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25 lkincıkanun 1938 s AL ı tıan işleri Tel: 20335 

s az yapacak değili 
~-----t---Fakat madenle imiz· ' • 

hY.ı" Kralının dü§ünllno aft ilT.: re~f m §ehrimi~o gclmi§tir. Telgrafla fo· 
'614,. gönderme usulü ile J(cıhire - R Qnkı tarildyle Parise gli>ıderilmi§ 

u.; fotoğraf genç Kralı Kraliçe flc birlikte ııik{ih nıcrasiıni1ıdc11 son· 
.j m göste nyor ... 

, ıerin taarruzu 
'eruel e rafında 

.V~z·ye i ·değiştirmedi 
, r Fr ns z köyünün bombar
tiınıanım Fransa pro esto · etti 

Ynz1sı 8 incide 

l!cıp 
atııaıı düJd .. 

J\. bd;dan tb;;; ;J; 0Y~iıi"' 
n kay· atan yag"' cı 
~ledı 

Ye tara ıodao glJrUlerek ''Jmalatha· 
rıe,, si Uç ~Un müddetle kapatlldı 

_... '\'azısı 4 ilncnde 

işlete~ek ecn·ebA serllD 
mayeyi reddetmey·z 

lstanbulda ekmek fahrlkaları kurularak halk için ucuz ekmek 
çıkarılacak. Etin 14 kuruş ucuzlaması mümkün görütüyor 

Başvekilin -,- / 
ga.zetecilerle 

hasbi hali 
Dün, ~·alovada yeni )'npılmış olıın Otel 

Terınnlln yemek solonunda, Başvekil Ce
lal Bayar ve Dahiliye vekili Şükrü Knra
ıı ın da bulundıı~u bir toplantı yupılııııştır. 
Toplanlıy:ı iştirak edenler haş,·ekll la· 

rnfınd:ın dD\'et Çdilcn gazetecilerdir. 
Samimi bir hava içinde seçen yemek 

c'inosında hnŞ'·ekll snzctccilcrlc muhtelit 
meseleler üzerinde 'ı.;örilşmcler yapmış ,.e 
kendisine sorulan her ımnle cevap vermiş
tir. Cellıl Ilnynr lıu nnıdıı gnzctecilere şun
lan söylemiştir: 
"- Vakit vakit bir nrn~·a sclmire ,.e 

memleket işleri hııkkında konuşmıya karar 
vermiştik. Uu karar mucibince birleşmiş 
bulunu)·oruz. Dıına f l('di#lniıl gonınuı. 

Milletten hiçbir ısımmı:ıı yoktur. Her sun-
llnlze acık ve serbest cc,·np verecelUnı. 

Sa)·liyeceklerimdcn hııngl kısımların ea
zctclerinlzde yaıılmaş n§la ta ·da olılu~

lnclde 

lstanbulda 
zelzele 

DUn gece epey 
şiddetli duyuldu 

Dün gece saat ikiyi on dakika 50 
saniye geçe şehrimizde bir zelzele ol
mu§, bir dakika sUrmliştür. tstanbul
dan 180 kilometre mesaf cde olduğu 
tesbit edilen sarsıntının istikameti 
§arktan garba doğrudur. 

Zelzele şiddetli olduğundan uyan.ık 
olanlar arasında epey telAş geçiren -
ler bulunmuş, uykusundan uyananlar 
da olmuEtur. 

Rayştağ 
Hltl~rin bir nu\kunu 

dinlemek için 

Ayın otuzunda 
toplanıyor 

Berlin, 25.(A.A.) .- İyi malumat a
lan mahafilden öğrenildiğine göre Hit
ler, Rantağr, Nasyonal Sotıyaliat Par
tisinin iktidara gelmesinin betinci yıl
dönümü olan 3-0 ikincikinunda içtimaa 
çağıracaktır. 

Hitlerin söyleyeceği nutuk bilhassa 
dahiU siyaseti istihdaf edecektir. Rayt
tağın toplantısı da 1937 ikincika -
nunun 30 unda olmU§tU. 

"""-'-' ..... _ .............. .-.... ' 
Başvekı1in gazetecilere dyafetinde Dahiliye Vekili ve lstanbul gazcteclle

rinden bir k~mı 

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

Bulgaris ör 
nazır istifa et i 

Sirkeci yolcu salonunun fçi..ı ' 

Sirkeci yolcu 
salonu açıldı 

..... Yamı 1 UncUae 
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Hatıralarını anlatan 
rl DAR E EV I ı ıstanbul Ank~ra caddul 
..... hlRJ•• loıa .... ıtlf. T.tıfnl ..ı...ır lltloa!ıel 8&1!& 

• Vazı ı,ıerı telefonu: 2 3 8 7 2 

il De_ğil mi ? .. 
ii 
11 'fnlebeye dayak 

CEYMS NOilODt 
Entellicens Servisin en meşhur casuslarından 

TEFRİKA 

!'\O: 15 
ıcsere ..... t" : 24370 
~ıan ..:., : 20335 

ABONE ŞARTLARI ... . .,. ... ,.. .,,. . .., ...... ., ~ 
Senerııı t.•Oll l(r. t.flt • .., 1 "Cumh:~~~=~Lnn Yu-

Kurdun inine girince size daha fazla 
faydalı olmayacağımı nereden 

e aylıM 710 0 t.&11 • 
3 evıııo tno • ••• • ' . ., .. -. -. '.. . ... . ıı nus Nadi, dü;ıkü başnuıka'lesinde 

1 garib bir filcir ortaya attı: talebeler ı Lui Bril soı1du: 
biliyorsunuz ? 

Siqasa -----D$~alnya 

i a~~nda disipline aykırı hareketler IQ - Bu adamı nerede bulabilirim?. 
1 çoga masının,, muallimlere bı!(<l'k 'Ve Bilmediğimi ifade eden bir eda ilca-
! tabanca çekilmesinin 3ebeblcrini mu~larımı silkerken Bokcman ben~ h mekteplerde "maddi ceza,, usulünün • yenme cevap verdi: 
:: 1•aldırılmış olnıa.sında aramak l<i- g - Nerede bir hiyanet işlemek ihti
=i zundır. Zararın neresinden dö1ılll.8e r. mali varsa, her halde orada., Yani "Ka-

"a~D~e'ttl 

G ÖNÜLLÜ~H1 geri çağırmak 
için Londrada içtima eden ka

rışmazlık komisyonu iğne ile kuyu 
kazarken, İspnnya'da askeri harekat 
blitUn şiddetile gene başlamıştır. Cep
henin en ehemmiyetli noktası olan 
Teruel'e kar§ı hükOmctçilerin muvaf
fakıyetli bir taarruzu ile başlıyan bu 

asken harekatın §Ümul ve ehemmiye· 
tini anlamak için şunu hatırda tut· 
mak lazımdır: Franko ve diğer gene
raller 1936 senesi tem.muzunda hükO· 
mete karşı silaha sarıldıkları zaman 
Madrid hükumeti bütün mUdaf aa va: 
eıtalanndan mahrumdu. İspanya hil· 
kumett, Franko'nun ve !talya'nm 
muntazam kıt'alarıru, talim ve terbi
ye görmemi§ milis askerlerile ve bir 
çok memleketlerden akm eden gönUl· 
JU!crle karşıladı. Frankocular, İtalya. 
nın ve Almanya'nm yardımile bir dar· 
bede İspanya hilkfunetini devirecek· 
lerini zannetmişlerdi. Buna muvaf· 
fak olamayınca, Franko, askeri hare· 
kata milmkiln mertebe silratle niha
yet vermek için· §iddeili taarruza geç. 
tf. Frankoculnr 1936 senesi sonbaha
rında Madridln önUne kadar geldi
ler. Fakat yanlış tabiye yüzünden şeh
ri alamadılar. Bundan sonra §imalde 
taarruza geçtiler. 

Franko, 1936 senesinin yazından J. 
ti baren, daima inisiyatifi muhaff.ZD. e· 
derck, kfı.h şimalde, kAh cenubda ve 
yahud Mti.drid önünde taarnıza geı:er. 
ken, cumhuriyetçiler, temelde bir is· 
pnnyol ordusu kurmaya ba§ladılar. 
Ecnebi müteha.ssıslann yardımile ye
ti9tirilecek olan bu cumhuriyet ordu
su hazırlanmadıkça hükflmet kuvvet
lerinin inisiyatifi ele a.Imnlan mfim· 
kün değildi. Franko, zaman geçtik
çe cumhuriyetçilerin askeri vaziyeti 
1rnvvetleşmekte olduğunu bildiği için 
M~drid üzerine t..ı.arruza geçmeğe ha· 
zırlandığı sıradadır ki, cumhuriyet 
ordusu da cepheni,ı en kuvvetli nok· 
tasına kar§r taarruz etmiş ve Terueli 
almıştır. Teruel'in sukutu birkaç ba· 
kımda.n ehemmiyetlidir: 

1 - Cumhuriyet ordusunun artık 
yetiştiğini ve elde edilen neticeye ba· 
'kılacak olursa iyi yetiştiğini gösteri· 
yor. 

2 - Gerek Teruel harbi ve gerek 
onu takib eden askeri harekat, artık i
nisiyatifin cumhuriyetçilere geçtiğine 
'§Üphe bırakmamaktadır. 

Teruel'in sukutunu uzun zaman 1· 
tiraf et.mlyen Franko, on gündenberi, 
tu §ehrin istirdadına ~alışmaktadır. 
Halbuki Teruel'in istirdadı için tah8is 
etti~i askerleri Madrid cephesinde 
1<ullanmak tnsavvurunda idi. Terue -
lin işgali hükumetçilerin maneviyatı
nı takviye etmiş Ye yeni cumhuriyet 
ordusu hakkında. bes!enen itimadın 

yerinde olduğunu göstermiştir. Cum
huriyetçiler bu gUn her zamandan da
ha mütesanid bir kütle halindedirler. 
Diğer taraf tan İspanyadan gelen ha
berler, Franko tarafdarlarmdan fa
şistlerle kralcılar arasındaki ihtilif ın 
gittikçe derinleşmekte olduğunu bil
ö.irmcktedir. İtalyanın ve Almanya· 
nın da. Frankodan memnun olmadık· 
ları tahmin edilebilir. Filhakika 1s • 
panya i~inin uzayıp gitmesi, İtalya 
için çok ağır bir yük · teşkil etmeye 
başlamı§tır. Masraflı bir habcş harbı· 
nr henüz nihayetlendiren İtalyanın, 
uzun bir İspanya harbinin yüklerine 
1rntlanmnğa mali vaziyeti mUsald de· 
ğildir. Halbuki açık bir hakikattir ki, 
1936 yazındanberi Frankonun teşeb

büsünü .finanse eden İtalyadır. ttalya 
bu İ.Bpanya macerası yüıUnden çok 
ağır masraflara. katlandığı gibi, Orta 
Avrupa ve hatt! Adriyatlk denizinde 

11 kardır. Siiratle "maddi ceza" usulü· I ra Şeytan,, m yanında .• 
B ne dönmeliyiz/ •ı Ben de muhavereye kanştım: 
ft "Maddi ceza'' yani dayak 'VC belld lf - Evet, her halde onun yanın:da ol· 
i. de falaka filı.Tine gelmek için Oum- !i malıdır .• Maamafih Mis Kavcı hakkın· 

" 

1 d k" ·ı b .. lıuriyet başmuharriri a§ağı yukan İ a. ı ı ı arını tesırsız bırakacak tedb!r-
§Öy'le bir esbabı mucib 'fT' . 1 lcrı aldık sanırım. 

1
11 M kt 

1 1 
.-,:ı .6 

yu u uy01' • .. : - Kimbilir? Almanlar o kadar ma· 
.! C ep erı Bn '11wu'dı CC::ıa U.stllU 1 h• ı, d . . :: Trol'" z t . . ır ve o ..,a ar az ınce eleyıp sık doku-
:: ((ırı mt~ ır am'.': yerıne bm}ka bır: • · . \ :: .c:e ı· ,_ ' _ . iı" yan cınsınden adamlar kı kendilerinden 
ii y y ronuı.umamış, manem otorıtc I h beki b·ı· · 1: 1 CI)CY eye ı ınz. 

:! tesis cdilememi.ştir. Esase~ı şimdiki == - Şu halde kurtarmamızı imkansız 
P muallim azlığı dolayısiyle buna 1! görUyoraunuz?. d maddeten imkan da yoktur. Binae- İf - Maalesef kurtarılması _şUpheli •• 
rıalcyh1. maddi ceza! yani dayak mt1 il - Kaçıramaz mıyız?. 
lf Jlekteplerde "maddi ce::ıa,, kaldı· H Lui Bril atıldı: 
ft rıldıktan sonra manevi otorite kıonu- ft - Evet, kaçıramaz mıyız?. 
J la~nu§sa, bunun mes'ulü talebeler iti - Kaçıramayız ı.,. 
: midır ki, zauallılar dayağa 'layık l - Niçin?. 
i görUlsUnler1 Hem birknç talebe mu- ıl - ÇünkU, diye Bokeman devam 'tti, 
• allimine s~Uih çekmi§se bunlar mek-ıi çünkil Mis Kaveli kaçmağa razı olmaz. 

teplerde dayak 'Olnuıdığı için mi bu 1\ - O halde biz onu kaçıralım .. 
D azgınlığı !JaP.mışlardır1 Ayni ta1e· - tmkanr yok .. Biz onu kaçırsak bi-
ir beler da.yak wtulile "terbiye edil· ı' le o sonradan dönüp gelir! .. 

il miş,, olsalardı 'kendilerinde bu ka- Bu garip inat beni sinirlendirdi: 
lj badayılık varken muallimlerine ta- - Mademki öyle, Almanlar da onu \ 
j: banoa değil, belki mitralyoz kullan· yakalayıp kurşuna dizerler, olur biter ı. 
i mıyaoaklar mıydı1 Bokcman ayni fikirde değildi: 
İ Cumhuriyet devrinde ııe 19~8 8C• - Almanlar böyle bir cinayete cesa· 
i nesinde mekteplerde talebelere da· ret edemezler. Mis Kavel gibi fazilet 
ı j yak atılması fikri müdafaa edile· timsali bir kadını idam etmekle kendi· 
i! mez. Eğer tcılcbc üzerind~ manevi terini bütün beıeriyct müvacehesinde a· 

il otorit~ kumlamamı§sa bu temin e· ı pğı düıUrecc~erini her halde takdir 
!i dilmtnJe 1>akıl.~n. Dayak, Yunu3 Na· ederler. 
ll dinin pek iyi bileceği gibi, ancak Mevzuu dcğışti~dim: 
11 ~dre$e?ere yo~'fl - Size vetccctim ba}ka bir haber 

hnttmu:::.-::::::::::ı:::ı-.. =::::.::a .. :r.::::::::::::: • daha var .• 
Bokeman heyecanlandı: 

Polonya 
Yahudileri için 

DUnya dahilinde 
bir yer aranıyor 

Varıova, 24 (A. A.) - Mebusan mec· 
tisi maliye encümeninde bugün yahudi 
meselesi hakkından izahattada bulunan 
dahiliye bütçesi mazbata muharriri ez
cümle d mittir ki: 

"-Polonya yahudilcrinin vaziyetle
ri hakkında mütemadiyen tikiyetlerdc 
bulundukları Fransa ve lngiltcrcye hi
tab ediyoruz. Ve bilhassa ingiltcredcn 
insaniyet namına filistini veya nilfuıu 
az olan diğer müstemle~cleri yahudi 
muhaceretine açmasını istiyoruz. 

Müstemleke devletlerinin yahıidi mu 
hacereti meselesinin hallinde bize para 
hususunda olduğu gibi diğer her husus
ta da yardım etmeleri lbım:lır. Buna 
bizzat 'Yahudilerin de milzah;:ret cöıtcr
mesi icap eder.,, 

ııaenaleyh bu ağır külf etlcre katlan
mak zor olmakla beraber, rica't etmek 
de daha zordur. Mussolini, Franko • 
nun muzafferiretinden emin olduğu 

içindir ki üç dört ay evvel, gönüllüle
rin geri <_:ağrrlmalanna mt:vafakat et
mişti. Bugün bu zafer şUpheye dil~tU
ğfinden İtalya her şeye rağmen, Fran· 
koya yardımda devam etmeğe mec
burdur. Tarih, İspanya yarımadasına 
müdahale edenlerin akıbeti hakkında 
ibr~t dcrslerile doludur. Napolyon'un 
taliini bile yenen İspanya yarımada· 
sı değil miydi? (Ulus'tan) 

A. Ş. Esmer 

-Aman! Yeni bir felaket mi?. 
- Hayır, diye onu temin ettim, bu 

seferki fena haber değil.. 

Sabahki hadiseyi ve "Kara Şeytan., -
la nasıl tanıttığımı anlattım ve aglebi 
ihtimal onun hizmetine gireceğimi ıöy· 
ledim. 

Bokeman şaşırdı: 
- Acaba?. 
Lui Bril müdahale etti: 
- Acabası var mı? O haydut her 

teye cür'et eder! Umarım ki Mister 
Nobodi onu batından defetmenin yolu· 
nu bulacaktır. 

Gülümsiyerek cevap verdim: 
-Fikrim bilakis onun hizmetine gir· 

mektir. Bakınız niçin?. 

EvveUl Almanların Bclç~adaki ve 
i~gal etikleri diğer mıntakalard~,i ca· 
sustuk teıckküllerinin nasıl çalıştıkla· 
nna dair Entellicen Servis için fevkal!· 
de kıymetli malumat toplamak imkanını 
elde etmit olacağım. Sonra kurdun ini
ne girince size daha fazla faydalı olnu
yacağımı nereden biliyorsunuz?. 

Bo'!c;eman fikrimi tasdik etmekle beta· 
ber terel:ldüt göst~rdi: 

- Şüphesiz 'k,i teklif çok cazip, fakat 
ayni zamanda çok tehlikeli .. Başınıza. 

bir felaket gelirse size bu işi tavsiye et· 
mek gafletinde bulunduğum için kendi· 
mi aff cdemem. 

- t~te ben de bunun için ancak 
kendimden tavsiye 'almaktayım ya 1 
''Kara Şeytan" ın teklifini ancak epey· 
ce dütündükten eonra kabul etmeğe ka
rat verdim. 

;r"cnton amca 
manlköırcüde 

Mis Kavcli ele 1Jeren Kin 
lhı adam Pari.s divanı1uırbhıdc ida· 

ma mah1-cttm edilm~, bilahare cezası 
miiebbed küreğe çcvrilnı~tir. 

- Dikkat ediniz, çok mahir bir aıdam 
dır. 

- Göreceğiz .• 
Lui Riril gene miltcredditti: 
- Ya size bir tuzak kurmuşsa?. 
- Niçin tuzak kurmağa lilzum gör· 

milt olsun? Hakkımda şüphesi varsa 
Leni derhal tevkif ettirebilir, onun na
zarında tevkifimden gilrUltil çıkacak 

derecede mühim bir aidam değilim ki .• 

Kara Şeytanın 
yanında 

Dostlarımdan biraz sonra aynlodım 

ve gene Ven der Bru'k,'un delfiletiyle ka
pıya kadar giderek bin ihtiyatla binadan 
ayrıldım. On beş dakika sonra odama 
gelmiştim. Hemen yattım ve derin bir 
uykuya daldım. 

Beni uykudan, ertesi sabah erkenden 
bir Alınan polısi uyandırdı. Söyleniyor· 
du: 

- Haydi kalk. Şef acni istiyor. Pe· 
şimden geL ... 

Yarı uyanık, yarı uykuda sordum: 
- Şef mi? Hangi şef ?1 

-Yüzbaşı Bcrgam .• 
- Sabah sabah benden ne istiyor?. 

Beni beklediğini biliyordum amma bu 
kadar erken çağıracağı doğrusu aklıma 
gelmemişti .• 

- Demek. sonradan fikrini değiştir
miş .• 

- öyle olacak •• 
Kalktım ve giyinmeğe başladım. Sakin 
görünmekle beraber epey endi§eliydim. 
.l:Seni böyle çağırmasının her halde bir 
hikmeti olacaktı. 

