
fıljlcye kadAr y9klamalıırı >·anılmak üze. 
re Sull:ın:ıhrnclle Dlkilitaş karşısında P.mi· 
nönii yalıaocı rısf:crllk ııbesine miirncant· 
farı ilrın oltınur. 

Şchzadebaşı FER A ff 
s.inemn<la bugünden itibaren 

B:ıslt b:ışınn 3 hüyiik film 

hinicn: Mtmle Karla oec.e· 
lrri (Lilinn llnrvey), Frrınkıı1ta11ıı 
rııı rı(,wnlısı CBorls J\nrlof), ŞeJJ· 

lan Çe.lr.si CŞorl Stnrct) 

Her gece bn)'iik 
Türk s.aırnll.:ürı 

ZATI 
SUNGUR 

uıı herkesi hn:rrctl<· 
re gnrkeden em•al 
siz )·eni prognıını. 

Ycrlcnlniıl c' ''çlden tedarik edinir. 

Telefon: 213Ş9 )' 

lstonbu Lr\·aıım Amirliği ı 
Satınalmu kooıisyonundau 

ld~releri İstanbul Levazım Amirliği 
ne bağlT mileascsat için alınacak 300 
ton arı>a 8 Şubnt 938 Salı gUnU saat 
15 de Tophanede İstanbul Levazım 
.Satmalm~ komisyonunca kapah zart
la eksiltmesi yapıla,caktır. Tahmin beT 
deli (16500) lira. ilk teminatı 1237 li
ra 50 kuru tur. Şartname ve nUmune
si komhzyonda görlilebiUr. lstekliletjn 
kanuni ''csilu1Jarile beraber teklif 
mektuplarını ihııle saatinden bir saat 
evvr.I komisyona vermeleri. 

1391) (363) 

i1937 P•ri15 ~~rgi•i11ın 
Rjitiin l1arilrn ve gü1.e.lliıtıerini bu Pazartaıl a~p.mı 

S A K A A V A f)Jnemnsmda l!töreeekstnfz • 

.......................... 
ViHf:iiiiii2ii\: ~ A K $ A M ~.iffiiil"iiiii 

Beyoğlu Jstik/al Caddesi 

Eski AmbasadUr 
Salonunda 

SA Fi VE 
Ve arkada,Ları 

S. Atlllaoın yeni Karadeniz revDsU 

Senenf n en güze• - ~ neti• 

Şahane ve muhteşem filmi 

Ateş Böceği 
JEANETTE MACDONALO 

yor. Pro~rama ili.ve olarak 

ve Yunan 

temizlenerek k\içijk vapurların bu.ra
ya yanaşnıaları temin edilecektir. Va~ 
purlp,rm Sirkeçi rıhtımına ~ Galata ta· 
r~fıqda olduğu gibi - aborda yanaşma
sı ile vapurlara kayıkla ~dip gelmo 
zahmet ve masrafı 9rtadnn ~(1.lkmıı; 
ola~aktır. 

Bu tedbirlerden ilk faydahrnacak 
Yilfi)'Ct tl;tantıul olacaktır. Devlet ilk 
turizm tesislerini tstnıtbuldq yapu
caJ<tır. Dunun ıçııı snlflhiyC'tli mUtC'· 
Jıııssıslar sctirllocektlr. Bu enyede 
A k<lenlzcleki seyyah akınmın mNu
lokctimize r:cn llmm;I hclclenmekte
dlf. Bu arada, komsıu fiutsaristanıı\, 
:rnlnı:ı 1Jıırı:rn?: ve YArnnda\\I tcsl~lc
rllc ucuzluk dolayıslle. her sene 
'l'Ork 'PR'Faslle 1-8 mllvon liralık bir 

Eminönünde suı rı,:nkte Buldok kö ~ği buluı1mUQtur. 

ldareleri t~ta~;aj ıcv;zım §.mirliği- ~arfında EmlnönU belediyesine müracaatı. (B) ... u---~# -~~ gelJr temin P.ttlği knydcdl1mcktedlr. 
mül!hıızadır. lştc l>fitün bu schchlcrden ::ı::.=::::::ır~.:::::::::::::;::: ::::m::a:ııa 
dolayı Prnnsız nıntlıqntını ve ııli\kador Yurtdaş: g 
mahfillerin M. Stoyıııilno,·lçtn Berlin ı:h·:ı· H 
rctlle nlllkııd:ır gllrilypnıı: Mnnm:ıfih İıii· Sevgili yurdunun portakal, elma Ü 
Hin hu ziy:ırct ~c;na ın~n Yııgoslııy • Frıırı (!ihi cU~el meyvalarımn umannl.ır. :İ 
sı.z ittir ıkı_ t:ırnrtn~ları~ı fuzln l'n<li~eye <lü· Hynl~r s~ğhk ve kuvvet l(aynağıdır. I:: 
şıırecl·k hır ıcı.ıılıur gıu:c ~arpmndığından Bol bol ı i 
<lol:ı ı, tçe~ Dr ııa) ı, hakiki, tellişo galebe ye . t 
~alıyor \"c tıu ıces~ürfın sc,·kilcdir l\i, Ulusal ekonomı ve il 
b:ııı Pr:,n'v. gıız.çlelerl, \'ugos:jn\'l."R)'l tc· arttırm" kunımu y 
selılını nıil\t ırı nıınl;ö rını.:ıt· ith:ıl'\l eqi'-·Qr. •• -·······n-· .............. •r··· .. -··~-·· .. .. 

-----· ~,..,..,~- ---...--- • i ı• ···········~ ··~ .......... ~ .,, ... ~~..,··· 

ne bağlı müessesat için alınacak olan 
3QO tpıı yıılaf 8 Şubat 93§ salı g@ij 
ı:;~t 1:5,30 dn. Tophaned~ levazım iı.-

mirllji. satma.ima komisyonuf\ca ktı· ~ 
p~h zarfla eksiltmesi y~pıl~caktır. ı - Tai\hhiidUrıii if~ edcmiyçn mij teahhit S}arn vı hes~bına olınale_,c ı' 
Tahmin bedeli 15750 lira ilk teminatı ( 13011) adet aıııpul, 28 ikincikSn\m 938 tarihine raatlayan cuma cünU 
1181 Ura 25 kuruştur. ~rtname ve 1 qe a9ık eksiltme uıulile alınmak Uzere münakasaya kenulmuıtur. . cf'' 
numunesi komisyonda görUlebilir. ls- ı - ltbu ( ı 301 ı) adet ampulUn tahmin edilen bedeli .. 6077.," tir' 
teklilerin kanuni vesikiılarile beraber kuruı olup, muvakkat teminatı (4~5) lira (85) lı4ruıtur. 
teklif m,!!ktyplarmı ihale saatlnden Şartnameıi Jcomiıyoqdan hçrc\\n pl\rasıı oları~ a\ınabU~r. • .:ttl f 
bir •••I evvel korr.işyona vermeleri. 3 - !Si ~rıerin 2490 t•Y•h k!••• da Y•,.lı voaH<alarlA bjrl'.lrte !i:d. 

(3~2> (~164) ,.c saatte KasımraM~ bulunan komiı yona mi,lrayatları. (20~ 

ı l -& il il !1.......-
Tek &ÖzlU MF.l·HB A~ BhL'in idareşiRdeki kahı1arnan K.ARTACALILARI rpcmlct,et içinc!cki bon;uncull'lr arkadan vurr.-Aıaydı R O .~ A ta~r c qr, terihiQ 1i4ip dejitkcij. 

:.. • • ..,11ı' • I • . .·-· I .ı' ' . . . __ .___ ... 

1 
ı<ART ACA MUH RE BEL Ri 

Sinım~cdıl< ta..,ihinin en muuzam filmi 

10(),Q~ fİ!;Ürnn ..- 10 00Q fth aJk•r - :100 mu~r* 

Ali - 50 yellten1i t•rmi hf rp ımıial 
'/f ,(._._ . ~.. .• . 1 ' • • • • • 

Türi;<C?e sözlü SARAV ~~İPEK sınş"'oıar.nd"' 
Tar ıhı şaheser auıün ~at 1 de ... matin•i Dlrden 
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~n ortaya çıkmayınca annem benim 
"'-tıe bir §e!. yaptığım i~in ortaya sık 
ı~ tınıa bukmederek adama. işin u
~ ~nden öjreninceye kadar noterlik
dtııbı~ •enet vermi§.. Bu hidise Jcar .. 
"'~tun tarafından duyulunca köpür· 
~ tr ve ıbeni bir daha eve kabul et· 
!tt~ekJcrini, reddettiklerini s!Sylemiı· ... 
~~1,1nunıa da i>itmcmitti. A~am tı 
~ 1~ ~Jeyhjpe dava açmıt~ ~arasını 
~ bır ınu:aya pdedikleri i'in hakkını 
~ ~YI. ~al~mııtı. Bunun üzerinF P.iın
~ PtJıme dilf?.19ftY .. Pargyı ıyn~n 
ttl]'_in~Oitim takdirde beni uhteürlrkla 
tle~)'~ye. tesli medeceğini bildirmişti. 
ıı~ııı illfikati Mil'l~kten sanrı ailem, 
tq

1 
Uı belisr, bu parayı adama iadeye 

...... ~tıt. fauı ıı 
~ ın bankadaa alıprn. 
~ .• kbyJ cttM"1ifti. ıNİYftİ b.anka
~r~r tazminat koparabilmekti. Ailem 
~ bank&}'I bir makbuz mukabilin-

~ •d.aotıa bu ,uretle hiç bir alAkım 
~:iıf na Hvinlrke11, :bir glin kara
~ 1-. hfrıJ•ım .. Btıü de rdaq ettiğl
~ •~retle öğnndhıı. Karakolda vtr .. 

-·~ •ftdtde d'9 bu ıaramn bankın 
\': ~ı ft!Ykıbilind~ fitlendiiini bildir« 
'- ttılt eve ıiali giı.U girip çı)çıyor .. 

CiP.ne Uzüntüli.i bir hayat bafla
~c\~ıt by ,erer k~ndhni kabahatli 
~İltr"ı için buna t&hamınül .ediyor· 

l, 
'~l il~:ımdı. Saat yedi buçuk. seklı 
~'4~ \ta~ gUnüydüt Evim~ geldim .. 

an içeriye girince annem: 

~' ;ı şimdi bir poliı aradı .. 'Yok!,, 
'i»1 ~ ~baht:yin k~r~kola kadar gel~ 

h ~:2{. Gltti 
il~"· ... 

~·iti~ rıc diye karakoldan arayabilir· 
ti(~ lt\eralc ettim. V • ~ merakımr 
. ..._ li~~ ~~in deı 
~1 4t .. , .trndi gider öğrenirim .. Köpe-
tııı "''-Y 

~ıl?\ ~~rn. onua da gudirmiı bulu -
'f "Ot (} 
d. 'lıtt·1"1 1 ı e ben dönünceye kadar 

11ı?ı • · hıztr!araınız .. Kunrm çok aç. 
.& ,, Çıktım 

ı· :'~i .. 
d·:t ltt~nın k pısı ~n\lnde bir po
~ ~~ ilftnn .. YUzUne bakıp yürü· 
' .\:t 

1 ıra-11lqan y,tişti: 
"t-.e~u: kenan mı. diyo ıor.tu .• 

\t ' ... i11l. 
'"" •t•kQlı 1»ad 1 k · • Qcıa d l\ ar gt ecç tınır .. 

~ 'tuttlau t oraya gidiyorum. 
•rtlt~lu ~ PQJiı •• btnl tıkip etti. 
"'1 ben~ \eın ~~ıın~ ıirip te: 

~~ditı~ S•&,rtnıısıpıa . 
: z~nı•n beni takip eden p~ 

't ~ •t• •ize k ~~~t ~ i eM_nı \t&lirrı edi}·orum.\ 
~~. tt m. ien Q\lndan bir ·~ 

tlctn' ~tt- ™H'rruıtım.. Etraf! 
l 's· . t>olia: 
~,, tıı{\ ll 

)ttt,,·
1 

i &Un tehdit l\IÇtından mth· ''I!. ,, z \>a 
'ı .... .,ct ?'qıı,, dçdl .. 

~1" \'ar •.. Pıkat ben onu tcmyiı 
'b. 
' ~eıt t 
....._ 11•llt tbrı e~yi2'den tasdik edilmtı 
~ gll dı "c olacak?. 
'ttk · Yarın ··dd • 
~~•'f., ll"lu ••umiliğe tealim 
~kııı b" 

lia., ).~,~ h<alde: : 
. "" ~. ~.a· L... ııı\tn .. Vırt\\ sahalı Jeli-

~'S' 4o inıld ~ " •'1 ' ~Çıka~i\~ •t!lff 
' : ı ıt\e &•ltn P<>liı kap~ 

~-1'1 
"'lı •• cl.u· ' 

.... tlı:ı ne 
1 
'· ~tıntaainia. ,a" o ltak? 

llw.' : ™!tçeyt bu ~ 
'llQ~~ de b· rı l gesircceksinb. 
~~ ~lııtıtı·!r rnemur arkadat •lrl 

\ıı1' . .,.~tı ~r.e ttallın edecek .. 
'~: ram •nlatamıyacağımı 
'ıı~ldc evi 

rrıe haber !?Önderin. di· 

- Kolay .. &iınği pek&iyi çön.::lcdr~. 
dedi. 

Oturarak QekJcmiye bafl.,Pmı. Kö
,P!k te y~nımdaydı •. ;IÇp~k yaramazlık 
ediyor, ppJiıle bu yijıden ~ekiJ!1ıektep 
~ekiniyordu111. ,Nihayet annem ıeJdi. 

~eni Erteıi .abah JClmek P.zere, eve 
götürmek istedi Muhtelif yerlqe py 
VHrğu. Ni~y~t k~scre 'ıktr. O da 
~ır;Jlcamıyac~tıru söyleınj~ !akat ,peı:ien 
aonra beni ~ğırttı. Ertesi günü eele
ct&ime ıtPz aldıktan "90ra bırakır. Ev~ 
ııeldiın. Q Je<:~,yi1 büyük .bir ı&tırap 
j~iqdc geçir~m . Ar.nem ıes vakte ka· 
dar ağlamış ve -Jlaınıftt. ~a~leyin 

ı•nc annemin acsile gö~ü ~çnm: 
- M~lekıad kalk yavr~m vakit ~el· 

di, diyordu. Pu çajrnı üzeriınft garip 
bir tuir ~J>fı. Tjtre.dinı. Biri@ asıl
mıya götürülürorum saqdım.. Annem 
ağlıyoridlJ .. 
~Nereye ııidtc~ksin @icaba? Müddei 

umumtliJcten seni ner~ye gönderecek
ler .. Ben senden nasıl :haber alabilirim, 
diyordu. 

(DevaM1 var) 

Cayak cennetten 
mJ çıktı? 

Vllf~zlık f.ıpan. ualy dıınnJYAB 
1mktep Wfuklarını dğvmçk 111kidenbe
ri htpik .,ıunnn lbir ce~a uıulüdür. 

Buı yerlCt'f!e, mektep çccuklan -

kabahati oJıun olmasın _.. haftada ikf 
ı;ln ıtra daya~rna çekilir-dl. Dayak usu
la PraR&ada 1110 senesine !kadar devam 
etti. 

Kral çcı.:uk1arı bile dayak yer.di. 
Hatti diğerlerine ibret ollun .diye da 
ha fazla dövülürdü. Dayak lç'n def
nek veya kamçı ku1lanrlırdı. 

Navar mektebinin masrafı faslmda 
''Defnck Yt kamcı mübayaası iç!n,, ., 
kayıtlanna tesadüf olunur. 

Mekteplerde (meydan dayağı) nı 
icat edenler Par Rovayal Cizvit yapaa
larrdır. 

l 145 ğf;, ~§k menolunmuştur. 

ıstanbul radyosu 
ISTANB(JL: 

18,.'iO plijkla dans mysikisi, 19 Snfiye 
riynno ,.c keman rdakalile. 19,30 Konfe
ran!lj Sel!ro ·ırn Tarcan (Parisae bir çan· 
haı) t9JlS ~r~ htalt~rlf!ri, ~o ~~ı tt~"s 
ıve arkadaıtan ttlrthnıiAn Tllrk rnuıi~l~~ ve 
h~lk oarkıları, JQ.ao Havı l'aı>ilf\lo ıo,ş3 
Omer füN \trafın!1ıtn arşpçf .&y\ev, 20,•5 
Sernnhat 0.denıe~ ve arkaılaıtarı larafı11· 
dan '.fürk musikisi ve hallı: şıırJnlnrı. (uıt 
ararı), 21,16 erlı:Htr.a. 

1 - Bcethovın: Corlolan, Ouverlure, 
9 - Pul'elnl: llanon J.escnnt, 
3 - Morena: Tortnjada valse. 

4 - Plıı:I: Ro~elh?. 

5 - Lşnıer: GrOAsm{Utcrchen. 
22,\S ~ı.n, Mbçrlerf ~2 30 ~lAl~I~ M\19· 

lar, {IJlOrl lt pperel p!\rtnlnrı, 22li0 i(>n 

hab~rler Vf ertesi i{Ül\Ün proanımı 23 ~n. 
IJ{)KlfRŞ: 

H nl~kl~ M(if havalar, 19,15 plAk, 2Q,35 
ff.tkılar1 2t,t~ oaıp'1qt, 22,4& Rumen hava· 
lan. 

11 ft(l)·o ork~ıı.-.~ı. lt.SO siı.n orb1-
tnm, 21 o~l P.ITi~i'll\r• vo cazbant. 
'BE/ti.iN: 
~.1Q pJUlı l\\t! mU.ill, ıı ntdM er-, 

kutrasa, 23,20 spor~ 23,30 caı v.e hafif ınü· 
ıik. 

RO.tlA: 
18,tS cubanı, 11.10 mfiılk, IO,IO DdYo 

prke.,t~sa. 21,ao hafif mtııtk, 12 ıerııııll 
nakli, ,3,1~ p\asao ~on •rl, 24,15 cnzl•ant, 
YARŞP-\'~; 

19,u; p!Ak, 20, milzik, 21 müzik, 22,50 
operet parcaları, ve dans havaları, 

HABER - Akşam postUt 

sı ın,ı çekiliyor 
Şirketi .Hayriyenın gitgide seyrekle

gen, köprliye bir türlü tarifede yazılı 
w:aktinde gcleıniycn, saatleri biç bir za
man ıiş .zamanlarına uymıyan vapurıa
rmda,, 1ıizar olan Boyacıköy ve 'Emir
gAn ıJıalkı köylerine otobüs işliyecegim 
:duyduldan vakit o kadar sevinmişlerdi 1 
ki o gün köyde adeta şenlik yapmı~lar, 
biribirlerini tebrik etmişlerdi. 

~öye gelen ilk otobüs 'bayr"'klarla 
donatılmış ıvc köyün ıleri gelenleri bu- J 
'lla do1arak hemen vali konağına koş
muşlar, şehrin bu en büyuk mülkiye 
memuruna ve belediye reısıne köyün 
minnettarlığını 'bildirmişlerdi. Zavallı 
köylü kendilerini şehre bağlryacak bu 
yeni vasrt<ının az bir zaman içinde baş
~arına ikinci bir Şirketi Ha:rriye lcesi· 
lcceğini tahmin etselerdi sevinslerini 
irharda biraz daha temkinli davranırlcır
dı. 

Geldikleri zaman adedi pqa '1kan bu 
ptobüslerin ilk zamanJardald intizamsız-
ıklarını ha1k 'hg§ ıörmüştü. .Ne!içc iti

P,riyle bu otcbüsçüJer ~n yepyeni bir 
hattı. Onlar o semtin ihtiyaçlarına he
nüz ıyabanc.ı idiler. Bundan başka halk 
ta bu yeni nakil vasıtasını hemiz pek 
btnimsememiıti.. Onun için ilk günle
r-in otobüs yoJcUlan bir takmı intizam· 
au:lıklar ve fobıucluklara müsamaha ile 
pakmııtar, bütün bunların zaman ile 
düzeleceğini ummuşlardı. 

Bir müddet sonra da belediye b;r ta
rife yapmıı bciylelikle otobüs seferleri 
muayyen saatlertde yapılmağa başlamış-
tır. 

Arıcak bu arada ~ehrin diğer daha 
kalabahk yerlerine de: btobiia seferleri 
yapılmağa bn~la~nC3 o taraflarda daha 
fAıla bir kar ~okusu atan tQtobüşsüler, 

hemen ar;abalıınnın bir kısmını Emirıan 

hfttıqdan bu yeni hıtlara aktarmı§lar· 
dır, jeledlye f;mirgln hattına otobüs 
:i§lctilmcsi imtinzını verirken Qraya it
l@tilttcek otobüılerin aıgarf olarak ade
dini tayin etmi§ Plidir, bilinemez •• Yal· 
mz bu şekilde adetleri birdenbire ondan 
beşe inen otobüslerle bittabi belediyenin 
tesbit etmiş olduğy t;ırife tatbik edile
me!llektcdir. Bu rakamdan gerek yolun 
bozukluğu, ger~k ıtrabalarm haddi 
zatinde çürük v~ hurda olmaları dola· 
yısiyle daima tamirde bulunan bir iki 

arabayı çıkaracak olursak geride kalan

larla akıam ve sabah her yarım saatte 
bir sefer yapmanın imkan dahilinde o
Jamıyacfığmı takdir etmek zor olmaz. 
Yakın semtlerde oturmak bahtiyarlı· 

ğındf otanljlr akşamlaq işlerinden ev
lerine dönerlerken Eminönü Postanesi
nin önünde, y{lğmurun altıda soğuktan 
titreşen ufak bir f!rupu görürler ve her 
halde kendi kendilerine: 

- Bunlar bu pis havad~ acaba ne 
bekliycrlar? diye sorarlar. 
Meraknruzı tatmin için burunları pan

carlaşmıı, boyµnları omuzlarmın içine 
~ekilmif, asık suratlı kadın ve erkekler· 
d:n mliteşekkil bu ufak ~rupun bir iki 
dakika için, içine kanşalım~ Onlann 

gcS.lcri köprüniln bir noktasına dikili 
olduğu j~in ıizin aralarındaki mevcudi
yetinizin farkına bile varmazlar. Merak 

bu ya, ıiz de oıılann baktıldan itiska
metc bakarsınız .. Fakat gözleriniz, um
dulµ f~vkalld~ pir hidise yerine. gör
mele P,ek alı~ık olduğu geylefi görür: 

Adamlar, otomobiller, tramvaylar, ge
ne adamlar, Yuvarlak~ kara sırtlan elek
trik ıJı~mda parlıyan ve insana, tarihi 
tabitde öğrenmediği çir dn, yabancı bir 
hayvan hissini veren şemsiyeler •. Tam 
bu ıırıda içinde bulunduğunuz küçük 
ırupun birdenbire hayata geldiğini gö
JÜnünüı ..• 

Şimdi göıler köprlinUn üıtün>i!en bir 
ıuin arabası rcv§iyle gelen bir otobü

eıe nuhlanmııtır. Biribirine karışan so· 
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lstanbul konuşuqor 

Emiraa11 - Eminl>fırll oto'biis1cri. Emitımıilnde 'beklerken 

ğuktan çatallaşmış seslere kulak kabar
tırsınız: 

- Bu Qoksan bir mi acaba?. 
- Doksan ıbir olamaz .. Tamire gir~ 

miş ... 
- Mavi araba galiba •. Uzaktan renk

leri de seçilmiyor kil. 
Bu sır.ada otobüs te Eminönü mey

.clanına girmi§t.ir. B şiar vı: meraktan 
büyüyen €Ö2ler, onu itelı: kollu Cema\ 
Gişesinin önüne kadar takip eder. Bura· 
da bir sürü reklaı:n ampullerinden çı

kan lsuvvetli .ziya altında keskin bir iki 
göz, otobüsün yazıı;ını okumağa mu
vaffak olur: 

- ŞiJli • 'Fatih. 
Grup arasında sukutu hayali pek 

keskinıdir. Somurtkaq dudaklar arasın
dan çrkan homurtular da muhtelif isti
kametlere tevcih edilmiş küfürler eksik 
de~Jdir, 

tşte gittikçe katabalıkla§!n bu grup 
Ernirgan oto'l:>iisleıinin yolcul~rrdır. 

Evvel1'.; akşam J.!jminönünden geçer· 
ken gözüm postanenin onünde birik
miş böyle bir grupa ifüıti.. Hemen yan
larına sokuldum. 

Toplantı, muhtelif tabalrnhra men
sup kimselerden müteşekkildi. İçlerin
de şişmanca, otuz yaş1armda gözüken, 
cmiz giyinmiş bir ba~n yanına ıyaıtta -
tım. Yüzü asık olllll!dığı umanlar pek 
sevimli olabileceğini tahmin ettiğım bu 
bji_yla bir konu§ma ermini açmak güç 
olmadı: 

- Çoktanberi mi bekliyorsunuz? . 
- 'Birader, saat altıya çeyrek kala 

geldim, §İmdi saat ye~iyi geçiyor. Al
tıda otobüs kalkmadı, ha şimid gelir, ha 
şimdi gelir diye altı buçuğu beklodi': .. 
Altı b ı~uk postası da yapılmadı. Demin 

Meşhur bir lngiliz 
doktorunun 
nasihatleri 

İngiltere kralının doktorlarından 

Siıı Maurfoe CUsidy kendisine getiri
lea hastaların yansınm sinir ve ev

ham hastası olduğunu söylemekte ve 
kendilerini doktora göstermek istiyen 
hastalara au tavsiyelerde bulunmak
~dır: 

1 - Sizi muayene eden doktora, 
muayeneden evvel diğer bir doktor:Yn 
hastalığınız hakkında neler söyledi· 
ğinden bahSetmeyiniz. 

2 _ Kendisine eski röntgen cam
larınızı göstermeye kalkışmayınız. 

3 - Doktorunuzun üç sene evvel 
size verilml§ olan reçetelerle alakadar 
olmasını istemeyiniz . 

4 - O,ı;ı.t} saçmıı s~aller sormama
ya gaı·ret ediniz. 

Sir Maurice Cassidy'nin doktoılara 
da'4!vsiyes,i vardır: 

1 - ~asta her §eyden evvel t~eır
ye muhb\çtu;. Vazifeniz onun cismani 
xstırµplarıyla birlikte ruhi acılarını 

da ç:idC1111ektir. 
2 _ Hastanın odaı::ma hiçbir vakit 

paltopuzla girmeyiniz. İş\niz nekadnr 
acele olursa olsun b•uıu hastanın sez. 
memesine dikkat ediniz. Hasta sizin 
hemen yapılması Jiı.zımgelen baş1ta 

bir işiniz olduğunu anlıyacak olursa, 

istanbula doğru bir otobtis geçti. 'lüı
lau-rlan yedi buçuk postasıru yap;nak 
için Sirkeci taraflannda oyalanıyor, n
kit geçiriyor. 

Bu sırada yarumıza birisi daha ıeleıı 
rek söze kar:§tı: 
-ıBari g{delim de fU kar§lld ıPQl.iae 

söylıyelim bir &abrt tutturalım.. 

- Geçenl~rde yaptık neye yaradı? 
Ctnıaat ne yaparsa yapsın imam 1gene 
bildiğini okuyor. Bunlara ktilak kabar
tıp dertlerini dinleyen birisinin aralan• 
na katıştığrnm farkına va.--anlar fl\'af 
yavaş etrafımm çt"Viriyodar. lçterin
den sanşm çalık benizli, ortaya~r. q.o 

fak tefek btr adam hararetli hararetli 
anlatıyor: ! 