Acaba geceleyin, biri beni takip et:. · 
miş olmasın? Yoksa Sen Jil hapisane· 
sinde şüpheli bir hareketimi mi farkct· 
tiler? 

Polisi söyletmek çaresini tevrütie 
ettim: 

- Şef ldün çok ne§'eli idi. Bugiln de 
öyle mi?. 

Polis başını salladı: 
- Hayır •• Bugün burnundan düıen 

bin parça ! .• 
- Allah, Allah! Acaba neye kızgın? 
- Bilmem. Biraz evvel odasından ya· 

zıhancye bağıra çağıra indi. 
- Ne diye bağnyordu?. 
- "Etrafımda hep hainler var! .• 

Fakat hepinizi temizleyip bu iıin önü· 
ne geçeceğim ı.,, diyordu. 

- Vay canınal .• 
- "Hepinizi idam ettireceğim!.,. di· 

yoıX!u. 
Korkmuş gibi göründüm: 
-idam mı?. 
- Evet, öyle bağırdı. Sonra bana 

dönüp hemen sizi çağırmamı emretti. 
Ve tasrih etti ki bir tevkif mevzuu bahis 
değildir, sadece bir davet .. 

(Devamı var) 

25 iKtNctKANUN - 1938 
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Deniz yolları 
Trlcfoıu 
t.,tanbal al'f!nlrlltl: 2%140 Karakıı:vı 42352. • ..ı 
lllaı!an)aya: Pazar, Balı. Perıembe, Cuma ,a~· 

aaat 8,30 da Tophane rıhtımından kalkar. --
llarablıra:rıu Sah u Cuma r;Unlrrt nat 1t da_~ 

hanı nht.ıııından kalkar ve T•l<lrılat, Mllttflfl, _.
earklb loktlılrrtnı aJ:tr>1lrllk Karatıla:a:va n.nr. 

Akıltnlı pn-«ıa.ı, Cartımba ı;llnlm :rapıtma•· 
Karaılrnlı paıt .. ı, :varın ıaat 18 d• kalkar, -'k~ 

ca, Erdili, Zonl:Dldak. Fll)'oe, D&rtın ve ~pr 
utnyarall; Cld•:vc ı;ldtr. 
Menueket: d••• deniz ••ferı•rl 

Roman,.. •1lPorlanı C:ımartesı gU.nlm 13 dı J<Olll.r 
c:eye: Balı Cllnlm 18 de Pltt, Buut 1llenılm1t1•

ııaır.ın TILPDrlan: Cuı:nır. ı;1lıılttl ıaat 10 da r,.-
_erolldızl. \'enedık, Trt7este:re. 

Avrupa hattı : 
t.\lrkf't'I latal)OD .\lllılltrloıtll TdefOD :S0'f9 .... 
!;emt !on rJc~prul htt ı;ua Blrlttclden nat 22 d• _,.. 

ita• •• A vruı:ıadaıı gılml aaat 7,2:ı ti Blrtı.ecl1• ,,... 
V&Saliit eda. 

Kon•1lD•l7on~I :?0,30 ıla kalkar, 10,22 de gıllt• -tt/• 
l:dlrne POAIMJ her ı;\lD aaat 8,l!O ile JıarelıOl .. 

ıt.33 ıto 11:•llr 
ANADOLU HATTI: 
Her ılln lıar•krl l'ıltn ,ımf'ndlfr-lnı ıılt 
Sut S ılo l\'.on71l, il ılA Aıılıato,Jl!,111 ıle p!farıı;,.. 

ve Sa~un. 111.30 111 Eıık15thlr, 19,10 da Ankar& 
presi, 20 de Adapu:arı. v)' 

:Bu lnııl~•deıı 111.at il da hareket eden Ankar& ~ 11 
telltı pullrtaı, carearnba ve cuma günleri ııat• 
KUJula kadar ıcttt cımektedlr. 

Müzeler 
Aptofya, Rnma • Blaaıu, "1 ııııaıı eoerlrrl .e ctf,. 

.KD1k, A•kert Mllze ve IAFlllClar, 'llcatt& n SA...,.t 

HOi, Sl!ıhl ml!Leı "'' <Bu mUze~r tıu cıın uat 10 daıı 18 ,.. kftılal' a 
lır.) ~ 

Ttlrtc "" b!Am -mrt mllull Pazarteside!! rl si 
her r:tın aaat 10 darı 16 :va kadar •• Cuma ı;ıııı!• 
den 17 70 kadar acıktır. 111 

Topı<apı lJ ıuut her gl1.n aaat 13 ıleıı 111 P ııa 
acılttır 

MOnak••• 11anıarı tı• 

• 5 tıdet elektrik molörü poznrJıklO ~!· 
nacaktır. Pnztırlık yarın saat 15 de fn ~ 
snrlnr umum müdürlii~ilnün Kabntn~t 
levazım şulıcslndc olacaktır. 

Konferanslar ıcrl• 

• Üniversite Tarih doçenti Ilı Y l\fli 0 sO 
nıln Hnlll torafındnn bu akşam saat 2.Jtı 
da Efütnönft Jlalkcvi salonunda ('J .,. 
fethinden sonrn 1stnnbul) isimli bir 1'

0 

fernns verecektir, 1,ı 
• Bcyo~lu Hnlkevinde Semih Miılfl J>J 

tarafından lıu nkşnm snal 18,30 da (ı\dtir• 
muaşeret) adlı bir konferans verilece1" 
Geçen senenin au,ono,,ct• 

neıer oldu fiil• 
• Jııponyndn nskerl bir hüktırnct k\l 

du. Jı'r 
• jngiltcrc Kıbrısı tnhkim etm~YC~ b,.. 

lamış, bu ad:ının bü~ ük bir Jııı,·n ussu 
llne gctirilme5i tacil edilmiştir. 

Si nemalar -= 11 il: Y O il L t1 - TOrlııı Ba11tuının ıntıJ~fl!_ 
lf'kı AtUbllcrı'tl. lprk : Kartaca muharebe~e~~-~' -~ 
Sarar: Kartaca mulıarl!l>elm -(Tarkc•>· ııa&-.ıP.":;, 
•ıı. lol&rt ıwıar. dmer: Her kadııııı. bir ırk•"· .(,ıılol! 
Zolılr!I okll\J' dlyanMA •·e Oanı:ııterl•r .,-uıuıt~adıl'~ 
LAdamo ltamtlya.. Sark: Yıldmm atam •• ol~ 
elan bıktım. f:!ık ı Dcıyu kadın tıcarrll va ~."!.. 
c•heMenu. Aırt: Sancak: Dokunma uııw-
rerı ~ 

t il TAN Bu L - r .... h: Profullr zıatl 111'!'~ 
teımuım •• (ılnemada) Frankqt&ynın 1111;:, Jl!'jiıı 
ukl 8e,b Ahmet (TQrkce) Kanumudar cet ~ 
8•rb Ahmet (Tllrkce). Halkı Alf'lllılA''. _,JI 
atk ve Lorel Jtardl aenıertler kralı ı TQrl<C .. Jdll"""""" 

ıı: " n 1 K n y - SDreJTll: Prolr&JlllDl Dl 
Ur. Hale: Dit! Tanaıı. t-""' 

tl 8 K V D A :R - Hale: Nlııa PetroYdJllll 

Tlyatroıar 

Pireden alı nııO 
mavnalar !'tf 

Limnn iBletrne idaresi, peıı~ ~~ 
ka ve havuzlar idaresine beb~ " 
tonluk üç tane büyük saç ırııı 
marlamıştır. ,,tf vf 

Liman idaresi bu mavnalat' ~ 
rübe mahiyetinde olmak ur.ert' iti ~ 
maktadır. Eğer saç mavnalsl' ır 
tice verirse, şimdiden soııtf ; 
mavna yaptırılmıyacaktır. ; f 

Pireden alınını~ olan 24 Jll~.,,; 
günlerde limanımıza getirilecebJI ~ 
mavnalar parti parti ronı~ '1 
raf mdan ~ekilerek getiril !' 
le sevkiyat için müsait ha.\'ııl 
tif ade olunacaktır_. 
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dt.a!Jata ... _______ _ 
~-uLJz ve harb 

"" ÜllLtK hastalıkların adını an
len" . ıuayıp sadece" Seli.mün kav
ltr diyenler olduğu gibi bazı kimse
li de harbin bahsı bile edilmesin is-
Yorıar Bah . •ini • sı cdılmemekle tehlike-

İlkis Ba.VU§turınak ko.bilmiş gibi ... Bi
Old ' onun her an patlaml!Sı ihtimali 
ln.~tunu söylememek, ona karşı a . 
-..ıııası ı· 

Olabilir. azım gelen tedbirlere mani 

Bugu 
lebebı ~kU dünya mütemadiyen hart 
ll:ıir •Crı hazırlayıp sonra onları ta· 
ile e Çalı§ıyor. Bakalım bu garib oyun 
bUi~nıana. kadar de\·am edecek? Kim 

dis. • belkı her atlatılan tehlike ken 
ınd • 

tırıı,, en sonra bir daha büyüğünü ha· 
.rOr, 

Ortad h 8\ik· a arb yokmuş, bir sulh ve 
ll.i.y;:11 devrı yaşıyormuşuz gibi söyle· 
ı;.;ı}unı. Halbuki ııı11lllızda harbeiz 
o'4<qer· h 
lUadı ~ atırlayan hemen hemen kal-
tıUy · ra Çocukluk günlerimizi düşü· 

• l'a ~:;ıı: Ya kendi memleketimizde, 
bıraı ko~u memlekette, yahut da 
Sonra.et Utukl~a bir muharebe vardı. 
birbı . 8:n ogrendik: bunların hepsi 1 
f"'L ruıın neticesi birbirinin devamı 
~ lI' • 
)erin! ıç ~sönmeden, ancak arasırr. 
l'aıı deglşi..ire ek dev:ı.m eden bi 
lUe:.~ YıJlardan beri, herhanı 
'e, b·e ette olı.:.rsa olsun hiç. bir kir. 
Ceğınır nıevsim sonra harb ile ö!miyc 
lUıtıı ~~ enıfn değil. Heın de nasıl ö· 
ducı..ııı 1lllde si'tıhla memleketinin hu
bet.e u ntiıdafna edcı ek ölenlerin el
'ıı geıVnnı~ ~refı vardır. Ölümün her 
<>nu ll'ınesı ıhtimali olduğunu bilir ve 
tna.;a ıç olnıazsa temiz ve faydalı kıl· 
a~r•nd Çalı~ır. Halbuki bugünün harb
'lit .~ .'1nde ot.umn, y~ut ölümle 
tlııtı \i 0 lnuyan bır ..şle ugraşan ada· 
le 0, a havadan duşccek bir bomba i· 
ilaz.:~i .kabU ... Yeni zamanların mu
~fsı.. ~l'i insan oğluna miskince, şe
tıe o':' kendini mtidaiaa edemeden, 
~k !) '( ugunu anlıyrunadan ölmeği la· 
'·~etin~UYor. Yalnız canını değil, bay-

~ı.llı; alınağa kalkıyor. 
~ l:ı. rdır h:ıı 'b içın.ie yaşıyoruz; bir 
'~~~an b:ıhsedilmemesini, harb 
"ar. c!1 görülmemt:Sini istiyenler 
~ak Ve kuşu zihniyeti. .. 

ltadar at §unu da höyliyeyim ki harb 
~. b SUlhtaıı da bahsetmemiz 18.zım· 
dettiği:~ada harb hareketlerini kay-
0nıa d ız, onlara kargı koymanın, 
~il' Ol an korunmanın çarelerini, "Ha
~·'1lı·· ce~e eğer ~ 4er isen sulh - u 
tibı bu Sözünun hükmüne uyduğu.muz 
~tı suıhk:ı.rışık düny:ıd:ı baza.n gö~
~ onı hareketlerini de kaydetme
"lat-bi,., a~ı da alkı12l:ı.m~mız 18.zımdır. ,,_ " ıo .. 
ll{itı.ce lt zunu etmek istemiyen mis· 
at ' Orkak . . 

oldarnı ça snlhperverler tehlike· 
~Vltli biatdır anıa harbi bir oyun, 
a'kanıa; ~spor gibi göstermeğe kal;he etın. ıns:uı oğlunun arasıra muha 
~'llar :lni sihhatf için lüzumlu sa

~~İldir onlardan daha az tehlikeli 
:~ hi~ b~uharebenln bir şer olduğu· 
le; batan ~an unutmnmalıdır. ln-
1\ı~'lısı.ıaa' d:ıha bUyük bir kötülük 
'lh~_h-: f.ak 0 ~errı kalule mecbur ola· 
b IQl değiı~~ harb hiç bir zaman bir o
,~lllıya h r, oraya sevine sevine, 
,~ıı.e, Ôld:ıy~ gidilmez. Düşüne dil· 
\t ~ o1duhn P olın~nin gayet ağır bir 
~!teyı ır u bilerek, mukaddes bir 
, ~~ hl a etınck icin gidilir. Mu
~~at:ıı1 •. r Vaz!f e dedim· mukaddes 
'!Ql .-craı·" • · 

Sirkeci 
salonu 

yolcu 
açıldı 

Balonun fçf nden bir götüuilş ... 

etmeye karar vermiştir. Bunlara yek
nasak elbiseler yaptınlacaktır. 

1 Deniz yo~cuları 
mlktarı 

.{abotaJ hatlarımızda 
yıldan yıla artıyor 
Memlekette iktısadi faaliyet arttık

ça, kabotaj hatlarımızın da randıma • 
nı yükselmektedir. Bunu Denizyollan 

işletmesinin hasılat ve nakliyatı hak
kında haurlanmıa olan bir istatistik
ten de anlıyoruz. 

Posta vapurlarımız 935 senesinde 

440000 yolcu, 345000 aded hayvan ve 
199000 ton eşya tqımışlardır. Deniz 
yollan işletmemizin o seneye alt ha
sılatı 2.401.000 liradır. 

936 senesindeyse 705000 yolcu, 336 

bin aded hayvan ve 310 bin ton yilk 

taşınmıştır. 936 senesi hasılatı da 
3354000 liradır. 

Denizyollan işletmemizin 937 hası
latı ise 3,~ milyon lirayı bulmuştur. 

Hemen hepsi eski olan vapurlarm 

tamiri için çok masraf edilmektedir. 

Du tamir masrafları bertaraf edildi
ği zaman posta vapurları hsılatmıızın 

beş milyon lirayı bulacağı anla.şılmak
dır. 

Sirke.ci.de yapılmış olan yolcu salo· ı 
nundakı mşaat tanıamen bitmiştir. 
Salon, mera.sim yapılmadan bugünden ·------------------------------

itibaren servise açılacaktır. K • • • • l k 
Sirkeci yolcu salonu modern zevke omur mı n a as 1 

uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Bil· 
yük salonda tam cepheye gelen bir • • b ı d 
yerde AtatUrkün büyük ve renkli proıesı azır an ) 
mermerden kabartma bir resimleri d 
vardır. Büyük holün salonu bilhassa Kuruçeşmede beş m:lyon lira 
sanatkfırane bir surette hazırlannıış.. 

=;i!s~~~:U1!::!~t~~~kB:i~=-k~~ sarf ile tesisat vücuda getirilecek 
rinde istihsal merkez1erimiz renkli ve 
güzel resimlerle te~bit edilmi!:tir. 

Yeni yolcu sal~nu dahilinde liman, 
muhafaza, polis ve gümrük memur • 
hırı lçin modern bürolar vUcuda getf. 
rllmtştir. 

Kabotaj hlltlarından geıen yolcula
rm eşyası, salon hamallıln tarafın -
dan doğrudan doğruya e~ya geçidin

den geçirilecektir. Gümri.iklil eşya, 

gU.mrük idaresinin elindeki yeni sun· 
durmada muayene edilerek gene eşya 
~ıkış kapısından karaya çıkarılacak -
trr. 

Liman i~'etme idaresi, Sirkeci yol
cu salonunda çalışan memur ve müs
tahdemlerin kıyafetlerini de tanzim 

ı\ vropa hallı tş 1 etme 
müdür il değişti 

Devlet demiryolları dokuzuncu iş

letme müdürU Cemal Serter İzmir iş
letme mUdürlüğüne nakledilerek yeri
ne Ankara işletmesi müdüril Nüzhet 
Keyder tayin edilmiş ve dünden iti
baren yeni vazifesine ba.~lıımıştır. 

Nüzhet Keyder, memleketimizin en 
eski ve güzide şimendif ercilerinden -
dir. Evvelce Ankarada hıır~ket daire-
si reisliğinde ve bi'f..hare İzmir ve 
Ankara işletme mlidilrlüklerinde bu
lunmuştur. Yeni vazifesinde muvai -
fakıyetler dileriz. 

İstanbul limanında yapılacak bü • 
yük inşaat üzerinde tetkiklerde bulu
nan ve projeler hazırlıyan İngiliz mü
hendisleri, !stanbulun kömür mmta • 
kası hakkında kat'i planlar hazırla -
mışlardır. Liman işletme idaresine 
gönderilen bu planlarla, yerinin kat'i 
surette Kuruçeşme olması kararlaştı
nlmış olan kömür mıntakasında yapı
lacak bütün tesisat tesbit edilmiştir. 

Öğrendiğimize göre bu tesisat be3 
milyon liraya çıkacaktır. Bu para De· 
nizbank sermayesinden ayrılacak ve 
tesisat işine bu sene ortalarmda fil -
len başlanmış bulunacaktır. 

Proje ve planlar evvela, Denizbank 
teknik heyeti tarafından tetkik oluna
cak, bu mühim inşaat hakkında ayrı
ca nafia ile İstanbul belediyesi imar 
şubesinin de mütaleası alınacaktır. 
Denizbankla diğer alakalı müessese
ler arasında bu hususta mutabakat 
temin edildikten ve tahsisat da alın
dıktan sonra, p1!nlan hB.Zil"hyan 1n -
giliz mUhendislerinin nezareti altın -
da derhal işe başlanacaktır. 

Öğrendiğlmi1.e göre. kömür mmta • 
kası olacak saha ile kara kısmı ara
sında büyük asfalt bir cadde buluna
caktır. Sahanın deniz kısmına da baş
tan ba~a yeniden geniş bir rıhtım ya
pılacaktır. Mmtakanm sağ tarafı ka
ra yolunda yapılan sevkiyata mah • 
sus tesisata ayrılmaktadır. Havai 

vinçler, aktarma köprüleri ve elek • 
trikli dekovillerle mücehhez olan bu 
kısmın yanında antrasit kömürleri i
çin 5000 metro mikaplık bir depo, o
nun yanında sömikok kömürleri için 
15000 metro mikaplık bir ihtiyat stok 
deposu; sahil kısmında deniz sevki -
yatı için 15,000 metro mikaphk ikinci 
bir sömikok deposu bulunacaktır. 

Sahanın tam orta kısmında 22000 
metro miki.plık büyük bir kömür de
posu getirilecektir. Gene kara kısmın-

da 22.000 metro mikft.plık bir kömür 
deposu ile ellenmiş ve ellenmemiş kö
mürler için tesisat, ayrıca kömUr to
zwıdan tazyik ile tuğla şeklinde kö -
mür yapan bir fabrika kurulacaktır. 

f {ömUr mıntakasmda deniz ve kara 
cephelerinde saatte iki yüz ton kö • 
mür verebilecek birer kömU.r verme 
ana kulesi yapılacaktır. Bu kulenin 

yanında bir münakale istasyonu ola -
caktır. Tamamen demirden ve müte
harrik bir köprU halinde olan bu te-
sisat sayesinde kömürler sUratle iste
nilen tarafa sevkedilecek ve gene e
lektrikle işliyen ke~elerle taşınacak
tır. Sevkiyat ve tartı işleri de otoma
tik olarak yapılacaktır. 

Kömlir mmtakasmm bir tarafında 
memur ve ameleler için binalar ya • 
pılacaktır. BiltUn bu tesisat 939 sene
si sonuna kadar bitirilmiş otacaktır. 

• bır eğl ~ımtz hiç bir şey bir o-
ence olamaz. ·-------..---..---..---.--------... --- .... l!'l ...... 1111! .. llllllll ... 11111111...... ·-------~---------=----•••wı_. _ _,-ıaws 

il.. ~urulleh ATAÇ • P.\Rı\ŞÜT KULESi icin f ... ıanbulda (~ ~] •KAYMAKAMLAR ara~ında yeniden ba· 

.. 
~,. a mnnnslp bir yer bulunamamıştır. Tetkik- , ~ .. , J. ıı nakiller l'apılmışhr. 

na-ah n Ustiloe lrre dc\'am olunuyor. ~· • D.D.\'01.T.AHI ldnre~ı ncnncO mevki 
s· d Uşu • :E'.\1~IYET Ul\IUM MÜDÜRLüCO t_?Nl· yolcıılarının da yemek vagonlarından isti-

~--ıt~C:id 0 C e... fından her h:ıfln bir emniyet hültenl tıkn fnde edebllcce{ilni nlAkadarl:ıra bildirmiş· 
~tal c Saf{ ti ki vapur sahibi •O bin lira istemektedir. 
~ tl ı eyde e paıa ıolc\ğmda 9 nlacaktır. Suc i,ıeyip de kacanların mu· Knz:ının aclıt kı-;ınının muhakemesinin de tir. 
~~t..~ içlnd oturan 23 yatında Sofi- vazznh odroo;i \'e resimleri bültende bulu· İslnııbıılda ynpılmıısı istenecektir. • ZiRAAT VEKALETi Salep,yer mania-
~,. ~. e ateı bulunan mangalı nncııktır. t rı, celik, yahoni ~ovan, kitre, kôkboya, ke-
Cl t " l • H,\RtCl\'E \'EKlLl~t Z Rüştü Aras, a.... raiığrna .. 1 ka • RE.U-:01\'E TURIZ~I ŞUBESİ, etrcü- S kik otu gibi orm:ın mahsullerinin trenle 
~ .ı '" fenatr'· .. nuı, yı nmıgtır. · · dün Cenevreye ıtiderken • ofyıı istasyonun-
};, 11Uı .... ~'. ı 11; gelerek mangalın üzen'- ınan ,.e otel konıloktörlerinin ~eyy:ıhlara naklinde "ormııniye,, arnnmasınıı lüzum 
" l't "j•'-z, ateşler .. - nım muamele yaptıklarını l<·lkike brujln- cin Bıılgıır hnşnklli Köseivanorıa görüşmüş olmadığını aldkncforlnra bildirmiştir. 
S t Ctinı Yucudunun muhte- tür. ı • O~tYERSfTE rektörü, tsviçrede topla-

•c~tf:h •ıh~.a~nugtır. mızt;~IRS.-\DA ilkmektepler birer ra<l"o al • EDIR~E civanndaki bataklıkları kurut nncak olan Beynelmilel, devletler umumi 
lıaı•~ 1 ırndat otomobili il H • mak için mükellefiyet llı\nına ve tesbit e- ı k kt k d ı k ti • ı t ıı ""llcııin e a. mnAı knrarloşlırmışlardır. ıu ·u. ·ongr:ısın a meme ·e mız ems 

c ltaldrrılmrıtır. dilen mıikelleflcrden parn tahsiline knrar edcceklir. Q • TtRYESTE KA:\Çll.ARl.IGIXA mer- verilmişlir. 
l? l f' 1 kezden Şnd:ın tayin edilmiştir. • İKTiSAT VEKALETİ tefliş heyeti re· 

ltr· alatta p \tir n Ü CU m • l'AKlH ÇOCUKLAR.\ yardımı fazln· • LETO~Y.\ muhaberat nazırı Bernhard isi Jlilsnil yaman şehrimize gelmiştir Ken· 
11 1'11Jc i Oturan S lnştırm:ık m:ıksadile dün Parti vilôyel bina Einberg dün lstnnbula selmiştir. Durada clisl şirket hcyeU umum!yelerl lşile uğ-

liı:ı ki kadı ara ve Roza isim- 'k' .. k K ı kt 

t
.alt5a .... " nla tiya isminde b'ırı's'ı sında bürfik hlr toplantı yapılmıştır. Yüz ı · ı sun aldıktan sonra a ııreye giılcrck raşnca . ır. 
'" • ., <1Zeı4 d l.Jc'-·nc lm · ı ı ı ı fo ,.e telgraf k ı • lZMtn Torh:ıtıda '-'Ürük çadırında otu-

tın .. 4 Otob·· .. "' ca dede duran aof" kadar müessesenin isimleri teshil olunarak " 1 c e e n ·ongrc5 ne ., 
'l:f!'t... U:ıun h :ı- or iştirnk edecektir. ran Yusuf şı:ıyrlmeşru mün:ısebetlerde bu· 
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KURUN'da 

Marmara havzası
nın turizm 
bakımından 
ehemmiyeti 

8 AŞBAK,tN f tltil Bauarın oa:cftcifcr
le lıasblhalinde ha;ır buluncırı t•e 

bu miilwsebefle Otel Termali oc:en Abi
din Davcr, bu oü:cl müessesenin r ok f au· 
dalı bir iaı'Jlık müessesesi oldujjıınu, l"a · 
lomı ıu şehrinin sılıhl kıunıclindcn, nıcm· 
lckcl ve lıaltd bazı 1.-omıu mtnılt-kctlcr hal· 
kının cskisi11dcn cok fa:la isti/ade edecek· 
lcrlnl anlatıyor ve diyor ki: 
"Mnrmııra hıl\·znsı, lstnnbulu, Hursnsı,. 

Ynlovnsilc yakın şarkın en büyük turizm 
mınlakası olmağn namzet bir rnıntnkndır. 
Bu mınlnka arkeoloji, tarih, istirnlıat ha· 
kınılımndnn ohtugu gibi su tetlaviıil bnkı· 
mınrlan da pnrlnk bir islikhalc sah iptir. 
İstanbul, boğazı, Adaları ve Floryıısile em· 
snlslz bir snyriyedir Bursa ve Ynlo,·n su 
şehirleri de, su tedavisi ve tabii manzara· 
!arının güzelliği itibarile fevkalAde inkişa
fa müsait yerlerdir. Buralarda yapılmnğa 
başJonnn modern tesisatın bu inkişnrm le· 
meli atılmıştır. Mnnnara ba"zası, coğrıın 
vaziyeti dolayı ile Avnıpanın bazı mem· 
leketlerlne uınktır. O uınlı: memleketler
den Marmara havzasına gelirken, yol fis· 
tünde başka gnyfiycler, ~u şehirleri var
dır. Bu itibarla oralardan tsıanbula gele
cek turistlerin büyfik bir kısmını bu me~ 
bur ve nisbeten daha yakın ~·erler cezbet· 
11e bile, gene ayni coğrnn mevki, Marmara 
havzasına başka seyyahlar celhedebilir ve 
bu seyyahlar, flelip geçici deAH: bütün yaı 
mev~lminl burada 1ıeçlnnek istiyen kalıcı 
nevldendlr. "İstanbul - Bursa - Yalo,·a,, 
mınlakası, Balkıınların, Suriyenln, Fillsll· 
nln, frakın, tnının, l\h'!ırın tabii sayfh·esl· 
dlr ve OIPl Termal gibi modern - te.sisııt 
kurulılukça, Flor:ra ve BoJtazlci imar edil· 
dikçe, bu seyyahlar, Marmara h:ıvz:ısını 
diğer sayfilere tercih edrccklerdir.,, 

AKŞAM' da 

Asri pedagojinin 
aczi mi? 

D IKKATLER ıüfunu muharriri, lzmifle 
hayla: hlr talebenin hocasına taban

ca cekişinl, ba yoldaki faciaların ltkerrü
rüni1 aul pedagojinin aczi olarak kabul 
edi11or ve şunları ıöytüyor: 

"Slynst fırkaların tedhlşçlllAlne, mll~·on 
lok kazanc13n fsllhdar eden kaçııktılığın 
hudut aşırı ~al geçirmesine, erolnciliğc, 
lrllcaa, Türklüğü tahkire, katilli1ıe, hırsız
lığa, eşkiyalı#ta llh, hülha büyfiklerln fş
liyeblleceklerl tnrJIJ lürlil cürümlere kar
şı kanuni careler bulunuyor. Bunlardan 
fayd3 hasıl oluyor .. 

Koskoca asri pedaRoJI ilmi, bacak ka
dar çocukların hocalarına sllAb çekmesi 
rlerdine ka111 eski falakalı medreseler, f· 
zın,lzll ldadtler kadar olsun bir tedbir. 
bulamıyor~a. kabahati bir de kendi naza
ri e,a,Jarının çürüklilltilnde aramalıdır.,, 

Telef on hatla
rımızın ıslahı 

BDtUo memlekette 
sllratle ilerliyor 

Posta ve telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü taraf mdan §ehirlerinıiz a
rasındaki telef on haUarının ıslah ve 
takviyesi için geniş bir program ha -
zırlanmıotır. l 

Bu program, elde bulunan tahsisa
ta göre ve ihtiyaç nazarı itibara alı· 
narak peyderpey tatbik olunacaktır. 
Bu sene ilk iş olarak İstanbul • lzınir 
hattında muhaberat İstanbul - Bursa , 
arasında "courent porteur,, ıu bir sis· 
temle temin edilmiştir. Evvelce İz.. 
mirle görii31De1er çok güç \.>luyor, ses 
zayıf geliyordu. Bursa ile İstanbul a· 
rasmda temln edilen bu ıslahat neti
cesinde lzmirle telefon muhabereleri 
tamamen dilulmit. konuşmalar tam 
bir berraklık kesbetmiştir. 

Ankara merkezinin tavassutu ile 
yapılmakta olan Srvas, Adana, tele • 
fonlarının tesisatı ıslah edilmektedir. 
Adana hattında da yeni bir 0 courent 
porteur,, tesisatı yapılmaktadır. Bu 
tesisat bittikten sonra memleketimiz.. 
le Suriye arasında telefon muhavere
si temin edilmiş olacaktır. 

O zaman doğrudan doğruya Ada • 
nanın tavassutu ile, İstanbuldan Su
riyenln herhangi bir şehriyle bu ara· 
da bittabi Hatayla telefon ~uhabe
ratı başlamı§ olacaktır. Hükilmet, 
Türkiye • Hatay - Suriye telef on hat· 
tınm bir an evvel acılması için bu te
slsatm sUratfe bitirilmesine karar 



' ... ııcn~~:=:~===================;:=::~ 

s'Paras ~ terkos 
fes· saf ,, ateş 

pahas a ı yapıhyor 
Belediye sular idaresi müdürünün, 

evlerine su almak iJ>tiyen halka sular 
idaresinin meccanen su tesisatı yap
mak kararında olduğu halde pek az 
müracaatla. kl"..rş1Ja§:Ilclığı §eklindeki 
beyanatı bir mesele yaratmıştır. Bu 
beyanattan sonra sular idaresine mü
racaatlar haddinden fazla arttığı gibi 
evvelce sular idaresine müracaat edip 
de •1bu llituftan istifade edemiyen., 
birçokları da tekrar başvurmuşlardır. 

Öğrendiğimize gör~. bu müracaat -
1nr Uzerine sular idaresi, hem~o tesi
sat yaptırmak istiyenlere birer mU -
hendis göndcrnı.iş. ölçtürmUşl hiçtir .. 
m1ş ve bu tetkikleri arası çok geçme-

den birer f attg'a ta.kip etmiştir. Bu 
faturalardan anla~ıldığma göre idare 
tesisat masrafı olarak bir payli para 
istemektedir. 

Bir taraftan vaft yapılırken, diğer 
taraftan yüksek tesisat ücreti istiyen 
sulnr idaresinin bu biribirini nakre -
den hareketi karşısında su almak is
tiyenlcrden bazıları bir araya gelerek 
dot:"rudan doğruya dahiliye v~kfı.letine 
mUracaat etmeye karar vermişlerdir. 

Bu suretle belediyenin bu husustaki 
kararının ya tatbikı, yahut bu tUrlil 

vnitlerlc halkı oyalamaktan sarfma -
zw edilmesi istenecektir. 

Abd st anede yağ 
kaynatan yağcı 

Belediye tarafından görülerek "imalatha
ne,, si Uç gün müddetle kapatıldı 

Eminönü Kaymakamlığı dahilinde 
mükerrer ihtar ve cezalara. rağmen 
belediye yasakla.ona riayet etmiycn 
, . halkın miqcsini bozacak ııekilde y~
yecek aatanlarm şiddetle cezalandı -
rıldıklarmı, ve dükkrutlarmıu kapatıl
dığını zaman zaman yazmakta~ 

Uç gUn evvel kapatılanlardan :mna.
da bu sabah Sabuncu hanında Ciğer
ci Tosunun dükkaru ile Tuzcularda 

yağcı Argiri Gülcüoğlunun yağ ima· 
IAthnncsi Uçer gün müddetle kapatıl-

m13tır. fma.llthanede yapılan teft~ ne 
ticesinde sıhhate muzır mahl\it yağ 

ya,pıldığı ve yağ erltmeye mahsus ka- ı 
za.nın apteshanede bulunduğu görlll-
nıUştür. Abdeshanede kazanda yağ 
kaynarken clirmilme§hud yapılmı§ ve 

bir zabıt varaka.aı ile bu vaziyet tes
bjt olunmuştur. 

Tahtakalede Papazoğlu hanında A· 
ronun biskillt imalatlıaneei de kapa
tılmı§tır. Burada imal edilen bisküit
lerin Uzerine atılım§ pis iş gömlekle
ri göriilmUş, bundan başka müstah
demlerin sıhhat cüzdanları mevcut 
olmadığı anlar;ılını§W. 

DUn Eminönil mmtakasmda. beledi
ye yasaklarına aykırı hareketlerin -
den dolayı H : kiı;ıi hnkkmda ceza zab
tı tutulmuş, 210 kilo ekmek müsadere 
edilmiş, 150 kilo don yağı f:p.ha edil -
miştir. 

Fatih mıntaks,smda 49 kişiden pa
ra cezası alm.mış, 491 kilo kaçak et, 
103 1o ekmek, 79 kilo lebleibi. 29 sl
nıit mUsa.dcrc olunmuştur. 

Bulgaristanda dört 
nazır istifa etti 

Köse lvanof kabinesinin tama
mi e çekilmesi ihtimali de var 

Sofyn, 24 (A. A.) - Harbiye na
zm general 1 van Lukov ile dahiliye 

nazJrI t Krasnoskinln istifaları Uz.eri
ne Bulgar kabinesinde bir deği§iklik 
yapılmı§ ve bu iki nazırın yerine Pi· 
levne ganıizonu kumandanı general 

Daskalof ile eski kabinede maarif na
mı olan Dr. Nlcolayev getirilmi§tir. 

Sofyır. üniversitesi rektöril profesör 

Manev, maarif nnzırlığJna tayin edil

mi§tlr. Öğrenildiğine göre, gelecek 

martın 6 sında. npıl~k umumi inti
habat dolayısiyle kabinede değt6lkllk 

olmuştur. lntihabat 22-10-1937 tarihli 

kanunda ynzılı yeni sistem dairesin • 
t:ıe yapılacaktır. 

Kadınlar, rey verecekler, fakat in

tihap cdilmlycceklcrdir. 

IPD!fi10 IFil~lyafJI 

Top tecrübe
sinde infilak 

Siyasi müşah1tler. bu intiha.batı 
Bulgaristanda normal parlamento sifJ· 
teminin teessUsüne b~@:llglç addet -
mc~irlar. 

lyf. haber nlan menabiden bildiri!· 
diğinc göre, kabinenin kısmt değie • 
tirilmcsindcn haberdar olan ticaret 
nazın Bµof da istif asını vemı~. 
Bir iki pazmn ezcümle ııdliye nazın 
Onianof'un da. istifa etmesi beklen • 
mc)qedir. Yeni buhranın sebebi, söy
lendiğine göre, harbiye nazırı general 
Lukorun çekilmesi hususnda birçok 
nqzırlarm ayni fikirde bulunmamaıa. 
rından doğmuştur. Vaziyetin, umumi 
tiir buhran tevtid etmesi pek muhte· 
meldir. 

Kuyuya dU~en adam 
KaragUmrUkte oturan 21 ya§ında a

mele Şevket, Beya:ııtta Çadırctlarda 
Abdülvehabın inşaat yerindeki kuyu· 
suna dü~mü , ağır surette yaralanmı , 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırrlmıştır. 

Is arayan 30 kişi 

Kırk yıllık hırsız 
Simitçiliğe başlamış ama 
mesleğinden vazgeçmemiş 

Cürmü meştıııt 
halinde yakalandı 
Emniyet ikinci ıube memurları tara

fından dün ihtiyar bir hırsız yakalan
mııtır. Beyoğlu cihetindelrl hırsızlık

lardan bir kısmının faili olan bu ihtiyar 
hırsızın adı Baba Yorgidir. Kırk ıene-

denberi bu gibi suç işliyen Baba Yor
ginin son aylar zarfında nl~ nefsetti· 
ği zannediliyordu. Buna delil olarak ta 
gündüzleri ııokak sokak dolaııp simit 
sat~sı gösteriliyordu. Baba Yorgi me· 
ğer güooü.zleri şehir dahilinde :yaJ>tığt 
seyahat esnasında soyacağı dükkıınlan 
tesbit cdermig. Geceleri d~ clayak çc
~ildikten sonra bir kaç adamı ile bekçi
leri kontrol ettirir, ta__Şıdığı müteaddit 
D}aymuncuklarla dükkanları soyarmıg. 

Baba Yorgi dün gece bir dUkkıin so-

yarken cürmümeşhut halinde yakalan
mış, emniyet ikinci §Ube müdürlüğüne 
getirilerek sorguya çekilmiştir. 'Ozerin· 
de maymuncuklar, küçtik ele~rik fene
ri ve bazı eşya bulunmuştur. Arkadaş
ları da yakalanmak üzeredir. 

~ . . 
Evvelki gece yakalanan yedi senelik 

mahkCbnlardan Piç Mehmetle Kazımın 
soydukları yerler tesbit edil-rıiştlr: 

Harbiye caıddesinde ekmekçi dlik~
rundan bir sepet yumurta, 10 liralık 

cigara, otuz lira, Sırasclvilerde Danya
lm l!ükkirundan on tavuk, istiklAl ,cad
desinde 280 numara:ı kartpostalcı dük
kSnmdan 22 dolma kalem, Elmadağında 
Lilft apartımanı altındaki kunduracı 

dü~anından ayakkabı kalıplan ile iskar· 
pin, Pangaltıda R\lmeli caC:desinde S 

numaralı diikkindan 100 liralık yüzük 
ile 190 lira, Cağaloğlunda terzi Hasa
nın dükknnmdan elbise ve kuma§lar, 

Şişlide yağcı Ali A&gar caddccinde 217 
numaralı elektrik~i dükkanından ampul 
ve para, Taksimde Firuzağa camii kar-. 

tısında 8 numaralı dük'k,andan 8 lira ile 
16 §ite rakı, Taksimde Abdühamit cad
desinde Benagoratm dükkanından 80 

lira, Büyük Parınakkapıda Promodosun 
dükkanı~an 10 lira ile elbise ve palto 
çalmışlardır. 

Hrrsı.dann bugün adliyeye verilme· 
lcri muhtemeldir. 

•• TEBLIGl GAYRI RESMl •t 
Her sporda ve her sahadl görUl

ldüğü gibi REKOR yapmak bUtün 
halkı hep reylerini 937 - 938 sene· 
ıinin en güzel filmleri gösterme 
REKOR'unu 

AL KAZAR 
sineması verdi. 

Buna bir iSPAT dtı.ba 
YARIN matinelerden itibaren 
INEDt 2 büyük film birden: 

1 - KORSANLAR AOASI 
BAŞ rolde JEAK HOL T 

T3y!unlara, ~uırgalara, ölilme bile 
kar!}ı gelenlerin inanılmaz kahra
manlıkl~rını gösterir çok heyecanlı 

bir film. 

2 - ÖLÜM YOLU 
B"'! rolde: Herkoain çO.k sevdiği 
JOHN W A YNE gençli~ heye
can, ve fednkiırlık filmi. 