' 
- S b3hleyin, Emirgıntdan ilk pos• 

tayı y~pan otobüs taın."Utl yanm aaat 
.sonm kalktı •• Şoför uyuya kalmıı ! on .. 
dan tonraki post \-X yapae4k olan da 
"Benim sıram değil, ben şimdi gitmem,, 
dedi. Tamam yarım S"at bekledik .• u~ 
te1ik vapuru da kaçrrdık. 

Bir" si duvarda.K 
&derek: 

lr levhaya işa re\ 

- Bari, diyor, belediyenin -şu taıifc• 
sini kaldır lnr oradan. Çünkü onu 
göiijükçe insan büsbütün sinirleniyor .. 
Tarlıeye b*ıyorum. Emirg!ndan t.. 

tanbula son otobils sekiz buçukta .. Yol 
elli, elli bes dakika sürdüğüne göre, 
yedi buçukta eelmef>i beklenen otobüs· 
le Emirgflna gidersek sekiz buçukla ~ ~ 
ncbileeeğiz .. Bu yolculuğun gidip gel· 
nıe bilet parası olan otuz beş kuru§a sa~ 
~IJl almanıryacak \c:ıdar enteresan ola• 
rnğmt tahmin ettim ve kendimi yolcu• 
liır mey nına kattrm • f 

(Mabadl y nnki nUshamızda)' ' 

• 
Domuz ve ördek 

yiyen balık 
Berlindcn bfldlrlldiğlne göre Polon. 

ya - Lıtvnnya hududt:lldan geçen (Du· 
nt\} nehrlnden balıkçılar, şlnıfd~ kir 
do.l' göıillnıemiş qir balık tutınujlal' 
dır. Balığıg. ağırlığı 150 kiloymu1-.. 

Baltık denizinden geldiğine hükmo

lunan ba ığln lm.rm acıtınca midesin,. 

de bir domuz, birçok da ya.ban tirde· 
ğl bulunm~ur. 

Köylüler; domuz ve ördek yiyen bu 
balığın etini satınalmıı.k i.atem~ 
lerdir. 

kendisinin Ui.zım olan Uıtimn.mla mu· 
ayene edilmediği zehabma kapılır ve 

alacağı ilaçlardan fazla bir iyllfk bek
lemez. 

3 - Hastanın yatağqını Ustnne o
turmayınız. 

4 - Hasta size hütiln dertlerini 
anlatırken etajetjn Urerinden aldığı· 
nız gazetenin sayfalarmı kanttırm&
yµıız. 

Sir ~aurice'e gö~ bir dokt.or mea
lekinde muvaffak olabilmek için bİI' 
mühim hasU.lılç ve bir mtlhim ameıı .. 
yat geçirmiş olmalıdır. O, hr.sta haleti 

ruhiycsinin ancak 'bundan ııonra J&yr. 

kıyla. takdir cdilebilcooii kanaatmde- . 
dir..ı 



1 Fıkır ve sanaı devlet yardımına muhtaç mı 1 

Sanat, devletin yar
dımına muhtaçdır Barlın llk kurs lzmirde açıldı ... : ................................... . 

Terbiyeci ls,nall Hakkı fU fıklrde : Bu hafta Köy kızı Fikir ve sanat adamlannın devı·ete 
hizmet etmeıer1 sosyal bır 

mecburiyettir 

Elektriğe 
kavuşuyor . Biçki, dikiş, nakış, ev idare• 

Ressam Nuru.aaha ,nre sanat, yaya'mak ve 
Bartın, (Hususi) - Şehrimiz elek· V8 OkU ma Öğrenecek 

trik tesisatının açılma merasimi bu M 
hcuk \aı a.ın6".an aev•lrr.ek .çın ) ardım gör.neua.r 

' Eski lstanbul IJa- dan himaye edilen fikir adamları bu 
rülfünun mUder- irtica hezeyanlarına muktedir ola
rislerlnden Jsma- m ıyaC'aklardır. 

hafta içinde yapılacaktır. Kontrol mü- U Va f fak 01 an 1 ara UCUZ Ve 
hendisf Hasan Halet, yanında nafia 

murahhası ve müteahhit vekili oldu·. taksitle dikiş makines1 ver.lece 
ğu halde Havranda elektrik tesisatı 

ıı Hakkı Baltacı- Nurullah Herk ne diyor? 
oğlu cevaplarını ' Nurullah Berk.le 
,·azılı olarak ver- k · . onuşuyonız. 
nıok tstedı. Ay- _ Akşam L'Art 
nen neşrediyo - dans le troisi6-
ru m: me Retch tslmli 

.., utir rn sanat dc,·lct himaye- bir kitap okuyor-
sino muhtaç mıdır? 

- Du, bir zarurettir. Bu zarureti dum - diye söze 
başla - Alman 

icap ettiren sebebler soı;yetenin bün- dı.?vletl bUtUn şu-
yesinde vardır. Eski llberal rejım- helerini sistema _ 
lerde devlet karşısında aile, meslek, tik bfr kontrol altıua alruış ve sanat 
matbuat hep bireli ayrı devlet gibi Almanyada endüstriden farksız bir 
yaşardı. Çok kere bu kurumlar blrl- hale gelmiş. Kitaptan çıkan netice, 
blrile taAruz ederler, tehlikell kriz- sanatin devletle gayet sıkı bir rabı
lcr bile meydana gelirdi. Böyle bir tası olduğu ve dolayıslle llhamını, 
rejimde flklr adawı, yahut sanatkttr mevzuunu ve hayatiyetini siyasetten 
müşteri bulmakta ve para kazanmak aldığıdır. Bunu tabii Adolf Hltler 
ta ıııc bir güçlük çekmezdi. Bugün iş söylüyor. 
böyle değil .. BütUn etisl ve kolek- Bu şekilde devlet himayesi sanat 
tl·;lst rejimlerde devlet artık her Icın en muzır tariktir. Devletin sa
şeydlr. Bu yeni devlet fikir ve sanat nati himayesini şu ,artlar altında 
adamlarının en yakın Y6 en sağlam kabul edebturiz: SanatkArın bütUn 
mUşterlsldlr. Fikir ve sanat adamla- zevk ve teknik serbestislne riayet ... 
rrnın devlete hizmet etmeleri artık Movcut sanat teşekkül ve blrllklerfnt 
sosyal bir mecburiyet olacaktır. tevhide teşebbüs etmemek, fakat sa-

- Dedct hima)'csl, şekli ne olur- natkA.rlara eser gösterm1ık ve yap
sa olsun, tahnkkuk ettl!,'1 takdirde ınak zeminini hazırlamak. 8anat 
sanat bu~ünkü sc\'i)'esinlp tisttlne ÇI· deYletln hfmaye11tne muhtaçtır. Fa-
kacak mı?.. kat kalite lttbarlle yükselmek için 

nm muvakkat kabulünü yapmaktadır. İzmir, (Hususi) - Killtilr Bakan- ı 
. Mühendisin bugün yarın şehrimize lığ1, köy kızlarıyla, genç köy kadmla-

geleceği anlaşılmıştır. Belediye, açıl· rma dikiş, biçki ve ev idaresi öğret
ma merasimi için bir program hazırla· mek Uzere kurslar açmaya karar ver
mrştır. Mera.simde valimiz Halid Ak- ıniştl. 
soy'un da bulunması muhtemeldir. Bu yıl ilk defa olarak İzmfrde böy· 

Bütün Bartın halkı. medeniyet nu· le bir kurs açılması münasip görül· 
runa kavuşmak iştiyakı ve sevinci f· mUş ve bu yoldaki hazırlıklar bitiri
çindedir. lerek kurs Kızılçulluda köy muallim 

Diğe.· taraftan, belediye kanununun okulunda evvelki günden itibaren açıl· 
15 i!1ci maddesinin ikinci fıkrası, be· mıştır. 
tediyeleri, kahve, gazino, hamam. otel Köy kız.lannı ve gene; köylü kadın· 
ve lokanta gibi umumt yerlerin sıh· lan köylerine bağlı ve kUltUrlU birer 
hativ1e allkadar olmalarını emret· eleman olarak yet!ştfrmek gayesini 
mektedlr. Umumt yerlerde petrol lam· takip eden bu kurs, daha ilk anda 
balannm sıhhate zararlı olduğuna da· rağbetle karşılanmıştır. Diln Berga
lr ~österilen sıhhi lüzum tberine. be· madan altı köy km gelerek kursta 
tediye encümeni, bu gibi umumi yer- derslere başlamışlardır. 
lerin elektrikle tenvir edilme1erinl Kursa 15·30 yaş arasındaki köy kız 
mecburi tutmuştur. Elektrikle tenvir 
edilmlyen umumf yerlerin ~eceleri a
çılma"ma 11.in verilmiver.ektir. 

Yurd1a, 
1 

Ereği bez 
fabrikası 

"<fJc1Uc Habarrer ~ıkh, 
- Bunu zannetmiyorum. Gerçi değil, yayılmak ve halk tarafından 

bugUn için devletin fikir ve sanatı hl sevilmek için.. • Kızılay umumi merkezi, Konya 
maye etm<'slnl znrurt ve normal gö- Yukarıda devlet müdahale etme~ aeyli.bı felaketzedelerine 4800 küsur 
rfiyorunı: takat bunu fikir ve sanat melidir dedik. Devlet sanatkArın liralık ikinci bir yardımda bulunmut· 

Amel~ m kbrı 1 tOO ze 
Oç ekip çah~aeak 

Konya Ereğli, (HUbusi) - Sümer 
bankın şehrimizde kurulmuş olan bez 
fabrikası günden güne tekemmüJ et· 
mektedir. Fab. ika geçen birinci ve l· 
kinciteşrin aylarında Adana piyasa -
sından 153662 kilo Klevlan1 cinsi pa
muk aldığı gibi, Nazillide ılen Aka· 
la cinsi pamuk an da 55513 kilo salın 
almı~tır. Fabrika iltl teşrin ayı içinde 
49151 kilo iplik ve 151376 metre bez 
sat·şr · yapmrştcr. Bilhassa fstaııbul 
trikotaj fabrikaları ile Denizli Baba· 

se,·fyelerlnln yUksehnesl için ktı.fi hürriyetine , .; sanatın şahsiyetine tur. 
bulmuyorum. Zira normal şartlar hürmet P.derek hlmayealnt yapar. Bu .• KUlttı.r bakanlı~ he.eabma mllhenkururtuktan sonra flltlr ve sanat ge- hususta birçokları bir takım·projelet 
Uşnıesl daha başka sebeblerden ileri ortaya attılar. Birincisi mlmarl eser- dis!ik tahsili için Avrupa.ya gönderi· 
gellr. Burada en mühim A.mU sosyal lerlnde, RnnPsansta olduğu gibi. dl· lecek talebe imtihanında Mustafa ve 
bünyenin (nüfusun, nüfus ve kültür ğer sanat şubelerini de toplamak... Haşim isimlerinde iki Konyalı genç 
kesnfrıtlnln, \ş hölUnıUnUnl. doğmak- _. Devamı 12 incide muvaffak olmuştcr. 
ta olan idealin tablatidlr.RUyUk eser ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~· 
ler. hl1yük fikirler sosyal r.lnsten bü
yük kaynaşmalar<tan do~ar. Dur
gunluk 61Umnilr. Bu teşriht manlyetf 
bu sosyal mayalanma olmadıkta sa
nat htmayA ecmse de tnktşnf eilemez. 
Devlet artist değllıllr. tlhnm kayna
ğı da değildir. Onun bıı fşteki tabtr 
vazlf Psl sartflce korumaktır. 

'nnırllnktl dnr!!nnluj!un sebebi bu 
hlm:wPslztik ml<llr? •• 

- Hayır .. Ru~Unkü durp:unlu~un 
scbr>hi bu değildir: arlına ihtiyat 
ka~·rllll'l "HUrrlyetRfzllk,. dlyehflece
ğlm bir nevi tfmkfdıdzllktlr. "İhtiyat 
kaydllP.., dedlm, zira, bP.lkl: " Vay 1 
efendim, memlP.kPtte hUrrlyet yok 
mu?, diye hllcuma kalkışanlar olur 1 
Ben. Yeni aı'fam sayfalarında tekrar 1

1 tekrar t7.ah ettl~lm gibi, liberal re
jimlerdP. olan anarşist hürrlye.tt de- 1 
ğ!l, bllhkls. mnrA.1 hllrrlyetl istiyo
rum: fakat hunu ne yazılarda. ne de 
gl\rfişmelerde bulamıyorum. Niçin? 
K.anunlarım1z mı hıma en~e.1 o1nvor
laT, yokH, kanunun ruhundan ga
ftı mahkemP. arlam1ar1 vardır da on
lar mı? Hlehtrl de~ll. Veni Adam'da 
beş yıldanberl - anlattı~ım mana-
da - hUr neşriyat yaptım. mühim 
bir kun·et benf şlmillye kadar mah
knm etmf'lı'H. DemAk ki hürriyet Türk 
Ulkeslnrle bllkuvve varrltr. Fakat o
nu kullanmMım bilmiyoruz! Bu, 
politik terbiyemizin ekslkll!lnden f
lert gı>llyor. Halkı sa~dan ytlrtlme~e. 
Ye çivili yollardan ~eçmeğe alıştırdı
ğımız gibi, hürriyete de alı"tırma
hyız.O zamım her işte daha çok inki
şaf ola"aktır. 

- Devfotln hlmay~ htr mU'1ahale 
ve kontrol ~okllnite anla~tlmah mı? 

- Müdahale ve kontrol ba"ka. hi
maye haRlta. Anı-Ak satıct mRtatnT 
mnster1nln thtlya~ına gl\re haztrla
ma~a mP.rhnrıtur. Bir ml11ı.l· Devlet 
tuafından hlmave edilen blT ede
biyatta fprtff \"A hayvanf aşk mevzu
olRmaz. BövlP bir mevzu dAvlett de
fli, mlln7.evt bir lnıuım ht1e alftkJııtu 
etmez. Devlet tarafından himaye e
dilen bir edebiyat mevzunnu ıfomlr
yolu, tayyare, e1ıllk. kHmtır, fııhrtka. 
kadın hnrrlvPtl. müsavat ... gibi kol
lektlf mevznlarıtırn almaya mef'hu
ruz. Flkr1mtn dnha h1 anhışılmıun 

için daha aeık bir mlAal vertyornm: 

''Güzel delikanlının yUzii 
Allahın aynasıdır M ,, · 

Ş E YH~~!-~M ~~el:. ~de Abc:lüliziz Efendi hayret içinde bl
Abc:luliziz Efenca, ilmen yük. d1. Durup d...urkea paditah ont.'an ne 

~bir adamdı. Birçok kıymetli telilatı, iatiyOl'du? •• Kendisini bilmez, tanımaz 
~~c~ ~e ~lıefi tfüleri vardı. Telif ve dr bile- Yolıuz bir it yapnuf olu, c:e
~~ ~··~~ıyle. metıul olması, diktiği , za11 müftülük yoliyle nrilir, yahut 
ılim ibıc.eJen y&nına veniJerini yu'·k ' _ _ıf lkal bir . 1 - ü)" boid aeJ • ~ . ı • ı oı;ıı::ı- e em elDlr e ıur ur, u· 

lmeaı ~ım ıe~~ ~ ~ada çalıı- ruh.ırdu. Böyle teJler için padipbın 
~dı. lktular mevküniıi Ahır ve cazibe- çaitrtmuma lüzum yokta .• 
ıme tutuldufu için, aiyui h•)'llta ka· 
nfb. 

Mertti, bamiyetJiydi, vatanım çok 
aeverdi, ~evrinin iki yüzlü, bayatı, va· 
tanıız, )'lllnız keaelerini ve menfaatleri· 
ni düıünen, bazı ricaline biç benze
medi. 

1043 de, h~nüz otuz alb y&fmday. 
ken Galata kadı11 oldu. Bazı kadılar ai
bi yaJancı phitli davalarda hediye ve 
pııra alarak halllrzı hakh çıbnnadı, 

kanunla vicdanım yanyana koyda, 01111 

göre kararlar Yenli. 

lıtanbul kaclıbimc!a hulandufa n
ralarda, birden&ire piyaMda J'lli IK•h· 
ruu bat ıöıterdi, dördüncü M111'11d lJa. 
nan aebebini arattırdı. Abdüliziz E
fendinin 'pnç )'llfta latanhal kadıhiJ 

gı"bi "bülend bir mevlde,, ıelmeaini çe
kemeyenler bütün kahahati ona yükle. 

diler, bulınnın aebebin.i ıa ıaretle tehir 
ettiler: 

- lstan1nd kaclıamm narh ltaaasan
da ıöıterdiii pddet, buhnn zuhuruna 
aebep olmuştur. Bütün vebal ondadır. 

Pacliph da, itin ulmı, lJahranı do
iun.n aebepleri anlunıya lüzum ıönne
di, hemen bostancıbafıya f'I emri ıöa
derdi: 

- Kadı Abdülisbi bir çektiriye hin
dir .denize çıkar, Adalardan birinde ho-
iazla, denize t!. .. 

Bir daha aordu: 

- Hele .. Hele.. Şunun cloiruıunu 
aöyle de meraktan kurtar .. 

- Allahüalem benim bildiiim bir 
f9Y yok.. Bana yalnız "konaktan al, bu
raya setir,. emrini verdi •• 

Boatancıbatı bu yalanı, evde bir bı. 
nlb çıkma11n, feliket haberi kadınlar 
ta~nclan dayalmum diye aöyle-

Dnfti.T.E • 1· • • s· 'eli bir - mır ve ınunetin.. az ıı n, 
apdest alıp ıeleyim. • 

- Olamaz.. Hemen beraber aidece- · 
tiz. ... 

- Peki. .Haremden cübbemi aiJİ -
rup geleyim ... 

Bo~tancıbap: 

- Hayır, ba ela olaımz. Emredin 
cühb~nizi buraya ıetininler. 

Diyecekti .• Fakat kadıyı fiphel•. 
dirmelıten korktu. Belki TUi,..tten 
huylanır, bir taraftan aavuaur, o ..._.. 
bü:rik felaket bqma ıelirdi. 

Kon~lrtan çıktıktan aonra,, bnap 
konup sara,.. pldiler .. Dıt kapıdan 
airince bo.tancıhqr Wru priledi. a
chmlannı tavatlattı. ÇalJaaılc adamJan. 
~i~e~H~aWnlen Abdülizia 
Efendinin üıtüne çaDanc!ılar, yalrapaça 
deniz kenanna ıötürdüler, çelıtiriye 
koydular, Büyiikadaya dofru yollandı
lar. 

• 
dağ ve Buldan havalisinden aranan 
ipliklerin Avrupa ipliklerinden farksız 
oldukları itiraf edi mektedir. 

Fabrika şimdi bir tar aftan da ilk
bahar için kadın ve erkek elbiselik 
kumaştan. güzel desenı= masa örtüle· 
ri, poplin'er h:ızırlamaktadır. 

Şimdi iki ekiple c:alrı:an fabrika ya
kında ücüncü eki"lini de t~kilatlandı
racak ve o zaman l::Utün kudretiyle 
çalrşmava koyu'acaktır. 8imdiden fab
rikanın i~"i mikt~rı 1100 ti -re"miı:ıtir. 

=r.m•ınıımımmı-ı-ı;m;:m•rnrumar~ 

1 

Yurdun 

Dılel<I er ı 

. . 

i : 
Har tın ilk o,.ul : 

isli> oı· i 
Bartınlı. tahsilin kıunıtt ve ehemmi· :I 

Utlinl iuict anlumııtır. Fakat nt 11u:ık n 
ki. birçok vatundaılar, mevcut • ilkmtk 1 
ltplt boı ger olmadığını tılttikltrl için, 
bu uıl uavrularınr mtkltbt vertnıtmiı· 1 
ltrdlr. Filhakika taltbt f a:lalrğı karıı· 

ıında yarım günlük ltdrlıal, ıubt aç- H 
mak gibi ltdblrltr alındı vt arıkla ço- H 
cuk bırakılmadı. Fakat, ıüphtılz ki bu, ft 
okuma çağında baıka rocuk yok dtmtk I~ 

değildir. 1 
Orlamekltplt 200 :t yakın taleb11 o-

kuyor. llalbukl ortamtkltp daha bir o· • 
kadar taltbt Uttlfllrtctk kudrttltdlr. 
Nitekim bu uıl llkmdltpltrlmi:ln vtr· 1: 

dili altmıı mezrınrın onda dol.u:u-ı 
diğer yerltrdtn Otltnltrlt btrabtr 10 
taltbt - orta okula tllrdl. Bu da gösteri· • 
yor ki, orta okula taltbt 11elf1tlrmek ve: 
brı mntıseıtdtn tam randıman almak: 
fcln Barlında hlc de~ilııt bir ilk oklll ~ 
daha acmnk M:ımdrr. Bar:lınlılar, mtm· 
ltktl klilfi1ri1ni1 alıtkalandıran bu mi1· 

i1ztre bulanan 11lld11tl umumt mtclfsln· 
de mutlaka luf bir hal ıekllne bağlan· 

ProfP.slır Kessler <'Pmlvetln tslahı 
namına hrl!!Uvanltlhn tık ve saf şek
line ~dllmesl~t. ufak sanayte bel 
bağlanmastnt. katlının eve kanan
masınr vaa7.P.dlp duruyor. Ru mUrte
ct atlamrn 11l\ylenmE>11lnP mUsaac1e et- 1 
mek tein l\ı1Pta m11tlAk htr htlrrlvet 
taraftan olmıtk JA7.1m !.. nP.('PTI ~n 

bir d~P.nt nasyonl\l sosyalizme hay
rnnlığını ntn etmiş! Devlet taratın-

Bostancıbap, )'anma Wr bç admı 
aldı, k.dmm konaiııuı ıitti.. Efendiyi 
ıelimbk c!airesinde çubuk içe~ lJal· 
du. Boıtaneıbqı ile yenmclaki adanılan 
"Ö:-ünce, içi bir bot oldu. Telqla IOl'lo 

• •.1ap1pa1'1aw:m,aq ıuırı:ıw 
Abc:lüliziz Efendiyi MftD n .. ,_ Bartmh 

da: 
- HAyrola! .. Bir haber mi var ata! .. 
BoıhncrlMtı ya)am aavurdu: 
- Dmetlu sizi iıtiyor. 

1ad'!'azam Ba,...... pqa, oaan luıldanda 111 111111 ••=•••w•ı•===-•••ma 
verilen esmi haher almıfb. Hemen aara· -

J'll kottu, .,.diphm karpama çıktı, ,..J
nrcb, yakardı, tefaat etti. Dwclibadi 
Murad ricalara ebemmi,..t ' .... medL. 
Dblemek hile iatemecli, tonra ..ıdt Jra. 
aanwlr, AWiiMm Efwliıi altGrm 

pktirinin (mehalli Dllkaucla 'ftlnDUI) 

İPi ifi münalra'8J'll döktü: 
- Gıcla maddelerinin en mühimle

( Devamı 13 iUıcilde) 
Hi"JUl Rittü TIRPAN 

ve kadınlan alınacaktır. at 
Kursa ge!enlerin öğretmenleri 

milen kadın olacaktır. Kız ve.~ 
larm yiyecek ve giyecekleri ve~, 
meccanen temin edileceği gibi Dl , 
fak olanlara da avdette taksitle:,.. 
cuz fiatla dikiş makineleri veril 
tir. fi' 

Kursa devam eden kan, kardd tP 
ya kız.tarını görmeğe ge!eceklet Jrll' 
gece okulun misa!iri olarak da 
bileceklerdir. 

Kursta ev işleri ile birlikte o~ 
yazma da öğretilecektir. ~'~ 

Vekalet, ge1ecek sene bu ~d 
tedricen diğer şehirlerde de ~ 
~.retiyle adedini arttıracaktır:_...../ 

l<öylerde 
ç 1 şmalc:r 

23 MeneH k it b.1' 
sent>dP başarı · dı ~ 

Bürhaniye, (Hususi) _ BUrbaJl t 
köylerinin 937 yılı çahşmalarındJ.11 ıı". 
iman netice, beş senelik kalkının~ 
nmm muvaffakıyetle başarıla;;l 
mUjdeledi. 937 yılında iki, Uç I 
bir beş sınıflı mektebin duvar ~ 
tısı ikmal edilmiş, iki okuma ;J_ 
yaptırılmış, altı köy odası inŞ& 
mi§. köy şahsiyetleri namına 1 
r.eytinlik satmahnmış, 15 ı.eytııı ""
melik ve a~laklığı vücuda getf~1 
16 örnek r.eytin!iği ve tarlası t ~ 
dilmh, 70 ktisur kilometre yol ~ 
ye edilmiş, 3 radyo alınmış. ısti ;i_ 
yapılarak 4 cumhurivet medaJll ~ 
mış, iki anıt dikilmiş, 10 köy01' ~ 
yolları yeniden yaptmlmrş, ! c!AV/ 
klübU açılmış \e saha hazırlığl r 
mrştır. ot!. 

Daha birçok ziraat. kUltUr •. e1' ~ 
mi, sağlık ve bayındırlık i3lerı Y' 
mıı:ıtır. , 

25 senedenberi ya.pılamıvaJl -6f. 
bir senede başarıldığından bil~ 
lüler sevinç içinde 938 yılı ~ 
pro~am1armı geniş ölçüde t 
meı:ı~ldürler. ___/ 

170 Muh ar 
Man!sada açı!"" ı 

kurs1arda mede0 

b·rgi ierlnl 
erltırıyorl ar ıP'tl 

Manisa, (Hususi) - ı<öY ~erf ti 
lannın nUf us, ziraat, sağlık ~ .,, 
köy kanunu hakkındaki bilgİ~.toll~ 
tırmak makeadile halkevi ~e) ~ 
her ay dörder gün devam et:Jl1 )ı1JP'" 
re Uç devreden ibaret bilgi 
açılmıştrr. ~ 

Merkeze bağlı 170 köy nıııı_,~-~ 
ayrılarak bu Uç devrede kutY" P' .. 
vam edeceklerdir. Günde ell~ 
kadan altı dersi ihtiva edeJI ~ 
ilgili miltehueıalar tarafın~~ 
edilmektedir. Derslere kÖY oı, 
n, ihtiyar heyetleri ve köY .J} 
iştirak etmektedir. .t. ~ 

Köy kalkınmaaı yolunda. ~ I' 
faydalar temin edece'< olıı.ıt ., ,J 
birinci devresi tyi neticeler~e ti"' 
mi§ ve ikinci devre ders;eriJle 

mıştır. I 

ZAYİ - Tatbik mu}ırilıllU * 
tim. Yenisini çıkaraca.ğJlll~ot' 
nin hükmü yo~tur. Bu oı 
kbıseye borcum yoktur. 1,ıp 
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Jon Kravfor'un 

~ ~I 
~ ~~d !ötr ve tuğla 1·cngi ipc1.: f aı·,(/e 

I bır şaı>ka, C§arpuı rengi zc1ı1.:e 
~c intihap olunur. 

T\oyu kahı:e rengi fütrdcn ve firu:.c 
rnıoi ı'allraııılı siislii şık 1Jfr şapka 

-------
Dik d ur un·uz ! 

E3u, yalnız güzellik için d eQll 
~İllı sıhhat ıçin de elzemd ir. 

~ SoJc a:;sa Çv .... ıklada kambuı bir sır- vaktinden evvel bir çok kırışıklıklar da 
tilıU. tesadüf olunur. Mckt'-P sırala- hasıl olur. 
~t!lla başlı yan ve ekseriya ihmal ile Boyun kırıııklıkları. Gen~!ik ve gü-
'~ '.1<'n bu kamburluk başlangıcı, za· zelliğinizi bozan bu girintiler, asla af-
t~c~Ctler. Günlük işleri kendilerini 1 fedemiyeceğiniz ıeyler olmalıdır. 
~,lll ba c mecbur eden büyüklerde de 3 - Tarif ettiğimiz beden hareketle-
''}>· 1 Vakidir. Dikiş diken bayanlar- ri, vi..".udunnuzu dik tutmak ve mevcut-
~t bi; !ttaitte çalışmıyan daktilolarda sa sırt yuvarlaklığını evvela azaltmak 

~tdc Sok diğer işlerde çalışan kim ( ve sonra da gidermek için bilhassa mü· 
~ ~~ Sırt yuvarlak hale gelir, omuz- essir ve faydalıdır. 
!h,?;"· 1şin asıl fenası, ihtiyarladık- Bir numaralı hareket: Eller yere da-