Izmirdek· a aylara 
sancak verme 

•• 
orenı y ı 

Org neral izzettin Çahş~ar 
he ecanh bir nutuk söy~edi. , 

lzmw, 24 (A. A.) _Bugün lzmir
deki alaylara sancak verme töreni 
yapılmıştır Bu münasebetle 11ehir baş
tanb~a bayraklarla. süslenmi§tir. Sa
bahtan itibaren askerler ve mektepli
ler cUmhuriyet ala.nındnki yerlerini 
işgal etmeğe ba,shımı§lardır. Törende 
O. H. P. bafkanı ilbay li'azh GUleç ve 
Şarba.y Dr. Behçet Uz, askeri ve mUl
kt birçok ~kan ile lzmirde bulunan 
saylavlar, matbuat ve tegekkUller mf,i
messilleri ile on binlerce halk bulun· 
muştur. 

Saat 11 de Orgeneral İZ?.eddin Ça
lışlar, refakatinde korgeneral Musta
fa Muğlalı, general Rasim Aktl,!ğ ve 
diğer generaller oldu~ halde kıtaat 
ve mekteplileri teftiş ettikten sonra 
çalman erkinlik mar§l ile törene baş
lanmıştır. Marş bitince llzeddin Ça
lı§lar, bir söylev vermi§tir. Orgeneral 
hzeddin, sancak alacak alayların ko
mutanlanna, subaylarına ve erlerine 
hitab eden "mtlli varlığın, milll §an 
ve §erefin timsali askerin en mukad· 
dcs malı olan ve ~üyük Türk ulusu ta
rafından verilen bu sancaklan Tür -
kiye reisicumhuru Kemal Atatürk na" 
mma sizlere büyük bir iftiharla tev
dl ve teslim ediyorum,. dedikten son
ra §Öyle söylemiştir: 

.._ Sancak milletin ordusuna en 
mukaddes bir emanettir. Sancakta 
milletin tükenmez manevi kuvveti 
vardır. Bu sebeble sanc~k askerin en 
mukaddes malıdır. Bu mukaddes e • 
maneti daima Ye her yerde butün mev 
cudiyetinizle fecaat ve cesaretle ka -
nımzı akıtarak muhafaza edeceğinize 
eminim. BüyUk tarihimizde asırlarca 
zaferler yaratan Türk ordusunun şan
lı alayları maziden daha üstün bir 

hamasetle Türk zaferini ebedile~ 
cektir. Düstur ve borcunuz ya ın ıt• 
wfer olmak, veya ölmek olacatct~ 
Sizlerden soma bu alaylara gele~ 
ve bu sancak altında toplanacak ol 

lnr da hu borcu asla unutmıya.cıık~'. 
dır. Alay komutanları, milletin .. ~~ 
yük emanetini alınız, onların UW. ... 
en bilytik zafer tarihleri yazıpız.,, af 

Bu söylevden sonra sancakla.rt ş.l , 
alayların komutanları da cevab ol&~ 
rak ayrı RY11 ''TUrkiye reisicnnWu~ 
Kemal Atatiırk namına veril~ ff 
sancakları tek bir nefer kalıncıt" ııı~ 
kanlarımızın son damlasına kadal' f// 
haf aza edeceğimize ve onu bUyill' 
ferlere ulaııt;ıracağınur.a. and fçifl" 
rwn.,, demişlerdir. ,1' 

Bunu milteakib alav konıuıanl ~ 
kendi erlerine bitab~ birer ıöP'~ 
verdikten sonra g~it resmi yapılJ 
rak törene son \eritmiştir. · 

Alaylara sancak vermek üzere ~ 
rimizc gelen orgeneral bttiıı çe. bd 
lar ve diğer generaller ~erefleri::ıe • 
s,k~ fzmirpa.Ias salonlarında ~ 
diye tarafından bir akşam çayı 

mi5tir. ~ 

Şoförler Cemlyetıol 
kongresi ,, 

oıomobllcllcr, Şoförler. ve lşcneri ~ 
ft Cemiyetinden: 9" 

937 rıh hesaplarımızın tetkiki $'. d•~ 
çalışma c aslarının idare hcyeU ıarııfırı t' 
lzn1u için umumt hwyetimizln 7·2:9~ıı~' 
znrtesl günü :;ant (13) de Eminlinu ııııı1 

vl salonunda toplanması kararıaştır\erl' 
old11fluııdnn bilümıını otomobil snhlP ıı1' 
nin ve şoförlerin herhalde bu topJııll 
iştiraklerini ricn ederlı. 

• •• •••••r•••••••••••••••••--••••••-• •••••••••••• .. •-•:::"~ ....................... ·-···:-·:::::.::::::::::::..: .. : ..................................................... . 
~-·············-.. ········ ... Biçki ve Dikiş Yurda 
.: 
I~ MUdllrU : Anna Peçaropulo 
• Selçuk Bi~i Okulundan dipltJm&h ve lise me:.ıaJSd 
~ Maarif~e musnddak diploma verilir. 
; Mektebe puardnn baıka her gün saat 9 Mıı 111' 
• ~ kı.dar kayıt muamelesi yapılır. 
~~ . j Adres: Beyoğlu B°'tancıbagı ~o. 23. • s. 
·: Münıpbey apart. cJajre 
Ei1 ..... :: .... - ...... __...._. ..................... ı·--·m::sım~~ ~: ::::::ı::::ı:ı::ı::ı ... ı::r ........................................ -.............. .. 

- AIPiWj 1 ZAYi 
Riunione Adria.tika di Sigqrta şirketinden aldığım Vasilios .A.. ~ 

dorldes namma yazılı 21-6-922 tarihli ve 35024210 numaralı iki bin~ 
rahk hayat sigorta poliçemi zayi ettim. Yenisini almak için teşebbfi!$ tır· 

1 
bulunduğumdan zayi olan poliçenin hUkUmsU.z bulunduğu llft.n olj~· 

Mezkilr poliye sahibi Bcıy VasU Teodoridis- (]a'lata 

- ;ıyw; •• r Pazar 19 de mukim... A 
r SAKARYA inemasında 

-* 

Hareketli ve ı.:anlı bir mevzuda olan 

Casus Mart Rişar' 
Büyük aşk ve casusluk Fransız: filmi ~r • 

Baş rollerde : 
EDWİGE FEUİLLERE - ER1C von STROHElM Vf 

JEANE GALL/\ND • 
"thlf Elyevm hayatta bulunan ve Fransız casuslannrn en mu _ 

ve en esrarengid '(MARTHE RtCHARD" ın harikulade~ 
eeralarla dolu hayatının sinemaya alınmış muhte§em tarihçesı 

~ A K /A. ~ VA. sinemasında 

1937 PARiS SERGiSiNiN 
Bir general! iJldUrdO, 

bir kaç zabiti 
yara'adı 

Ellerinden her iu gelen ve yapı işlc
rllc bahçcelliktcn anlıyan ve amele
,başıları bulunan 30 ki§l iş aramaktlv lii•llll••••••••••••lli 4 

!ü~:n ~nrika vo ;uııik.;:ini ıörmek zevkini duyaca.Juın~/ 

llclsingfros, 24 (A. A.) - Helı;inki 

§chrinin karşısın.da harraka adasında 
kilin aikeri fabrikalar laburatuarında 

yüksek rütbeli zabitler, kliçlik bir bom· 
ba topu Uzerjndc tecrübelerde bulunur-

ke:ı bir lnfil5k vukua gelml~tir. Piyade 
umumt milletti 1 general Hakirihemo öl-

mUş. topçu umumi müfettişi miralay 
Svanströnm ile diğer iki topçu zabiti ve 
bir mlihendis oldukca at!ır varalanmı -
trr. 

dırlar. !stiycnler Ye§ildirek Bakkal 
sokak 26 numaralı kahvede kendileri
ni bulabilirler. 

Yoklamaya davet 
f'\cyo lu A~kerlik uhestnden. 
BeyotUu ynb:ıncı As. Ş. 334 doğumlulnrıo 

yol.lam:ıtnrına b:ı1lım ı~ıır. DcyoAlu ve 
n şlktıış kaı:ılıın mıntnkalarınd:ı lk:ımet e
den ta5ra şubelerine mensup 334 doftum
lulnrının yoklamnları yapılncııtmdan işbu 
do umlu erı:ıtın norus eOıdnnı ve lkameı 
11enedl ve Oç kıln Coto~rufı ile her ı;ün öglc 
le kadar ~ıılıeye mür:ıc:ıat elınelcrl illııı 
olunur. 

Bu Fransızca sözlü filmin çevrilmesi iki sene sÜrmÜ§ ve muuzıım bir servete mal olmuıtur• 

Baş ro1de : BAXTE ~ 
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l' Cl:aıı • :1.· 

· .ncnan ~·fnlU - Melckzad ~'tnlU (Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur) 

( ERKBK - KIZ ) - Nmnara 51 -

Merakla yataktan foırOadım 

Dışarıdan odaya 
ışık tutuluyordu 

IVleseleyi sonradan anladım ve 
Qardiyanlann b'r cürmü meşhut 
tertip etmiş olduklarını öQrendirn 

~ ~ kirnsem yok .• Ailem Amasyada.. rendiğim bu ıatın bu sert ifadesi asabımı 
le enı. Orada istemediğim b:r adamla ev- bozmuştu. Fakat sakin göründüm ve sa 

l'ldırnıe'ı.. · k. d' hu:a. : ıstediler ~ Kaçtım.. Sonra, ın ceva~ ve~ ~m: .. . 
§:- '· 

3
• b.ır adamla Us; s~ne beraber ya- - Amırlerınız musaade ettıler. Bu-

da ..,,. Bır gUn beni bırakıp gıtti.. On • ranın yıllarca ylik,ü olmıyacağım .• Ya-
dü;t~onra, açlık ylizünden fena yola rından &onra çıkıyorum. 
tc rn.. Sokaklar-da dolaşmıya ve her Bu arrada yanımıza gardiyan kadın 
tc c~ını bir başka erkeğin koynunda geldi. Ba§ gardiyana bir şeyleı söyledi. 
ıu!~~~Ye başladım .• Bir gün Divany<r Çekilip gitti .. 
lll .. , an aşağıya in:yordum. Yanıma, bir Benim baş gardiyanla bu şekilde ko-
"ı:tcpr k · · d k ~trıi 1 sokuldu. Konuşmıya başladık. nuşmam, end.sın en şef atle muame-

ta b aldı, pansiyonuna götürcü .. Son- le görmed:klerini söyliyen mahkumları 
tillı ana: "Rakı i!ier misin?,, dedi .. "İçe- memnun etmişti ve bana daha iyi mua-

,, dcdı'..... ''ö ı · 1 t · ba la Rla d lcl'p ..... y eyse sen otur ben gı- me e e mıye ş mı;J r ı. 

c~:~ı alıp geleyim •• dedi. Maamafih o günümü gene büyük bir 
Ustu' ti, O gidince ben de karyolasının üzüntü içinde geçirdim. Bu teessürümü 
ıar, ildeki güzel b:r örtüyU, yatak çar- gören mahkumlar beni mümkün merte-
..,.c~~ atıp kaçtrm .. Beni "polise haber be eğlendirmeğe çah9tılar ve bir çok 

l3oış .. Yakaladılar ve mahkôm oldum. oyunlar yaptılar. 
fr.itıd Ynundaki küçücük torbasını açtı. Gece on ik:de yatağıma girdim. Fa-
ra1c: en bir kağıt çıkarttı. Bana uzata- ~at bir türlü uyuyamıyoııdum. Kafamın 

-13 biıq akrn işte burada suçumun sebe-
)tıa "e ne kadara mahkum olduğumu 

r ... 

tirı~lrp baktım. Bu ula~ bir kSğrt Uze
llla~tıtılrnış ve hapisaneden verilmiı 
~t bir c~tvcldi .• 

bit İt'iıdını ıade ettim. Kesesine büyük 
...... ·:ayJa yerleştirirken: 

~ilclll·!tc, dodi, k,aç aydır buradayım.. 
....._ ~ do!duruyorum .• 
, li~ltı ~ana burada kim bakıyor?. 

la~ . ~ç kımse .• Burada bazı mahkfun
l'ı;-c. 1ı1ni görüyorum. Onlar ~ bana 
l~t. ~k ve arada sırada da cigara verir-

' ~tncğimizi hapisane verir. 
......_ 'l':~~k. burada ekmek verirler. 

~it. n bıı &ıze de her giın tayin çıka
'cııtı e olur, siz de tayininizi bana ver

\ ~·ı • 
.. "'ar 

l\cn:ı· ı_nası bana dokunmuştu. 
hif l.ra 

1•ıne bir cigara, cüzdanımdan 
...... . Çıkarıp verdı.m: 
O :~Yınirn de senin olsun dedim •• 

., ' "'&a . c tıga ra ıle parayı k.apu gıbi aldı 

.,.. ray h 1rıç ,t k ı emen yaktı. Sonra ıe 
ba~ır,. 0

§arak odadan fırladı ve bağıra 
....._ "'aşa~ıya koştu· 

o ~akın b' · • otlan ır hram var .. Bunu bana 
~"YltırıyÇocuğu vereli, bir liram var, diye 

Ordu. 

~ . . ' \:itte · 
l'aq_lt · Yı, gardiyanın serdiği temi% bir 
Sırd· ıçııı;Je ~. " k b' . . 

lılı •• \J ' uuyu ır azap ıçınde ge· 
~babın il~uyamadım.. Ağır bir hasta, 
le b,,_1 

1§1~larını nasıl bir üzüntü 
Ilı' "'~ts b 11lillı e en de aynen böyle bekle-

t) •• 

~ı abahıel'i k' 
P aıağ n ırnse kall~madan da kal-

tc... 1.Va indun' Y" . .. k d "" ou · uzumu yı a ım ve 
•otı aın,.. k 
~ta ita " apandım. Bir saat kadar 
h "alt Pırn vuruldu. İ!ieriye elinde 
~a"- 1 tep · · 
tti -~ iararı sısıyıe ihtiyar hanım girdi. 

~orıa ba a kahvaltı ettirıtli. O giın be
~dal>'c hseye çıkarttılar. Bana bir 
ı1ı ııcıa Otu getirdiler, gardiyanların ya
,. .~. eıı tarak rnabkumlan ıcy.e ba9la-
"'I bi •ırada 
~· t hanı yanıma birisi geldi .. Be-

ı. liıı a nun gôrınck istediğini ıo)le
n~ llnerndi. 

~... kuru ye . 
ıı .aUı l._ nııı ve para getirmişti. a 1 • l\ldın ağı 
~b. l't bakıı ~ ıyordu. Gardiyan, ba-
•tı 1.it l:un :lıı;ını, merak etmemesini ni tıabahı . . , 
ile ;>erek eyın cvımde olac;:ihmı 

lh anne-· t 1 . . ,. 
>tr..._'ttesi . .: .. ı ese lı cdıyordu. An-
Ot ,tlt 'Yrı1:Unu, gene geleceğini söyli· 

~C!llttı. ı. Ben de dönüp eski yerime 
h 11,ti 
"'tı· ltkasınd 

\t 1
• :>'aıı a, resmi gardiyan el-

~ t\c ben .'ca Ve Yüzünden bir hayli 

· ~eni ;~eln bir adam önümde dur
} ' Sen ,>'_ c bir süzerek: 
·~o nıçın b" 1 

t ~~lltt oy e erkek elbisesi gi-
ıı • l3u d 
~ Çtltarta ra a bu elbiseyi giyemez 
a,ta.rd'taksın !. dedi. 

ifan ld 0 uğunu sonraıdan öğ 

içinde beliren binbir düşünce ile aağa 
sola dönerken karanlık odamın birden
bire dıpndan gelen bir ışıkla dolup bo· 
galdığıru gördüm. 

Bu bir iki defa tekrarlandı. Ben bU
yük bir heyecan ve merakla yatağım· 

dan fırlayarak pencereye koştum. Fa
kat pencerelerin camları kireçlenerek 
içer3den dııarısının görülmesine mani 
olunmuştu. Yalnız üst kısım ziya için 
boyanmaıruştı. 

Bir sıçrayışta pencerenin geniş duvarı 

üstüne atladım ve aya~ parmaklarımın 
ucunda yükselerek dışarısını seyrettim. 

Kadınlar kısmına ait olan binanın et
rafı viranelilıti .. Orada iki Uç kişinin 

9urdufunu ve içlerinden birinin bir 
elektrik fenerini fasıla ile pencerelerde 
gezdirdiğini gördüm. 

Hemen atlad.:m. Merakla dışarı fır· 

ladım. Yanımdaki kovuşun kapısını aça

rak içeri girdiğim ıaman garip bir şeyle 
karşıla§tım. Buradu yatan mahkumlar

dan bazılarını ayakta ve ellerinde bir 
iple telişlı bir vaziyette görünce şaşır
dım. Sordum: 

- Ne oluyor? 
Bir kaç kadın t>irden fısıldadı: 

- Sus, sus! 
Odadaki elektriği üç defa yakıp sön

dürdüler ve ondan sonra içlerinden biri 
diğerinin verdiği omuza çıkarak pence· 
renin yukarı kısmlru açtı ve diğer arka
da§ının verdiği ipi aşağı doğru sarlc,ıta
rak bekledi. Biraz sonra ipi acele acele 
yukarı çektiği zaman ipin ucunda ufak 
bir paket vardı. 

Ben hayret ve biraz da korku ile 
onları seyrederken oda kapısı birdenbire 
açıldı ve kadın erkek bir kaç gardiyan 
ve jandarma girere~ bunları ellerindeki 
paketle cürmü~eşhut halinde yakaladı
lar ve alıp götürdüler. 

(Devamı var) 

Kadınlar için model 

Vr7trroıııl<0ı iki.renkli qiizcl bir tol~ 

1 Günün meselesi ı . 
Yerli köseleler niçin eskisi 
kadar sağlam yapılamıyor? 

Buna sebep 
büyük fabrika
laı ın muamele 
vergisi vermek

ten kaçmak 
içın küçülmeğe 
başlamasıdır 
Geçenlerde Kazlıçeşmedeki deri 

fabrikalarını gezerken, muamele ver -
gisi kanununun yeni hükümleri kar • 

şısında, sanayi müesseselerinin bir -
çok mti§killatlarla karşılaşmakta bu
lunduğunu bir kere daha görmüş ol -
dum. Ve o yazımda bu meseleye başka 
bir sefer temas edeceğimi bildirmiş -

tim. Aradan geçen günler zarfında 
muhtelif yerlerde, bilhassa deri sana-

yiiyle uğra.şanlar arasında tetkikat 
yaptım, bazı açıkgözlerin gerek dev -
let, gerek nanıuskar tüccarlar için 
çok zararlı olan hareketlerini öğren • 
dim. 

Bütün bunları aşağıda srrahyacn • 
ğım. Böylece mnli kanunlarımız Uzc. 

rinde yapılacak tadiUitln uğraşan he· 

yetin bu noktalar tiz.erine nazarı dik
katini cc!betmek isterim. 

• • • • 
Muamele vergisi kanunu mucibince, 

sınai rnUesseseler, imalatlarının satış 

kıymetleri üzerinden yüzde on nispe

tinde muamele vergisine tabidirler. 

Ancak kanun bazı küçük sanat erba

bını himaye ,kastiyle muafiyetler va
zetmiştir. 

Mesela (bazı snnat erbabı müstes
na) 5 beygir kuvvei muharrike ve 

günde (10) amele ile çalışan sınat mu 
csseseler vergiden muaf tutulmuştur. 

Fakat her devirde fırsatlardan istifa
deye çalışan bazı açık gözler, kanu -
nun rnahza küçük sanayi erbabını hi
maye kastiyle vazolunan bu muafiye

tini suıistimal etmeye başlamışlardır. 
Bakınız nasıl? 

Mesel!, eskiden kocnman bir fabri
ka olan bir müessese, imalatını ve 

makinelerini biribirine mücavir veya J 
çok yakın dört beş atölyeye tevzi e
diyor. Her atölye için işin sahibi sı

fatiyle birisi kendi namına maliye -
den unvan tezkeresi alıyor ve böyle

ce atölyelerdeki kuvvei muharrike 
hakıkaten (5) beygir kuvvetini ve iş
çi miktarı da. (10) adedini tecavüz et
miyor, hakikat halde ise (30) beygir 
kuvvetiyle ve yirmi beş otuz amele i

le çalıı:an ve muamele vergisine tabi 
olan bu kabil müesseseler tabiatiyle 
işin hilei şcr'iyesi yilzUnden ve sanki 
ayrı a)TI imalathnnclermiş gibi ver -
giden muaf kalıyorlar. 