~ .C~tl~rluk ta artaı-. yalı, kollar dik, bel kavisli, ba1 mÜl?h 

~bul~ bakımından hoş görülmiyen kün olduğu kadar kalluk. 
l'tıı~ tun zararı estetik noktai naza- Bu vaziyeti bir kaç dakika muhafaza 
~~~lt\Olduğu zannedılen bu sırt yuvar- ediniz, kalkınız, istirahat ediniz ve bu 
~t?iııd fl\ tehlikesi daha fazla sıhhat il- su:etle bu hareketi 6 defa tekrar ediniz. 

li'illıc \takidit<. iki numaralı hareket: Dizleriniz ü· 
~il ~kik ' .J d \ tııt 0 a sırt yuvarlak, bir hal alıp zerın .. e urunuz. Başınızı mümkün ol-
f 0~tij~ç ne doğru eğildikçe ve omuzlar duğu kadar arkaya doğru gererek ayak 
i~~ıl'~ hundan akciğerlerin üst tarafı bileklerinizden tutunuz •. 6 defa hareket 
~ tı.c!ca' lllüteessir olur. Bu yüzden edilecektir • 

la)ı_1 alınamıyacağı ve (verem) in Oç numaralı hareket: Kann üstü 
r ~Öğli acağ, tabiidir. yatınız. Bacaklar birleştirilmiş ve uza-

0~dttı 'ıt:1'kafesinin öne doğru eğilme _ ttlmıştır. Vücudunuzun üst kısmını 
)qlit. llu ;ate ~zami dcreceıde müteessir yukarıya kaldırınız. Kotlannızı öne 
h~llıa'- • hır takım vahim arızalar doğru uzatarak istirahat vaziyetine ~e-
-.J .. l&fd Oi>r.. 1 adındadır çiniz. Bu hareket 10 defa tekrar eıdile-r .... b' · 
~ •itıir ır aınudu fıkari yani belkemi- cektir. Vücudunuzu yukan kaldırırken 
»j'ilt1 ne 1;'U,kavemetini de arttınr ve nefes alacak. ve kollarrnııı. öne doğru 
qPı... § elı b' uzatırken nefes verecl'k'.'iniz. 

lb.. ""!. 0 ı r hale getirir. inhina 
~ tcnc~~ıları çökmüş, kalbleri sıkış- Dört num1trııh hareket: Avakta. A-
~ bir l'l Uslerj zorlaşmış insanlarda yak hafifçe biribirinden avrı1mış, başı-

~l;ı eşe ve nızı kollannız arasınc'lıt !nkmış ve par-
. 1cy taı.. Yaşama zevki aramak, 

ı. ~l"'-.a · -.p etmek olur ma1<1arı"ln:rn ucu ile de hir değnek tut-
.,.. ·•:-ıı b' • 
th:~11lda11

1taz da kamburluğu güzellik mu şoHuğunm: halrle eğiliniz. hu esna-
"'l tetk' k • da kollarınız kımı1datılmıvac~ktır. 
ı \tc hatt=> b ı edelim. Kamburlu-
~}' cı Kollarınız ve vü·uc111nur. bir hiıaya 
11ı:.1• 11"ar),.,_1 u dereceye gelmemiş ar-
~ q11; ı,ı;.1 gelindye kadar eğilecekc;iniz. 

~ı tı.c Jt:,d ı> nın ve eğriliğin, güzel-
d;ı " ar bo .. (Ayaktı! iken nefes alınacak ve kol-

IQ"" • rıc d zacagı ve güzel olmıya- l::ırmrz ve vücıırlnnu~ bir bir.aya aelir-
~ı.ı ereee . k' n 
t~ t. Sı çır ınleştireceği ma- ken nefes verilecektir. 

tlli~i b rt Yuvarlaklığı iki suretle 
l , "" erbat eder: Bı:, numeralı hareket : Ayakta. Ba-
~ ~ ... \tela k caklar hafifçe biri birinden ayrılmış, par- · 

>ı,i' Gö,ı;. amburluk suretiyle, maklarınızla uzun bir degwnek tutunuz. l'lt ı;ac Ve .. 
l;l· • memelere tesm dola- Kollarınız gerilmiş olduğu halde değ-

L. ~Cl ı., d . 
"ili) İl~ uir gö wu neği omuzlarınızın hizasına ka ar geti-
hıılld lart d'k g .s ve cazip memeler riniz.. Buu yaparken karnınızı içeriye 
~~ doı 1 hır helkemiğidir. HattS çekiniz ve ba~tnızı arkaya doğru geti-
1ır. il için a:;;~dır ki göğUs güzelliğini riniz. Bunu yaparken karnınızı içeriye 

~ I\~ du fıkari dikliği, ilk şart- durunuz bu hareketi 4 veya 6 defa tek-

i.. rd, "~}'a Çok ka rar ediniz. 
"lll~~lite1 gö .. ınburu çıkmış kimse- Altı numaralı hareket: Ayakta ... 

() ll'ıaz. gus, sert ve cazip meme Bac~k hafif~e ayrılmış, ellerı kalçada, 
1Çiıı haıde b omuzlar dik tutulmak şartiyle vücudu-
~r.' bıı a~ta h 
, ~il tıunıa b ayat ve sıhhatiniz nuıu geriye doğru itiniz .. 
1 ~1(!1'lt~ğa ın er<tber güzelliğiniz için Bu hareket tc 1 O defa tekrar ddile-
l... ~lhı.th ecbursunuz. '-t'ır ..... "·••al ce~ . 
~~ • Ç01t .. ' 81nız? Bir müddet hergün bu hareketlere 
~lııl\it }'uksek " k . 
ıt. , "U · ~Ö}'lc .. 0 çelı ayakkabı giy- devam etmek suretiyle vücut dikliğini 
'llt do tut ınu Yuksek ökçeli ayakkap- temin ve muhafaza edeceğiniz muhak-
~ lr\ı inh~azcnenizi bozar ve sizi kaktır. 

1 
...... c ..... lınaya mecbur eder T: k" kl f k ~ Ço\ ...... en . rlcle genç yaşta ı çocu arın, u a yaı 

hıtılt V\ıtn\ı :atarken başınızın al- tan kambur olmamaları ve tam bir ne' 
"t~tı t. ~ıılı şa ve ince bir yastık vünemdan istifade edebilmeleri için va-
-r hlt~tcc ba 

11 
ve Yüksek yastıklar ziyetlerinin daima göz önünde bulun· 

ıı:a Şınızı •· ' 
~lltla d on doğru eğer. Za- durulması ana ve babayı dilten mühim 

a kalmaz. boynunuzda vatlfelerdcndir -. 

On maddelik 

Aşk düStu·ru 
''Sizi sevmeyeni sevmek manasızdır, aşkınızı tıpkı 

bir operatör gibi kesip atınız ! ,, 
Seni seviyor muyum?. 
"Beni seviyor mu7 .. ,. suali kadar 

mühim. Bir maceraya atılmazdan evvel 
insanın kendi kendine sorması lazım 

gelen bir sual. Fakat, cevap vermesi 
pek o kadar kolay değil. 

İnsan: kalbini daima açıkça okuya
maz: "Seviyorum, biraz, ço1t .. ,, Fakat, 
bu katiyen kestirilemez. Jon Kravford 
Franıo Ton ile evlenmezden evvel kal
bini yoklamış. İşte netice: 3 senelik 
sağlam bir birlik. Talaktan hiç bahis 
yok, Holivut için bu büyük bir şey .. 

Jon Kravfordun ihtimal bazı kusur 
la.rı var. Fakat meziyetleri de çok. Her 
ıeyden evvel çok samimi. 

Bu güzel ve genç kadın, sevgiye ait 
suallere biraz mlistehzi cevap verir. 
Fakat, b:rkaç sene içinde birçok ma
nilara göğüs gererek sahnedeki mu
vaffakiyetin.den başka aile saadetini de 
temin eden bu kadının öğütleri cidden 
ehemmi}·etlidir. 

Jon Kravfordun (aşk düsturu)• baş 
lıca on maddeden ibarettir. Bu sualleri 
kendi kendinize sorunuz ve cevapla
rını 11erbestçe veriniz. Daha onuncu 
suale varmadan, hissiyatınıza ait mese 
lenin cevabını almış olacağınıza şüphe 
yoktur. Güzel yıldızın işte evamiri aşe 

resi. • .. ·- _ • 
Ya'nızhk hissediyor muyum ? 
1 ı NSAN kalbi, sevgiye tesadüf et-

medikçe yalnızdır. Utangaı;lık, 

nefse itimatsızlık, sevilmcme:k korkusu 
ekseriyetle buna sebeptir. Bütün genç· 
ler hoşa gitmek, sevilmek isterler. Bu 
tabii bir arzudur. Fakat, herkesin bo
şuna gitmek, herkese kendini sevdir
mek güçtür. Ne kadar ihtiyatlı, ne ka
dar tedbirli davanılsa yine tenkitlere, 
bazan şiddetli ve haksız tenkitlere ma
ruz kalınır. Hakiki sevgi, tesellisini 
de beraber getirir: "Başkalan ne der
se des=n. O beni sevdikten. ben onun 
hoşuna gittikten sonra .... Eğer sevgi
linizin takdir ve muhabbetini kazan
mışsanız başkalarının kayıtsızlığı. hu
sumeti ehemmiyet verilmeğe değmez. 

Kalb"n emin olabirrsiniz. · 

Aşk knr~ı'ıkh 0Jma1 ıdır 

A ŞK mütekabil olmazsa devam 
etmez. Talisiz aşk yoktur. Bu, 

pirlerin uydurmasıdır . 
İlk defa gorülen birini ölünceye ka

dar sevmek pek nadirdir. Bu, o an için 
hoşunuza gidebilir. Hemen kendi ken

dinize sorunuz: 
"Acaba beni ı&evebilecek mi? Beni 

sevebilmek için serbest mi? .. Birbirimi
zi sevmemize imkan var mı? ... 

Eğer, alacağınız cevap (evet) ise 

taliinizi tecrübeye ve kendinizi sevdir
meye çalışabilirsiniz. 
Eğer (hayır) ise, s;zi ondan uzaklaş

maya mecbur ede1\ bir sebep varsa he
men vazgeciniz. Saadetinizi başka yer
de, başka bir sevdada arayınız. Bu bel
ki sizi muztarip eder. Fakat, tıpkı 1.:er
rahi bir ameliyat gföidir. İyi olmak is
terseniz buna tahammül ediniz. D:.in· 
yada, herhalde, sizi candan sevecek, 
sizi bahtiyar edecek birisi bulunacak
tır. Neticesi §Üo~eli bir şeyde inat et· 
mek doğru değildir. 
Bahtiyarmı yım '! 

B U suali iyice düşününüz. Haki
ki bir aşk, zevkle, saadetle do

ludur. Etrafa zevk ve neşe sac;ar. Seven 
bir kadın kend:Oi çok güzel, çok kuv
vetli ve çok sağlam bulur. 
Eğer muztarip iseniz, kendınizi asa

bi, mahzun ve bitkin buluyorsanız dik· 
kat ediniz. Zira aldanıyorsunuz. Bir 
erkeğe hüuiyetini. menfaatlerini, ve 
ıahıiyetinl feıda eden kadın - bundan 
muztarip olur, 1'ki'°yttte<feftn! .- hakiki 

Jon 'Kravford ue kooa..<n Ff'anşo Ton 

bir sevdalı değildir. İhmal olunan, ve
ya aldatılan bir kadın ı.:esaretsiz bir ka
dındır. 

Seviyor muyum ? 

E GER bir erkeği düş:inüyorsa
nız ve kendi kendinize: "Hoşu

ma g!aiyor; fakat adetlerini, giyinme 
tarzını, saçlarının taranma şeklini, 

ilah.. dcğiştirebilirsem, daha ziyade 
hoşuma gidecek . .,, diyorsanır, bu ciddi 
bir evgi değild' r . 

İnsan: sevdiğini olduğu gibi sevme
lidir. 'Bu gibi şeyler, bila.iare tarafey
nin hüsnün:yeti, arzusile yoluna kona
bilir. Sonra, sizi sevdiğini, iddia eden 
ve saçınızı, makyajınızı deği'itirmenizi 
lstiyen bir adamdan sakınınız. 
Onu bir başkasnıa benıediği 
icin mi seviyorum ? .. 

B AZI kadınlar vardır ki: " Onu 
seviyorum. Çünkü Gari Kupere, 

Lindberge, yahut da Belçika kralına 
benziyor . ., 

Derler. Bu da hakiki bir sevda değil
dir. Birini, başkasına benzediği için 
sevmeye, sevgi denilmez. 

Kusurlarına, heveslPrine 
karşı miitcessir miyim ? 

K UMRALLARDAN başkasını, 

askerlerden veya sporla meşgul 
olanlardan başkasını sevmediğinizi söy
lüyorsunuz. Dansetmiyenlerden çok si
gara içenler.den, politika ile uğraşan
larclan hO§lanmıyorsunuz. 

Halbuki sizin hoşlanmadığınız şey
leri yapan bir adam, çok hoşunuza gi· 
der. Sizi daima metheden bir adam1 
sevdiğinizi de zannetmeyiniz. Gerçi. 
şıktır, kibardır, cömerttir, otomobili, 
güıel kravatları vardır. Size daima 
hediyeler gönderir, ziyafetlere davet 
eder. Bunlara mukabil sevgisini verirse 
daha çok hoşunuza gitmez mi?. 

Muhabbet ve dostluk 

B tRBİRtNE tesadüf eden ve bi
ribinden hoşlanan iki gencin 

arasında ilk evvel samimi bir dostluk 

başlar. Başbaşa kaldıkça, beraber ge:ı
melere gittikçe, dansettikçe • bu sami
miyet artar. Sonra bu dostluk, aşka dö
ner. 

Jlk aşk 

AŞKTAN çok bahsolunmuştur. 
İlk sevgiden sakınınız. Eğer bU, 

hakiki sevgi ise büyi.ik bir saadettir. 
Ve pek enderdir. Bindebir görUlUr. 
İlk sevgi cidden hoştur. Sonralan, gü
zel bir hatıra olur. 

Ona itimadım Yar mı ? 

B 1R1N1 sevmek, ona itimat etmek 
demektir. Seven daima affeder. 

MeseHl size bir randevü verdi ve ge
cikti değil mi? Sebebini öğrenmeden 

evvel sinirlenmeyiniz, kızmayınır. Sa
bırla bekleyiniz. Herhalde bir mazereti 
o1a•;aktır. Sevdiğinize itimat ediniz:. 
Eğer saadetinizin devamını istiyorsa· 

nız .. 
Saadetim için yalnız o kAfi mi~ 

O ?>{UNLA beraber iken başkala
rının da bulunmasını arzu ediyor. 

musunuz?. Sevdiği bir kimse ile bera· 
ıt>er çıkmak, gezmek, gençliğin zevk .. 
]erinden istifade etmek istemek gayet 
tabiidir. Gezmek, dans, spor, ilah •• 

Fakat, bunların haricinde, başbap. 

kalmaktan hoşlanmıyor musunuz? Ki .. 
tap okumaya, mudkiye çok iptiHinız var 

mı?. 

Dü§ününüz ki hayat çok uzundur. 
Sevdiğiniz ad~, yalnız kendisi için. 
6eviniz. BJtün düşüncenizi onun ve 
kendiniz:n rahatını, saadetini temine 
hasrediniz. 

Richard Dix'in en çok muvaffak ol
duğu film, bu hafta Alkaza.r sinema
sının programını teşkil ediyor. 
"Gangsterlerin avukatı,, ismi verilen 
bu filIDt heyecanlı olduğu kadar da 
hissi ve görillmeyc değerdir. 

Yeni Eserler : 

Halkbtlglsl 

Eminönll Jlnlkcvi Dll, Tarih \'e Edebi· 
ynt komitesi tnrnfından her ny çıknnl-
m:ıktn olıın Hnlkhilgisi Haberleri ndlı folk· 
Jor mecmuasının 75 inci Myısı çıkmıştır. 
noınn okuyuculanmıza hararetle tavsi

ye ederiz. 

Yeni Türk 

Eminönü lı ::ılkcYinin ayda bir cılrnr'dı· 
lı Ycnf Türk mecmuasının 61 ioci sayısı 
intişar etmiştir. 

Gcnçlcr1c müne\·vcrleri olakadar eden 
ynzılnrı toplnınış lıuluı1nn bu roE"cmuR)'t 
okuyuc.ulanmızn laYsiyc cderi:r. 



Çek futl'§>oO lYı nün ~~~ l'§>e~e<Sın 

Planiçka ~ 
futbolü bırakıy9r ~· 
Bugün 34 yaşında o lan bu meş
hur kalecinin kaza ncı. bir Çeı< 
nezaret müsteşarının senell k ka
zancından iki kere daha fazla idi. 

Meşhur Çekoslovak kalecisi Planiç- Planiçka, oradan da ayda 2000 kuron 
ka. futbolü terketmeye karar vermiş- alıyordu. Öyle ki, senelik geliri 90.000 
tir. le 100.000 kuron arasında, yani Çc-

Planiçka ,şüphesiz on senedenberi koslovak bakanlıkları müsteşarlarının 
Avrupanm en çok sevilen oyuncula • ge)irinin iki misliydi. 
rmdan biriydi. Gayet mütevazı ve r.e- Planiçka, Pragın civar mahallele
kt bir gençti. Üstelik de iyi bir tüccar- rinden birisinde, kendi köşkünde ka
dı. Aylığı 2500 kurondu (takriben 200 nsı, 2 ve 5 yaşlarında olan !ki küçük 
lira). Üstelik de her sene, konturatını kızıyla beraher ikamet etmektedir. 

Vunan istanın kız a tletleri 
ruT.-arda resimlerini gördiiğiiniiz genç l:.admla1·, Balkanlarda en iyi atletleri yeti§tiren Yımanista>ıın spor(]l,l T.1!_

11 

rıdır. Erkek arkadaşlarıyla rekabet edercesine muoof fal:ıyctl.cr gösteren bu i dmancılar sağdan iti'baren; parıol~ 
yu klübiüıden atlayıcı ve mukavemetçi Frankia, sürat 1:.0§UCUSU Fi-rea 'VC Pan atinaikos klübünden atıcı ster 
dur. Bizim kızlarımız arasrnda da böyle sporcular yetişmesini gönül nelrodar i.<Jter değil mi.'··· 

tazelemek için 25.000 kuron (takriben Futıbolü terkettikten sonra Slavya 
2000 lira) almaktaydı. Bundan başka, klübilnden yine ayda 1000 kuron ala· Resmi maçlar idare ettirilen 

. 

Yarınki Boks maçla bir sigorta şirketinde memur olan cak ve klübiln teknik kısımlarında ça· 

Merkezi Avrupa 
·kupası maçları 
'Müsabakalara hangi 

takımlar iştirak 
edecek? 

Belgradda yapılmış olan merkezi 
Avrupa kupası umumt toplantısı ni· 
hayete erni.iştir. 

Maç!ara on altı klilp iştirak ede
cek ve bunlardan fiçü müessis devlet· 
lere mensup olacaktll'. İştirak edecek 
memleketler §Wllardır: Macaristan, 
Çckôslovakya, Atm.!turya, Jtalya (üç 
klüp), Yugoslavya (iJ..i klüp) 1'e Ro
manya. 

Daha evvel dilnya kupası maçları 
yapılacağı için, bu maçlar, ancak ha
zirandan itibaren başlıyacaktır. tık 

tur 26 hazirandan 3 temmuza. kadar, 
ikinci tur 10 temmuzdan 17 temmuza. 
·kadar, yarım nihat maçlar 24 temmu.z
'dan 31 temmuza kadar oynanacak ve 
il:i nihat maç eylfililn başında yapJla· 
cal;tı:-. 

Ferenşvaroş 
Mallada gol 

relı oı ları yapıyor 
Macaristanın en kuvvetli futbol ta

kımlarından ol:ı.n Frenşva.roş, Maltaya 

lışacaktır. 

Halihazırda 34 ya.şında olan Pla· 
niçka, yirmi senedenberi futbol oyna. 
maktadır. Bundan 15 senesini Slavia· 
da ve milli takımda oynamış ve bir
çok mUhim maçların kahramanı ol • 
mu9tur. Bu meyanda, geçen ayın bi
rinde Londrada yapılmış olan lngilte
re • Çekoslovakya ma~ının kahramanı 
da yine Planiçka olmuştur. 

Çekoslovak halkı, bu futbol kahra· 
manma, hatıra olmak Uz.ere çok de
ğerli bir hediye vermek istiyor, ve 
Pragm en büyük gazetelerind~n biri 
ona çok miihim bir meblağ veriyor. 

SJavya . Austrlayı 
yendi 

Sparta da bir Viyana takımile 
5 - 5 berabere kaldı 

Çeklerin meşhur Slavia takımı, A-
vusturyanın Austria klübü ile Prag
da yaptığı müsabakayı 5-2 kazanmış· 
tır. Yine ayni şehirde karşılaşan Çek 
Sparta ve Viyanalı Vaker klüpleri ma· 
çı da tarafeynin beşer golü ile bera
berlikle neticelenmiştir. 

giderek, orada. mahalli ekiplerle kar- Macari. tan - Lüksen-
şııa.şmıştll'. b ... l 

M f tbol ül. . Malta t k uı g maçını ,,ıacar aı acar u c en ya yap ı -
lan ilk maçta İngiliz donanması fut- J kazandı 
bolcillerini 11-3 kazanmı§lardrr. Lilksemburgda oynanmış olan Ma-

lkinci kaıııılaşma Malta muhteliti caristan - Lilksemburg milli futbol ta
ile yapılmış, bunda; da Frenşvaroş, ye- kımlan müsabakası, Macarların 6 - O 
diği iki gole mukabil tam bir düzü· gibi kahir galebeleriyle neticelenmiş· 
ne sayı kaydetmiştir. tir. ' 

Hakem 
namzetleri 
Dün imtihan 

edild i ler 
Bu seneki lik maçlarını idare etmiş 

olan birçok hakem ~m.zetlerimizden 

on dördü, dün İstanbul halk partisi 
binasındaki mıntaka merkezinde ha • 
kem olabilmek i1;in - bir imtihan ge
çirmi~lerdir. 

Mmtaka ikinci reisi Muhtar, futbol 
ajanı .Abdullah, mmtaka katibi Halid, 
eski hakemlerimizden Nuri Bosut ile 
Adnan Akın imtihana nezaret etmi§· 
lerdir. 

Tam bir saat süren imtihanın sual
leri, Futfol federasyonu tarafından 
Ankaradan gönderilmişti. Namzetler 
bu kağıtları doldurduktan sonra yine 
Ankaraya iade edilmiştir. 

Diinkü imtihana giren namzetler 
şunlardır: 

Feridun Kılınç, Samim Talu, Rıflcı 
Aksoy. Şevki Çanga, Tarık ôzören, 
Talat Ôzı§ık, llalid Ôzbayl:.al, Tah.<ıin 
Ôzsü.:, Said Nil, Cihad Erdoğmıt§, 
Zarif Ak-yerson. 

Galatasaray 1 ıların 
kongresi 

Galatasaray spor l:lübil idare heye· 
tinden: 

KlübümüzUn yüksek murakabe he· 
yeti fevkalade olarak 22 ikincikanun 
cumartesi günü saat 14,30 da içtima 
edecektir. 

Ayni gün umumi kongremiz de saat 
17 de aktedileceğinden, sayın azanın o 
gün muayyen saatte klüp merkezinde 
behemehal teşrifleri rica olunur. 

yoD<dlo~ 

Sinde/ar 
-ı -

Bundan bir müddet evvel. bazı Av
rııpa gazeteleri, Viyananrn meşhur 
futbolcusu Slndeların öldUğUnü ha
bor verdiler. BUtun dUnyanm spor 
mahfillerinde bUyUk bir heyecan ve 
teessür UY.andıran bu acıklı haberin 

n"reden çıktığını bilmiyoruz. Dildi· 
ğimlz bir şoy varsa o da bu kara ha
b·uln yanlış olduğudur. 

Futbol dünyası, henliz, cidden bu 
mükemmel orta muhaclmden mah
rum değildir ve otuz dört yaşında o
lan Slndclar, tıpkı hayatından bah
setmiş olduğumuz "Mumo., Orsl gi
bi, hfllA. biltUn formunu muhafaza 
etmekte ve, bUyük ınr tistatlıkla, kcn 
d l klübUnUn olduğu gibi Avusturya 
Irlllt takımının şerefini de korumak 
tJ\dır. 

~lndclarm, en bUyllk "yıldız .. ı ol
d·ığu "Yunuerkam .. takımı belki de 
ö\miış ve hft.IA dlrilmemlştir . 

'Fakat SinclelAr hA.lA. birçok gene 
srorcıılardan daha C'nnlıdır ve hAIA. 
dA A vusturyn futbolUnUn göz bebek
lerinden birid ir. 

Bir i sti ıladm do JUŞU 
"Mathias Sindelar, l!l03 de. \•iyana 

nm Favoriten sokağında doğmuş -
\'C A.dota doğuşundan biraz sonra -
gene &;l"'nl Sokakta, herkesin mnJü-
nıu olan vasıtalarla, yani : Beı ı1ar
çalarmdan yapılmış toplarla, kon
serve kutuları, çakııtaşı ,·csatreylo, 
fııtbol oynnmasını öğrenmiştir. 
Babası 'h arpte ölmUştil ve annesl 

<le fakir hlr hnyat yaşıyordu. Za.Ynl-

lt kUçük Mathias hergün karnını do
yurmak imk!nmt bile bulamıyordu. 

SindC'lar, bUtUn hayatı müddetin
ce, gUndclllc yemek olarak midesin~ 
do telt fincan kahveyle kilçlik bir di-
lim ekmek olduğu halde, futbol oy
namruıını öğrendlğt bu acıklı dene
nin izlerini bünyesinde muhafaza 
etmiştir. 

Filhakika. .Avusturya mlllt takı
mının bu değerli müstakbel orta mu-

Simle1a.r 

Boksör Şemsi, N a z ifl e h emen 
yarın dövüşmek istiyor 

Yarın akşam memleketimizin tanın
mış ~ıunpiyonlarmdan kıymetli bok
sör Küçük Kemalin organizatörlüğü 
altında, Beyoğlu halkevinde çoktan • 

dır hasret kaldığımız birçok boks mü
sabakaları yapılacağını evvelce de 
yazmıştık. 

Yine birkaç gün evvel, boksör Na· 
zif, boksör Şemsiye açık bir mektup
la meydan okumuş, kendisini döğüşe 
çağırmıştı. 

Dün Şemsi buna bize yolladığı ve 
aşağıya koyduğumuz mektupla cevab 
\'ertniB, üstelik hemen yarınki orga
nizasyon arasında da döğüşmeye razı 
olduğunu bildirmiştir. Şemsinin mek
tubu §Udur; 

Boksör Şemsi 
"Perşembe günkii Haber gazetcsiıı· 

de boksör Nazi/in gene birtakım blöf· 
Zerini ok"Udum. Kendisi bana ring de· 
ifil, açık bir saha gösterdi. Tabii, ço
cuk oyuncağı oynamıyacağınulan cid
di bfr maç yapmamızı teklif ettim ve 
anla§rıuık için bulıı.,.~ağımı:: yc1 de 

kendisitıi bo..:ruboşuna bekledi11l1 ~ 
beni oynamazsam., kor1:,aklıklı:J 

4 ediyor. Halbuki korkaklığın ~ 
olduğunu beıı kendisine ringde g 
reccğim. • ~ 

Organizatörle göril§tü.m ~c ~ 
zar maç yap mal~ için teklifımi il . 
etti. Nazi/hı de cumartesi gaıı 
5 de Beyoğlu Halkevi kW.biitıS 1 
siııi ve l:eııdisiyle anla,şmarııS: 
bekUycceğim. Lııtfen, diğer ~ · 
Zar gibi bekletmemesini ke1tdı:t1 ~ 
rica eder ve sevdiğim gazel,()11 
metlerimi sunanm. 

~ •• A 09 ~d' L81UZ lYIS\blYlu u 

lfll©>key 1" 
Avrupada yaphkları ıruı(: 

Kanadalı/af 

galip 1 ~.,. 
A\.Tupada ilk müsabakatarJll ıı 

me~hur Kanada buz üstuıı<i; JJ1 
takımı, Davus muhtelitini_ 4· )., 
etmiştir. ZUrih karışığı ıte 3.J 
kar§ılaşmada da Kanadalılal" 
lip gelmişlerdir. 

<dl © ğ tYJ v © rr 6 .. 
8 ~ıtı ~e 

hacimi hiç de gösterişli değildi! VU
cutça sağlam değildi ve, eeason. bu
na ehemmiyet vermiyordu. Fakat, 
buna mukabil, topu idare edişinde· 
ki emsalsiz incelik, raklplerlı;ıl ı;;a
şırtıyor, gösterdiği maharet vilcu
dunun kunetsizllğinl bol bol tela.fi 
ediyordu. Slndelar oyun sahasını A
deta kayarak katediyor, da.kipleri
nin arasından btr yılan kı\'ral{lığlle 
sıyrılıyordu. 

İlk oyun 
Sindclar on yedi yaşındayken 

ITertanm ihtiyat takımındaydı. 0 -
nıın. ilk takıma ~cçişi ve halkın na
uı rfında iyi bir oyuncu olarak tanın· 
ması gayet basit şartlar içinde cere
ynn etmişti ve birinci tak1ma. geçen 
bUtUn oynnculnrm hikAyesinln te
kerrüründen ibaretti: 

Rir gUn, birinci takımın orta mu
hMimi hastaydı ve onun yerini genç 
Mathlas oldu. O, k en d i s i n o 
verilen bu vazifeyi öyle bUyfik bir 
maharetle başardı ki ve takımının 
yaptığı altı ıı:olrlen dördünU öyle 
mUşkUI vaziyetlerde attı ki, ona hAIA. 
ihtiyat oyuncu nazarile hakmak. bit
tabi hiç kimsenin aklından bile geç
medi ve Slndelar, en kısn bir zaman
da Vfyananın canlı bir futbol mnhn
du hıtline geldi. 

SindelAr, 011 dokuz ~ııso ~ 
defa olarak, müteveffa. .09 ııı 
tarafında11 seçildi ve vırn ortı' 
litlle beraber Gratza knrŞl ~' 
üzere gönderildi. ti\ e ~ 

Genç SindelAr, bu nınC ş.1ıı•~ ~ 
ortasında kaptığı topu. Y dfıo 06 
na, ayaklarından şyırlllıı i1't ~' 
rek, sıraslle. iki muavini. tOçp,_ 
fil ve kaleciyi atlatmış "'6etııe,.ııı1 
raber kaleye girmek sur1l tıl 
tının en glizel gollerinde fCıı 
mıştır. t otı 

Slndelar, kısa bir mudcl~ıı. 1'1tııt~ 
Hertndan nyrılnr:ılc Aust11eı ~t 
girmiş ve büyUk beynelrıt uıttıtl 
yıldı:rlarının seviyesine 1 ~ı 
gecl km em iştir. 11ftııt1 tıf 

Bunun üzerine, her _tıırıı~°' c' 
elverişli teklifler yaglJl t~ rJ: 11 

mıştır. Vlynnamn ve, bflt uOtO ti~ 1 
tan ve ÇckoslovakyanıJ1'\"tt1P~eJ4 
yilk klüplerl, Merkezf J'\cıc ~~~ıı 
yeni futbol yıldızını el ' ıd' 
ttyorlardı. Fakat Sindf,.ııı. ~ 11' 
kalmak istiyordu. Austr cerl 1 (f 
tercih etmlşU, çUnkU de ttııtıc 
nrkadnşlarlle birlikte. tıtJ~ıı l 
tektlmUl etmek frrsattI11 orv ti 
pek haklı olarak dnşuııo:(soıı 



''Aldo lredale adında çok eski bir gemi vardır ki, macerc.l<m 
~erk ... · h " d .. ·· rmüctür 1872 de in~ edilen bu gemi de -ı ayrete uşu ~ · . . 
bir gün, deniz ortasır.da yangın çıkmış ve mürettebat gemıyı 
tttkederek sandallarla karaya çıkmıştır. 

Cemi bir hayli yandıktan sonra çok şiddetli bir ~ırtına ve yağ
tlıur neticesinde kendiliğinden sönmüş ve Amerıkanın Papete 
lahillcrinde karaya oturmuştur. 

llurada kurtarılan gemi, arttırtT'.a usuliyJc satıl ğa çıkarılmı~ 
'Ve bunu Thayer adamda bir gemici 200 dolara .. satın almıştrr. 
l'hayer gemiyi tamir ettirerek tam 48 sene muddctle kullan
~1§tır. Bu gemi, bugün hala (Brefagne) adı altında -denizler 

e •eyahat etmektedir. 

~ * * 
Bir beşik sallama usulü 

l'\f liitıdistandaki kabilelerden birisine mensup kadınlar, ~i~ t~: 
tarı dokuma işleriyle me}gulken diğer taraftan da beşıkteitı 

~lıkları ihmal etmiyerek onları salla:nanrn yolunu bulmuşlar
ır. 

di·aC§ik bir iple ağaca bağlandıktan sonra, ipin ayağa bağlanan 
~er Ucuyla da beşik sallanmaktadır. Vakia bu işin dcıha kolay 

af, bulunur amma, herkesin keyfine karı§amayız ya .. 

Garip bir· 
maske 

,, 

llüğüm
lenmlş 
ağaç! 

Kaliforniya -

.. tın Juba kasa

basında, şaya -

nı hayret bir a

ğaç varıdır. Bu 

ağaç kendili

ğinden düğüm • 

lenmiş ve öyle-

ce büyümü~-

tür. 

Şen Fıkralar 

"'Si Ulh om uza,, 
emri 

- Azizim, ben askerliğimi 

yaparken, en güzel bir tabur
daydım ı Ordunun en güzel ta
burunda! Bir tek insan gibi 
hareket ediyorduk. "Silah om
za,, emri verildiği zaman, an
cak: "Bir, iki, üç!,, duyulu • 
yordu. ' 

_ Benim taburumda da, biz 
ayni hareketi icra ederken, 
sa•Jece. "Bir, iki, tring .. tring .. 
tring ... : duyuluyordu. ' 

- Bu da ne?. Bu tring ... 
tring .. ne oluyor?. 

_ Madalyelerin sesi azizim, 
madalyeler ... · 

Galip 
mağlôp 

mi, 
mu? 

Ressamın ya
nında: 

Ağır siklet 
şampiyonu 

Bay ressam, bir 
tablomu yaptır-

mak istiyorum, baştan ayağa 

kadar boks kıyafeti olacak .. 
Ressam _ Çok güzel ba

yım .• Amudi mi, yoksa ufki va
ziyette mi olacak?. 

ilik ta törler ! 
Muallim 

Bana diktatör 
6) ~isali söyle-
;-,a yın .. 
• Talebe -

Hitler, Musoli
ni, kayınvalde, ah~ıbaşr, elek
trik şirketi ... 

Ynnlışhk mı ! 
Gözleri ~aşı 

olan bir adam, 
yeniden baba 

. olduğu için son 
derece sevin -
mekte ve her ö-

nüne gelene bunu söylemekte
di r. Nihayet koşarak belediye 
dairesine geldi ve nüfus iş-

Jediyle meşgul olunan odaya gi
rerek: 

_ Baylar! ded~ size bu ge
ce iki ikiz babası olduğumu 

haber vermeğe geldim. 
Odadaki memur da hayret-

le sordu: 
_ Niçin "baylar,. diyor

··muz? Pekala görüyorsunuz 
ki, yapa yalnızım! •. 
_Nasıl? Sir yalnız mısınız? 

Şuhalde gidip be§iğe bir daha 
baksam fena olmaz .. Belki ya-
nıltlım! .. 

~ 

~-
Doktor - hay 
ret ediyorum. 
bayım, bana 

evvelki gün ver 
diğiniz çek, bir 
türlü anliyama 

iığım sebeblerden dolayı tekrar 
geriye geldi... 

Hasta - Carip §ey 1 Hem de 
garip bir tesadüf eseri o~a:a~. 
tedavi ettiğinizi sôyledığınız 

hastalığım da bana geriye gel
di ... 

A vustralyada "K;:ıola,. adı 

verilen bir ayı nesli vardır ki, 
bunlar katiyen dövüşmezler ve 
hiç kimseye hücum etmezler. 
Eğer bir şeye kızarlarsa sade 
ce yere oturur ve ağlamağa baş 
larlar. 

IHID~ave: 

U çorum kenar!!!.~.~·K:: ... 
Adam, bir ag~ acın ar kasma d 

"·· saklanarak bekledi.. Tehlike geçmişti.. Ne diye 
Çok iyi tanıdığı şık bir oto- hata korkacaktı?. 

mobil, yüz metre Ötl"sinde ya- Hasan ba~ını çevirince, çeh-
vaşladı ve durdu, resi bembeyaz kesilmiş olduğu 

Otomobili idare eden adam halde, nefesini tıkayan bir 
yere indiği zaman, ağacın arka- hızla kendilerine doğru koşmak 
sına saklanmış olan meçhul a- ta olan Bay Nuriyi göt1dü. O 
damın gözlerinde kin dolu bir da tüyler ürepritici sahneyi 
kıvılcım parladı. . görmüş ve çocuğu kurtarmak 

Nihayet intikamını alacak- için koşmağa başlamıştı. Fakat 
tt. Bu intikam pek basit ola- şüphesiz müdahalesinde geç 
caktı. Fakat ne <de olsa sinirle- kalacaktı. 
rini teskin edecekti. Bay Nuri, İki erkek, hareketsiz durarak 
ustabaşı Hasanı işten çı- re daha otomobil uçuruma yu- her ildsi de sıkılmış bir halde 
karmasını pahalıya ödeyecek- varlanacaktı. biribitlerine baktılar. Evvela 

ti. Eski ustabaşı ,gözlerini oto- Bay Nuri kendisini topladı .. 
Hasan, otomobil sahibinin mobilden ayırmıyor ve yarattı- Çok samimi bir tavırla, dost• 

uzaklasmasmı seyretti ve du- ğı manzarayı bütün ta.fsilati~le ça bir şekilde elini eski ustaba~ 
daklarmın sol köşesini zalim görmek iistiyordu. Bırdenbire şısına uzattı. 
bir tebessüm kıvırdı.. Sonra, ürperdi.. _ Teşekkür ederim .. Teşek· 
gizlendiği yerden doğrularak Otomobilden gelen bir çığlık kür eıderim, Hasan.. Çocuğu• 
mırıldandı: duymuştu. Rüya görüyçnnu~ mu kurtardınız.. Size şükran 

- Geriye döndüğün zaman, gibiydi. Fakat çığlik t~kr~r borcumu nasıl ödeyeceğim?. 
arabanı zor bulursun!. • duyuldu .. Bu b!r çocuk sesıyd.~: · Hasan, fenalık yapmak is~e: 

Etrafa bir göz ge2.'dirdi .. Hiç Otomobilin arka kapısının u- diği adamın, şükranlık his!enı:u 
kimseler yoktu .. Şüphesiz talih z~rinde bir çocuk göründü ve kabul etmekten mütevellıt bır 
de kendis:ne yardım ediyordu. dehşet ifade eden hareketlerle hicap ve sıkılganlıkla başını Ö· 

Hava almak üzere bu yolda elini salladı. nüne eğdi.. . 
dolaşmağa çıkmış ve, uzaktan, Hasan beyninden vurulmuşa _ Rica ederim baymı.. Sız! 
eski patronunun otomobilini ta- • dönerek kekeledi: temin ederim ki .... 
nıyarak gizlenmişti.. Önce hiç _ Eyvah ı .. Otomobilde kü- _ Evet .. Evet.. Alicenaplı-
bir maksadı yolHu. Fakat mü· çük bir çocuk varmış .. Çocuk.. ğıru~ı ehemmiyetsiz bir şey: 
kemmel bir intikam fırsatı aya- . Bu çocuk her halde otomo- mi§ gibi göstermeğe çalışma· 
gına kadar gelmişken bunt;ı bil:n içinde uyuklamıştı ve Ha- yın .. Tur.ağa lüzum yok.. Bu 
kaçırmak ta istemedi.. . san otomobilin basamağına at- korkunç kazaya mani olmanız 

Esasen her şey onun lehın- lad~ğı zaman, onu görmemiş~i.: için sizi Tanrı yolum üzerine 
deydi .. Hatta arazi :.ile .. Filha- Bir an yerinde donmuş gıbi. gönderdi.. Bunun mükafatını 
kika, yol, gayet meyilliydi ve kaldı .. • ' gönnc~iz Uz.ımdır . Gene us ta-
bu meylin nihayetinde, takriben - KUçült otomobildeymiş !.. . ba§ı olarak yan\mcı ~itmek is-
otuz metre derinliğinde bir u- Gayri ihtiyari- bu cümleyi . ter misiniz?. 
curum vardı. BinaenaleYJi, o- ' tekrarladı ve korku içinde ba- - Bayım .• 
;omobilin frenlerini gev§1:tmek ğırınakta devam eden çocuğa _ Evet kabul etmelisiniz .• 
kafiydi .. Güzel ve kıymetli oto- baktr. Hasan, çirkin bir hareket ne· 
mobil kendiliğinden, yolu ine- KüçUk çocuk! .. Doğrusu b~· ticcsinde kaybetmiş olduğu işi-
cek ve bir iki . taklak attıktan nu aklından bile geçiremezdı.. ni işte böylece, gene kazandı. 
sonra, uçurumun dibinde par- Bu küçük · ona hiç bir fenalık Çok namuslu bir insan o~u ~e 
çalanacaktı. Hasanı kim itham yapmamıştı .. · Hayır ... Hi~ . • ~.ir bay Nuri ondan en küçuk bir 
edebilirdi? Frenleri onun gev- şey .. Hatta fabrikadakı butün şikayet dahi duymadı .. 
şettiğini kim iddia edebilirdi?. mü:;tahdemJer gibi, o da, bu sa- Hasan ise, hiç h:ıbcn olma· 
Meydanda kimseler yoktu. m11n kıvırcık saçlı sevimli ço- . dan kendisini • tıpkı otomobil 
• Sabık patronu geriye dönüp c;ğu seviyordu b: ıe... 'b. manevi uçuruma düşmek-

te otomobilini bulamayınca, . Bu n iddet zc:.rfı11da otomo- ;~,ı kurtaran küçük çocuğa ni• 
kimbilir ne büyük bir endi§eye bil gitgid\; artan bir hızla .~le.~- hayetsiz . bir şükran borcu 
düşecekti!.. liyor ve tekerleklerin her donu- hissetmege başladı. 

- Hadi bakalım.. şü onu korkunç felakete doğru Serin lem iş l 
Diye mırıldandı ve ağaçlarla sürülcliyordu. 

parkın parmaklıklarını kendi- Hayır .. Vakia bu otomobili thtiya; bir kadın, çok sı· 
sine siper ittihaz ederek, oto- parça parça etmek istiyord~, cak bir yaz günü, ilk defa ola4 

mobile doğru yaklaştı. Bu an- fakat öldürmek, b:thas!'a bir ço- rak tayy_areye biniyor .• 
da onu hi!t bir şey bundan vaz cu:;u öldürmek aklından bile Bir kaç dakika1ık uçuştan 
geçirem~zdi .• Kararını evrimiş- ge;miyordu ... Hayır 1 Bunu ya- sonra kadın pilotun omuzuna 
ti. Fabrikanın yazıhanesinde - pamazdı. Bu korkunç cinayete vuruyor ve pervaneyi göstere• 
ki kasayı karıştırırken de ge- · onun kabfüyeti yoktu .. Hayırl rek şöyle diyor: 
ne böylece kararını vermiş ve B b ·B· ba _ Eğer kabilse, şimdi artık 

- a a ... a .• B. 
bu yüzden, işinden çıkarılmış- Otomobil, artık, uçurumdan vantilatörü durdurun.. ır 
tr. • ancak 20 metre mesafideydi ·· hayli serin olmağa başlaldı. 

Otomobilin yirmi metre ile- Altı yaşınrla bir ı;ocuğu ,öl • B u L M A c A 
risine kadar yaklaşmıştı. Ve dürmek,. Buna imkan yoktu .. 
birdenbire durdu. Yolun üze ' Ha~an ileriye doğru atıldı. 
rinde ayak sesleri duymuştu.. Otomobile yetişip, onu • t~ ~ ~ .. 

Bu, koyun sürüsiyle beraber vaktinde durdurmak lazımdı. 
çiftliğe doğru yolla.nan küçük Eski ustabaşı, bütün enerjisini ' . 
bir çobandı .. Hasan bekledi ve, ayaklarında temerküz ettirmiş, 
çoban yolun dönemecinde kay- parmaklıkların üzerinde~ atla-
bolduğu zaman, tekrar ağır a- . yarak boğazını tıkayan bır hız-
ğır yürümcğe başladı. · la koşuyordu . . 

Arabaya yaklaştıkça, intikam Otomobile yavaş yavaş yctı· 
arzusu da şiddetleniyordu. Sa- şiyordu.. Fakat uçurum da ~k: 
ğına, soluna ve arkasma son !;ışıyordu. Urnitsizliğin verdığı 

. bir naz:ı.r atfetti. son ve fevkalbeşer bir gayretle 
Otomobilin basamağına çıktı. adeta havaya atlayarak, otomo-

Ve frenin üzerine eğildi .. Emin bilin basamağına atıldı ve fre-
bir hareketle freni açarak ye"re ni bütün Jiddetile . ken~i~~~e 
atladı .. Sonra omuzlariyle oto- doğru çekti .. Otomobil ıkı üç 
mobili itti. Otomobil ağır ağır metre kadar gıcırc!ayarak kay-
ilerledi. Hasan, yavaş yavaş dıktan 'sonra durdu .. Uçurum 
ıdönen tekerleklere baktı. Di- üç metre ilerdeydi .. 
reksiyonu, tam uçuruma doğru _ Oh .. Tamam zamanıydı. 
çevirdi. sonra, tekrar gizlen· Hasan kanter içinde kalmış 
miş olduğu ağacın arkasına sak- olan. alnını silerek, ciğerlerini 
1andı... adeta' patlatan derin bir nefes al 

Otomobil ilerliyordu. Yolun dı. ~atronun oğlu onu tanınrnı~ 
meyli fazlalaştıkça, otomobi- ve çoçukça bir saflıkla ona kil-
lin hızı da artıyordu. Elli met-

Yukarki dört şekli öyle bir 
şekilde l;>irleştiriniz ki, meyda
na iki horf ~ık.sın. Bunlar bir 
Türk ülkesinin birinci ve üçün
cli h:ı.riıcrini teşkil etmektedir· 
ler.· 

Bilmecemizi doğru halleden
lcrden birinciye bir kol snati, i· 
kinciye bir pergel takımı, Uçiln
cUye bir liistlk top ve a.ynca 
200 okuyucuınum muhtelif he· 
diyeler verilecektir. 

HABER 
ÇOCUK SA YF AS) 

Bilmece kuponu 
22 1KtNCtKANUN 
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Vll - Danyel Dariyö, 
Şarl Buaye 

Fred Asteri, partneri ile kavgada' 
bıraktım ve yürüdüm. O sırada, aşi
nası olduğum bir yüz yanımdan sürat
le geçti, bir husust otomobile doğru 
ilerledi. Düşünüyordum: nerede gör
düm diye ... Acaba üniversitedeki ar
kadaşlardan mı, yoksa talebemden bi
ri miydi?. Belki de akademide veya 
Küllükte {1) raslamıştım. O kadar sık 
gördUğünı bir yüzdü ki ... 

Birdenbire ayağım suya erdi. Onu 
"Emniyeti suiistimal,, isimli filmde 
görmüştüm. Bu kız Danyel Dariyö idi. 

Amerik::ılıların haleti ruhiyelerini 
kavradığım için süratıe atıldım, hare. 
ket etmek il zere olan ot<>mobile J an 
Parkerin mehı;ı.retiyl e,.tladım. Vo1anı 
bırakamıyan güzel kız sarardı ve yan
Ii§lıkla fren yerine gar.e l>astr, uçtuk. 

Kıyafetim, lliks y~amıya alışmış 
olan Daniel Dariyöde emniyet verici 
bir tesir bırakmamış olabilirdi. Der • 
hal kartımı çıkarıp, dilimle tükrükle
dikten sonra cama yapıştırdım. Okudu, 
gUldil. 

- Oh, dedi, rahatladım şimdi. İ
nanır mısınız, ben buraya sizi gör -
meye, görüşmeye gelmi§tim. Aman ne 
iyi ..• 

ŞımanlC şımnrıli ellerini çırptı. 
- Aman matmazel, diye haykır • 

Clım, direksiyona sarılın, yoksa mahvo
lacağ~... Gerçi burası İstanbul değil 
ama, ne olur ne olmaz. .• 

- İşitmişsinizdir; diyordu, bir müd
det evvel sizin bir meslekdaşmızla ko
nuştum. İsmi Yes'di galiba. 

- Yes değil, Es, ôedim Es .•• 
- Ah. sahi ... Neyse, ba~a çok me-

rak verdi. Gautecileri böyle olursa, 
karikatüristleri kimbilir nasıldır (2) 

dedim. Holivudda olduğunuzu Studio· 
Agence'dan öğrendim, kalktık, Çarli i· 
le geldik. 

Şarlo ile de görilşeceğimizi umarak 
sevindim. Biraz sonra otomobil Grand 
Otel önünde durdu. Herifin biri kapıya 
davrandı. İndik. Güzel yıldızı tanı -
yanlar - tanımıyan da yoktu ya, ney
se, sözUn gelişi • yol açıyorlardı. Ko
nuşa konuşa asansöre geldik. Bulun
auğu 87 inci kata çıktık. 

Odaya girer girmez, şımarık bir ta
vırla kendini bir kanapeye attı., 

- Eh, dedi, söyleyin bakalım; Tür
kiye ve İstanbul hakkında bana geniş 
malUmat verin... • 

Öyle ya, mademki benimle görüş • 
mek için buralara kadar peşimden 

gelmiş, bana birtakım sualler sorması 
gayet ta.bit... Yalnız, cevaplaİ'ımı not 
etmesine bir tUrlü mana veremedim. 

Daniyel Dariyö bana Türkiy~de film 
sanayii hakkında birkaç şey sordu. Se
nede kaç bin kilometrelik filmler yap
tığımız hakkında neler uydurmadım ... 
Aklıma nekadar ipek ismi geldiyse bir 
firma diye ortaya attım. 

_ Niçin, dedi. bütün film Amillcrl
nlz ipelC kelimesini kullanıyor? .. fpek 
film, ipek kamera, ipek-stüdyo, ipek
Fon ... Hep böyle ... 

- Çünkü, dedim, bizim memleket 
bir ipek memleketidir. Bursa şehri i
pek çıkarır, İstanbul bu ipeği sarfe • 
der. Film kordelalarımız sağlam ol -
sun diye, hep ipeklidir... lstanbulda 
modası geçmiyen yegane şey ipektir. 
Caddelerimize ipek dö~nmiştir. Ya -
ğan bütün yağmurlar ipek üzeride ka
lır; ne akar, ne kokar!.. 

Sonra (diye hararetle devam ettim) 
mesela gazetelerimiz, Çinlilerdeki gi
bi ipekli kağıtlara basılıyor. 

- Peki, bu hesaba göre birinci sı
nıf aktörleriniz de bolcadır elbet .. 

İlk aklıma gelen isimleri sıraladım .. 
- Yunus Nadi, Ahmet Emin, Er

tuğrul Mubsin, N'ft:~rm Hih"İııet; Ntırtıi
lah Ataç Ve'daiui yuzterce faCia aktö-· 
rümüz vardır. Eğer büyük ve riıe§hur 
komedi artistlerimizi öğrenmek ister
seniz, size onlardan birknçmi sayayım~ 
rn~<>ela Yusuf Ziya, Orhan Seyfi, Ha· 
zım. Naşid, Halid Fahri ve gnyrihüm. 

-Mersi ..• 
{Ayağa kalktı. Galiba mülakat bit

mişti; fakat ben bir şey soramamış -
tım. 

- Ah, dedi, bana ne soracaksınız? 
Soracağınız şeylere ancak Danyel Da· 
riyö cevab verebilir •.. Ha, sahi kendi
mi takdim etmeyi unuttum: Paris • 
Humour seyyar muhabiri Erna Ser • 
pent ..• Meşhur artiste bu kadar ben· 
.Wyişimiµ sebebi gayet basit: bütün 
Fransız kızları şimdi Danyel Dariyö
ye benziyorlar: ayni eaç, ayni kaş, ay· 
nf göz, ayni ağız... _..,. 

Bu kısa izahat faka basmamı mazur 
gösterebilirdi. Maamaf ih iftiharla söy
liyebllirim ki, bu ecnebi meslekd~C) 

( ! ) karşısında telaş ve şa.5kınlığımı 
asla belli etmedim. Yalnız, asansöre 
binerken, şayet verdiğim rnali'ımat kı
zın gazetesinde çıkar da, 1stanbulda • 
kiler bunu görürlerse ne yaparım di
ye kötü kötü düşünüyordum. 

85 inci katta asansöre biri daha 
bindi. Dikkatle kendisine baktığımı 

görünce, sevimli bir tebcssi.imle gUldU 
ve: 

- Oui, c'est moi, Charles Boyer! ..• 
Dedi. "Ya'Sına yok,, veya (yutmam) 

veyahut da (o bir kere olur!) maka· 
mında bir parmağımla. gözlUğümün 
altından sağ gözUmUn alt kapağını 
aşağıya. doğru çektim. Muhatabım 
gayriihtiyari gUlmeye başladı. Filha • 
kika meşhur artistle arasında hariku
lade bir müşabehet vardı. Ama ben, 
dersimi alm1ştım. 1stanbulda, bizim 
Kadıköyilnde ona dehşetli benziyen 
bir kahveciyi hatırlıyordum; kadınlar 
Aksaraydan, Boğazdan, Şişliden sey
rana. gider gibi. onu görmek :Sc:lıl, ye • 
meklerini çıkınlıyarak daha sabahtan 
herifin gazinosuna akın etmeye baş· 
!arlardı. Sonra sahte Danyel Dariyö, 
ya yıldız imali bürosu? ... Yok, doğru· 
su ağzımın tadını almı~ım ..• 

- Ne düşU.nUyorsunuz? 
Dedi. Açıkça, kendisinin hakiki 

Şarl Buaye olup olmadığındaki şüphe 

HDzmetçı 
Yeni hizmetçinin tembelliğinden fi· 

ldyetçi idi. Bir gün dedi ki: 
- Ne zaman yanma gelsem seni bot 

görüyorum. Hiç i~ gördüğün yok. 
- Kabahat sizde bayan! 
- Kabahat 'bende mi? O da ne de-

mek?. 
Terlikleriniz hiç ses çıkarmıyor, gel 

ciğinizi duymuyorum ki .. 

HaslsDDIK 
Çd.:ulı: <:>radan oraya hiç durmadan 

• koşuyordu. Hasis babası söylendi: 
- Ayakkaplann eskirse yenisini al

• ınam ha 1 

Çocuk cayak korkusuyla süklüm 
püklüm bir kenarageçip oturdu. Ba
bası gene söylendi: 

- Pantalonun eskirse "yamalı pan· 
talon isteımm,. demezsin tabii!. 

Doktor ıreçeteyi yazdıktan sonra 
izahat verdi 

- Üç tıl.irlü hap verdim. Bunlardan 

biri kalbiniz, diğeri karaciğeriniz ve 
üçüncüsü .mideniz için ..• 

Hasta sordu: 

- Peki ama doktor, hapları yuttu
ğum zaman onlar ne.reye gidecekleri
ni nasıl bilecekeler?. 

- Mcrtscn dışarı çık da orada ko
zumuzu pay)nsahm ! 
,~,,. 1 kE .. 

ve tereddüdümü öy1edim; Şarlonun, 
kendisitil taklid edenler ai-asınd~ yapı· 
lan muvaffakıyet müsabakasına giz • 
lice i§tirak ederek dokuzuncu geldiği 
hakkındaki hikayeyi anlattım. O, bu
na daha çok gUldil ve: 

- Ben, dedi, Erna Serpent'm ısra
rm8' kapılarak yalnız bir gece için Ho
livu& geldim. Yarın tayyareyle döne· 
ceğim. 

Demek, kızın Çarli dediği bu herif
ti, Bir an için, dolandırıcı veya hay-

dud olması ihtimalini düşündüm. 
En alt kata gelmiştik. Asansörden 

çıkarken beni elimden tuttu: 
- Gelin, dedi, size hüviyetimi is

pat edeyim. 

Holde, yirmi otuz kadının elinden 
yakasım kurtarmıya çalışan bir me· 
mura doğru ilerlerken: 

- Bu kadınlar, adamcağızı, beni 
görmek, yerimi öğrenmek için sıkıştı
rıyorlar ... 

Dedi. Memur, bizi işaret ederek ka
dınlardan kurtuldu. Şık tuvaletler, gü
zel kokular içinde sersemlemiştim. 

Yirmi otuz nefis kol burnumun dibin· 
den artiste uzanıyor, o da, stilosunu 
çıkarmış, kemali sükünetle imzalıyor· 
du. 

Nihayet bir punduna getirip kadın
lan atlatmıya muvaffak olunca: 

- Aman ilstad, dedim, biraz otu
rup da konuşsak! .• 

Bu sefer kahkahayı bastı: 
- Affedersiniz, vaktim yok, söz 

verdim, gitmem 18.zım. Asansörde tam 
on be§ dakika kaybettiğimizi unutma
yınız. .. 

Dedi. Arkasından ı>a.kakaldım. 

(1) Alood.cmi ve kiWilk BeıJazıtto, 
camiin bitişiğimlcki ağaçlı kahve ile 
Akscırayn saııan köşedeki r .... ~m.alı kllh· 
tıelerin ad•'ln-. Ve 43};.<m-ıyt.ı fikir 'VO 

sanat ar'lr-1ıırım~:"a -llnfı:·~'fitclilerin 
1ruro1 rı5.h•l'rr. Ho:Jı-'"1.td ,-öp,ortajından 

sonra omdan ela taf.<rilen bahsedeceğiz. 
(2) Şevgili o1.uyııcwn, 1•endimi rek-

1iinı ediyorum saıımasuı, biraz sonra 
bu mcra1tın 7te1uubr hakiki .olduğunu 
anlıyaccıklır 

RAXDEVU 
- Biraz dnhn bekler, ı;;nlar omu

znmn Jtelince giderim. Çünkü o zn
ınnn ıınlnr onun boynnn ~e<:mlş olur. 

şnş malill o o~ın 
başkaDarona 

fay<dlasa 
İzzet MU'hittin geçen Ağustosun 

müthiı sıcak günlerinden birinde ~.:e

Je lbir işine ofluya puflıya gidiyordu. 
Peşinden bir çocuğun hiç aynlmadı
ğını farkctti. Dönüp baktı, çocuk ora· 
lı olmadı ve adeta İzzete bitiıik imi§ 
gibi yarım metre gerisinden takibe 
devam etti. İzzet nihayet dayanamı
yarak sordu: 

- Oğlum, bir saattir niçin J)e~im-
den geliyorsun? 

Çocuk cevap verdi: 
- Hava çok sıcak da .. 
- E e e? .. 
- Gölgenizden istifa.de e'diyorum. 

Saçma 
Rakı masası başında dakilı:alar

cfanberi st>murtmuı. sessiz duruyordu. 
Arkadaşı sordu: 

- Ne 'düşünüyorsun yahu? • . 
- D:işünt.:eye daldım, pekaz düşü-

nüyorum da ... 

...... Peki o zamarilat neyi dü§ünUr• 
sun?. 

- Hiçbir §ey!. 

Haızoır cevap 
Oğlunun sefahat hayatından artrk 

bıkmış, manmıştı. söylendi: 

- Bundan sonra 'benden beş para 
bekleme ..... Sen benim içi nölmi.iş dc-

meksin !. 
Delikanlı küstah, cevap verdi: 

- Pekfila baba, bari cenaze masra· 

fnnı ver! 

I•,:ılct - JCuk ynı;.mn kndnr para
sız ,.o hı-<lhııht l n~ı~·ncnk~mız. 

- Sonrn'! 
Fnlcı - Foıırn bu hnyntn alışmış 

olar.:ıksuıız 1 

- .Na o ~evgilim; 1ıe "lı.arf 

:ıreessüır 
Zengin adam muhteşem merasimle 

defnediliyordu. En aşağı iki yilz çe
lenk gönderilmiş, otomobil Jizisi cad• 

deleri kaplamıştı. Yaya gidenler ara· 
smda fakir kıyafetli bir adam cenaze• 

yi takip ediyor ve hüngür hüngür ağ· 
lıyordu. 

Birisi merakla sordu: 
- Rahmetli yakın akrabanızdandt 

galiba? • 

- Hayır !. 
-O halde ne diye ağlıyorsunuz? 

- Yakın akrabası olup ta mirasına 
konamadığım için ... 

Dnlgm tHJnm - Eyvah! l."üwıc 1.>il 

mcdl~hnt nnutmuştumt 

- lln ycpyçni pnrdc~üniin ıııtıoCI,. 
yırtık pırtık pnntalon hiç iyi gttıııi• 
yor 

_: llnkkın vnr nnm loknntn çcı;tlf" 
rinde pantalon bırakan olmuyor :ıd• 
ki ... 

Arap masalı: 

Ömer ve Ahmet ayni genç lcııı se-
viyorlardı. Ömer arkadaşına: .. ]ci1 

- Ayşe ile evlenme, dedi, çuıı 
geçen gün iki kişi ile birbiri arkasıP• 
öpüştü. 

- Yalan söylüyorsun 1 

G•. l • 1 .. d'" t t -en ıcıı· - oz erım e gor um. s e~ .. 

ran üzerine yemin edeyim. 
e· 

Ahmet inandı ve Ayşe ile evJeıııı1 ı 
di, fakat onun yerine Ömer geoÇ ıcıı, 
nikahladr. Ahmet bu haberi duyu"' 

hemen Ömerin yanına gidip sordu: .• 
. 011" 

- Ayşe ile nasıl evlendin? Hanı 

iki kişi öpmÜ§tO:.i? 

- Evet .... 

-Geniş kalplisin, maşaatlah ! .,,_ 

Ö .. k .. d" an11esı - pşur en gor um ama 
le ve ablasiyle ... 

- Otomobil -robımm rıl1p götiir<lil! 
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Hepimizi 
yetişin 

öldürecek! Fillp mahvolmuştu; aleyhindeki bu delillerle 
Almanlar onu muhakkak idnm edecekh rdl 

Apartoman klıraıcoOaıro 
üst !kata 

cdaDaııro ını~aını ffo ırOadl 1Daıır0 
tormandolaır 

lhtiqar terzi ve kızı kanlar 
içinde cansız qalıyor ! 

Kıskanç ıtaıyan, dostunu ve dostunun babasını 
nıçin ö:dürmüş? 

Rrskanç bir İtalyan, metresini ve metresinin babasını 
bıçaklıynrak öldürmliş ... 

liadiseyi anlatalım: \•ak'a, Parlsln Godfönıa soka

~nda geçiyor ... 32 sayılı apartımanda oturanlar, ak§am 

~i bırdcnbire acı bir feryatla ilrperiyorlar: 

- İmdad! Yetişiniz.. .. Hepimizi öldürecek! 

Ve, sonra, ağır bir \'Ücudun yere dü§mesinden mU

teveUit bir gUrUitU işitiyorlar. Korku içinde odaların
dan fırlıyorlar. 

1 
Bu fery:ıt; apartmıan halkının pek iyi tanıdığı ?ıta

et adlı bir terzinin dairesinden geliyordu. Terzi, otuz re

~edenbcri, hemşıresi Madam Vicyle ayni evde oturmak-
aydı. 

k A.:z. ~onra, Molet'in dairesinden kahverengi elbiseli ve 

1 
llsketıı bir adam ~ıktı. Hızla merdivenleri inmeye baş· 

tdı. Elinde kocaman bir bıçak vardı. Rasgeldiğine sal-
1Yor: 

- Yakarım ha! Yaklaşmayın! ... Diye bağırıyordu. 