Bu vaziyet e\n.·elô. hazinenin aley • 
hine oluyor, göz önilnde milyonlarca 

liralık vergi kaçakçılığı yapılıyor. 
Sonra da, kanun çerçevesi içinde çalı
şan ve işin hilei şeriyesine kaçmıyan 
namusk5.r fabrikatörler, bu gayrimeş 
ru rekabet karşısında çok fena bir 
vaziyete dU§iiyorlar. Çünkü: 
Beş beygirlik fabrikalarla büyilk 

fabrikalar arasında bir kilo köselede 

tak~iben (25) kuruş fiat farkı var • 
dır. Bee beygirlik fabrikalar, on beş 
kuruş istihlak vergisi vermedikleri 
gibi ytizde on muamele vergisi de ver
memektedirler. Kösele ağır bir mal 
olduğundan kjloda 1eğil 25 kuruş, iki 
kuruşun bile büyük bir rol oymyaca
ğı şüphesizdir. İ§te bu vaziyet kar • 
şısında, rekabetin kabil olmadığını 

anlıyan bütün büyük fabrikalar, mil
essese?erini iain hilei şeriyesine sa· 
parak küçUltmeye başlamaktadrr. Me
sela geçen sene Ycdikulede beş bey
girle jşliyen ancak iki kösele fabrika-

Biiyiik sanayi -nıilesscselerinıi::den 
birinin içi 

YaOO§ yava.1 küçiilmeye ba§lıyan 
tczgtilı l.ard.an biri 

sı varken bu sene bunların adedi yir
mi beşi bulmuştur. 

Böyle bir va1jyet, memleket sana
yii hcsnbma da bir nevi gerileme ha
reketi olmaktadır. 

Japdalı bilgiler 
, ..... _... .............. ... 
'( anıKlara karşı 1 
Yanıklarda en ziyade ehemmiyet ve

rilecek şey yaranın derinliğidir. Geniı

liğinin ehemmiyeti yoktur. Eğer bir ka

za, veya dikkatsizlik neticesi bir yeriniz 

yan'dı nu, teUişa düşmeyiniz. Şu dedik· 

]erimizi yapmıya d~kat ediniz: 

1 - Yanan yeri, kat'iyyen ate~e yak

laştırmayınız. Gerçe hararet, acıyı biraz; 

teskin eder. Fakat bu muvakkattir. Az 

sonra, daha fazla ağmr. 

2 - Yarayı su ile yıkamayınız. 

3 - Merhem veya antiseptik mayiler 

sürmeyiniz. Bunlar yarayı tahriş eder, 

ağrıyı arttırır. 

4 -Kabarcık varsa, bunlan makasla 

veya iğne uciyle açmayınız. Yarayı tel

vis edersiniz. 

Yalnız hava aldırmayınız. tık yapa· 

cağınız §ey, buna meydan vermemek

tir. Bunun için yaranın üzerine isterli

ze edilm:ı zeytinyağı veyahut vazelin 

sürünüz, fakat yavaş yavaş ve yarayı 

acıtmamak şartiyle. Sonra üzerine ister• 

tize cdilmiı gaz bezi, onun üstüne de 

parr.u'k. koyunuz ve çok sıkmıyarak sa-

Fabrikalann küçülmeye başlama • 
sındaki en mühim mahzur ise şudur: 

Küçük fabrikalann sermayeleri az 
olduğundan ellerindeki malı mecburen 
seri surette debağlnmaktadırlar. Bu 
şekilde yapılmı§, yani havuzlarda u
zun zaman yatırılmamış bir kösele de 
sağlam ve iyi olamıyor. 

Diğer taraftan bir köselenin muhte
lif tezgahlarda iyi bir şekilde hazır· 
lanması ise beş beygirlik bir kuvvet
le ka.bil değildir. Yalmz iyi bir silin· 
dir (UtU makinesi) 10-15 beygir kuv· 
vetindc bir motörle çalışır. 

Bütün bu vaziyetler kar§ısmda, bü
yilk fabrikalar da, ellerindeki kösele
lerl yani yUz binlrece lira sermayeyi 
uzun müddet havmda bckletememeli 
zaruretinde kalmaktadırlar. Ve niha
yet yerli köseleler, giln geçtikçe daha. 
dayanıksız bir surette yapılmaktadır. 

İşte i3in esası bu nok-taya daya
nınca, memleket fÇinde ftwıli bir kö
sele sarfiyatı başlamakta ve bu ,.&zi. 
yet halkın zararına olduğu gibi, mem· 
leketin de zararına oluyor. Çünkü, 
esasen hariçten getirdiğimiz ham kö
sele miktarı mütemadiyen artmaktn
dır. Su yüzden memleket dışına daha 
fazla döviz çıkarmak icab ediyor ki, 
bu işin en mühim tarafıdır. 

Köselecilerin fikrine göre, bu vazi· 
yetin önilne geçmek için yapılacak en 
kestirme hareket, muamele \'e istih

lak vergilerini kaldırmaktır. Ancak 
böyle bir vaziyet, hazineye mühim 
miktarda zarar verecektir ki, bunu da 

deriler gUmrUkten çıkarken, bir rU • 
sum alınarak karşılamak pek kolay o
lacaktır. 

HABERCi 

ıslak kunduraları 
nasıl kurutmalı? 
Yağmurlu ve karlı havalarda kundu

ralar ıslanır. Bunların için • .cak yulaf 
koymalıdır. Yulaf rütubeti çeker, ve a· 
yakkaplarmı çabuk kurutur. 

Kuruyan ayakkaplarının derilerini 
yumuıatma~ için Üzerlerine ketcnyağr 
silrmelidir. Aşağıdaki formül ce iyidir: 

250 gram Ketenyağı, 60 eram içyağı, 
66 gram Sanbalmumu. 

Bunlan, çinko bir kaba koyunuz ve 
ateşte eritiniz. Sonra 15 gram tereben
tin ruhu damlatınız. Ve SJcak sıcak 

kunruralann üzerine sürüniiz. 

18,30 p!Cıkla dans ınu'iikisi, 18,!5 Eminö 
nü hıılkcvl neşriyat kolu namına Nusret 
Snfa. 19 Neblloğlu İsmail Hakkı rcfnkn· 
tile. 10,50 Konfcrnns: EmlnönO halkevl 
sosyal yardım şubesi namına doktor Ktı
zım Nuri İt"soren (Güneş ve sağlık), l9,55 
Borsa haberleri, 20 K15sik Türk musikisi: 
Okuyan Nuri Halil, Keman Reşat, Kemençe 
Kemnl ~iyazi, Tanbur Dürn1 Turan, Ko
nun Vecihe, Nisfiyc Sn]{ıhaddin, Gandan, 
Ut, Sedat, 20,30 da Hn"n raporu 
20,33 Ömer Rıza tarafından arapçn 
söylev, 20,45 Vedia Rıza tarafından Türk 
musiki~i. 21,ı5 orke~trn, 22,15 njans haber 
teri, 22,30 pltıkl:ı sololar, opera YC oocret 
parçaları, 22,50 son haberler TC erfe!:J aü
nün programı, 23 son. 
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----~~~~===-==~==~======~~~====--=-=---~~~-==-======~~~~~;;;;;;;;~~;;;;~======:~~~====~~==~~~======:='.========r========~ 1 Fikir va sanal devlet yardımına muhtaç mı ? 1 
Esaslı bir himaye 

şarttır 
Su himaye, sanatkarı besıemeğe 
olduğu kadar onun yetişmesine 

de matuf olmalldır 
Sanatkaı ı anlıgan ve korugan bir 
nesil, bir mün11vver ziimı e yetiş
liı mek yollaı ını da aıamalıyız 
Het;keıtraş Züh.- bir "Leonar,. J belki bir nesil sonra 

ta ile kcnU§Uyo - verebileceğiz. 
ruz. Şu kadar ki; göreceğimiz himaye, 

Zülı:tü Mürid bugünkil seviyeye nazaran eserleri -
oğlu, ilk bakı§ta, mizi muhakkak yükseltecektir. A:r. ve 
hiç mevzula mu - ya çok. ÇünkU o zaman mevzuumuz.. 
nasebcti yok gibi la meşgul olabileceğiz. 
görünen bir hikd· Bugün benim günde Uç saat çalışa-
yeye başladı. cak vaktim yok. Halbuki uykumda 

- G~nler d e bile 5uur altım eserimle meşgul ol -
elime geçen bir I malıdır. 
kitap Mikel Anj -

ın hnyatından ve onun Sixtine'in ta-
vanım nasıl yapt:Jğından bahsediyor
du. Blr'kaç cümleyle hulasa edeyim: 

Bu sözleri bakımından, hcy~ltra§a 1 
~ Devomı 11 lnctde 
Zahir Srtkı GOVEM 

-- - -

Hollanda • Yugoslavya 
Yunanistan 

Atletizm 
karşılnşmalaı ı 

&lkanlarm en iyi atletlerine malik 
olan Yunanlılar, önümüzdeki mevsi
min atletizm. müsabakalarına zengin 
bir programla başlıyacaklardır. 

Yunanistan atletizm federasyonu 
ilkbaharda yn.pılıı.cak olan senenin ilk 
büyük karşılnşması için Hollandalıla· 
n ve Yugoslavları Atinaya davet et
miştir. 

Düzeltme 
DünkU spor sayf alarmıızm boks 

maçlarından bahseden krsmmda tbra
hirnle Muzaffer arasındaki maçı anla
tan yazının birkaç satırı tertip hat.ası 
olarak Yorga - Kiryako nıaçına ka • 
nşmıştır. Okuyuculanmızdan ö~Ur di
leriz. 

Papa, sanatkarın itizarına rağmen 
ısrarda devam ettiğinden İ§e b~lı -
yor. Uzun müddet çalışarak meydana 
getirdiği tavan motiflerinin gayet kU
çWc kaldığını gören Mikel Anj, fırsatı 
ganimet bilerek yeniden bu işi başa
ramıyacağmdan dem vuruyorsa da, 
Papayı fikrinden vazgeçiremiyor. .t -
kinci tecrübede tavan olduğu gibi ye
re iniyor. Nıhayet, Papanın göster
diği büyül: itinıad kaI'§ısında Mikel 
Anj sekiz sene mlinz.eviyane çalı~ -
mak suretiyle bir 68hcser ortaya ko

Dell lbrahDm samtYJır 
auuycır R 

veır~ısn 

yuyor ••• 
Bu misali himayenin müspet tesiri

ni göstermesi itibariyle mühim buldu-
ğum için anlattım. Gerçi Mikel Anj 
nasıl olsa sanat kudretini bir gUn 
gösterecekti. Lakin gördüğü himaye 
ve ısrardır ki, o günü en erken hudut
lann içinde tahakkuk ettirdi. Ben bir 
sanatkann himaye görmesine bu iti
barla taraftarım.1i!tzde bu kadar ge
niş planda bir himayeyi ise ancak 
devlet yapabilir. 

Bakın, Mikel Anj on tlç yaşmday
ken Gir.lnndacyonun atölyesine girdi, 
Uç sene sonra buradan çıktı. Zama -
nınm en bilyük heykeltraşı Bartolo
minin atölyesine girdi. On dokuz ya
şında buradan çıktı ve derhal Medi -
sislerin himayesine mazhar oldu. İki 
büyUk Ustadm elinden geçtikten son
ra, Floransa gibi bir yerde elbette 28 
yaşında David'i verecekti. 

Bu da, söylediğim gibi, himayenin 
iyi çalışmış bir sanatkar üzerindeki 
ta'cili tesirini gösterir. 

Bire gelince, hiçbir sanat terbiyesi 
alıpadık. Nihayet müze diye gördüğU
müz yegane müessese askeri mllzcdir 
ve oraya da Bizansm mahud zincirini 
görmeye giderdik. Bir tesadüf eseri 
olarak ekseriya 18 yaşında akademi
ye girmiş bulunuyoruz. Dört beş ee -
nemiz burada geçer. Şans yardım e
derse A vrupaya gidenlerimiz bulunur. 
BÜ da, 25 ila 30 undan sonra. Bir 
mllddet orada ne yapacağımızı şaşır
mış bir halde didiniriz. Çünkü yok
tan çoğa dalıvermişizdir. İki Uç sene 
sonra. bire "gel!" derler, geliriz. Son
ra? .. Sonrası bu. Bu adam artık unu· 
tulmustur. Bunların içinde karnını 
doyurmak kaygusile sanatla alakasını 
kesenler de \'ar. Bu vaziyette bizim 
78 yaşında Davidin onda birini ver -
memfre imkin var mı? .• 

Hulasa edelim, evvela esa.Slı bir hi
maye ııarttır. Bu himaye sanatkarı 
beslemeye olduğu kadar onun yeti~ -
mcsine de matuf olmalıdır. Yani iyi 
bir sanat seviyesi elde edebilmek için 
evvela sanatkd.rla meşgul olmak, onu 
yetiştirmek ve onun eseriyle meşgul 

olmasını temin etmek icab eder. Mese· 
la sanatkfır karnını doyurmak için 
eserinden veyn sanntmdan yıllarca ay
n kalmamalıdır. Bunlar, devletten 
görUlecek himayenin tezahür cephele
ridir. 

Sonra, asla ümid edilmesin ki, gö
receğimiz himaye ile birer deha kesi
leceğiz. Bunu kimse ummasın. Biz hi
maye görllr de sistemli bir şekilde e· 
ser vermeye başlnrsak, arkamızdan 

gelenler ayni eartlarla ilerlerlerse 

SULT.:l~ İbrahim, Osman oğulla-/ veren bir yumuşaklık arasında ka
ruım tahtına oturduğu zaman, dınlar .• Çttı•km, şulı, kıvrak knhka

aklı ha!;iında blr insan de,rildi. Daha hah bir sürü cariye, gözde •• Ve nra
y1rnıt dUrt yaşında bir geııç olması- larında bunlorm cazibeı-lle t-;arhoş 
na raj;rınen zckA mu,·azenc~b:Uğlnc bh' insan: Sultan Jbrahlın! .• 
uğramıştı: }{açıktı, zırzoptu. Hemen emretti: 

Cülü una krular geçirdlği bayat, - Snray baştan başa samurln. d(). 
bir cehennem azabından baı.;ka bir şen in! •• 
şey değildi. Her saat. her ' dakika Oylo de oldu. Kendisi de ertesi 
tehlikeye maruzdu: Ölüm tehlikesi- gUnU omurdan birkaç elbise yapbr
ne! •• 

DördUncU Murııt, ona bir gUn rnhnt 
nete aldıruınmışh. Hayatını karde
şinin zulnıllnden kurtııra<:ak hiçbir 
ktnvet yok-ıu. Anası Kösem sultan 
bile, İbrahim hakkında, öteki oğlu
na bir şey söylemiyor, sahabet edc
mJ~·ordu. 

Taht4 Qtnrunca;; 
- :EihnmdülllUUı Yara\Jbl ki ablttt 

znıti bu nıalmnıa !Ayık gördün? dedi. 
İbrahlmtn etrafını, esmer, sarışın, 

kumral, ve hepsi blriblrinden güzel 
cariyelerle çepeçevre SLtrnn, anası 
ırn em sultan<Jı. Yeni padişah keıı· 
dini ZC\'kc, eğlenceye o kadar kap
tırmıştı ki, dc,·Jct Jşlerllo ıığrnşmağa 
\'tıklt bulnınıyordıı. Onun ycgftnc 
düşllnccsl şuydu: 

){Adın! 

Zaman geldi J.."f, saraydaki cariyc
Jerclcn, kndınlnrdıın, güzdelcrden 
bıknr gibi oldu. Yeni yeni ze,·k ,.o 
haz ,·csileleı·i aramak aı-ı:usu, bir 
,·olkan gilıl kalbinde tutuştu. Ken<U 
kendine: 

- J{adıntlan alınacak haz, Yücnthı 
uygun olmalıdır. Muhakkak ld, \ii
cutıu ka<lın, daha :ziyade "vafüll 
ZO\'ktir!., 

nedi. nu kararla emretti: 
- f.,taııbuhın en ,ı,man kadınım 

bulun, getirin! 
Arandı, tnrnndı, soruldu, ı:tonışto

nılctu, bttttln mahallelerde araştırma 
Jar yııpıldı. Nihayet biri sa~lık ver
di: 

- Fnlan yerde matlüba mm·afık 
bir Ermeni k.ldını ,·arclır. 

Ermeni kadını, hakikaten dcdlklo 
r1 ı;clbl trl yarı ki\p ı:lb! bir şeydi. Deli 
1brnhJml o lmdar mcmnmı etti ki, 
kcncUsfnc $ttm eyaletini Ihsan etti. 

Dell İbrahlmlo kn<lm dUşkUnJU® 
kadar, içkiye <lo rn<>clublyct1 vardı. 
lrı' geceleri sarayın yalılızlarla sus 
m. hohln.rla döşenmiş, ışıktnn ptrıl
(lll"ll pnrlıı'.\'ftn salonlannda fçkl 111of
rala1'1 kunılur, srumı ve güzel sesin 
ahenldcM arnsmcla kendini hllme~in 
t'Cye kadar lçor, sonra rastgele bir 
kadmm lımcn?!ımla ~;ızarnk, horul bo 
rul nykn çekerdi • 

Sıız el:'!l('nr<'lcrl, yazm c::aravtn balı 
-:esinde yamhl", ırlizel t-;tıklycler, pn
c'lfc::1tha. kadPh knif"h lrlcl ımnaTlnr<lı. 
Zevkli, ll(•c;ell, fhtlraqh bir nk~am. 
f c::rct Alc-mİne EvUpJU Voyvod~ kızı 
da fc;tlralc etti. Voyvoda kızı denin 
mcc::Jmr fRlcıfnTrn'lnndı. Hor zaman 
fllf\rn•·a gl<ler. cuıltnnlnt-m, ('L\rf~·elt'

l'ln fnllnTınl\ hR~ıır, tath tatlı mnı;;nl
lnı• söyler, herkcc:ı onu zc\•Jdc dinler
di. 

O $!f'l<'O ele mac::ahna ba~Jndı: 
- Evvel znmnn !cfn11 .... kallmı· qo. 

man l(ln,fo,. Dede tcl!Al lkPn, horoz 
hl'rhcr iken. h<!n anamın kal'Jlmcla 
lkt>n, hir nnt'lf ... ah varmış. cs,·aplnn. 
cınraqnrn clö<: ... ınel"rl, ~·nc:tıklnı'l, pcr 
do1n1"'f. h"'fl ~ınnnr<lonrnıc:: .. 

Mı>cınl th"""'"'' .... 7.f'\·ld•ı"' ,.,lftf. n;~ 
71\t\iln ;i'llin•l" hir fıl"'ın ranlnnclı. Pcr 
cfo1Prf tlnynrlnrı. mlnilPrlcrl yalntz 
r;;onıur<lnn bir kö~r,, gljzlcro c:ııcnlclık 

dı, ıırknc:ıın" giydi. Elbl~cwrhı dUğ· 
mclı:ıri kllnıllcn clmastnndı. 

Sefih ,·e mocnnn, az zamanda sa
mur hııstnhğına tutuldn. Sarayın 
<lnntrlarımı \'nrıncaya kodar samor
lıı siic;lc<ll. 

Deli İbrahim zcl'klcrine, lhtlrasla
rmn sarft>tmck Uzcı·c öteden beriden 
para lsteme~c boşladı. l\lcvcnt Ter· 
gncr yeti ml)'OrmnŞ gibi, bir do 0 sa 
mur TCr~isf., lhda~ etti. 