lt lkinci katta oturan kiracılardan Muy, önünü kesmek, 

b endisini tutmak istedi. Fakat, yan tarafında müthiı; 
1r ağrı hissetti ve yuvarlandı. 

, 

J( Yabancı. bıçağını böğrüne saplamıştı. Katil Mo1hıar yı:ı1:tı1aııdıkfan sonra 

801ur ıçinde Uç kişi ( erkek çocuğu ile bern.ber Dranside, - Ben mi? Beşi çeyrek geçe ... 

11 
~Partıman halkından bir kısmı ka- Monmart sokağında lS numarada o- tık yalan ... 

eatlın peşindtn sokağel fırlamışlardı. turuyordu. Katil; otomobilde giderken: 
'{ ı.t kısmı da dördüncU kata çıktılar. Polisler derhal buraya koştular. Ka- - Sigara içmek istiyorum ... 
c~le.t. r: erdi ven başı kan içindeydi. pıyı çaldılar. F:ıkat cevab alamadılar. Dedi. Polisler bir sigara verdiler. Ve 
de ~Unclı:n ağır yaralı bir kadın yer- Birinci kata çıktılar. kurnazca sorguya. başladılar: 

Yatıyordu. Kiracılardan birisi: - Fakat sen, beşi çeyrek geçe de-
l(oınşuıar onu hemen ta.ııdılar: _ Molinar mı, dedi, o aşağı katta ğil, 8 i 30 geçe e\'e geldin. Ncredey-

't;;' Fakat, bu baba Malet'in kızı oturur... din? .. 
teı~"· Her pazar babasmı ziyarete - Acaba burada mı? - Fıstık satıyordum. 

~··· - Şüphesiz ... Saat 8 i çeyrek geçe _ Alay ediyorsun. Sen mi fıstık 
de .a.'et'in kapısı açıktı. İhtiyar terzi <>'eldi~ni gördük... satacaksın? .. 
g·· ~e de yatıyordu. Göğsünden oluk Polis~er, Mollr.erın kap•<;ını şiddet- _ Evet, işler yolunda gitmedi mi, 

.,,, kan boşanıyordu. le omuzliyarak i~cri girdiler. Katil bazan fıstık satarım, biraz para ka-

Vi~ Ja ölmkştü. Biraz ötede Madam yandaki od:ı.lnrdnn birisine kaçmak is-· zanırım ... 
'l{.e de, yerde uzanmış inliyordu. tcdi: _ Bütün gün fıstık mı sattın? .. 

cndisine doğru iğildiler, sordular: - Eller yukarı! Dur ... Yoksa atea - Evet. .. 
l'ıi "::. l<auu tanıyor musunuz? lsmi ediyoruz! Polis müfoaiBi birdenbire tavrını 

soyıe . . w t · 
\' • Yınız, çabı.ık, yalnız ismini... Üç hin frankla'< horç degiş irdı: 

l'ıld 'lrah kadın bUyUk bir gayretle mı Molinar e!lerini vukarı kaldırdı. Bu, - İhtiyarı neye öldürdün? 
andı: " ? ufnktefek, saçları karmakarışık, a- - İhtiyar öldü mü··· 
~ ~olinar• <lJ. ıı ... . 

'ftııy~ narını? ... Hiç kimse bunu lanı-
rdu ı·· 1 • •. · \lracı ardan bınsı: 

-'F k Olınaı a a~ bu, Yovn·un dostlarından 
takip 1' İlıtıınaı ki çok!.anberi peşini 

"de 'ouıeden, her ber ya§amak teklifin
ro is Unan ıı.a~ dır .• Dedi. 

Ci tahkikatı 

yakları çıplak bir adamdı. Bilekleri- - Evet, öldil ... Niç!n bıçağı o ka-

nc kelep~e g"çirilirken soruyordu: dar derin sapladın? .. 
_ Fakat ne var? &n bir §ey yap· - İhtiyarın kız kardeşi de öldü 

madım!.. mü? 

Çocukları titreşiyordu: 

- Babamtzı niçiu götürüyorsunuz? 

Ne yaptı kı? 
- Sonra söyleriz ... 
BUtün vücudu titriyen katil, elbise

lerini giyindi. Muttası1 söyleniyordu: 
- Anlamıyorum, anlamıyorum!.. 
- Bu akşam saat kaçla eve gel-

din? .. 

_ Hayır, ağır ya.r~lt... Dostun 
Yovn'u niçin öldürdün? .. 

_ Oh! Onu mu ... O öliimU hak et
ti. Onun bana yaptığı fenalığı bir 

bilseniz! ... 
Mo!inar, Yovnu çok sevdiğini, hal

buki onun kendisini aldattığını ilave ı 
etti. 

Molinar, bundan sonra, baba Male-

Böyle bir vaziyet iae amirlerime kar
şı beni mea'ul gösterecekti, çünkü ne 
de olsa vazifem arkadaşlarımı kurtar
maktan ibaret bulunuyordu, 

Ben böyle düşünürken deminki şa
vanı dikkat muhivere tekrar başladı. 
ışittiğimiz sözler o kadar mlihim malu
matı ihtiva ediyordu ki §imdilik gitmek
ten hemen vazgeçerek kulak kabarttım. 

Mayer diyordu ki: 
- Muvaffakıyctlerimiz bundan ibaret 

değil ... 
Şaydemül sordu: 
- Daha ne var?. 

., 

- Fitipin evini terketmezden ön-
ce bir tuzak kurmuştuk. 

- Nasıl tuzak?. 
- Dur acele etme.. Filipin cvını 

aıaşhrdıktan sonra içeride ve dışanda 
nöbetçi bırakmamıştık. Böylece nazarı 
dikkati celbetmemi§ oluyorduk. Onu 
ziyarete gelenler her halde §Üpheli a
d tmlar ola:ağına göre bunları kolayca 
y ıkalamağı düşünüyorduk. Filhakika 
bu sabah saat ona doğru eve iki ki~i 
geldi ve tabii derhal yakalandı. 

- Kimdi bunlar?. 
- "Serbest Belçika,, mensupların-

dan Konstan Kayron ve Filip Bodar 
isimlerinde iki üniversiteli .•. 

- Suçlarını itiraf ettiler mi? 
- Hiç "Serbest Belçika., mensupları 

itirafta bulunurlar mı? Bereket versin 
Üzerlerinde suçlu olduklannr isbata ya
rar vesikalar bulduk • 

- Bergam kimbilir ne kadar mem

nundur? 
- Tabit fevkalade memnun.. Sade 

o değil Piko{ da memnun . Çünkü bu 
işi o idare etti. Filip Bak meselesine 

tin evine gittiği zaman ihtiyar terzi

nin kendisinden üç bin frank istediği· 
ni söylemiş ve şöyle demiştir: 

- Bu üç bin frangı ihtiyardan 
Yovn aldı, sarfetti. Bu parayı baba
smdan alabilmesi için ben bir senet 
imzalamıştım. Güya bir dükkan aç

mak istiyordu. Sekiz bin franga, ihti
yacı olduğunu söylüyordu. Ben de, 
bin müşkülatla ve santim santim bi

riktirdiğim beş bin frangı kendisine 
borç olarak vermiştim. Az sonra, dilk· 

kan falan açmak niyetinde olmadığı
nı, benden ve babasından aldığt para
ları sarf ettiğini gördüm. 

Babası parayı benden istivoidu. Ni- \ 
bayet ağzını bozrnıya başladı. Son de
rece hiddetlendim. Bu sırada Yovn 
hala.siyle beraber içeri girdi. Müna
kaşa. büyüdü. Gözlerim döndü. Biraz 
da fazlaca içmi~im. Artık ondan son
rasını bilmiyorum ... 

Ah bu kadın!... BUtUn bunlann se-
bebi odur ... Beni harab etti .. Beni ka-

til yaptı .. . 
. Molinar, sorgu hakimi huzuruna çı
kmca cinayetini olduğu gibi itiraf et

miştir: 
_ Evet, doğru ... İhtiyarı ve kızını 

öldürdüm. Fakat bütün bunlara sebeb 
kmdrr! 

dair raporu da o hazırladı. Bilsen ne 
rapor?. 

- Raporu okudun demek? .. 
- Okudum, hatta bir kopyasını bile 

çıakrdıır 

- Bana göstersene ... 
- Olur, amma ağzından bir şey ka-

çırayım deme .. Bu iş aramızda kalma

lr ... 

Bu sözleri söylerken hepimize hitap 
etmiştL Ben de dahil olduğum halde 
bütün masa arkada~ları kendisine temi
nat verdik . Cebinden çıkarıdığı cüzda
nından daktilo makinesiyle yazılmış 
bir kağıt aldı ve okumağa başladı. 

Rapor aşağı yukarı şu mealde idi: 

"Filip Bak'ın evinde yapılan nraıtır
mada "Serbest Belçika,, t~kilatının 

beyannamesinin 4000 nüshası, Belçika 
kralı Alberin beyann.ıı:mesinden 32 nüı
ha, beyannameleri dağıtan Bclçikalıla
nn isimleri ve adresleri, Belçikadan iti

lif devletlerine gönüllü toplama itine 
dair bir nizamname kopya11, bize mu· 
hasım cephede harp eden Belçikalı as
kerlerden buradaki ailelerine gönderil· 

mit ve Serbeıt Belçika vasıtaıiyle yer

lerine verilecek bir kaç mektup, bir ıü
rü mtktup bulunmuıtur. 

Aynca, okunması ancak §İfre anah
tannm elde edilmesiyle mümkün ola
bilecek küçiik bir not defteri ele geçiril-

mi~tir.,,, 

1 Ağuıtoı 1915 

Raporu dinleyince derhal hükmümü 
verdim: Filip Bak mahvolmuştu. Aley
hindeki bu delillerle Almanlar onu mu· 

hakkak idam ed~ceklerdi. Ekseriya de
lile bile lüzum görmeksizin .idam hük

münü veren Alman divanharpleri için 
bu rapor harikulade kuvvetli bir itham• 

name mahiyetinde idi. Bu sebeple va
tanına hizmet etmekten başka kabahati 
olµuyan zavallı Filip trurıuna dizilmek
ten kurtulamıyacaktr. 

ŞaydemUl de bu noktayı f arketmiş 
olacak ki bağırdı: 

- Filip hakkında bize kim ihbarda 
bulundu ise aldığı parayı hak etm;§ doğ 
rusu •. Yakalanan herif idam mahkumu .. 

- İhbarı kimin yaptığını bilmiyor 

musun?. 

- Nereden bilecekmişim?. 
- Hakkın var .. Maamafih tanıya-

caksın: Kin ... 
- Hani şu uzun boylu adam mı?. 

- Ta kendisi ... 

-Herif ahlalmzın biri amma bize 
çoy yardımı dokundu değil mi? 

·-Ne diyorsun? Eğer Mis Kaveli 
yakalarsak gene onun saytsinde olacak. 

Çünkü biliyorsun ki, elimizde kafi de· 
recede itham delili yok .. Kin bunlan d;ı 
temin edecek. Herifin mazisi ne olur
sa olsun, bize yaptığı hizmetleri düşü
nürsek kc_ndisine sevgi göstermemiz 

lazım .. 

(Devamı var) 

lllllgt:aye~. &tat 6 dan biraz ~vvel ol· 
lıaset · Bıraz. sonra polisler geldi. Ci
c:a. ~e:erind~ yapılan ilk ar aştmna.
U~rine çb kızın koltuklardan birinin 
~l'f buı Iraktığı el çantasında bir 
hııı1.'"'d\Uıdu. Zarfın UstUnde ~u adres 

.J ı· "c:! 
~de3i · -.1arı Molir.ar. Jan Jores 1 

1 158 'b _ ... 1 
d .. lllisier h 
ııar. A.:z. emen bir otomobile atla· 1 

11..::X..ritl deniz ve ıı • ..,-crrı rom.anı: 62 .,. 

-
ederek en sonra Tayınla nehri sahlllnde bir yere 
indiğimiz vakit iskelede küçük bir stlmbotun bL 
zl beklediğini gördüm. Stimbotun baş tarafında 
"Gök gürültüsil,, Con,, bulunuyordu. 

si ve kim billr daha başkn. ne gibi yollarla bizim 
tnslltereye çıktığımızı polis öğrenmişti. 

Kaptan Blakr şimdiye kadar tutmadıkları
nın sebebini de anlıyordum. HUkumet yalnız onu 
değil, o korkunç harp gemisini de elo geçirmek 
istediğinden bizim oraya kadar gitmemize göz 
yumuyordu. 

l>~~ı öniln Sonra 158 numaralı evin ka
lt°Glttu 'B~e durdular. Bu, küçiik bir 
t'al'a ot ır erkekle kansı henüz sof -

Urtnuşlardı Erke' . 1 -. ı.ıor · · · 
dettı, lıiz. 1~.ar, bu köşkUn sahibidir, 

......._ dun taşındık. 
biı· l{endisi · 1Yor nın nerede oturduğunu 
. - tl'lusunuz.? .. 
~ Bitnıiyo .. 

rtbi}ı~ 1 • wn, fakat fınncıdan 
li ı . 41) niz. 

~ a tıkate 
ı,~1 • hatta ~ fınncı kendisini tamdı· 
~ koşkte 

1 
at.nıazeı Maletin bir ara- 1 

~ scsyıedi~olınarla beraber oturdu- 1 

t.. nu:-ada 
~ındı?.. n nekadar zaman evvel 

~el aır har 
~·ı· erken b ta kadar oluyor ... Hatta 

'1.I""' ana. ''"f . 
r-... "ut, kor. · •' olınar beni tehdid 
... 1 k ··llYorwn la arı81 bl " demişti. 1folina-

l'aaında ;ir rnUddet evvel ölmüştU. 
kuı. ve 18 yaşmda bir 

ı·azan: Ali Hıza Seyıı 

- Teşekkür ederim, dedi, ancak sizin saye
nizde bu korkunç adamın izini bulabildin, yine 
sizin sayenizde pençG"mizl onun yakasına koyabL 
loccğlz .. Artık gltmellyim ! 

Btran sonra hafiye penceremden dışarıya 
atlayarak kaybolmuştu. Benim mnsnmın başında 
nasıl coşkun duyguluar içinde yuvarlanarak kal
dı~ımı bu hatıralarımı okuyanlar pek iyi anlaya
bilirler. 

Bir aralık odanın içinde sabırsızlıkln ve bU. 
yük adımlarla gezinmekte idim ki: Kapı birden
bire dışarıdan açıldı, kaptan Illakın iri zencilc
rlndcn birl ı;~rilndil: 

- !3imdi çabuk gideceğiz; yanınıza hic:bir 
Ş"Y almuyrn, efendi bekliyor! 

tki dr.klks. sonrn Picadelly mevkilndcn ka. 
pnlı bir arabaya atladığımız vakit. başka lıirinin 
de uzakta başka bir arabaya atlndığını gördüm. 
Bu adam hafiye ( Klng) tdt. · 

Demek takip ohınnyorduk! 
Arabadan sonra, bir saat de tren yolculuğu 

Hemen stlmbota. glrdlk ve nehre açıldık. 
Taymis ağıınm açııında. kUçilk vapurumuz bizi 
hekllyordu. Stlmbottan gemiye çıkmamız, sttm. 
botun vapur mataforasına. asılması Uç dakikalık 
iş oldu. Artık gecenln karanlığı ortalığı kapla. 
mıştT. Gökte ay olmadığından bu karnnhk pek 
koyu idi. Sert bir rUzgA.r da dalgaları öfkeli ho
murtularla yuvarlayıp götürüyordu. Bu karanlık 
gece içinde İngiltere devletine mensup bir teken . 
nln bizi takip edeceğtnt, vaziyetin gidişinden, çok 
kuvvetli olarak blllyorduın. 

Gemide yaptan Blakı görmedim. "Gök gUrül
tiisü Con .. beni vapurun ta kıçında bir kamaraya 
koymuştu. 

Ornda düşünerek otururken btr noktayı pek 
aşikflr olarak ~örüyordum: Kaptan Blak böyle 
bir ''akitte İngiltere toprağına ayak basmakla bü
yük bir yanlışlık etmişti. LA.kin yaptığı daha blL 
yUk ve belki en korkunç bir hata daha vardı; !n
giltercyo - kendi adamlarının bent öldUrmosino 
mani olmak ic;ln _ bent de yanında götürmüştü. 
ncınek arkadaşım Ali Amerika ve İngiltere hU
kümetlerine mUracat etmiş. kaptan Dlak hakkrn
rla blldlği her şeyt haber ,·ermiRtf . :-:asıl olduğu_ 
nu bilmiyorsam da fotoğrafımı~ da~ıtıimasr, de
nizden gelen bUtiin yat ve vaııurların gözetlenme-

Acaba şimdi, deniz üzerinde takip olunuyor 
mu idik? Bu karanlık, rUzgArll gece, ikl günde 
görüşmeksizin Atlantlk Okyan,µsuna çıkmamıza 
pek elverişli idi. Bir kere oraya çıkınca, bUliln 
haklara karşı kalemiz demok olan adsız gemiye 
atlayacaktık. Demek içinde birkaç gUnler bulun
duğum, tatlı limitlerini duyduğum medeniyet A.le
mindcn, mesut insanlık hayatından tekrar kanlt 
iı;ler, katil ve acıma bilmez haydutlar arasına gL 
diyordum.. Kamaranın yabancılığı, yalnızlığı 

ic;inde bu düşünce beni birdenbire bütün ağırlığı f. 
le ezmiş bitirmiş gibiydi! 

Kamarada uzun vakit dolaştım, uyumak fm
kA.nı olmadığını anlayınca, gemicilerle aramdaki 
diişmanh~a da ehemmiyet vcrmiyerok gilYcrteye 
çıktım. Gemimizin yan ve arka taraflarmn. çok 
rlikkatle baktılbm halde harp gemisine benzer 
bir tekne görememiştim. Bu bat :ıı:amarada duy~ 
du~um ytlrek sızısını iki kat etmi~tl. Birdenbire 
arkamda bir ayak sesi duyarak dönünce "Gök 
r,ürültUsU Con .. u karşımda gördüm. Kocaman 
haydut bana hoş görünmek istiyor glbl çlrkln 

gUlüşile ağzını açtı: .(Devamı var). 
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·Ata\ürk Yalovada Fransız 
:::o.- liaşturut ı ı lnclae 

fabrikası hakkında fabrika müdüründen 
iuhat alm·şlar ve b:le.:iiye ,·cisi ile va
gonlarında uzun müddet görü§müşler • 
dir . 

Belediye rciı;i Kemal Öz bu görüşme
meyi müteakip •atonun penceresinden 

· ıspanya narbi 
Londra, 22 (Hususi) - ))eyli He

r:ı.Id gazetesinin 1spanya muha1:Hfi 
yazıyor: 

"Gayet mev uk bir menbadan öğ
rendiğime göre lspanya lcralcılnrı
nm Karlist partisi şefi olan Prens 
Xavier resmen yeni bir İspanya 'kral
Jrğının illtnınn kadar 1-'ranlrny'\l kral 
naibi olarak tayin etmek omellyle 
1spanyaya gelmiş, bu teşebblis Pran
kocuların Tcruel mağlübiyeti üze
rine tehir edilmiştir. 

Prens Xnvler ispanyaya. gecen ay 
:ıarfında golmlştlr. Prensin cebinde 
sabık İspanyn kralı Alfonsonun ilçün 
cU oglu Don Junnın Ispı:ı.nl·a. kralı 
oHı.raJt iHinı için bh· tcltlHnatnö n\t
dr. Du teklifi Frnnko kabul etmiş 
l)nlunmalttadır. Bugün Don Juan 
kendi kendisine "Uçilncü Juan,, Un
vanını vermekte, karısı da Rcnllislni 
sağa, Mle. "krnllcc Marya,, diye tnY
dlm ettnektedlr. 

Prens Xavier Frankoyu kral nai .. 
bl 11An etmek Uzere hazırlanırken 
Tcrnel mnğl\iblyeti ortaya c;:ıkm1ş, 
bu astıerl ilerisi ı~ln bir hayli endi
şeye dUşUrnıUştUr. Gülünç blr vazlye-o 
te düşmekten korkan Fra.nkocuıar 
generallerinin resmen kral naibi o
larak ırnnını işler tavazzuh edince
ye kadıu· tehir etnılşler61r. 

Buna rağmen pt ns Xıh·icr bu 
ünvanı Frankoya gayı·i resmi olarak 
vermiştir. Yakında. hilkrtmct tnrafı 
ikinci bir muvatraklyet kazanmadı
[,1 takdirde tı'rnnkonun cnakı "baş
kumandan., yerine "kral naibi,. diye 
lm:cnlnmnğn ba Jıyacağı tahmin odi· 
llyor. 

Harp vaziyeti 
n r elon: 22 {A.A.) - Resmi bir 

Wbll tl , dUn 'forucl cephesinde vu
J, ı lıUll\n muharebenin bu cephede 
ya ı n muharobelcrln en tctlnlcriu 
<1,.,n birl oldu#u bildirllınektcdlt'. A
~ilM, nıUtenddit tnyyatc hlmayesln· 
ete <.!alndns tep lcrlııo hUcum etmiş· 
1 u ele pUskUrtUJmUşlcrdlr. Astlcr 
s-ınt ü ele ağır zaylnta maru:t kııl
dıl.t-ın son'tn, 'Muleton mcvıilnt tegal 
<'ltn i!llkrdir. SOkulmt.ia çalttan dllt
m:· n Uvari kuvvetleri dağıtılmış ve 
~<'ı I dimıneğc mecbur edilnılştlr. 

.... >ıHı.n lld hnva. muht.rebcslnden 
ı r birine 100 Jrndnr tnyyaro 1 tlrnk 
c mi ~ır. Birinci muharebede düşmn
n•n iki avcı ,.c bir bombardıman 
ta ,·r:ırPsi düşüriilmUştnr. BUkumetcı-
1 r hl bir 2uylnt ,·erm mtşlcrdlr. 

J cinci hnvtı. nıuharcbeslnd<?, düş.o 
m n il~ tnnc bir satıhlı seri tayyare 
llo <lört t:>ne Flrnt knybetmişlerdir. 
HUkf\ı ~tçllörln tki Chatos ttınklncsi 
clüı:;m u Jtür. 

Dundan başka iki Layyare çarpıŞ
ınış, pilotlar pnrnşUtlo atlamışlardır. 

Korsanlıklar çoğaldı 
Malta: 21 (A.A.) - lngiliz Cam

mn. vnımru Aktltınlzln ı;nrbmda. bir 
denizaltı ı;omlslnl diğer bir destro
yere lıUcuın ederken gördUğünU bil
dlrmlştl r. Franmz torpido muhriple
ri bu mınta.kayı araştırmaktadır. E
sasen son tUnlerdo Akdeniztn gar
bında el nfznltr gemilerinin faallye. 
ti artmış olduğu blldlrlllyordu. 

Arnerikn protesto edecek 
Vaşington, 21 (A.A.) - Nantu-

cket Chlot petro1 gemisinin lspanyol 
mtıliyetperverlorl tarafından mtlsa
doreal Utcrino Amartka hariciye na
zırr Hull, esaslı bir tahkikat yapıJ .. 
maclıkca hiçbir kurur verllmiyece
ğlnl btıaırmıştıi·. 

Resmt mahfiller, gemi Amerlkaya 
ait olduğundan, hariciye bakanlığı
nın 1' .. ranko nezdinde protestoda bu
lunmnğn mecbur olaca#mı, zira, va· 
pur Valnnsiya hllklımeti hizmetinde 
olsa bile, faaliyetinin bitaraflık ka
nununu bozmadığını \'e bu kanunun 
ancak vapur lepanyaya sildh ve mU
hlmmat naklettiği takdirde tatbik 
edileceğini bildirmektedirler. 

Bombardımnn kurbanları 
Barselon: 21 (A.A.) - Dnn sabah

kJ bombardımanda iki motörlu nltı 
tayyare Vnlnnsfyn Uzerine 18 bom
ba ntm1şt1r. S ölU ve 18 yaralı y11rd1r. 
Dört bina. yıktlmı$trr. 

Resmen btıdfrlldlğlne göre, Barse 
lonnıım cV\'t'Usl günltil bombardıma
T! nd ı ~8 ld 1 ülmU'} ,.c 200 kişi yn
ral:tnmı~t1r. 

Et fiyıtt htrı 
Marttan itibaren et fiatlarmda yapı 

lacak tenzilat i~ile bclt-diye iktısad mu 
Üllrlüğü uğraşmağa başlamıştır. 

Şimdiki halae ba.1:1 UstUnden alın
makta o1nn meZbaha resmi martan i
tibaren kllo 'Üzerinden alınmağa b~

Ianacalrtn 

haJ!çı b.tatfen bir ııutuk 4öylcmi§tir. 
nuyiık Önder n, kendisine inkfüibım1~ 

da 1zmitin rolünü anlatmasını emir bu
yurdtiklarıtt: söyleyen belediye reisi, 
Mücadele senelerine ait ve Halide Edip
le o zaman fzm:t cephesi kumandanı o
lan general Fuat atasında geçen şu 
sözleri anlatmıştır: 
''- Kuv-..etlerimiz küçüktür. Dü§

ma.ılarla nasıl baş edeceğiz?.,, 

Kemal Öz, Halide Edibin bu sözleri
ne Atatürkün o zaman vermiş oldukları 
cevabı tebarüz ettirmİ§tİr • 

l3elecJiye reisinin sözleri bittikten 
sônra. Atatürk bir köylü 'k,adınını, mü
teakiben Tokatlı Ali isminde bir askeri 
çağırarak konu§muşlardır. 

Bu arada İzmitli bir genç te "tki se
nedir yolunu beklediklerini., ,söyliyerek 
Atatürke olan hasretini ifade etmiştir. 

Tren İzmitten ayrılır~en, Cumhur
reisimiz vagonun penceresine gelerek 
halka şunları söylemi§lerdir: 
"- Aranızda bulunmaktan büyük 

bir zevk ve sevinç duyuyorum .. Bana 
kar~ı göstermiş olduğunuz bağlılığa te
şekkür ederim. Benim de size karşı ayni 
şekilde bağlı olduğumu bilirsiniz. Size 
esenlikler dilerim .. , 

Atntiirk Ynlovada 
Atatürk saat 1 i çeyrek, geçe Derin

ceye gelmi§ler ve 3 te Yalovaya hare
ket buyurmuşlardır. 

Saat altı da, Akay Jdaresirtin Heybeli 
ada vapuriyle Yalovayı te§rif buyuran 
Atatürk askeri ve mülkt erk!n ile me· 
murlar ve halk tarafından kar§ılanmış

lardır. 

Yalova bu geliş erefine ba§tan başa 

donanmıştır. 

Van 
üniversitesi 

Ankara, 22 (Hususi) - Vanda ku
rulması kararla§tmlan Halk, Oniversi
tesinln proğramı ha.zırlanmı§tır. Bu 
ilniversite, ıark vilayetlerimizin genç
lerinden orta mektep mezunlarını ala· 
cak, ihzari birer senelik bir müddet 
içinde ve iki sömestr halinde bunları o
kuyacakları ıubc Uzerinde yctiıtirdik

ten sonra iki sene olan asıl mestek şu· 

besi üt~ti11:le çal~tıracak,ur. 
B6yleliklc ü~ 9enelik bir ders zamanı 

içinde pratik bilgili bir münevver kad· 
r0tu ycti§tniş olacaktır. 

Vart Dnlversitcıinin 7 §Ubesi olacak
tır. Hukuk, tıbbiye, mühendislilin bU· 
tün kısımları 'Ve ziraat ıubeltrine bil· 
huu ehemmiyet verilecektir. Bundan 
halka, gene Vanda, 3-4 bin talebe ala
cak leyli san'at mektepleri ve müfredat 
proğramı diğer mckteplerimi.zden far'k,-

h liseler ve muallim mektep'cri kurula
caktır. "Şark vilayetleri kültür kalkın
ması projesi11 adını tailyan bu ıeni1 
proğram ile bizzat Maarif Ve~ili Saffet 
Ankan meıgul olmaktadır. 

Çin - Japon 
harbi 

Londra; 22 (HABER) - Çin hU· 
kumeti resmi bir tebliğiyle Japonların 
Uzak 6llrktaki eulhtin mUdafii olduk
ıa.n hakkındaki iddlalinnı cerhetmek 
tedlr. Buna Japonyanm 9 devlet mua
hedeaıni ihlAle, gayri meşru t•kkül
lerle Çini J>U9alamağa amıettiğini Söy 
liyerck, esir askerler, gayri muharip. 
le.r, mlldafaası~ kadın ve ~uklara 

vanncnya kadar Çinlileri merhamet
sizce doğradıklarını söylemektedir. 

Japon işgah altında bulunan 
Şanghay mmtakasınd&, Ja.ponlarla 
te§riki mesai ederek bir çin ida.resl 
kurmak için teokil edilen cemiyet ua
sından Faniyueni meçhul bir $llhıs 
öldürmüetür. Bu cemiyet azası Çinli
lerce v:ıtan haini telakki edilmekte
dir. 

Japoııltı..r ilk defa olarak RoyUU' ajan 
sının bir telgrafını alakoymu.şlardır. 
'Bu telgrafta Ja.ponlann Nankindeki 
hareketleri tcnldd cdi!nıel:te idi. 

Japonlar Panay ve La.dy Bird gemi
leri hô.di~elcrind n mesul olanlan tcc· 
ziye ettiklcr!nl Londra ve V~ingtone. 
bildirmişlerdir. 

İngilterede Mldlesbourghdaki de
niz amelesi, Japonların Çine taarru
zunu protesto etmek maksa.diyle bir 
Japon vapuruna yüklenecek demir ve 
<'eliği yüklemekten imtina etmfşle!"
dir 

kabinesi 
itimat kazandı 

Paris, 2Z (Hususi) - Yeni Şotan 

kabinesi dün iık defa meb·usan mec
ı:si huzuruna çıkarak beyanname ve 
pro"ra'unı i~ah etmiş, hi~ umulmadık, 
büyük bir ekseriyetle i~imat reyi kazan· 

mı~tır . 
tik celsede Şotan hi:kun:et beyann:ı· 

mcsini ol;ur.ıuş, ikinci celscı1t! sosya
Hst gn:pu reisi Serel Halk cephes:nin 
eski pa'rla!dı~ı ile devam ettiği fikrin -
de bulunduJunu ve partisinin evvelKİ 

hükumete olduğu gibi müzaheret gös
tereceğini söylemiştir. 

Bundan sonra ra~Hkal sosyalLtl::r ta• 
rafından hazırlanan itimat tabh reye 
kcnmuştur. 

Bu takrir b:r muhalife karşı 501 ıcy

le kabul edilmi~tir. 

Hükumetin beyannamesi ayan meclı
sinde de Daladyc t:ırafmdan okunmuş

tur. 
Beyannamenin bir çoh noht:ıları bra

\'O sesleriyle karıılanmıştır. 

Askeri tuymler 
Paris, 21 (A.A) - Kabine reisicum

hurun riyasetinc!e toplanaral· ordu 

erkanı harbiye reisi general Ga· 
melini milli müdafaa wnumi erl:inı har
biye reisliğine ve harbiye genel sekre-

teri general jacoınetyi de mmi müdafaa 
genel sc'k,rctcrliğinc tayinlerini t:ıııvip 

ctmittlr. 

DIŞARDA: 
•Jt~1US1'1ND}; tethl' lıorekcti şlcldet· 

le dc,·ıım ctm('klccllr. Kudüs harp ı\ionı, 
silnh ı:ışımJkl:ın sııclıı bir ihtilfılrl hok
kınd:ı icl:ıın <'czno;ı ,·ermi~tir. 

* A nısturl a lıiikl'ımcti, A nıslurrn:Yn sc
lecck sey~ ah ,.c ecnebilerin hwmsl mfisan
de olm:ıchkçn Oç nydan f32Ja ohtraınıya

cnklnrınu duir hir lftyihıı hazırlamakta
dır. Bu iiurctlc Avustury:ıya ~·nhud.i mu
lıacerı·linin Ye dJğcr mİilleciJerin girme· 
sin in önline gcı:Hınrk lslenıncktt>dir. 

• Yu oshl\' ·n hn:p cl:\11 do'klor ~lo •tıdl· 