A nndolu beylerbeyi Deniş Meh
met paşa, pn<lişaha on bin kuruşluk 
hediye gönderdi. DcU İbrahim mem· 
mm olnuuh. O para Jc;tfror<ln. ~feh
mct pn-:;nya h:ıbcr yolladı: 

- YJrmi bin knrn5 nakit yolla!'lmt 
l\Jehmct pn~I\ teklife kızdı. Anado

hula Beşir pnşa ilo birleşti, isyana 
hnzırJnmh, hu, padişahın kulağına 
gitti, huylandı, hemen '">irmi bin 
kuruc;;nnftettl (!)., (tO:>O) 

Padişoh, içki sofra.,m<lan, kadın 
ıncrllsindeıı hazan ayrılır, İstanbul 
soknklnrmda, kilh tahtnravanla, kAlı 
atla gezer, dolaşır<lı. Böyle gezin· 
tiler sıra~mdn, birlmç kere önüne 
araba çıktı. Pndloı;;ahm en çok kızdığı 
~eylcrden hlrl, ntJa tahtara;çanla ge
zerken, önüne nraboların çıkmasıy
dı. Bunun füıUnc geçilmesi için ~ad
razarn Salih pnşayıı şu cnırl verdi: 

- Şehre arabalar gelme in. Tek 
bir ldşi şehJrdo arabaya blnme«in .• 
f.,tantıul lçlnclc bir tek araba bile 
görmek 1 tenıcm. Tez bu işin hak· 
kmcln.n gelesin!.. (167!) 

O tnrlhten Uiharcn, f ı;tnnhulda 
klnı~l" arah:ıya binemez oldn. Yalnız 
dell İbrahim gezeblll:·orclu. Bu emir· 
'len ~onrn, f.(eno bir ~iin önilno araba . 
çıktr. Hiddetlcn<11. Demek \'crdl~l 
emir icra ohınmamışb. Buna sebeb 
de ~ndraznmch. Kurdukça kızdı, hld· 
detlendi, kc)pilrdil: emretti: 

- Veziri ça(rtnn ! 
Salih paşa bulnn<ln, ata atladı, 

-:ınnr :ı~ncrn<la Cinci hocnnm C\'inclo 
bulunan naflfşnhm yanma gfttt. Pa
di~nh hl<ldctlc haykırdı: 

- Arabaların ~chlrde dolaşma mı 
yasak etmiştim, neden bn emrim tu· 
t1tlmmlı, ben pııitfşah değil miyim? 
nortmı mcl'nnu ! .. 

Snllh nnqn. ~·all'nNlr, yakardı, n~· 
Jnch. Fatcııt dlnllyen kim! De11 İb
rahim mlltc-mndlyen haA-ırıyordu: 

- Daha. fazlo c;(h·letmcyin, tezJ>o
ğun! .. 

Padtoııahm mni~·<-tlndekiler, hoca
nm ~T'lmfo fücve, bcri'.'·e ko,.t11lar, 
pn~a,·ı lml".'lna'-: irin ur~nn ııibl, tp 
Jrlhl bir şey nrnihlnr. stiirUntlr<l" h(iç. 
fo bir şev yoktu. Uolnplnn altüst et
ıile1·, nnflle, no ip, ne urgan bulun-
clu. • 

XlhR\'Pt hfrl nktl <'tti: 
- .~şor.."'a kuyndn ip 't"nr<lır. onu 

çıknı•ın, gctll·fn •• 
l\•1,mnnn inlnt c:~Hrt1fler, ilmik 

'.""n•1ftln .... ı;sırlrn·,nm Snlth paşnnm 

ho,·n•mn tn'ktılın•, ornrıktn, padlşa· 

hm hnznrun•la ho~ıtnlar •• 
Hiiseyin Rü.ştü Tırpan 

Tokyo Olimpiyadları 
Misilsiz bir spor tezahüratı oıacaKI 

1940 da Tokyoda yapılmur mukar· Fakat ihtilafın pek yakında bitnı~ 
rer 12 inci olimpiyat oyunları hakkın- ve uzak §arkta yeniden sulhlln ~ 
da, haftalardanberi, biribirlerine ta - sil muhtemeldir. Maamafih, her §1'1 

mamiyle zrd şayialar dolaşmaktadır. rağmen, Japonya elinden geldiği ~f 
Japon amiralı ve dahiliye nazırı Su- dar gelecek olimpiyatlara hazır~ 

etsugu'nun beyaz ırka meydan okuyan ma.kta<lrr. Japonyada şimdiye ıcacW 
son beyanatı Avrupa ve Amerikada mesela ilmi kongreler gibi, birçok ı:ıef 
bilyUk bir heyecan ve infial uyar.dır- nelmilel toplantılar yapı1mJ§S3 dl 
dığı ve bu ytlmen, Tokyo olimpiyatla- 1940 olimpiyatları, dünya mikyasıııd' 
rma da boykot ilan edileceği şayiala- ilk beynelmilel temas olacaktır. 
n çıktığı halde, sal!hiyettar birçok "Japonya bu büyük tezahüratın~ 
kimseler bu §8.yiaları tekzip eder ma- parlak olmasını ve milletler arasındl 
hiyette beyanatlarda bulunmuşlardır. ki dostluğwı inkişafına hizmet etıılt 

Ezcilmle Amerika olimpiyat komi - sini istiyor. Bunun için de, büyük {~ 
tesi reisi Brundage, bundan bir hafta dakarlıklar yaparak hümmalı bir fsJ 
evvel gazetecilere verdiği bir beyanat- liyetle çalışıyor. Ümid ederim ki, }.' 
ta 1040 olimpiyatlarının Tokyoda ya- merika da, 1940 olimpiyatlarının 'pıt 
pılması icab ettiğini ve başka bir yer- lak bir muvaffakıyet kazanması ~ 
de yapılamıyacağım söylemiştir. elinden geldiği kadnr bize mUznh 
Diğer taraftan, bazı milli olimpiyat edecektir.,, af~ 

komiteleri de, doğrudan doğruyn. Tok- Sumnnm, uzak şarktaki ihtil U$ 
yo ollmpiyatlannı tertip eden komite- pek yakında bitmesi temennisi, be!l 
ye milracaat etmişler ve h&ZII'lıklara tahakkuk etmekten uzak görünıne~ 
bUyük bir faaliyetle devam edileceği dir; buna rağmen Amerika oJinıpi~~ 
cevabını almıalardır. komitesi reisinin beyanatı, ıntil~ 

devamı takdirinde bile Amerikalıl _.t' 
Esasen bundan bir ay evvel, Tokyo Tokyo olimpiyatlarına iştirak ed~ 

olimplyatlannm, günü günUne mufas- lerini göstermektedir. ~t· 
sal programı da neşredilmi§t.ir. Fransaya gelince, Fransız oliJJlj. 

Bundan ba§ka, Japon olimpiyat ko- yat komitesi reisi Armand Mass i" 
mitesi de son propaganda bülteninde, hUkfunetten, Tokyo olimpiyatların& ıılf 
halihazırdaki vaziyete temas etmekte tirak edilip edilmiyeceği hakkında ~ 
v,e Amerikadaki Japon elçiliği mUste- karar verilmesini istemişse de, be!l 
şan Su.rna'ruıı. "American Athletic bir cevap alamamıştrr. ~ 
Union,, un Bostandaki son umumi top- Maamafih. Fransız hfikfunetb' d 
lantısmda verdiği beyanatı kaydet- müspet bir karar vereceği, ve ~, 
me!.-tedir. lngiltercnin i§tira.k hususundaki ~ 

Bu Japon diplomatı, Tokyo olimpi- ran takip edeceği, en kuvvetli bit 
yatlarına iştirak lehinde söz söylemiş timal olarak telakld edilmektedir· f 
ve şöyle demiştir: Bu vaziyet dahilinde, Tokyo oli~.ır 

"Japonya ile Çin arasındaki hali- yatlarının boykot edilmiyeceğine iPI" 
hazırdaki ihtil8.f mucibi teessllrdUr. mak ltı.zımdrr. ~ 

hnzır bulunanlar, Avusturya nıttll: 
kımmm ne hartkulMe blr oyuıı rf" 
kardığını ve futboJdekt tngl1h Pwcır 
tlJlnl ne mUthls bir tehlikeye so 
ğunu hlUft. unutamamışlardır. 

Sinde/ar 
-3-

1\lacarlstanla yapılacak maçın arife 
sinde. efk!lrı umumlyenin bu talebi
ne boyun eğdi. 
Matbmımn sa vesin rle 

Bakın, hltdlse nasıl cereyan etmiş
ti: 

Yiynnanın en tanınmış futbol mu
harrirleri, bir toplantı nefceslnde, 
el ele yUrUmeğe karar vererek müş
tereken en kuvetll bir Avusturya 

ı mlllf takımı teşkil etmişlerdi. Bun
dan sonra. doğruca Hu"1;0 Metalin yn
nma giderek ona kısaca şöyle demlş
lerdlr: "lşte Macarlara Jiarşı oyna
yacak olan Avusturya mlllt takımı,, 
bu cihet, meşhur tek seçicinin hoşu
na gitti ve esasen teşkll edllebllecek 
en kuvvetli takımın, hnklkaten ken
dl~lnc gösterilen bu takım olduğunu 
anlayarak. gazetecilerin teklifini 
kabul etti. 
VunderlPnm 

Meşhur "Vunderteam,, şüphesiz, 
fşte bu hfHtfse münasebetfle doğmuş
tu. Takım şöyle teşkil edllmlştl: 

Hlden - Halner, Blum - ?ılock, 
Smfstık. Gall - Zfschek, Gscbvelld, 
Slndelar, Schnll, Vögl. 

Tam beş sene mUddetle, Vttnder
tenm., 11\kııbı verilmiş olan bu harl
kull\cle Avusturya mlllt takrmı zafer 
den zafere koştu ve, en ezici farklar 
la, eski rakipleri olan Macaristan, 
Almanya, ltalya mllU takımlarını 
yenerek Vina~·a futbolUnUn Av
rupanın en JctizeJ futbolU olduğunu 
kabul ettirdi ve anrak bir tek sayı 
farkfl'3 tn~lllz mlllt takrmma yenll
df.Stamforcl v Brfdgede, görUlmemfş 
bir sejircl kalabalığı önUncla yapıl
mış ohın. bu bUytlk futbol maçında. 

' 

130,000 liralık bir teklU ~' 
"Asrın maçı,, addedilen bu b •' 

maç "Vunderteam,,a o zamana 11ıt 
dar hlcblr takıma nasip olmrY'~ııdt' 
muvaffaklyet kazandırmışsa, S 111tl' 
Jara. da, en glizel oyunlarından 1ıt 
sini oynamak suretlle, İngiliz b~ştl'' 
nı hayran etmek fırsatını ,·erJll ııtı1 

Fflhnkfka, Londrn stadının l1l gtol 
sisi lı;lnde, bir hayalet gl)Jgcs~ıe~ 
ko~nrak. nra sıra, GoodalJe, ıJ!O' 
klnskopclnn müteşekkil tnglllı s~ 
da raa hattını gUIUnç vazlyetıereı ,.1 
kan "Slndl.,nln uzun siluetini pe 
kimse unutmuştur. ftl~ 

tnglltcrentn en ly:l lkt ınUd8 ,.ıı~ 
Adeta ı;;rlclırttığı içindir ki, Arsc:e!J&l 
menocerl Şapmnn Sfndclara 0 ooO 
klUbUne almak için AustrlaYR ~ jıfl' 
lngllfz lirası yani 130.000 'filr tııtı-' 
sı teklif etmiştir. Fakat bu işin ı ~~ 
kukuna mani teşkil eden bfrçc;,,,.._ 
bcbler vardı. Evvclft., tngmere l' tı~~ 
nezaretinin alAkadarlarla yaPt\~11eV 
anlnşma üzerine, 1ngilterede e eJ~ 
profesyoneller kabul edl1Ill0~el"" 
Jer; saniyen "Sindi,, dUnyaYl 
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lcr Vlyanadan ayrılmak ısteıne 
34 vaşınıt ra~men ,cıııt' 

Yukarıda da dediğimiz 'f ,.,aıf' 
Slndelarrn otuz dört yaşı 'f,.d"
"Vunderteam,.dak1 takım arJc 1 fıl~ 
larr çoktan beri. artı}{ A vustur:dıJ~1 
bolünde mühim bir rol oynatn1 ı•'»· n halde Slndclnr, bugün dab ı fJ 
mış olduğu beynelmtıeı bil~,ıııl~ 
retlne zerre kadar halel ge ııı ı ~ 
cek oyunlar oynamakta de'f• sO'',, 
yor. Eski ant manevraları 'fe ısı""' 
mevcut olmamakla beraber. 011ıı11~ 
cim hattını sevk , ve idare b 11ıç d' 
dakl bUytlk lmkfınlarındaıı (ltCıt 
şey kaybetmemiştir, çOnltO 0 ·,11 tıy 
dundan ziyade kafaslle oyn:[ıı ~ 
futbolcudur. Mlllf takrmın .,ııt 
kemiği olan Slndelar, uıPl 
beynelmilel maç yapmıştır·~ " 
Vıytmamn futbol 9ihirb81~1 ~ıı 

Slndelar, ticarete başJalll ııı•~
Kramponlu ayakkabJnrını t:tııt· 1ı çıknrmnğa hiç de niyeti yo , 1,, 0 ıl' 
kü Viynnanın "futbol slhlrbf'cfıfc.14r 
bu harlkul!le oyuncu, bdl!\ 6,ııll 1~ 
rJ hayretlPr !~inde bırıı.k~11r t•;ııt 
vam etmektedir ve ~ün kil Pl e1' tı~ 
da onun yerini doldurabllectı:ıı1' 
ta muhacim, henüz A'V11~1ot• 
futbol ufuklarında görUDtn (SO~~ 

Not: Gelecek yazımda ~:.r;'7 
en bllyiik oyuncusu Sa.r09.,..... 
tını oku~acaksmız.. 



=--- 25 fKfNCtKANUN - 1938 RABER - 1'~m pottaaı 1 

Para aşıkı harısıer 

~ff) Heykelin kolundan 
Annabella, Jorj San'ı 

canlandıracak 
a tın dökülüyor 1 

2abıta memurlart, maıaı Goldenbergin tahta baca(iında 
bir düQmeye bastılar : 

Bir B~r kapak açıldı ve güztane binlik dolar çıktı 
ı çok kımseler vardu ki servetleri- de bulunan kanatları açık kocaman bir 

Güzel Fransız yıldızı bir haftada 
Hollvudu teshir etmişi 

Sinema payitahtının en bllyUk sah
ne vazilerlnden birisi: e, zcng' l"kl . 

bırak ın 1 enle başkalarını hayrette eaykuıun önünden geçerken gözlerinin 
1-rını ~k, b~şkalarının dikkat nazar - gayri ihtiyari o tarafa döndülünil bia-

- Annabella bir peridir. Bir hafta 
da Holivudu, yalnız Hollvudu değil 
bütlln dünyayı teshir etti, hayran bı
raktı. Bu az bir şey değildir •. 

D uzerlenne çekmek isterler. Sonra scdcr. Bir gün merakla bayı.-.••u mua-
,.ene bir kl . . .. ..., 
•tt .. ço ar~ vardır kı zahıren ser- yene eder. Ne görse befenirıinU? Bay-
dil ~ıbı gibi görünürler, yahut ta ken- kuıun göv'deıi elmu, inci dolu .. 

Diyor. Annabella; Kaltfornla kıyı
larında Şarl Buvaye tle beraber 
(Kervan) filmini çevirdiği sıralarda 
Loreta Yung'la tanıştı. Aralarında 
pek samimi dostluk husule geldi. 
Bundan başka, sadeliği, tevazuu \"8 

bilhassa samimiyeti ile blltün yıldız
lara kendini sevdirdi. Hepsinin sev
gisini, saygısını kazandı. 

Cttni Öyl ·· , le . b e gostermıye çalışırlar. Ust-
da7 aş~a~ .?'untazamdır. Pantalonlan 
~.:a ~:uıu, potinleri daima boyalıdır. 
,.. at, şoyle bir ceplerini kan•tırırsamz 
~ctcl'k :ı- ' ı bulamazsınız. 
ler~nra, bunların aksi bir çok kimse
•iıtilc~ vardır ki daima parasızlı:\tan, iş
;_ en, yoksulluktan bahsederler da-
-ıa ağı · 
1@.o. , arlar, şunun ve bunun yardrm1le 
-~1rıırıer H lb . . lltın}a · a uki bunların kc~erlen 

•ardı doludur. Bankada cari hesapları 
r. 

ÇUJt ~Çenlerde, Ferte Goşerdede kü
c~t ır lokantaya fakir bir adam müra
e~ eder, bir taı çorba ile bir parça 
lh._.elc ister ve geceyi samanlıkta geçir
--qllle '?'l •• Sa usaadc olunması için yalvarır. 
tioıaohkta ölen zengin ı 

dcıı u, Yaşlı ve p~ bitkin, pek sefil, ciı<i
bi i,•cınacak bir adamdı. Lokanta sahi-

tediğ" 
~ttna ı çorbayı verir, samanlıkta 
t<ırn:ı sına da müsaade etmekte mahzur 
'~z. Şiddetli bir soğuk vardır. Sa
f~i .. ~~ pek soğuktur. Sabahleyin, 

....._ 01u bulurlar .• 
. ....._ lavaııı adamı •. 

c\aıilr, ~~YaJta pek müşkül §ey! .. Kimse
'°llta b 1 tiyarlik .. Sefalet.. Ne olacak 

..... "-· ..,erle 
'~ r. Tabii zabıtaya, zabıta do'k,to
~ 'd bcr verilir. Az sonra doktor, fa-
~·- a~ı . \.~dtıı ınuayene eder. ihtıyann koy· 
~~at' 1 s.ooo frank ile bif deste de 
~Çıkar. Bunların hepsi .S0.000 

lta fazla._ 
liııı O da, Dijon kilisesini ziyaret etti
lı,ı~ ~an gördüğüm ihtiyar dilenciyi 
tltq e~ut:ınıam, kapıdan gireceğim sı
lıtıı de nı uzatmış, aadaka istemişti. 
~ bjdd so santim vermiştim. Bunu ba
~fu ~CtJc iade etmiş, bir franktan a-
1i. l:>.ıe a~ kabul etmediğini süylemiş
tlı~~la ~ının bu halini biraz garip bul-
tııı1 raber a . . • fra k • rzusunu yerme getır-
~ 'li:.rıe n. 1 vermiştim. 
ttı~ ttı aı &ünü bunu tanrdıl~knma an
'() tarnan: 

~tef daima .. 1 
~ af\ bir oy e yapar .. Hele seyyah-

~r,11 franktan aşağı almaz. Çok 
" Yard 

l ~em· ır. . 
ti\ 1tlerd· 
•· Cj~ .. 1 .. 1• Bir ka!i sene sonra bu di-
~tı o duğu .. k l tı altı nu ve ulübcsinde, ya-
l:t.lttııı doa~da ıoo bin frank bulundu-

•rırndan birisi haber venniı
~lı 

~ı.. l\Jar1 h 
~ ttleıı , ayırseverleri sadaka ver-
~Ct '°iutrn k · · ~il • iht' a ıçın yazmıyorum. 

)j '1ıloı_ 'Yacı olmıyanlara sadaka ve-
11 ~ak, ih · 

~it 'efaıctıe . . tiyacı olanlara verme-
' ttuı1cu rını. arttırmaktan daha iyi
ı~ ... ~Ctıet hakıkaten ihtiyacı olanları 

., t e Ve , 
\ eftı' Yardıma muhtaç bulunan 

ıı .. , ct~ck pek .. .. ttr -~rdan . guçtur. 
"ıı.ıltcc,~cr· hır çoklarının az ve çok 

~. l vardır K a·1 · • · en ı erıne sor-

\ıı~ ~•et, ek 
lı~ bir lruıu:ek alacak, giyinecek, kü-
"tıt t tene di~e o~uracak param var. 
~ Par&ttı enrnıye mecburum. Ev-
1..t l>l 1 Barfed" b. · ~ tartı ·P ıtınnemck, son-

" oldug-un h' . b u ıss~ttırmemek 
l,ı,'"erıcr 
~:ııtı · liakık 
tilctı;L.0 ltad aten bu adamlar para-
-~ ar · 1 lııı~ er:llden gız i saklarlar ki ancak 
~ I' l>••a i sonra meydana çıkar. 
~ htl'ilrtir §ıkı haris1erdir. Zevkleri 
''t)~elirı ~ektir . 

titıı~.. kolundan dökiilen 

'ı1tlt''ıt YU 
\dt iltıditi t. Yılın sonlarında Romada 
~~ t>uı,;1 •dlı ihtiyar bir antikacı 
~· ~htı:ında bir çok antika hey • 
~ll)Otd ttar altın ve gümüş eşya 

' ~,· ~una rağmen daima pa
h. tiL , !Stzl'k 
.. ~ CSld·· ı ten şikayet ederdi. 

bir 
1
q· Varisleri dükkanda para 
ey bulamadılar. F:ıkat, ihti-

yarın zengin olduğunu, mutlaka parası 
bulunduğunu ve bir yere sakladığını 

zannederek, dükkanı altüst ettiler, ara
dılar .. Beyhude .. 