noviç, husuo;t trenle D!is•elı1orflıın MOnlhe 
vn5ıl olmuştur . 

• Londradakl Hclclka elçisinin Belçi
kanın fınlyıın imparalorluğunıı tanımak 
ril.;rindc olduiju hakkında lngifü lıükumc-
Unc mnlümnt vcrdi~inc dair cıkaıı haber
lerin cs:ısı;ız olduğu blldlrilmcktcdir. 
* tnJ:lltcreıle Smıılleford ch·nnnda btr u 

kert tn~ arc ile bir sivil tnyy:ıre çarpışa· 
rnk dilşm{işlcr 'o parçalonmışlordır. Toy• 
~ an•lcrdc bulunan üc ki:ıi ölmüşlfir. 

• l~rmcni kııtolik pnlri1'i moııscnrör 
Grcguar Pirr Agabynııın ltııl} adan Parisc 
trııl\·:ıs:ılnlı beklcıımcktcdir. Patrik şcrdi
ııı.: Franc;ı7. hükiııııctl ,.c kll!ie nı::lkamları 
turafınılnn ıııııhlelir ıcwlıiirler ll'rtip cdl
lccektir. 

• Maverayı Hrdünün t'Hlstln hududu 
ynkınındo Snlt civnrındtı Yndii Sny:ırtln 
umumi lınrıl csnasınd:ı tc~ıs edilmiş 'Tilrk 
silah clcpolnrı bulunmuştur. nunlat ara!im
dıı beherinin içinılc 10 bin 1'tlrk allmı 
bulunan .iki sandık dıı me,·cul olduğu bil· 
d irilmektcdir. 

• Otto de Hnbslıurgun bugün Lihtenş· 
ta)'Tl prensini 2:1\'nret etmek üzere Vnduza 
gideceği \'C dôrt Siin k:ı1ncnRt lıilılirllmck· 
tcılir. ,\ nıııtıır) :ı He lıi~bir lctnn!: roulas:ı •• 
\'r.t ılcğilılir. 

• nır ınChlılt"letılJl'l I ı.ondr:ıdıı bir !tul· 
yıın h:ınkcrilc !neillı hnnknl:ırı cımııında 
yııpıl<lıilı hildirilrn kredi miiznkl>telcrinin 
aldnı kuldı~ı Jıildiriliyor. 

• l\lillcUcr ccınbcli konseyinin 26 
ikincikünuıı toplııntı ındn Jıulıınm:ık ürcre 
Cencvrcyc gidecek olan lngiliz lıorlr.iyc 
nazırı J;denln l>aristcn geçerken hir gün 
ktılocıır:ı te<ı) yül ctıneklc<lir. Fnın5.1z hıı· 

rici~ c nnıırı ile J1orislc lıuluşup görüştilk· 
ten onrft hernhcr Ccncvre~·e hareket tde
ccklcrclir. 

"' ln~lllz denf:t b:ıkıınlığı omlral ~ir 
ı~rcdcrick ı,. flrldln trknfiılc sc,·lmiildi· 
Ainl ,.c ,;erine atnirnl grol or Cork And 
Orrcrf'nin ·s~rccdinl 1Jildirıniş1ir. 

"' lorıon dônıei ujansının ullıllr<liftinc 
Hiiı"<', 11rlılcn·ıncltı şirnnll S1tk::ıllu prtrol şir· 
!<eli rn~mııı-lurının cl:ı bulunduğu i!ı Jıtpon 

So\·yct ıoprıklıınnclıı mevkuf 1nhılınnktft· 
dır. 

• P.r:ııı :ı nrn:u·H lı:ıl.:ııılr~ı t l :ıfıl11h1n 
nc5;'cdilcn hlr k:ırnrnamc ile bir "l iiks(•k 
berten ıcrhi~c~i konseyi., ilıdnı; Nlilınii\tlr. 

• Frnn-;ıı • Alınnnyn komitesinin il.inci 
rehi Dclırinon dün Derline selmiş \'C öft· 
lcdcn onro Görfng lornfııırl:ın lrnbul etli!· 
mişlir. 

ııı A rn turyıı hükumeti, <;cko loHıkyn· 
nrn lıııdut mrnltıkııı.ınıla A,·ıır,turyo lehe· 
tılıırının ç ılışrn::ıl. rınrı knrşı ko~ ıhıf:tu t:ıh· 
ıfütcl üzerine Prngd:ı ıc~cLl>ii ,fenle lıuluıı 
nnışıur. 

iktisadi 
_.. Baştarafı 3 IDC:tde 

bir müatahdem olmağa ba§-lıyor. 
Artık ferdi istihsal yer·ne de•let i&· 

tihsali, ferdi menfaat yerine devlet ik
tıaadiyatı menfaati, ferdi hürriyet ide
ali yerine milli ahenk ve dis1pli:ı ide· 
ali hakim oluyor demektir. 

Yani bir kelime ile ferdi iktısat yeri
ne milli iktısat, ferd yerine d<vlıt. 

Değil yalnız harp sonunun fıraklı 

devletlerde. hatta İngiltere Ye Fransa 
gibi eski liberal memleketh:rde bile 
imaJStı harbiye. tayyare motörlcrl veya 
bahriye tersaneleri gibi enJ:istri gibi 
faaliyet sahaları ferdlerin elhdcn alı

narak devlete verilmiıtir. Daha dün 
Fransada bütün ~imendiferler devletin 
eline geçmiştir. M cmlc~ctimizde son 
7.amantarda devlet demiryollann
dan, imalatı harbiye.den, inhisarlar ve 
Sümer:>ank fabrikalarından sonra ma
den. orman ve deniz i teri de clevlet
leştirildi. İşte Denızbank derizciliğe 
ait bütün faaliyetleri ferdden alıp k~n
dine hasretti. Yarın bir Ormanbank, 
bir Madenbank bUtün orman ve maden 
İ!lcrini bir elden idare edeceği gibi 
belki de bUtiin bankalar ve bütün ıİ· 

gortalar da bir elden tedvir edilebilir. 
Gidit bu gid'ıtir. Buna iktısari dev

letçilik diyorlar. Bu (ekonomi dirije) 
mefht:mundan daha geniş ve daha doğ
rudur. 

Bunun için komünist vt"ya faJİst ol
mak icap etmez. I .. iberal olmayan her 
devlet böyle yapıyor. Belki de bu bu 
gün için en dofru bir yoldur. Zaten 
siyasiyat ve ikttsadiyatta hiçhir ::v 
daimi defildlr. İnsan fanidir darler. 

Benim bu makaleyi yazmaktan m:ık
sadım ıudur: 

BugUn Türkiye cumhuriyeti s:rf ıi
yaıi bir devlet değildir. Bizim Kemalist 
rejimimiz hem siyasi hem iktıudi 

ve hem de i~timai '!:>ir devlettir. Devle
timiz heı· i~imize karışını~. hayatımızın 
her ı..:ephesinde inkılaplar yapmış, ve 
ortaya bugün yepyeni bir Türk, yepyeni 
bir cemiyet ve yepyeni bir millet çıkar
mıştır. 

Bugün bizde birinci ro>li oyn«yan 
siyasiyat değil iktısadiyattır. Fakat 
devletimi~in iç ve dıı. alt ve U.t yapııı 
henüz siyasidir. Bize ise artık iktıaadi 
bir yeni yapı 15.zırndır. Bu~ünkü &iya.si 
devlet üzerine aldığı iktısa..di vazifeyi 
bu hali ile göremez. Devletin iktısa

dileştirilmesi gerektir. 
Acaba devlet nasıl i'ktısadUeıtirilir? 
İşte mesele. Muazzam bir İJ defil 

mi? 

Devlet, millet ve h\ikumetten tqek

kül eder. Binaenaleyh millet ve hüku
meti ayrı ayrr iktısad·leştirmck icap 
eder. 

Milletin iktısadileştirilmesi müstahsil 
lerinve müstehliklerin teşkilatla~tırıl

ması ile olur. Bizde. patron ,.e amele 
atndlart Avrupada olduğu gibi. mevt.ut 
değildir. Hem de bizde büyilk ve kuv· 
vctli patron yoktur. Bizde bir tarafta 
i~çi ve mU!tahsU var bir tar1lfta da 
devlet var. Devlet patron gibi hareket 
etm:yor. işçiyi daha. iyi idare ediyor. 
Binaenaleyh devlet te11tilitta,tınhrken 
itçi de teıkilatlaıtınlmalıdır. tıdler en 
ziycv.Je iı;tihsal koope:-atiflerl vaaıtaaite 
teşkilatlaştrrılabilir. MUıtehlikttr de 

yine ayni ile, iıtihlAk kooperıtiflcrilc 

tetkilltıaıtınlabilirltr. Kredi de böyle• 
dir. 

Yani mllletirı ikttsaı~Ult!tirilmcsi en 
ziyadeltoo perztifçilik ile kabil olacak· 
trr. Yoku sendlkal!mı Ue defi!. 
Hüklımedn lktıt.ad'.le§tirilmesine ge

lince bunun için de wklletJerin ve dev 
let ıOraıının takılmat. faaliyet ve ı:ı

J1biydlerini tevsi etmek lhnndır. Mete 
li mevcut Adli)'-e, Qahiliyt, Hariciye 

Maliye, Milli müdafaa, Maarif, Srhhiye 
Zil"aat ve İktısat Vekalctletinin yam 
başında ıu vckfllctlcr de kurnlabilir. 

1 - Kcta, <leni.ıı ve hava nakliyatı 
vekaleti. 

2 - Fabrikalar vek.lleti (:malitr har 
biye, jnhisarlar. Sümerbanlc, tersaneler 
vesaire f abrikalannın cümlesini bir ara
ya getirme!de). 

3 - Kt>peratifler vekAleti. 
4 - Bankalar vekS.teti (bütün ban

kalarımız·. resmt ve hususi bir araya 

'ctirmekle). 

devlet 
be.n.ıer ifie.ı dnletin inhiıamı.da otJ
cakttr). 

6 - Umumi tekaüdiye. sigorta, te
davi ve seyahat vekaleti. Bir de devlet 
turasına istihsale ve mlistahaillere ınU· 
tea:lik bir guhc ilbes1le ikt..adi ve jç· 
timat ihtilll ve meselelerin hallini .,e 
kanmı ve nizartı!ann bzırlanmasırH 
tenıi:t eylemek. 

ftte bu suretle bugünkü siya5i dev· 
!et yarın ik•ıı1adi vaıifeleıini daha iyi 
görebilmek için yeni baftan ilmi bir 
surett11 kuıulrntıJ oludu. Zaten .de\'• 
Jet iktısadi vaz'.feleri deruhte etmekle 
ve ferdi kendi iktısadiyatının içine al· 
makla bu ıayeye doğru dev adımJarile 
ilerlcmel:tedir. fş vaziyeti gelişi güıtl 
bk aurett( bırakmayıp il:nilcıtirrne1' 
ve plansızlıktan çıkıp planla~maktadır· 
Bunu ise Kemalizm bize pek yakında 

l 

gösterecc;ktir. 
Suph; Nuri ti~ 

-Fiki·r ve sanat 
devlet yardımı-
na muhtaç mı? 

_... Baştaraı 6 ıncıd& .. 
1 kincisi, &ergi r açmak .. An kart 

da btr tek re~mı sergi açılır, ha~; 
randa ... Ankara halkı da. senede blll 
ltere resim görür ... Bu darlık sanat 
vn sa.natk!ı.rın inkişafına manldlr· 

Bunlardan lıar;;lta her ,.nayeıte• 
,·11:\~·ct bU~cstndP-n yıllık bir mtıkl; 
fat koymak mUmkUn ... Nasıl ld b•0 
Yll:lyet A.bldeleri ıcın birkaç yllz b1 ... 
lirayı Ycrcbtllyor. Du Abideler be~ 
kellraşm himayesine doğru bir ad1 
dır. Bu adım resim sahasında d& fY 

tıJarak birer galeri yaptırıJabll1~' 
Bu ıeşobbüslerde san:ıtklt.r btzı•11 ı,:alıştr. Açtl:ıcak müsabakalar tııbO' 
kazananı bir sene geçindirecek ş .. 
kilde olmalıdır:. Aksi takdirde :ına~ 
F.at k1tyb0Jur. t 

n.~ı.mıt $errlde Uç dört mUk~f~ı 
kcmulabillr. Unntmıyahm kl ba 1C 
cntelektUellerlmtztn 1!tedlğt bUl'6 

ı•p l tLstı k eser blr ~ok nıaddt vasıta r• 
ra, atölyeye, tnodelc, tuvale '\"C fır 
çara ve ntha~·et zamana muhtactJ ; 
$(!nede 150 ııra.Jık re!lm •atan •• 
nl\tk&rın nriml Çövale tablosundaD 
(30x50) Heri ge~mez .• 

Ben pllstik sanatların difer şu~ 
Jerden ileride olduğuna kanitlll· B~1 
glin Türk ressamı, Tilrk heykelt.r cı 
ve hattı\ TUrk muslklştnası yab-f,. 
momlcketıerde trntihau geçirıP 0 scrı;ı :ıcmı$ Ye takc'iir görmnştür- B,.. 
kadar yıllık mazisine, geniş ml1'~~6 
t..'\ki muhntııbınn. rnğmen YakuP .r 
rinln Sodoın -re Gomore'ılndeD b , 
lta, y:ıhtı.ncı dile çevrtımiş han~:u~· 
damakılh edohi eseri gösterel> O' 
slnfz? Birde, Tllrktyedekl resıı~,.. 
grupunun dcğHl ile mtlne\'Ver ştıt 
<lll(lm1ı (buncla kolitnenln ıntib re' 
hakkımla ufak bir münakaşa. ~efe' 
''an otu ve karar Yerildi.) 0ııııt 
nıUncın·cr dcdlğirnlz mikrobun 5 '° rııı' 
eserine karşı aHı.ka nlsb~U 'VO eıı ut· 
l<ıti nrasıııda.kl ucıırnm korkunç\ Jıf' 
Duna ral!:men yetişen san&tkA.rııı_.,., 
roay~ gördüğü takdirde neler 1 c;eY.' 
t:ı.bileceğlni ise. ıamnn göstere 
tir. ...-/ 

lğd1r fabrikaS!, 
Ankara; 22 (husuzi) _.Atat~ 

son 8Cyahatlerinde ip.ret bUyuJ'~.....,]t' 
n Iğdırdtt kurulacak fabrikanın P'ft 
sini hUln"tmet ger~ekleştitml§tJr~ 
dır memleketin en güıel v~ en yU blJ' 
cinsinden pamu~u yeti~~ fabl" 
vlli.yetımtz olduğund:ı.n buradalc~JI' 
kanın randntaaı di"er bütiln f !~ 
larımızdan yfiksek ola.caktır. tıdtı', tıif 

1• )(1 
rikamı~m senelik pamuk isUh • 
milyon kilo olacaktır. 

1
; 

A)Tlc:& bu fabrikamıza. ilave OdJ If 
konacak tesisa.U& pamuk yağı~ 
tihsal edileoo!c ve Karala cf\'9"· .JJ!l'f. 
vilayetlere ylik.sek nakliye ~ Jıll'' 
getirtilen sa.bunun bu fabrikad-to ~ 
liyle şark vilayetlerimizin rnUJJ

1 

ihtiyacı temin edilmiş olacaktır· 1'1' I' 
Bu arada. Jidır için ha.Y•~~ 

hernmiyeti olan su işinin hal ~ 

5 - Kültür vck61eti (artık ferdlerin 
kendi nti menfnt1eri için gaı;ete çı

karmalarına irnk5n olamay:ıcağlndnn 

matbuat devlet:ndir. Bir de. radyo, si- l 
nema, tiyatro, .sergi, turizm v..Ur buna 

kararlaşmı§lır. Burada. bU~-0~ ' 
lar yapılacaktır. Bu sahada . ..rlN f".. 
tarak 75000 hektarlık bir at'P'~ 
muk ekimi mümkün oıa.cakt!f·~ 
'l'ilrkiyede pamuğun en bol ~ 636 ~ 
ekiliıt senesi olan 936 da 253· d~pl' 
tartık pamuk ekilmi~ olduğıı ~-~" 
lllrae, yeni !abrikamızın. "-e. ti I" 
muk ekim sahamızın eherntn11° 
iyi anlaşılıruf olacaktır. 



H aydut 
(8attanıtr ...... ~·) 

~) Sinemadan geliyorum. (Feda
"'- iaıuınc1e bt!' ttbn ..,...wm. y.,_ 
ltfııı bir film ..• ~ botmna pW. Be· 
llıı Cibi bir çocuk bartae ptiyclr. Jt. 
"41 de •iliJı, tU. tan, tan... öyle atq 

Yor ki... 

~"k& film büJunda URD uaun 1-
"- 1"'a. Vflt4t. Bu vakadaa m Vovka 
~,.,.,..,.bir nm hthık bat
~ 'QID hw eve •itinde Vov
~k6febellilda beJrle!', ytlchnm gtbl 
'ith doftıı kotarak onunla selim -
~"e ~dan adet& tıkanarak 
lu-_. en llllhlta ha vadlmlerint ona an
-""lll. Mese!l: 
'-...... 8acun hokey oynarken Koatlca
"-~ dtel tıktı. Vadka ist.emlyerelc 
~ le bir Yıardu ki. •. 
~ut: 

1't; ~mektepte lçanyol çocuk· 
ıı....!* ~ topladJlar. Ben de an· 
....._elli kaptll aldım. 
~Uşe ~ Vovlla hayatmm 
' ilçUnü a~uda getiriyordu. Bu 
~ \r ovkanm bitmez tUkemnez ya. 
skl~ı hakkmdaki haberler de 

' dı~ Liamn kulafma ~li • 

·~· rfltduıtı rumıerl bu kadar ma· 
~ "-1-. bndiaint her l&'dDIU 
~ Ltatııhkla Mllmbyan bu kilçll • 
~ llQ kadar yaramulıklar yapabl· 
~· falan kitinin e\tkıdıeti Tu
--.~nu ta yatak oduma k:ıdar 
~~ine, ko<-akannm sandal • 
~e koyabileceğine bir türlU 
': ıetemtyol'du. İkidebir kom311-

~ lttı Yaraınaz çocuk, ne diye bana 
\ laQ kadar iyi hareket ediyor? der 

'~bu *lerme kU1J kocakarı 
'1'1ılı lllbr: 

- Şuu bunu bilmem. piç kurusu 
halla aıubUa eptya... derdi.. 

Bir gün Vovb &\•luda duru)'Ol' ve 
d8t0Dceli btr tanrla oradaki bir MI bi
~ttalae tat atl)"Ol'du. Liaa çocuf1lQ 
yanmdaa ~- P'abt Vo•ka bqını 
bUe~. 

- Bonjmo Vovka. Nen var? Neye 
b67• daısu-ı ? .• 

Vovka f&'~ Qqını çevirerek: 
- Bonjur. dedi. 
Uza .ualiııi tekrar etü: 
- Vovka , neye böyle dalgınaın? 

Yoksa bir 18Ye can.m mı sıkılıyor! 
Vovka elbıl aallıyaralı: isteksiz iıs -

teksiz ceva.b verdi : 

- Canım. ıene tu mektep meeelesi. 
Annem blalm bayan afretmene gidip 
beni ıttlyet etm)f. ~tmen de ben· 
den tltlyetçi oldu#UJıu. derslere çahş-

macbjmıı sö~lemiş. Halbuki ben aala
madıktan sonra derslere nasıl ça.ll§a· 
bilhim? Sonra ders g&ıte;enim de 
yok. 

Liza. küçüğün kalketl altmc!an 
sarkmakta olaıı bir tutam kırmızı sa
çını oqadı ve cana yakm bir dille: 

- Sıkılma Vovlra, dedi. Akpma 
bana seı de ben ıana bilmedifin yerle
ri öğreteyim. 

Vovka inanmamallıkla sordu: 
- Kitapl&nmJa ml ,eleyim ! 
- Tabll kitaplarınla, defterlerinle. 

Ne Jlzımsa hel>8W ptir. 

Lia. saat ~ dofnı arka kapı
nın çalındıfnu duydu. Koridora çıkın
ca kocakarmın ana kapmm kol demi· 
rint vurmakta oldıdunu göi'dQ. Genç 

kız biç ses çıkarmadan ma kapıyı açtı. 
Vovka koltufu altmda bir yıfm defter 
ve kitapla içeri Jirdi... Kocakan kori· 
dorda Vovkt De bunm 'buruna gelince 
feryadı bastı: 
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ABDaliılon ayınasnehır ı Do 
-~-- 1 .. ~-......,._..___._ ••••••• ! 

- EyvablaJ: olsun!.. Ben size bu-
nun eşkiya olduğunu söylüyordum da 
kimse qiıw in.anguyordü. .. lşte ka
pıyı kilitlediğim halde piç kurusu yi· 
ne bir kolayını bulup girmiş ... Dur sen, 
ben şu süpürgeyi alayım da .. . 

Vovka yan gözle Lizaya baktıktan 
sonra gayet ciddi bir tavırla: 

- Teyzeci~, dedi, bak sen koca
man bir kadın olmuşsun! .. Böyle küf
ı-.tmek 1ana yakışmaz ... 

Vovlra bunlan söyledikten sonra a
ğır adııularla Liıanın odasına yollan
dı. Liıa da. gülmekten katılarak onun 
&rka.sından odaya girdi. 
Çocuğun bu makul cevabı kan,ısm

da ne söyliyeceğini şaşıran kocakarı, 
açık ağzını uzun zaman knnıvam11dı. 

FerU. FERRUH 
-SON-

Kemanın tellerine 
takılan gönül ı 

Sezgcden hapishanesinin demir par
maklıklı pencereleri arasından bir ke
m&D.Ill tellerinden çıkan huin nağme
ler iıitiliyor. Sokağın · öbür tarafında 
oturan genç, gür.el ve son derece his
li bir kız, her gttn kemanmı dinlediği 
adama, tanımadan ve ıörmeden gönül 
veriyor ve bir ıiyaret günü hapieha
ne:ye gidiyor; ken<Wsini görmek isti
yıor. 

Yazık! Bu yabancı, ~ sa.ı:ları krrla§
mış, yüzü buruşmuş, Macar nazırla

nndan kont Tizanın katli hadisesine 
iştirak cürmU ile milebbrd küreğe 

ma.hküm olmuş, yaıtı bir adamdır ... 
Hapialıanede; her gUı;ı keman çalmak 
la vakit pc;lriyor. 

Bu mahlnlm geçenlerde ilin olunan 
umumt af dolayısiyle serbest bırakıl
mııur. Hapwten çıka~ gün, genç 
kıa kapıda kendWni beklemiı ve doğ
nı bir papua müracaat ederek nilılh
larmı :ın,dJnnlftD'. G&ıUJ bu! GU21elli
fe, yaea batar mı hiç!.. 

. Başlıı rarı 6 mcadn bi terbiya eder, elbiaeleriai bile zmine 
rındlenaffhalkı mahrum eden bir adamı göre yaplınrdı. Mesela kıo.ın Hind ala-
na11 edebilirim. · ~ 

Di 
•. L.:.. ..: _ _.. c:ıeaı, Mırzay boğaıı ve fa) ku§&k, yazm 

:re lfl acıunıı attı· Kı k • • de 
B 

• • ron eıımı ıa ve som ınrma kolan 
ayram pafa çok iarar etti. k d d"I ·· · -B U!a ır, mute ı gunlerde ınce maı ••· 

- unun ash yoktur sultanım, ıim- vaplar giydirir, yırtmaçlannı albn d" w -

~il!k af buyunın •. Sonra iti tahkik ede- melerle ilikletirdi. ug 
lim, eter veb.ı kadıda ise, vücudunu 
izale etmek o zaman da mümkün olur. 

Paıtiıah bu kadar israra dayımamadı. 
Bayram paf8Y• af İçin bir "hatb hü~
yun., verdi.. Hemen bir çektiri hazırlan
dı, yelken açıldı, daradar, A'bdülU.iz e
fendinin bulunduiu çektiriye y:e~iler, 
zavalla kadı '-ojıabnaktan kurtuldu. ö
lüm cezaıı, KıbnM ıüriilmeğe tahvil 
eiildi. 

Abdülaziz efendi, mollalığına, kadı

lığına ra~men bil- tak..n kaba ıoftaları 
sevmez. şeriatı menfaatlerine alet eden
lerden hiç hoşlanmazdı. Hele Cinci ho
ca, onun na7.annda ülema sınıfı için e
bedi bir leke idi. 

Dördüncü ı'\'larad devrinin kanlı şid
detleri, Deli lhrahimin israfabnı, b 
dınlan servetlere boğduğunu, Sultan 

zadelerin, Hezarpare Ahmet paf8)arm 
mevkilerini lcu"netı.adirmek için mil
leti feJ+ketlere sürüklemekten Keri f 1-

madrklannı Kördü, bunun için 1058 is
yanında Bektaı qalar, Murad aialar, 
Musluhiddinlerle !beraber saraya hücum 
eden halkın önüne ıeçti. Mahıpeyker 

Kösem Sultanla münakaıa ettir çok sert 
ve ağır sözler söyledi. 

O günden itibarft. 0.manh impara
torluiunun tarihinde mühim bir yer 
tuttu. Bir çok ehemmiyetli hidiseltte 
kanttr, kötülülderin anünü aldı, faydalı 
itler gördü. 

Karac;elebi aade Abdwuiz ENadinin 
zavıf w tarafı vardı: 
Koeatmıla aü•I Jiizlü, kendi taln

riyle "Mehpare ._ ıen, nazenin Jıb. 

metkAr,. bulundurur, onlan iıtet!iii gi. 

Bu tafıilah veren Naüna, (Cild 6, 
S. 364) diyor ki: 

"Misafir bulunduğu zaman, ~
lar açık bir vaziyette kalmaun diye 
bilhassa d ":ğmek diktirirdi. Misafir 
bulunmadığı zam.."nlar, düğmeler ilik -
lenmez, hizmet görmek için çabuk ça
buk gidip gelirken, yırbnaçlar açılır, 

kapanır, yırtmaçlardan &ümüş renkli 
topuklnnn parlı:ıklıiı gözleri kamaştı

rır efendi bu suretle topuk seyrinden 
ve Kınm kesimi eıva'bm arasından gö
zül·en ayna gibi berrak genç deliln:ılı 

göğüslerini tcmata etmekten sonsuz 
zevkler duyardı.,. 

Onun düflllanlan, dostları bu halini 
tenkit ettiler. Onu sevenlerden biri de 
dedi ki: 

- Böyle taze çocukları kullanmak 
doiru değildir. Ayıplıjı var •• 

Abdülaziz efendi hemen cevap ver
di: 

- Bir Blay çirkin yüzlü adamlar 
kullanmak doğru mudur? insanın aönlü 
bulanır. Benim gö:.ılerimi aevldeıulir
mekten bafka bir kastim yolı:tur.. Hem 
böylelerini alıp h!rbiye ediyor, bir ıü .. 
rii kötü ahliikh adamlann ıerrinden 
kurtanyorum, adam ediyorum.. Bu 
noktadan da sevap itliyorum, cı.m.ktir. 
Şurasını da unutma ki, &\izel dellkaınh
nın ybü, AUahrn aynaardır. Bir p 
ülema, üdc'b.l, hükema buraya ibret 
gÖ7Üyle bakmıtlar, .Tannnın yarabcılı
ğı karşmnda ihtiyarlarını kaybetmiı· 

terdir. Allah aynasını seyretmek lfÜ
nah olur mu?. 

Hüse:vin Rüştü TIRPAN 
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temel direğisiniz. Sizi vurmakla beni 
varmak lstiyorlar. 

- Ben de aynı fikirdeyim, Sir 1 
- Evet ama bu kadvrna da taham-

mül edilemez!. Bu defa, korkunç bir 
miaal vtrUmesini istiyorum t 

On Uçüncü Lui. Rişliyöyil sevmek 
föyle dursun. ondan tam ma -
naalle nefret ediyordu. Fakat, hakikt 
dntUncealni aôylemiıd. fitha1dka. onun 
nuannda. kardinal talttıntn en kuvvet 

1i temeliydi; onda ıu Mrlllmla lrah•et 
vardı ki. Rİfliyö ortadan kakhttbt:t:a 
bunu kendi aukutu da taltip edealnt. 
Binaenaleyh. bu hadfM. ftftdlllnf b\I• 

'·iik h;r ~r"litıe\·t' d i: !'~rm~ dthnt 
içinde bfntlrMı•tr. Odadi tldlp Rfllyer, 
m\ittmadivtn bfr 4tylttt MmkJltnryo~ 
dı.1. Ri•U•-ti hicblr 8tv dVltmlvot, ltnıhtı 
sött ba,ı~masını beltHvofdu, On U~tln· 
cil t..u:, nih•vet. kendisini lcolttafı ata
rak btıırrdı: 

- M&ave bana, cltrhAI her teyl açık 
bir a- h:flde bıh tt~t'l;~f l•ti1"tum. 

R1'1i'"ti ,u cnebt vtrrll: 
- E ('!er w· t 'in tlf,t•litr tsfren~k 

iıfwnentT. tni.isattle ~d:n dı, bttd sui
kastten n,•,~rdar etlen ıdıını alzt ttılt
dim '"'evim. 

- K"m bu ıdetta? 

- SWU.~ilerclen biti, Slr. t1111 H• 
muunda ~daft anlx duyara .e tUrmtln 
dehtetini idrak edıon bu altlım bana t~ 
lerek her teyi anlattı, 

- ~kın, ıu hM4t bu a4lnun hlya. 
tı affedilir. 

- Bunu, ai•n nunıınn ona \'atdet
mtlt bCr •am. Wldim. Fakat o hapa 
bir ~y rica ediyor ve ben de ftll.jfftt 
terine. bu riouını kabul ctnaeni•i yal
vanyorum. 

- Nt iltqor? Para mı? 
.... H•F• Iİt. &uibıt toplılnttlan 

onun rnetrellnin evinch yapılmıttır. 

Ve bu 11adm 111ikutıflerift Meta ru
'hudur. lh\aatı itte bu Mvıilinin tta1a 
ıçarpdmamauıu iatiyor. Hatta iiee ıunu 

veli kaçırdı1..ları için fena halde kızgın 
gör:.inen dört Anjeli aaüzade .•• 

lıte karar vermiş olduktan taY: Kar
dinal içeriye girer i;İrmcz. yemek vak
tini katiyen beklemeden, on ilci kişi 

birden onun üzerine atılacak ve m sele· 
y i halledeceklerdi ... 

On iki kiti diyorut. Hakikatte ise, 
orada an.ıak on bir kiti vardı. Suikü't· 
çılardan blriıi gelmemitti. Bu, Lurihyl 
idi ... 

But'fil, Bö•ron, Li Valet, Şever, 

Fo:-tray, Liverdan, B:.isyer, tllerinde 
kılrçlariyle, kapıları bekliyectlt ve hiç 
kimseyi içeriye .okmıyacakfardı. Dük 
dö Vandomla Antuan dö B~rbon da 
prensin •alında ve •olunda avuta du
racaklar ve ellerinde kılıçlanru tuta-

caklardı. Bu. ail• ta1hkemcsiydi l Ve 
nihayet. birisi de, kardinalin üzedne 
yüruyecek ve onu vuracaktı... Bu da 
Şale idi. t>ük d'Anju f(>ylc diyL"
cekti: 

- Mösyö, ezmek istcdiY,iniz Frar 
sız asaleti namına, ıizi ölclünnefe kı· 
rar verdim. Binaenaleyh duanızı ya
pın ve g:.inahlarrnızın affı için tanrıy:ı 

yalvarın .. 

:Bunun üzerine Şale, ölüm darbesi
ni indirc•.;ekti. Bütün bunla: evvelden 
takarrür etmiıtl. 

Ltivinyiden batka laerkea :yerindey
di. Yemek odasından. upklann masa
ya yerleştirmekte olduktan takımla-

rın pklrtıu geliyordu. Hu fey hain"" 
dı, herkeı oradaydı. Yalrua öıdilrUJe
cek olan adam ekaikti.. Guton titri• 
yord•. 

Vandom da asabiyetle mınldandı: 
- Nertdeyae iil« ntnanı olacak. 
3aatoa kekeledl: 
- Öyle aannederiln ki ... 
Ne zannediyordılP Nt töyllykektiT 

Şale. 'lalonun Oltalmdl g<.il&\siyordu. 
Alnındatı iti ttr clamtala.n lkıyo~u. 

Kalbi hrala çatpryordu. <itlıel sırt 
baıa gOJUıDsüyotdu. l 

~~-----------------Antuan dö Burbon hiddetle söylen
di: 

- Anla11lan gelmi}•ccek r 
AYluda, bir atın nal sesleri duyul• 

du. 
- işte gel 'i 1.. 
Biran i~ir.de, herkes yerine ~l. 

Ettafta korkunç bir sü.kflt ç~tU. bil' 
birlerine baktılar ve birer öHi gibf •· 
rardıklatını gördüler. Heyecanla ta• 

kaU:.iı etmit olan biltün bu gırtlaklar• 
dan attl bir çığhk koptu.. Bir dehtet 
ığlrit... Salotıa, üstU başı toz içinde 

bulunan bir adam girmi ti. Ve bu 
ad m Kardinal delildi. TrankaYelclL 

- Trankavel 1 • Siz burad11 I • Ne la 
tiyol"lunUE! • Sisi kim gtinderdil • Bl 
zc hiyanet editdil 

Bu haynt nidalın bitbfrlne kantD
Çdırelerinde de-htet ifadeleriyle Ttan• 
ku·elın Uzerlne yUrUdUltr. DUk d'An• 
ju koltuğuna düşmiiı kekeliyotdu: 

- Mahvoldum 1. 
Trankavtl prense k1ldar yUril,.reıt 

onun önUnde eğildi. Vatıdonı kamut
nı kaldrnyordu. 

Trankncl sakin bit sesle: 
- Monsenvör, dedi, beni size rmt

mazel Annaiı gön.derdi. Kaçm f,, 
'Ve doğrularak batırdı: 

- Kaçın, m&y3ler. Projeleriniı an-
latıl11Uftır. Kralın yüz ıilahtörü bura
ya gelmektedirler. Onlan yolda gör
düm. Bir kng dakika ıon~ bu nin et· 
rafı aanlaı..:aktır. 

Vandomla Burbon, Guton d' AnJunun 
ltolund&n yakaladılar, o ôa kelceiiyu~lt: 

- Mösyö Trankavel, dedi. size ha
karet etmit olduğum için. ikinci l'ir.fa 
sizden af dileyonım, fakat bu deNı kal· 
bimin bütfüı n.mimiyetiyle. 

Bu ci\mle, btlki, bu prenlln en cO· 
zel M>ıleriydi, t"akat onu da, oaırın ıf
zınaan kot ku çıkardı. 

Bit kaç da.kUa tonra, Gaıton, Se
zar da Vandomla A.utuan Jö 'Bul't>Cö
\ln arwnda, dört na.la :nıaklaııyordu. 



-320-
15-18 yaşlarında, uzun boylu, zayıf bün

yede bir gençsiniz. Hasııas ve iyi ruh
lusunuz. Başkalarının hakkına riayet 11i
zin için bir ihthııçlır. hi lıir tcrbıye al 
mışsınız ve :ılmııktasınız. Ailc<"e asıl kaJhlı 
oltlCaksınız. Ana ,.e hahanızın sıı:e düşkün· 

lükleri; size ilin ıılnrı fıızla olacaktır. On· 
farı ümitlerinde \'e siırfen belde,liklerin«le 
hayal inkis:ırın:ı u~ralınıyacağınızı tah· 
min ediyorum. Yalnız :ırkııılnsl:ırınızı in
tihabta çok litiz olmanızı fa\'siye erlerim 
Aksi halde fena le.,irl<'re kapılmanız muh
temeldir. B:ışlrnl:ırınn kolnylılda sam im iye! 
ve itimat besleml'k fcmnyiiliiııcfe olduğu 
nu:za göre hu tav<>iyem, çok bi.iyük bir e· 
hP01mh•<>l I haizdir. 

-321-

Ş/$11 - Sen. 57: 
En büyük kusurunuz, dcclikoıhıyu fı11la 

ı;evnıeniu!ir. Gençııini:r.. Zekisiniz. Faali· 
yetinizi daha miishcl ve verimli ~ahada 

kullrınmımn: pcknlô miimkünıHir. Muhlli· 
nizde tema) üz etmek sizi çok nıemnıın c 
deccğine göre size uy:ır hir faaliyet şubesı 
üzerinde çalışmanız <:ok yerinrle olur. El 
işlerine k:ıbiliyetiniz ıle <:ok iyidir. nesinı 
\'eya mıısikirle pekAIA muvaffak olnhilirsi
nlz. Yasınız 20 etrarındadır. Evli değilsi· 
,, iz. 

-322-

Kadıl..'öıı. Er. lJe: 
Gönder<liğiniz yıızının sahihi: Genç hlr 

bayandır. Ya51 18-22 olaraktır. Boyu uzun
dur. S:ıı:t sarıdır. (Çünkü size gönderdiği 
mektuba i li!>ıniş saç v:ırdır .. ) l.rntçıdır. 

Lük, haya itan \ <" kon fordıın biHuıss:ı tıo, 

Ianır. hi :vaşrını:ıı:tı. iyi ~ennl"j:ii, rıılınl vr 
t:ınlanıılı hir önıiir siirmrği idral bilir. 
Zckirlir. h·i knln lırt ir. nıunt:Pııı.ıdır l<en 
disile \'akınıl:ın mrşınıl olur«•rıız, istediği 

niz hale getirehilirc;iniı. 

-323'.-

An~nm t!f.'I - MeM': 
Size ite ~21) \'I" :l27 Aıımnr:ıforln v~rıflı!lm 

Cl'Yrt~• '1 "''''<'l''İ 1 ~ ''"111 fl"l· r:ıı pıJ,.,.,.~ • .,,. 

B üTUN tafsiliı.tile karakterinızi; 
meziyet ve kusurlarınızı; sizi 

hayrete düşüreeek kadar vazıh ve sa
rih olarak hususiyetlerinizi; tuttuğu
nuz veya düşündüğünüz işte muvaf
fak olup olmıyacağmızı: nihayet beş 
farkla yaşınızı size söyliyebiliriro. 
Bana bir gazeteden, bir kitaptan ve
ya aklınızdan yazacağınız dört satır
lık yazıyı: son aylardaki imzalannız
dnn ikisini gönderiniz. 

Ameli i!)lcre. kauiliyetin iz çok iyidir.Hassas 
ve zekisiniz. ı~ikirlerlnizdc, kararlarınız
da ısrar eder göriınüyorsunuz. Size tahak
küm edilmesinden hoşlanmazsınız. Genç
siniz, yaşını:ı da 20 etrafındadır. Belki 21)-
25 arasıdır. Tam bir tahlil için diğer hu
susları da szöndcrmenizl rica ederim. 

-32.t-

lleya:ıl - As. Te: 

Eğer :ıldaıırnı) orsam, başkalarını fiz. 
meklen hoşlanan bir labiatiniz varılır. 

\'aşınız 30-34 arasıdır. lııatçı ve mütchak 
kim görünmüyorsunuz. Ayni zamanda müs 
tehzi olduğunuzu da iddia edebilirim. Ken 
dinize itimadınız razlaclır, bu itimadın ta
mamen yerinde olduğundan ben şüphe et
mekteyim. Hayalla daha uysal olmıın ızı, 
muntazam mesahlen ka1:ınman ızı, umuınt 
malumatınızı nrttırmanııı tavsiye ederim. 

-325-

SirT:erl - Tlarhiue -4.t: 
Evli olclııAnnuzu zannetmiyorum. füıhen 

\'olnızlıkt:ın hoşlandığınızı ve kendinizi 
ıaitlaYacak her şeyrlen kacındığınızı z:ın

nccliyorum. fıenç hir yaşla böyle bir tema
\,ül sizi memnun ve t:ıtmin edPhilir. Fakat 
norm:ıl olan vaziyet bu değildir. İçtimai 1 
hayat, insanların toliint b!rihirine bağla- ; 
mak icin ve hnltlnyacak şekilrle karar ve
rilmiştir. Riraz fnzla hoctbin f;[Ön1niiyorsu
nm:. Tııhımlu olrhıl!unuz ve toplanmı' pa· 
rıını:r. ıta hnlıınlfıı~t muhııl kııktır. l\fp<;Je
~inizcten <11' memnun rieo~il<en l7., tekrAr 
miir:ır:ınt p<fio hn~l<A hlr tnhııt t~te\'lnl7., 1 

Cevapları veren 1 ~~A\~ 
P rofesör Sanerk 
Gra~oıo·ı va Grafomatr . .. 

mUte • assısı 

~ünkü başka bir iş düşünmekle olduğunu
zu zannediyorum. 

-326-

Beşiktaş M. Ertuğrul: 
Tam bir t:ıhlil için sağ el Ue ya11lmış 

dört satır yazıdan başka sol el ile yazıl
nuş ayni yazı, parmak izleri, sağ veya sol 
elin resmi, dirsekten bileğe karlar u?.Unlu
ğun iş'arı icap etmekt<"dir. Hnlbukl yalnız 
rlört satır yazı göndermişsiniz, diAerlcrini 
de beklemekteyim. Şimdiden şunları söy
liyebilirim: Zekt. kendine güvenir, bRşka
larını taklit ve kopye etmekten hoşlanmaz 
bir zatsınız. HacMı zatında tablaten tu
tumlu olmnitn mfü;tail buhınmanıza rağ
men hnlen yerinde ve he~aplı tasarruf ya
pamamnkta~ınız. Önünüzdeki hayata dair 
biribirinden farklı idealleriniı vardır ve 
bunlardan birlnl tercihte mütereddit gö
rilnmektesfn iz. 

-321-

0rlaköy. T. Erkul: 
Size de (326) numaraya verdlitlm ceva

uın ilk kısmını tekrar edecek ve tam bir 
tahlil için icap eden diğer şeyltıri gönder
menizi sizden de rica edeceğim. Slı, bera
berce mektup sönderdiğiniz Ol. Ertuiı
rul)a nazaran, daha uysalsınız. Fakat siz 
de şahst teşebblJs fikri henüz pek ilerlemiş 
değildir. Zeki olmakla beraber zektınızı da 
o karlar kullanmıyor ve hazır fikirlere 
fazla iltifat ediyorsunuz. f nth::ım temayü
lünüz, dikkat fikriniz iyidir. Yaş itibarile 
de Jtencsiniz. 

-32S-

(;atala - 9.8.7.6: 

Ya'jınııı 20-25 olııralc fahmtn ecliyornm. 
Fnzla bir sıkıntı içinde görimüyorsunu:ı. 
Hayatınız için belki mühim bir karar nri
fesin<lesiniz. Son aylar içinde buhranlı 
1am:ınlar geçirdi~inizi muhakkak saymak- 1 

tayım. Tablaten mütereddit oluşunuz ha· 
~·ahnn:dald ınlnnhnıfarm tidıtelint ar thr
makladır. Ken<lfnlze, kBTarlarınııa Uf. 
maclınız ımhr. Seri ve kal'! kar:ırlıır fstf
:ven fşlercte hm:On1<D şeraitte muvartak ol 
mant7; ihtimali azdır. 

... B U J(EŞif: O K4D~R M<illİ , 
l(l . 8 CJ A DAM iSTE!f.SE /(Jf 
Ti lfEHDİ.SİNE .SÜRÜl(Li 'IEB 
A~ZJ/)11 uçuq48İLİR/.--

V. \ 'P. ~ ı\ '' A N F T 'Z 

L Bövrnn ve Butvil, ahJ ~aı.ın 
bir .. azı yctte çıkmış ve fazla acele et
m~den atlarına binm· , 1'!rdi. Fakat. 
prensin b:.it0:1n sürat ve a·celcsine rağ
men, ondan daha süratli giden birisi 
vardı ki, bu da Şaleydi .. Şall"nin çeh
resinıie müthiş bir heyecanın ifadesi 
vank Bütiln kuvvetiyle atını mah
muzlavor ve mırrldanrvordu. 

- Madem ki herşey anbşı1mıştır, 
Şevrözün ikametgahı bu anda sarıl

mıştır. Yarebbiml Bütün istediğim, 
onu müdafaa ederek gözleri önünde 
ölmcktirl. 

Flörideki köşkün hademeleri, uşak 

larr, kahr alarr ve teşr'fat memurhn 
hayretler içit".de kalmışlardı. Kardina- · 
lin son dört davetlisi de atlarına bini
yor ve onlar da uzaklaşıyorlardı. Tran 
kavcı onlarla beraberdi. Gayet sakin 
halleri vardı. Uzakta kayboldt.klan za-

man, yolun üzerinde, gök gUrültlisil 
şiddetinde nal sesleri duyuldu. Bunlar. 
silahşörlerdi.. Trankavelle rlört Anje
li, oradan bir fersah ötede durdular. 

Düello üstadı sakin hir sesle sordu: 
- Mösyöler, benden ne istiyorsu

nuz? 
Dördü birden, bir ağızdan korkunç 

bir sesle cevap ver.diler: 
- Sizi öldürmek istiyoru?. 

Trankavel hep aynj sak;n haliyle 
atından indi ve büyük b:r itinayla.atı

nı bir ağaca bağladı. Biran havvanm 
yelesini okşadr, sonra geriye dön.:ince 
dört asilza.denin de. atlarım ağaca bağ 
ladıklannı gördü. Trankavel bir kahka· 
ha attı. 

- Demek ki dedi. Kardinalin dave
tinde yemek yiyemediğiniz için. beni 
yemek istiyorsunuz öyle mi? Bugün 
muh=ikkak birisini öLdürmeniz lazım

dır. denı,.kl 'Fakat siz pekıilS bilirsiniz 
111. beni öldürmek kolay bir iş değil, 

yanımda lnlıcım var, kamam var Mös 
yöler, beni, tamamiyle silahsız buldu- l 
ğunuz gece, yani size layik olduğunuz 

ı~mı ta .. .,zm gece öldürmcnb. lazım· 

dı'. ... O gtt;eyi hatırlarsınız, değil mi? 
Fontray, korkunç bir soğukkanlılık 

la cevap verdi: , 
- Evet, hatırlıyoruz, bize alçak ve 

bayağı vasrflarınt taktınız. Şimdi size 
ıunu söytiyeyim, mösyö, f.izi Orta• 

dan kaldırmak için, her alçaklığı, her 
~diliği göze aldık. s:zi öldürmek icin 
dör.dümüz birden üzerinize atılacağız. 
Eğer ayni hisleri on kişi besleseydik; 
size on kişi hücum ederdik. Anlıyor 

musunuz?. 

- Tabii anlıyor.mı. Buna rağmen 
size bir söz söyliyeyim. Bir tek söz. 
Alçaklığa cl·jşmeği göze ahcak kadar 
bana niçin kin besliyorsunuz? Bu cid· 
den ben·m tt'.:essüsümü tahrik eôiyor, 
ben size hiç bir fenalık yapmadrın ki .... 

- Bunu size söyliyecl"ğim. çünkil s;~ 
beş "lakika icinde öleceksiniz vl" h:ç 
kimse bunu bilmiyecektir. Sizi öldür· 
mek istiyoruz .. 

Fontray soluvarn k sustu. 
Trankavcl krlıcryla havada ıslık ça· 

tarak: 
- Had; canım! 
Dedi ve Fontray boğuk bir sesl_. 

cüm rsini bitirdi: 

- Cünkü. o sizi seviyor!.. 
Trankavel baş•mn dön~üğünU hisget 

ti. Biran gözlerini kapadı. İçinde çıl
gın bir sevinç çırpındı. Bu bir sa.niye 
sürôi.i. 

Dört arkadaş onun üzeri:Je atılıyor

lardı. Dört kılıç, gUneııte p::ı.rlıyor"u. 

Eğer Trankavel geriye doğru sıçraır.a
saydı, öbür dünyayı boylamış olacak· 
tı. 

Trankavel geriye yaptığı ıeri ham
leyle beraber ktlıcıru da hızla salladı 

ve bu darbe, kendisine doğru uzanm.tJ 
olan ıiört kılıcı sarstı. 

- Size söyledim ya, m&völer. beni 
öldiirm~k fazla kolay b:r iş değil. 

Ve Trankavel bu sözlerle beraber, 
bütün şiddetle, ileriye doğru bir ham.o 

le yaptı. Şever, cansız bir yı0ın haıin
de yere yıkıldı. 

Trankavcl kükrer gibi: 
- Varan bir! 

Diye bağırdı. Uç arkadaş yılmadan 
ileriye doğru atıldılar. Bu, ~arm, vah
ti ve korkunç, bir mücadele oldu B:is
yer kıhcrru atarak kamasını çekti. Li
vcrdan, geriye sıçrayan tekrar ileriye 
attlan. yere yatıp .derhal kalkan, hu
lasa, emsalsiz, seri manevralar yapan 
Ttan.kaveli öldilrmcğe çalışıyordu. 

Birdenb"re Fontray onu arkadan yaka
Jamağa muvaffak oldu ve arkadaşlarına 
korkunç bir sesle bağırdı: 

- Öldilriln! 
Trankavel fevkalbeşer bir kuvvet sarf. 
etti ve iki kama darbes· üzerine in~rken 
Fontrayın kolun.dan yakalayarak, onu 
d a kendisile beraber yere :ıttı. Kama-

la:-dan biri böylece Fontraym üzer'ne 
in ~i ve betbaht asilzade böylece bir 
ar'=adaşmın kamasile can verdi. Aym 
z"'maııda Trankavel ayağa f.rladı ve 
üstü başı yırtık ve kanlı olduğu halde 
vahşi bir sesle bağırdı: 

- Varan iki! Kaldı iki! Hadi gi
din, sizi affediyorum! 

Liverdanm bir kıhç darbesi onun 
omuzuna değdi. Trankavel kılıcının 

t ersinden tutarak havaya kald1rdı ve 
bütiln şiddefle kabzayı indirdi. :s;Js
yer yere yıkıldı. 

Trankavel bağırdı: 
- Uç! Size söylemiştim .• 
Fazla söylemedi. Liverdan yeniden 

ü: ~rine atılıyordu. Kılıcını atmış ka
m'\sını kullanıyordu. Adeta gözlerini 

kapayarak Trankavelin boğ:ızına atıl
dı. Ruhan asil düello üstadı, onu, bir 
ktlıç darbes'le arkadaşlannm yanına 

gönderebilir.eli. Fakat onun tcrsa kama
sına karşı bu şekilde mukabele etmek 

istemedi. Ve koluna yaptıştı. Boğuş

mağa başladılar. Trankavcl sağ elile 
onun kolunu tutarken, sol elini ~e Li
verdarun boynuna geçirmişti. Bu kolu 

ağır ağır daha büyük bir şiddetle sıkt
yor Livm:lan da soluyarak bir şeyl~l' 
söylüyordu. Trankavel bir sevki tabı
iyle ve garip bir sesle nunldandı: 

- Anladınız mı? Ben de onu se"1-

yorum!. l 
Liverdanın dudaklarından bir ne~ 

in'lti fırladı bu sondu. Trankavel onıs 
bıraktı. Liverdan, kollarını r.allayara.k 
çırpındı, sonra. hareketsiz yerde kal~ 

Bulutsuz semada öğle güneşi biitıJ~ 
şaşasile parlıyordu. Biraz ötede, bit 
köylü, yeknasak bir ~arkı tutturınuf 
mütemadiyerı tekrarlıyordu. Kı%tl kJ~ 
lıcı üzerine dayanmış olan Tranka" 
bir nevi gurur iç:nde, bu dört kanlı cC"' 

se:li seyrediyordu. .. , 
Birkaç dakika müddetle, galip. goı11 

terini, kendini katletmek is· ti yen ter.de 
ıcor' 

ayırmadı. Sonra, yavaş yavaş bu ti 
kunç çehre tııbii bir hale geldi. Göıl~şi 
<::ı_c:.alar gibi oldu. Göğsünü bir iç çele t 

şişirdi ve ba~mı kal:iırdı. Ve oiha~~ 
sert fakat ağır a.1ımlarla, atını bağla ·'t" 
ohluğu ağrt;a doğru yürüo:i, atını çot>I 
dü, ağır ağır eğerin üzerine çıktı flC 

tutttı· 
şmı çevirmeden Par:s yolunu f' 

tki yiiz adrm ötede, Tranlcavel. :ııtı' 
lada, fena otlan koparan bir a ·ııit 
gör.dil, Bu, öğlenin derin sükO~~t~U· 
hlizünlü şarkısile ihlal eden l!'öyl:..ı~t<il 
Biraz ötede, iki üç evden müteşecltı"' 
b:r grup görülüyordu. Trank.avel ğıf" 
du, biran tereddüt etti, sonra bll 

dr. 

- Hey Şarkı söyliyen adatl'l~ılll• 
Köy)l.i doğruldu. Bu, ablak. ıcetı' 

otu<!! yaşlannda genç bir erkdrl1• 1'" 
disinc hitap edildiğini .duyunca f 11P 
smı çıkararak sordu: ~ 

- Bir şey mi arzu ediyor&ılt! 
.. .. , 

mosyo. ~· 

- Ben bir şey arz uetmiyoruf11 
şurada, ağaçların yanır.da.. ,et-

Birdenbire sustu. Köylü de }'ıaY 
le: 

- E? .. dedi 
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GRiP 
gelen 

- N E ZLE 
hastalıklarda 

ve üşütmekten husule 
hatırınıza gelecek 
iLK iSiM 

Vapurların isimleri Hareket günlen 
z=a -

Pire, Brindisı, Venedik 
~ 

J ~ ~ TricstC' 
F. Grimanı 28/l 

tı·· ~ ~ i le ~lUn Avrupa için ekspres trenleri Palc~tina 4/2 
ilki ederler .. s • 

..... ~ ~ 
cı 

Merano 24/1 
Saat17de 

~c. Napoli, Marsilya, Cenova Campidoglio 7/2 

-.!::ala, Selfinik, Golos, Pire, Patras. Quirinale 2/2 S&atl7de 
randa, Brindisi. Ankona. Venedik Diana 16/2 . 

'--.___ Trieste 

-------~~--------------~~~------
St ıa 

l> nfk. Midilli, tzmir, Pire, Kalamatı . Vesta 
~· Brindisi. Vcncdik. Trie~tt 1seo 

:Surgaz, Varna, Köstence Campidoglio 
Iseo 
Diana 
Fenicia 
Albano 

29/1 
12/2 

26/1 
27/1 
2/2 
9/~ 

10/!:? 

Saat 18de 

SaaU'?de 

. BAŞ - DiŞ .. ROMA1iZMA 

Ve bütün ağrıları derhal geçirir 
Eczanelerde n 1 - 2 ilk ambalajlarını ısrarla arayınız. 

Taklitlerin den sakınınız. 

•-~ADEM 1 i KT i O A R ~-• 
ve B IE l.. GIEVŞEKLDGDrNllE KA.RŞO ve Amerika ve lstanbul 

üniversitesine talebe 
gönderiliyor 

"aden Tetkik ve Arama Enatltft91l 
HOR M .O B i·n 

Genel DlrektUrlUğDnden: ~- Tabletlerı • Her eczanede araymız. , Posta kutusu 1255 Ho rmobln J 

~ -- Maden mühendisi yeti§tirmek üzere 13 ve madenler için jeoloji tahsil 
1' de ek Uzere 7 talebe A\TUpa ve Amerikaya ve kezalik jeoloji Wısil için 6 ta.. 
lll!aA_.._., 1-tanbul Universitesitı.e gönderilecek ve talipler arasında müaabaka ya.. 

~· 
~ ....._ Jeotoğluk müsabakası l dgn 7 ye kadar sıra ihraz edenler A vıupa ve 
'ıııa ~~a gönderilecek ve 8 ınddm 13 üncUye kadar olanlar ıae enstit'.1 he-

a ~tanbul Univcrsitesinde okutturulacaktır. 
4. ....._ 'l'aliplerin aaağıdaki §artları haiz olmuı lbmıdır. · 

ec ~ -. l'Urk olmak. 
8%1 '- Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyeti ve sıhhati tam olmak, 

C lrıuayene ankarada yapılacaktır.,, 
~ a~ Olgunluk imtihanı vermiş olanlise veya kollej mezunu olup Fransu:-

b ca ve lngilizce dillerden birisini okuyup yaza.bilmek. 
4 ' -r~ı 18 den a.~ağı 25 ten yukan olmamak. 

~a.k-;-- ııuhendislik için müsabaka 3 şubat 1938 per§embe, Jeoloğluk için mil 
· 'l\ı ~~ubat 1938 cuma günleri A.nkarada M. T. A. enstitüsünde yapılacak 

. 5 l'ue!erin imtihanda üssil mizanı doldurmuş olmalan prttır •. 
\iıı.;~~ ~en mühendisliği imtihanı hesap, hendese, cebir, mihanik, fizik, 
~ Jeoı e Yabancı dillerden biri "lngilizce, Frnnsızsa, Almanca,, 
.lt, ~illi ~hık imtihanı: riyaziye ''hende<Je, cebir,, hay\'ana,t nabatat, jeoloji, fi. 
~ 6 ....._ ~a ve yabancı dillerden biri "lngilizce, Fransızca, Almanca.,, 
bi ltlete t .a~slle gönderik•ek olanlar ielride tab.Dil müddetleri kadar mecbur! 

SAÇ BAKiMi 
Güzelliiin en birinci ıartıdır. 

Ke~leri ve ~ köklerini tedaTi eden 
tesiri mücerrep bir ila-;tır. t taahır~bı olduklarından bu hususta mükellefiyetlerini t ev&ik etmek üzere 

~?......, Utname verecekler ve bunun için de muteber kefil göstereceklerdir. .--------------
~ ~ıı.allıes~~Yenlerin nüfus hiviyet cüzdanı, hüsnUhal varakasını, mektep şeha --•••••••••••-
~~ıı.ı 20 )~~ \•eya bunların tasdikli birer suretleri 4 kıta fotoğraf ve dilekçe. D r. Aba r aJU 
t\i l!tiısu anunusani 938 cumartesi günü öğleye kadar Ankarada M. T. A. 
~U sıhh·geneı direktörlugüne göndermeleri ve 31 kanunusani 938 pazartesi Yeni muayenehanesini Beyoğlu Mis. 

lsında ~ ttıuayeneleri yaptırılmak üzere Ybahleyin saat 10 da adliye sarayı aokak No. 28 Marten apartımanına 
'-..._ ··•· ~ A. enstitüsU dairesinde bulunmaları ilin olunur. (8622) nakletmi.ıtir. 
.. ~ Her nevi kadın, erkek ve çocuk da-
~' hili hastalıklarına bakar . 

• 
12~esun Nafıa Direktörlüğünden: ~-or. lh11n sami --

~tt lt '2- 9? 8 
~ııc. Usuaı ~ tarihine rastl1yan Çarşamba günil sant 15 de Glreson vUA.-
~~ -tss35 1 

Ubasebo binası içerisin de- toplanarak olan \'il Ayet Enctıme
ı~, ""tııa k lra muhammen bedelli hastahane blnaınnın yalnız kArglr ve 
~l't~llttııey ısıınıarınuı inşası vahit fiyatlar Uzerlnden kapalı zarf usult
\~t1111den ye konulmuştur. TekUflerdekl tenzllAt vahit fiyatların umumu 
tt, ~ tlıukn~;ıacaı.tır. Şartname plA.n ve buna milt~rerrl diğer evrak 240 

l\'>ıt l lturu inde Nafıa Dairesinden verilecektir. Muvakkat teminat 3662 
1ıı lı Ştur lst ki ~ llıı Qlcluf • e ilerin teklif mektuplarmr mahalll ticaret odasında 
.~·~' ~ll aş;~~a2 dnir Yeslka ve 1938 yT1ı için cari Nafıa VekAletiru:Jen a-

tı" ııas Ca 5000 llrnhk yapı tş lerl mUteahhltllk vesikaslyle blrlfkte 
"-..... İlQt8ıı~~Eamba gtınu saat 14.30 'a k:ıdar Gtreson Vll!yetl Daimi En· 
~ \'ermeleri IAzımdır. (266) 

liirk Hava Kurumu 
'=luvak Piyangosu 

h
4· n ·· k llUy ··kıı . eşide 11 Şubat 938 dedir. 

t 

'ı~~ ~k., 15~kramiye 50.000 Liradır. 
Ş' det rnUkrtr ·000. 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000J 

~ ltad at vardır 
ar binlerce ki~yı· ..... . d b . nk . "rak -...1 · • "' """ngm e en u pıya oya ıştı ıcıuınıı. 

UksllrUk şurubu 
Uksürük ve netes darlığı bo~m~cı 
ve ktzımır öksürükleri için pek te· 
sirli il Açtır ı 1 r rczanede \re tc:za 

dC'p"'I • • lıı bulunur. 

DOKTOR 

Kemal ô:san 
Operatör - üroloğ 

Galata - Karaköy - Abdullah ef. 
lokantası karşısında Galiçi Han 

Hergün 15 den 20 ye kadar 
Tc"lcfoıı: -11235 

DOKTOR 
Necaettin Atasagun 
Her gün sabahlan ııeklz buçuğa 

ak,amtan 17 den 20 ve lcadaı 1.1.Je 
U tayyare apartmı:nl:ın ikiııcı daire 

17 numarada hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den ıo ye :.ca 
dar hastalarını par:ıs·z. Kurur •• Ha 

ber okuyucularım dakupon muka· 
bılindc muayene eder. Telef: 23~53 

• 1 Sohn, ınnltız, mutbnh, kalorifer ,·csniı• her ihtiyncnuz için flnimn 

TCRK Ant r asiti'ni 
Kullnnmız. TURK ANTRASiTi'nin 
En lktısndt bir kömUr olduğuna kannnt oclecekslniz. 

atış merkezi: GtU\:RlST VOJ{EI[ ,.o Şürckfi~ı Umitccl. 

Galata Yolcn Salonu karşısıncin Tahir Han No. 5 TPI: 44915 _ .. . . . , .. " 

lid edilememiştir. Bu pudranın, eo bilyU k meziyeti bilhassa çocuk cild • 

teri için hazırlanmıs olması \·e terkibinde tabrig edici hiçbir madde bu. 

lunmamasrdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman, \"Ücutlu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün iltl. 

valarmdn \'e koltuk altlarının pişik?erine karşı bundan daha müessir bir 

pudra henUz keşfcdilmemıştir. 

ONU DIOER ADI (TALK PUDRA) lan ile karıştırmaymı1 ... -

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

1 • 
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1 a a Ayhk Bilanço 
o~ /// ! .. ..,~ 
~ 
4~~ 

Aktif Pasif ~ 
Bez 
Sabuıı 

Ateş 

Kuruş 8 Bir ayda kulltmııcağınız 12 llk 

""" 
~"" 4a.Q.~ 

~ 

~ 
~ 

Su 
Kircşlisu 

Vttı 

Zarar 

K 
Zarar 

BllAnçodan bııkiye müdcwcr 

-

" 8 
,, 6 

" 6 
,. 4: 
,, 4: 

bir kutu FEMİL'dcn Kurut ıso 

86 

ı• -
- -
Zarar Hesabi 

KAr 
Kuruş 14 

-
14 

Bunları sız kıymellendlrlnlı: 
Çama!jır ütü znhmcti -
Mikrobların doğuracağı luıştuhk.lar -
Sinir ve asabi buhranlar -
Krstrlık ,, 

Tedavi ve iliiç ücretleri 
Aile yuvasına giren tatsızlık 
l cEI\rtL'ln bahşettiği rahathk 
Temizlik, sağlık, neşe ve saadet --

Dikkatinizi rica ederim : 
Ayda 14 kuruş gibi ehemmiyet siz bir zarara mukabil bilancoda gösterilen saadet ve felaket• 
ler mukayeseli bir surette tetkik edilirse Adet zamanlarınızda 

ve Bağ· n 
kuHanmanın faydalarını takdir buyuracağinıza eminiz 

Femll llboratuvarı : Eczacı Klzım Can 
1 .. '., • - ~· ........ •• ~ .. 

r e 
a T~A. 

ŞiRKETINDEN: 

Sayın halkımızın rağbetini memnuniyetle gör
düğümüz Fabrikamızın 85 santim enindeki 

~ kaput bezimizin satış fiatını indirdiğimizi sayın 

Markası 

Kartal 

müşterilerimize bildir~riz. 

36 Metrelik topu 20 Topluk Balyası 
-------------------732 kuruştur 183 Liradır 

artlarımız: 

Fabrikada teslim, parası peşindir. Birer 
balyaya kadar satıhr. Alivre satış yapılmaz 

istekli kaput tüccarlarının 
Bakırköyünde şirketimize 

müracaatı eri 

cmm.::m:-...::-:a:mmm:::::::un ---•t1ı e y v a 
Meccani muayene 1 

Per§embe g11nlert a.at :ı den 6 • kaC1ar f. 

idanları 

Ortaköy Taşbasamak Palangada 251·: 
ı numarada Doktor MUmtaz Gürsoy • 
H fakirleri parasız mu:;.yene eder. : 
::n••ıı7çr:ar::-.:=m::;:ıı:::::::s==m::r-

Bursanın m~hur asılı ve teminatlı mtihtelif meyva fidanlarmdan 

ŞEFTALi, KAViSi, ELMA, ARMUT 
ve saire almak istiycnlerin bu günden itibaren şubat nihayetine kadar 

Sirkeci Küçük Karadeniz oteli mUsteciri · 
Alediye müracaat etmeleri. ilAn olunur. 

,ın11mooıoo~~nını~~ıııııım11mı••uını~~1mı11W1J11 
~ 

a~ 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarmm arasındaki kRŞllltJJllJ'' 
mem iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, traş Y.aralıat1' 
ler, koltuk altı çıbanlan. -'~ 
Tedavisini en erken'vc en emin bir surette temin edr. f'.)-(J"' 

ŞARK 1SPENÇ1Y ARt LA.J30 
T.A.Ş. 

1 .. • "' ~ ' • • d .. • "' : 