Nihay~t, dükJs~nı boşaltmaya karar 
verdiler. Eşyaları taşımıya başladılar • 
Hamallardan biris~ büyücek bronz bir 
heykeli çıkarırken kapıya çarptı, kolu 
kırıldı, bir şangırtı koptu, heykelin ko
lunUrı sarı sarı liralar dökillmeğe bat
lad1. Meğer hasis ihtiyar, paralarını 

heykelin içerisine dolduruyormuı .• Çı
kan paralar, tamam 600 bin fr~ tutu
yordu. 

Servet getrren baykuş 
ingilterede genç bir taJebcyc, amca

sından küçük bir evle bazı eıya miraa 
kalır. Para namına bir ıey yok .. Fakat, 
talebe, amcasının çok parası olduğunu 
ve bunu ölmez<len bir kaç ay evvel 
bankadan çektiğini haber alır. Bu para 
ne oldu? Sarf mı etti, yoksa bir yeremi 
verdi? BunlL öğrenmek ister, tahkikata 
başlar. Amcasının son zamanlarda bir 
ço~ büyük kuyumcu dükanlarına girip 
çıktığını, bunlardan çok değerli pırlan
talar, inciler satın aldığını öğrenir. A
caba bunları birine mi hediye etti?. 
Şüphesi hayır! .• Böyle hasis bir adam 
hediye verir mi hiç? .• 

Delikanlr, hususi bir polis ımmuruna 
müracatla evi aratırır. Bir şey bulun
maz. Fakat, evin sofasının bir köıesin-

Tahta bacağın marifeti · 
1929 da, Viyanada, Polonyalı Noe 

Goldenbcrg adlı bir fa~r vardı. Şu· 

nun, bunun yarduniyle ya§ıyordu. A
ra sıra hayır müesseselerine gidiyordu. 

Harp malulü oldu&u için bunlardan mu
avenet görüyordu. Bu adamın bir aya
ğı tahtadandı. Bir gün öldü. Vartova
da ailesine haber verildi. Bunlar, fak
ri hallerinden bahisle gelemiyeceklerini 

yazdılar. Ve Goldenberg'in zengin ol· 
duğunu söyliyerek odasının iyice aran· 
masını rica ettiler. 

Zabıta memurları, Odayı, eıyaları a· 
radılar, bir şey bulamadılar. Polislerden 
birisi, tahta ayaklardan birini eline al-

dı, ve ıözüne bir düğme ilitti. Dilime
ye basınca küçük bir kapak açıldı, içe
ri.sinden yüz tane 1000 lik dolar çıktı .. 

4 bin napolyon alhm ! 
Geçenlerde Franaada, bir antika me

raldıar, imparatorluk devrine ait bir 

çerçeve satın alır, evine götürür. Çer
çevenin ağırlığı dilyc.at nazarını çeker. 

Arkadapndaki tahtayı çıkarır. Ne bulu. 
iyi? Tamam 4 bin Napolyon altınıl. 

·Gene Franaada, ameleler (Kale) de 
bir eıki ev tamir ederlerken duvarın 

içinde bir çekmece bulurlar. Çekmece

_nin içinde (Lui Hardi) zamanına ait 

bir milyon frank kıymetinde altın çıkar. 
Sonra gene, Garende bir amele, top

rağı kazarken, 250 tane altın bulur. 
Bu paraları duvara saklayan, toprağa 

gömen kimbilir hangi hasistir? Varia-

leri JÜphesiz aramıı ve bı.ılamanuılar
dır. 

• • • 

Tamara 
Vera Koren; Tamara filminde 

şimdiye kadar çevirdiği fllmlerln 
hepsinin üstünde bir muvaffaklyet 
göstermiştir. 

Fellks Ganaderanın Jan Dölonoy' 
la birlikte sahneye koyduğu bu mm 
Vera lı;:ln büyük bir muvaffaklyet 
vesilesi olmuştur. 

Gllzel yıldızın VUyam Povelle te· 
vtrdiğl mm tamamlanmış bulunu. 
yor. Bu filmin tık ismi (Jan) idi. 
Blldhare de~lştlrilmlş (Baronun zcv 
cesl ve uşağı) denilmiştir. Baron ro
IUnU Annabe1la, uşak rolünü de Vil
ya m PoYel yapmıştır. ' 

Geı;:en noel gecesi, Hollvudda bu
lunan bütQn Fransızlar Annabella
nın kö§künde toplanmışlardı. Bu zi
yafette Danyel Daryö, Hanrl Dö .. 
küan. Ferman Gravey, Janet Renu
ar, sahne vazilerlnden JUlyen DOYI· 
vlye ve karısı, Mlrel Balen, Jon Lo
der ve daha birçok sine müntesipleri 
ftrdı. 

Annabella, yakında çevrilecek 
(Jorj San) filminde meşhur Fransız 
kadın romancısını temsil edecektir. 
Bu filmde Şarl Buvayenln de rolü 
Tardır. 

Fflmln çenllmeslne ne zaman baş 
tanıtacağı hennz maltım değildir. 
Şimdiki halde sevimli sanatkdr (GU 
zel Hava) ismini verdiği köşkünde 
istirahat etmektedir. 

Marseillaise · Filmi 
hazırlanıyor 

Llz Delamar cidden tamı bir ka
dın! GUzeUf k krallçest, şıklık kra.
llı:est olduğu yetişmiyormuş gibi şlm 
dl de (Fransa kralloesl) oldu. Jan 
Rönuarın idare ettiği (Marselllalse) 
filminde, giyotinle idam olunan 
Fransa kraliçesi Mart Antuvanet ro
lUnü temsil ediyor. Llz Debarnar: 

- Cidden mühim ve gllzel bir rol, 
diyor. Du rolll, Ja Rönuar gibi müs
tesna bir sahne Yaziinın nezareti al 
tında yaptığım için çok memnunum 
ve iftihar duyuyorum .. 

Marselllaise filmi, slnemacıhk A.
lemlnde büyük bir muvaffaklyet te
min edecektir. 

Plyer Lotinin bir 
romanı filme 

çekildi 
Sahne ,·azh Röne Barberl; Pi yer 

Lotlnin (Rnmuntcho) romanından 
alınan filmin birçok sahnelerini, ro
manda tasvir olunan yerlerde, yani 

Fransa - İspanya hududu ya~mmda 
çevirmiştir. 

Bu güzel filmin başlıca sanatkAr
Jarı Madlen Ozeray, Lln Moro, LUI 
Javet, Jak Ervin, Genin ve Pol Kam
bo adlı yeni blr artisttir. 

Röne Barberlnin; bu fllml ~evirir 
ken, kaçakçılann huduttan alkol 
geçirmek için kullandıklan huıusl 
bir tenekeye ihtiyacı oldu. Aradı, 

bütün dOkkft.nlara girdi, çıktı. Fakat, 
bir tUrlO bulamadı. 

Başka bir sahne vazh olB&ydı, her 
hangi bir teneke veya fıçı ne lşl gö
rUr, zahmete girmezdi. Halbuki Rö
ne, mutlaka, Lotlnln taBVlr ettfA1 şe 
kilde bir teneke bulmak istiyordu. 
Nihayet köylfilerden birisi: 

- Gllmrllğe, g1lmrtlk kolculanna 
niçin müracaat etmlyonunuz? dedi. 
lhtımal onlarda vardır •• 

Gümrllkte bir teneke varclt. Bunu 
kıymetli bir hatıra olarak saklıyor
lardı. Bununla beraber, ıanatkAra 

bir cemlle olmak üzere muvakkaten 
vermeğe muvafakat etiller. 

':!abarin deniz ve macera 1'omanı: 65 denize kadar götürmek, herşeyl görmek istiyor .• 
Eğer onu delik deşik etmezsem bana Blak deme
aJnler! 

zörünUn kötü nişancılığı bizim adamlarımızda 
yalnız bir eflence, hakaret duygusu uyandırabtl• 
mlş olduğundan hep bir ağızdan alaylı bir Hal .. 
loa! naraslle karışılk verdller. ~. / . . 1 . " , .. rJ · l . ıı ~/ ~/ :&.--,; t l 

~(ö)ı~cqJlfJ A ıJ 1 n ı 
r azan: Ali Rıza Seyn 

- Şu gemiye dikkat ettiniz mi? Acaba kap
tan ona niçin böyle dikkatle bakıyor? O tekne 
!dl bir postadır. Eğer zırhlıyı geçtikten sonra yo
lumuza dlişerse vay haline! 

Kaptan Blak herifin bu son sözUnll duymuş
tu. Vahşi bir bakışla arkasına dönerek: 

- Evet, dedi. Zırhlıyı geçince elimize düşer
se, başıııa geleni görecektir .. LA.kin aşağıda bi
zim ateşçiler ne halt ediyorlar, vur çıngırağı fay
rap etsinler .. On Uç mil bile yllrümllyoruz .. 

Gitgide öbilr gemlcller de kaptanın asabiye
tini, tcll'tşını anlamışlardı, aşağıda toplanmışlar 
ona korka korka bakıyorlardı. Kaptan bir şey 
söylemeden dolaşıyor, yabancı gemiye bakıyor. 
gemimizin yolu azaldıkça fayrap edilmesi iı;:ln 
kumanda mantve!Asına sarılıyordu. 

BilyUk geminin bizim peşimizden geldlll bel 
il ise de uzun uzadıya dikkatimiz neticesinde bl
.ze yaklaşamamakta olduğunu anlıyorduk. Akşa
ma kndıır ve ilk gece, Ynrcliyasınıla köprü UstUn· 
de kaptan Blakm yanında kaldım. Bu uzun mlld-
det gemi bize yaklaşmamış Jse de ne kadar uğra
şırsak uğraşalım biz de onu geride bırakmamış
tık. Geceleyin birkaç saat uyuyup da sabah açı
lırken tekrar kt\prll llstnne çıktığım vakit, yaban
cı gemi htılA kıç omuzlu~umuzda ve eski uzun
luğunu hozmnksııın geliyor ve hayat saatleri ıa-

YUzündo dUşUnce çizgileri görünen ve uzun 
uyknsuzhık snatlerile rengi solmuş olan Blak de 
dl ki: 

- Oynadığı oyunu aolayıyorum. Bizi açık 

. . . . • • • • • • • 
Bu tuhaf. nzocu kofma ve kaçma Uç gUn Ye 

üçüncü geceye kadar ınrdll ve üçUncn gece bayağı 
başımın üzerinde· patlayan bir topun uğultusu ile 
uyandım.Çabucak gUverteye sıçrayınca gözlerim, 
sancak baş omuzluğumuzda iki mtl kadar uzak 
bir noktadan gelen bllytlk, şiddetli ,bir ışık tufa
iu içinde kamaştı. )'irmt dört saattenberl atlan
tik okyanusuna çıkmış bulunduğumuzdan en son 
ra adsız zırhhmızla karşılaştığımıza şüphem kal 
madı. Bunda biraz şüphem bile olsaydı bizim 
gemicilerin gösterdiği delice sevinç o şUpheyl 
giderecekti. Gflvertede delice bir coşkunluk gö
rünllyordu. Yüksek kahkahaların ve şimdi biz-
den ancak bir mil ileride görünen İngiliz kruva
zörüne karşı savrulan küfürlerle tehditlerin ara
sında kaptan Blakın sesi işitildi: 

- Sandalları mayna ediniz! 
Vaziyete bakılırsa, lngflls kruvazöründen 

daha bir mermi atılmadan biz kuvvetli kalemiz 
olan adsız zırhlıya atlamağı başaracaktık. Eğer 

. tnglllz harp gemisi hemen oldtığumuz kflçük va
pura hllcum etseydi iş daha kolay olur, daha kı· 
sa valdtte daha tehlikesiz kurtulurdum. LA.kin ne 
gariptir ki. ben de vaziyetin verdiği coşkunluğa 
kapılmıştım ve benim de korsan gemicilerle be
raber lhtlyarsız Hurra! diye haykırdığımı hatır
lıyorum!.. 

Tam bu sıradn. İngtllz kruvaznrn keskin dlt
lerlnl gösterdi: 

Baş tarafından bir ateş pOSkUrerek mermi 
başımızın üstünden ıslık çala çala geçti. Kruva-
zör kUı;:ilk gemide olanların adsız zırhlıya geç
mesini menetmek istiyordu. L&kln tndıtz kruva 

İkinci bir merminin grandi dJreflnl parçalama 
sı da korsanlan eğlenceden vazgeçlrmemlŞtl. 
Ancak gemide top olmadığı gibi adsız zırhlı d& 
lngiltze ateş edemiyordu; çünkü gemimiz bizim 
21rhlı ile kruvazörün tam ortasında bulunmak
ta idi. 

On beş kadar gemlcl sandallardan birine 
gtrdller, kaptan Blak ne ben de bir sandala at
layarak vapurdan ayrıldık. Şimdi ıırhlımızdan 
ancak dörtte bir mil uzakta idik, ilkin bu kısa 
yol ölüm tehllkeslle doluydu. Bir gemiden biraz 
açılınca, bizi mümkünse düşmana göstermemek 
için adsız zırhlı elektrik proJektör11nD birdenbire 
kapattı. O zaman lngtllz kruvazörll ışığını aça· 
rak sandalı aydınlık içinde bıraktı, ve bizi biri· 
biri ardına attığı mermilerle takibe başladı. Bu 
mermtlerden biri sekiz gemici taşıyan sandala 
vurmuş, sekiz kişiden ancak ikisi kurtulup Ote
lrtler sandal ile beraber parçalanmıştı. 

Kaptan Biat öfkesinden çıldırmış glbl zırh
lıya doğru yumruğunu sallayarak haykırdı: 

- Ateş! Ateş! Senem herifler, hAIA ne du
ruyorsunuz .• 

o bu sözleri söylerken sağ kalan iki gemici
yi çekip bizim sandala aldık. Arkadan gelen bir 
mermi yanımıza düşüp hepimizi sırsıklam etti ve 
ı.andalımızı yan yarıya su doldurduysa da, başka 
zorluğa u~ramadan adsız zırhlının bordasına ye
tiştik; gemlcllerimlz sevinç nArAlarlle iskeleden 
gQverteye fırladılar. 

Korsanlar lçtn şu dakikalar e<>k bllytlk, COk 
parlaktı; uzun takibin tehltkelerlnden kurtul
muşlar, şlmcH blltUn dU~manlarını yılmadan karşı 
lıyacakları kaleler!_ne ~etltlP. durmuşlardı! 

,(D~~), 
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Başvekilin gazeteci
lerle hasbihali 

W"" B:ı.starafı ı incide 
nu tayin vazifesini size bırakıyorum. lJn
zideki tecrübelerim hana şu knnnati ''er
mişlir ki, gazeteciler bu itimada l:i)·ıklır
l:ır.,, 

~ayatı ucuzlatmak 

cari ıınl:ışmonın da bahsi gcC'lf. Anlaşma
)a alt miııakcrelere Antoncscu hükümetl 
ınmanınıla bıışl:ınınıştır. Fakat yeni hükti 
met iş haşınn seçtikten sonra da ayni dost 
luk ruhu milz:ıkerelere lıAkim kalmıştır. 
Bu s:ıycdc biz benzin ve petrolümüzü llo
man~ :ı da p:ımuk ve pirincini dö,-lz sarfı· 
na lüzııın olmadan tedarik imkAnını Lul
maktndır. Türk par:ısının eskiden yükı;ek 
p:ıta diye ı:ı~nif edilmesi ihracatımızın 

yolunu kestilli holde şimdi bu engel orta
dan kalkmıştır. 

Mukaddeme olarak süy1encn bu kısa hi
tabeden sonnı, her g:ızcteci tarafından 
muhtelif memleket meselelerine dair sual
ler sorulmuş ve ilk olarak hayat ııahalılı~ı 
meselesine temas edilmiştir. Baş\'ekilin 
verdiği izahata gore hükQınet hayatı ucuz 
J:ıtmak ve bu işi bir programa bnğlayıırak 
ilml es:ıslar üzerinden çalışmak kararını 
almış ve muhtelif tedbirlere baş vurulmuş-

ifrat siyasi cereyanlar 

tur. _ f 
Şimdiki halde ucuzlı.lk için ilk plAna a

lınmış olan maddeler, ekmek, et, hez ve !dil 
gibi zaruri ihtiyaçları karşılayan madde
lerdir. 

Ekmek fiyatlarını ucuzl:ıtmak için alına
cak tedbirler, Zinınt hanknsının tatbik et
mekte olduğu muHin bir eşi olncaktır. 

Bu hususta lıazırlanacak kanunla Kle~lr
men]etin beledi:) eye dc\·ri düşünülmekte
dir. 

lstanbuldakl de~lrmenler ihtiyaçtan faz
ladır. Buııl:ırdnn en iyileri 1stanbuldıı lıı· 
rakıl:ıcnk ,.e fazlnsı Anadolunıın muhtelif 
yerlerine nakleflilecektir. Nakil işinde 

yapılncnk mnsrnflan hükClmet ödiyecek
tir. Ilımdan sonra fırınlar da ıslah edile· 
cek, hu~dayı silodan olarak ekmek halinde 
veren fırınlar ynpılncaktır. Bu fınnlar iki 
nevi ekmek çıkarncak ve fiyatlan muayyen 
ol:ıcnktır. France!A gibi lüks ekmeklerin 
fmnli ve fiyatı serbest olacaktır. 

Hükumet el ilzerinde yapılacak ten;llA
tın 10 deıtil, 14 kuruş olabileceği kana
atindedir. Etin ucuzlaması için hayvanlan 
fsUhsal mıntakalıırıncla keserek so#uk ha
va tesisatlı \'npurl:ırla dl~er istihlôk mın
ta!rnl:ınna göndermek düşünfilmcktedir. 
Bu iş itin koyunu hol vllllyellerde büyük 
ve fenni mezb:ıhalnr yapıl:ıc.ıktır. Alman
yayn Jsm:ırJ:ınmış oları vapurlar arasında 
so~ıık ha,·n tcsls~llı olanlar da vardır. 
Dunl:ır geldikten sonra et daha ziyade u
cuzlıı.racnk ve vnııurl:ır her seferinde 500 , 
Jıeslk koyun getireceklerdir. 

IJ:ıyatı ucuzlntmak için e<ıaslı tetkikler 
l'apılm:ıktadır. Hıı iş için A"Vnıpadnn mü· 
lch·ı~"ı sl:ır da ~ llrtllecek, istihsal ve is
tilıhik lrnbiliycthtri, maliyet riyatları tes
bit edildikten so~tt llmt bir metoıl dahilin 
de ucuzluk lml.:;'\:ılcırının tatbikine ba~la· 
nac:ıktır. 

SQt Ye bilhass:ı su meseleleri de ilk hal
ledilece~ işler arasındadır. Alınacak müs
Jıct tedbırler, hu l~lere kökünden çare 
ol:ıc:ıktır. Bugün mahdut miktarda adam
ların, halkın ihtiyaç maddeleri üzerinden 
haddinden yOksck kftrlar temin ellikleri 
hakkında hhler eksik değildir. 

Ana va tana gelecek Türkler 
. Il:ışvekil, Butg:ırlstnn Türkleri hakkın
C!a ortaya atılan bir bahis üzerine şunları 
ıö.rlcmiştlr: 

"-:- A~ırlcırca sflren imparatorlıı~n nü
fu~ ışlerı b:ıkımınr!nn tnriht tnsriyesi ere 
bl:im neslin ornuzlarına knlmıştır. Bütnn 
Turklerln biran e\·"Vcl anayurda kavuşma-
s~n~ candan isteriz. Ne çnre ki, her mUha
cırın nakli ve memlekette müstahsil bir 
hııle konulması muayyen bir paraya muh
taçtır. Ynlnız nulıtarislandan ıtelehllecek 
muhacirleri 600.000 diye kabul ederse'k 
bu Jşln nckadar büyük para fedakArlıkJn
rıno lüzu~ ~österdi~I derhal anJıışılır. 
Du para elımızde ols:.ı hile kMi dc~ildir. 
Ç~nkfl Jskı'\n işleri tecrübeli unsurların ra
alıyetine ihtiyaç gösterir. Bunların mfktarı 
dn mahduttur. 

Yugoslavya hükl'tmetinin de oradaki mu
bacJrler hakkında tekllrterl ''ardır. Bunla
n da tetkik ediyoruz. l\fuhaeirlt'r me~elesl 
hakkında umuf!ll bir progrpm hazırlamak 
tnn ve yapıl:ıcak şi lmklln "Ve "Vasıtalara 
göre senelere taksim etmekten ba,ka çare 
)'oktur. 

Harici meseleler 
. Musahabe harici meselelere intikal e
C!lnce, başla tabii Hatay davamız geldi. 
Bu hususta ı;:crek başvekil ,.e gerekse da
hiliye vekili lıakl:mndnn ltllin bir de\'Je
tin nazırl:lrı sıfotile konaşlul:ır. Her ikisi 
de Fra~!lanın bu işte hüsnn niyeti olduğıı
knnaatındc ve Surlyenin de Türkiye ile 
hnkikJ bir dostluk kurmok lemayülünda ol
dultun:ı emindiler. Fnkot buna rağm~n Ha
taydaki müstemlekeci zihniyetli Fransız 

memurlarının Milletler cemiyeti ıınlnşmnsı 
nıı aykırı h:ırekellerıle bulun<luklarına da
ir sofrJda lıım lıir kann:ıt varJı. 

Konuşmalar neticesinde varılan kanııat 
şudur: 

Söz, Lir aralık dün:,-adaki ifrat siyası ce 
re.ranl:ıra intikal etti. 
Bn~vekılin ve dahiliye vekflinin bu cere· 

yanlara karşı bizim nzlyetiml:z hak· 
kındnkl ı;özteri şö) le hülasa edilebilir: 

- Türkiye herkesle dosttur n herkes· 
le dMt kalmak hter. Fakat biz mukaddera
lıınııa hrikim olmnk kararında musırrız. 
r.idec<'ğimlz yolda lnın bir istiklı\l ile ha
reket erleriz. Kendimize mahsus siyası ide· 
allerimiz vardır. Hiçbir siyası fikir cere· 
yanının ith:ıliil eşyası gibi memleketimize 
girmesine rnzı değiliz. Kendi yolumuzu, 
kendi ihli)·nç ,.e ideallerimize göre tanzim 
edcri1~ Hiı;blr zanınn, başka bir devletin 
yedc~lndc yürümek ihtlmaUnl akta selir
mlyoruz. 

Tiirkiyede ynlıudl veya. buna benzer bir 
eknlll)etlcr meselesi yoktur. nu gibi fiklr
lerjıı harici bir tabiye şeklinde memlekete 
sokulınasınıı razı değiliz. • 

Türk kanunlarının bu gibi hususlarda 
müshet \'C sarih lı~küınleri vardır. Türki
yede yalnu: kanunlar hakimdir. Kanunla
rın icabı her işte yerine)ıelirilir. 

lktısadt meseleler • 
BaşveklJ bunu müteakip .iktisadi mese

lelere dair şunlnrı söylemiştir: 
"- nazı lnr;:iliz maliyeci ve ikti!t.'llçılnrı 

bizi 7İ:)'nret etliler. Bizim de banka direk· 
törlerimlz bu ziyaretleri iade edecekler ve 
dostça temaslarda bulunııcaklnrdır. Bu zl
yııret esnasında müzakere eıiilet'ek mfispet 
bir mesele yoktur. Mesele karşılıklı tanış
mayı llerletmekıen ibarettir. İngil!ere ile 
dostluğumuz çok samimidir. Hnrptenberl 
hiçbir zamıın lıugünkQ ~mlmi:ı,·ct dereee
gjne varmamış bulundu~nu söylemek ca
izdir.,. 

Du heyetJerin gidip gelmesinden bir Is· 
tikraz yapılacağı hakkında bazı .şayialar 
dönmektedir. Hükt'.'ımet şimdiki holde höy
le bir vaziyetten mnstaAnidir. Ancak ha· 
riçteıı marlenlerimizl işletmek ve sınat 
teşckkiiller kurmnk için sermaye getirecek 
olan müesseselerin taleblerile karşılaşıla
cak olursa bu reddedilmiyehillr. 

• Ce161 Daynr borsanın nakli hakkında da 
şö)·le demiştir: 

"- htanlıul borsasında yotnn sermaye 
150 bin lirnyı geçmez. Mnhdut mlklorda 
lnsnnlar bu bor'iada rol oynar. Kendi isti· 
fndeleri nnmına yapmıya temayül ettikleri 
iş, haksız bir bedbinlik veya nikbinlik gös 
tererck hors.-ıdn sunt harekeller yapmak 
,.c tn~:.;-rur sahiplerinin 1ararınn olarak 
klirlar lemin etmektir. Yapılan işleri olup 
lılltikten sonra duyunca ter.ssür duyuyor
dıık. nu gibi oyunlar, müspet i~ler ara~ın
da rlikl,ntimizi i'gnl ediyordu. Borsayı An
kara:ı,•a nakletmeyi memleketin mail iti
barına ve tasarruf sahiplerine alt menfa· 
ntlcrin icabına daha uygun bulduk.,, 

Posta telgraf sandıklan 
Postn tuarnıf sandıklarından her taraf

ta, lıllhııssa hayat şartları bize yakın olnn 
"B:ılkon memleketlerinde çok iyi neticeler 
olınmı~tır. nu soyede bankaların faaliyeti 
haricinde kolan lıircok küçük t:ısarruflar 
bir arayn birikmiştir. 

Nnrıa \•ekülell, bu meseleyi tetkik etmek 
le meşguldür. Yalnız mesele, bu iş için 
icap eden unsurları bulmaktan ibarettir. 

Bu artıda döviz meselesine de temas e
dilmiştir. 

.Memleketle döviz lcnyn:ıkları artmakta 
Jakat ihtlyaclar da a)•nl nisbetle çoğalmak 
tadır. Yeni moden faaliyetleri döviz 
menbaların ı çoltaltncaktır. Bulgar da~ında 
eMe edilecek altın ve 1tümüş para karşılı
~ını ıırltırmok üzere Merkez bankasına 
\•eritecektir. 

Turizm 
Topl:ınmıının yapılıtığı otel münasebeli

le süz turizm islerine intikal etmı,ıır. 
Bu hususta Celı\l Bayar ve Şüktfi Kaya 

hükumetin düşüncesini şu ııözlerle hülba 
etmişlerdir: 

"-Turizm bir memleket tein en lıürük 
döviz kaynaklarından biridir. Fakat bi?:, 
şim<lilik h:ıriçten turist celbi diye hayal-

lere kapılmak tarafları de.ltillz. Anc'k da
hili turlznıi kuvvetlendirmek niyetindeyiz. 
Bu sahada inkişaf hasıl olunca ihtimal ki, 
Mısır, Suriye, lrak, Iran gibi memleketler
den \'e Bnlknn konışulatımızdan turist tıel· 
mlye hoşlar. Umumi turizm hareketine an· 
cak ondıın sonra sıra gelebilir.,, 

Marmara 
havzası 

Turizm mıotakası 
haline getiriliyor 
Hükümet, Marmara havzasının ttı

rizm. mmtakası haline gelmesi için 
bir program hazırlamıştır. 

llk iş olarak Bursanın iman işi ele 
alınacaktır. Beş sene sürecek bir faa· 
liyet için hazırlanan planlar, Anka -
raya gönderilmiştir. Tasdik işi biter 
bitmez faaliyete geçilecektir. 

Plana göre, Bursa yolları tamamen 
asfalta çcvrilecekJ yeni caddeler açı • 
lacaktır. Bu işi için belediye bütçe
sinden yarım, vilayet bütçesinden de 
bir milyon lira ayrılmıştır. 

Uludağ, bir k.13 sporlan merkezi o
lacaktır. Dağda oteller yapılacak, 350 
bin lira sarfiyle 20 kilometre uzunlu
ğunda elektrikle işliyen ve dağın te
pesine çıka.n bir havai hat tesis edi· 
lecektir. 

36 kilometre olan Bursa • Mudan
ya yolu 363 bin liraya. ihale edilmiş
tir. Burası asfalt ve 6 metro geniş
likte olacaktır. Önümüzdeki yaz yolun 
yarısından fazlası bitmiş olacaktır. 

Çekirgede halen 53 yerde bulunan 
banyo sulan birleştirilerek, yapıla -
cak olan biri 300, diğeri de 500 oda
lı iki büyük otele taksim edilecektir. 

Bursa. Yalova yolu da asfalta çev

rilecektir. 
Uludağdaki bir tepeye otomatik bir 

sığınak inşa edilmiştir. Buraya gele
cek olanlar btr deliğe atacaklan mu
ayyen para mukabilinde §eker, kahve, 
çay ve diğer yiyecekleri alabilecekler
dir. Kulilbcde bekçi yoktur. 

• lSVlÇRE FEDERAi, meclisinin İsviç
re franırını yeniden düşürmek tasav,•unın 
do bulunduğuna dair gazetelerin t>'irinde 
bir malmle çıkmıştı. ?.lali.ye nazırı mnka· 
lenin snlılbi aleyhine dava açmıştır. 

• lSVEC :MEBUSAN meclisinde, bütiln 
muhalif partiler mensupları müşterek bir 
kanun tck1ifinde bulunmuşlardır. Bütün 
Skandinavya memleketleri arasında daha 
sıkı bir teşriki mesaiyi istihdaf eden ka· 
nun teklifi dört noktayı ihtiva etmekle· 
dir, 

• CEBELOTTARIK'dan bildirildilline 
göre, iki milyon lngiliz lir:ısı kıymetinde 
Çin gilmüş parasını hamil olan Rampura 
\'npuru Cebclüıtarıka gelmiştir. Bu para 
J.ondr:ıya günclerilıncktcdir. Kimin hesa
bına gilti~i belli deljildir. 

• ASKEil XAKLET.:\IEKTE olan bir 
kamyonet, Fransada Besançon • Versoul 
şimendifer hattınıu köprüsüne çarparak 
hattın üstüne düşmüştür. Kamyonette bu
lunan 12 kişiden S i ölmüş, b i yaralan· 
mıştır. 

• SOVYETLER B1RL1G1'nin konsolosluk 
mfüınvotı talebleri üzerine şimdiye kadar 
konsolosluk vazife~ini gören Moskovada· 
ki lngiliz elçiliğinin, bu vazifeyi artık ifa 
etmemesine karar verilmiştir. Sovyeller 
HirllAlnde lngillerenin yalnız Leningradda 
ki konsolosluğu ibka edllmi,tir. 

• ROınNYA dışbakanı Mü:esko, Cote 
d'Azurde küçük bir müddet için istirahat 
etmekte olon Leh horiciye nnzıl".ı Beckl zi
yaret etmiştir. lki bakıın uzun müddet gö
rüşmüşler "Ve sonra Beck bir öğle ziyafeti 
vermiştir. 

• SOVYET hfikClmeti r.eningraddaki Fin 
IAndiyo kon:o;olostuAunun kapatılmasını ri
ca etmiştir. Duna mukabil Sovyet BirliAi 
ve Vibordgakl konsoloshanıısini kapata
caktır. 

• NORMANDlE vapuru yakında büyük 
bir seyahate çıkacaktır. Brezilyalılar da 
nprft-u fUb:ıtın beşinde Nevyorktan Riyo 
dö Janeyroya kadar gitmek üzere kirala
mışlardır. 

• FRANSIZ SOSYALİSTLERİ lideri Dlu 
mun refikası There:o;e Blumun cezaneze 
merasimi dfin Pera • J.nchaise mezorlıAın
da yapılmıştır. Ailenin arzusu üzerine, 
merasime yalnız yakın akrabalar iştirak 
etmiştir. 

• SOVYET JIARICl\'E komiseri J,ltvinof 
Milletler cemiyeti konseyinin yüzüncü ic· 
Hma devresine iştirak etmek üzere Cenev
reye hareket etmi~tir. 

• .MUSOUN'f!'\İN oğlu Druno l\fu~olinl f. 
le Atlanllk tayyarecileri Biseo ve Mosca
tolll, üc tayyare He Roma • Riyo dö Ja
neyro seferine hareket etmişlerdir. Tay· 
yareciler Bone, Elsolea, Dakar ve 1'\ntnl· 
dan ı::cçcceklcrdir. Ye cenup Allanllki sil
rat rekorunu kırmağa çalışacaklardır. -Suriye Ankaraya 

Hatn)•dakl Türkler, Ale\'l ırkdnşl:ırile b~
raber torn bir ekseriyet teşkil ediyorlar. 
Fronsıı memurl:ırınıp Türkler anısına ni
fak !;Okmnk ''C dilter unsurları birJcştlr
mck yolıınrlnkl g:ı>rellerl, nüru lflerinde 
yapıinn oyunı:ır hoşa sideccktır. 

" Otel termal ,, konsolos gönderecek 
Balkan antantı ve Roma ıya 

Hat&l'don sonrn Balkan işlerinden ,.e bir 
kac hııflaya bdar Anknroda toplan:ıcak 

Dalkon konseyinden lıahsedilıli. Bu nrada 
'-----.A!l~~UL.oLLlö...&[,amııda imza edilen son li· 

Knplıcn: 24 (A.A.) - Yalovada nçılnn 1 Şam, 25 (A. A.) _Fransa • Suri-
olelin odı sadece "Otel Termal,, olduğu ye muahedesi ahkimı mucibince Su-
halıie hazı gazeteler bunun sonuna hir de • hUkü t' K h' B wd d' 
Yalo,·a kelimesi ilih"e ederek "Ole! Termal rıye me 1

• a ıre, ag a ve 
Yalova,. yozıyorlnrııa da bu yan!ı~tır, Ole· Atıkı:-raya konsoloslar tayin eyliye-
Un adı "Otel Terınal,,dir. cektir. 

Alnumyada yapılmakta o?an posta gemilerimizden "Traku amıize ftiairi!iıkeff .. 

Otel termalde Atatür'Afiin hmnısi dairesin(fo7d havuz 

ispanya 
BarselonaJ 25 (A. A.) - Havasa

jansının muhabiri bildiriyor: 
Terueli'n etrafında vaziyet değiş

memiştir • .ASiler Altas, de Celadas ve 
M.uleton'a yaptıkla.rx hücumları neti
cesinde ağır zayiata uğramışlardır. 

Cumhuriyet kıt'alan ihtiyat kuvvet • 
lerini muharebeye sokmadan kendi -
terini tepeden tepeye adını adım mU
dafaa etmişlerdir. Şimdi iyi tahkim e
dilmiş mevzilerde bulunmaktadırlar. 

17 sonkanunda yapılan, ikinci mu
kabil taarruz neticesinde frankistle -
rin Teruel'in şimali şarkisindeki ileri 
hareketleri 12 kilometre genişliğinde 
ve 2 kilometre derinliğinde bir arazi 
parçasile tahdid edilmiştir. 

Asiler Alfambra Rio'ya hakim bu • 
lunan tepeleri bir haftada zaptetmiş • 
)erdir. Bu arazinin işgali cumhuriyet
çilerin müdafaa mevzilerini tehlikeye 
koymaktadır. 

Muletona. yerleştirilmiş olan fran -
kist topçu kuvvetleri fimali §arkiden 
Temele giden ve Alfambra Rio sahi
lini takip eden yolu bombardıman et
mektedirler. Fakat nehrin karşı sahi· 
!indeki cumhuriyetçiler daha yüksek 
tepelerde bulunmakta ve buradan Te
ruel'in şimali şarkt methalini müda • 
f aa ve Concud'un irtibat noktasını a
teşleri altında bulundurmaktadırlar. 

Fransada bombalanan köy 
Perpignan, 2 4(A. A.) - İspanya

da Franko tayyare kuvvetlerinin bom· 
bardımanına uğrıyan Puigcerda şeh • 
rinin Fransız Bourgmadame köyUne 
iltica eden ahalisi arasında heyecan 
bUtün şiddetiyle devam etmektedir. 

Bourgladame komiserliği, akşam 
üstü mültecilerin hududdan öbür ta
rafa geçirilmesi için 18.zııngelen bütiin 
tertibatı almışsa da bunların ekserisi 
imtina etmişler ve 400 kişi geceyi ga
rajlarda ve ambarlarda yatarak ge • 
çirmişlc.rdir. Yaralılar, Escaldes sa -
natoryomu hasta bakıcı hemşireleri 
tarafından tedaVi edilmişlerdir. Yara
lı bir kadının bacağı kesilmiş ve ka -
dın bu sebepten gece ölmliştür. 
Fransada mermiler ve bombalar, hiç 
bir hasarı mucib olmamıştır. 

Fransanm şarki Pirene pre!esiJ 
Bourgmadamo'a gelmiştir. 

Fransanm protestosu 
Paris, 24 ( A. A.) - Puigcerda 'nın 

ast tayyareleri tarafından bombardı • 
manım, Fransız hUkumeti Sala.man -
ka. makamatı nezdinde şiddetle pro
testo etmeye karar vermiştir. Çünkü 
bombardıman esnasında fuıt tayyarele 
ıi Fransrz topraklarının üstünden uç
muşlar ve 10 bomba atmışlardır. 

Salamankanm bombardımam 
Salama.nka, 24 (.!. A.). - Salabi· 

harbi 
yettar mahafilden tebliğ olun<Iu~ 
göre, Salamankanm cumhuriyetçi U1' 
yareler tarafından bombardımanı sı • 
rasmda ölenleri.n sayısı izam editınit' 
tir. Plaza Mayor civarına beş bOJJl~ 
dl.işmü~Ur. Bir ev yıkılmış, sekiı l<j,. 
ölmüş· ve 34 kişi de yaralanmı§tır· U 
tasyon)a, tayyare meydanına ve b ' 
yük otele atılan bombalar da baSs! 
yapmam ıştır. , 

Tasrih olunduğuna göre, diln puı~ 
ccrde'yi ve Port-bou'yu bombardııxt 
eden Franko tayyare filosu, 102 toJI 
J!:Jmba atmıştır. __.,.,,. 

Japonyanın 
sulh te lifleri 
Çinin Tokyo elçfsl 
tarafından Han k oV6 

gUtilrillllyor lc)'o 
Şanghay, 25 (A.A.) - Çinin 'fo 011• 

büyük elçisi yanında Osakaıdaki baŞ~cJIJ' 
solosu ve beş memur, seksen Çinli 0 

..;S' 
"' 1 . '/C gu halde vapurla buraya ge ınıŞ )IJ' 

purd<ın inmeden Honkonga doğrll Y:f 
na devam etmiştir. Oradan fian'lc,eirıiJS 
gidecektfr. Elçinin yanındakiler ~Iç ~ 
yeni Japon sulh tekliflerini haınil 
lunduğunu söylemişlert:iir. ııô'' 

Burada çıkan Suhni Vanpan adı orı'' 
ki Çin gazetesi idarehanesine Na51 ttı<• 
list Çinli tarafından bomba atılıtl' 51ıı• 
t.tç kişi yaralanmıştır. Bunların '~ctı« 
da on yedi yaşında genç bir kıZ ~a 051' 

Tol:yo, 24 (A.A.) - Doınei ı\r bil' 
nın Korede Keijcl::lan haber a]arıı ı1''" ' 
dirdiğine göre, Sovyet ordusuna ıışıl' 
ıup dört zabit iki nefer, 21 J{nıı0" ci""' 
nide Çiençao eyaletinde Hungçıın .• 1et 1 

• j1)1ii 
rında Mançukuo hududunu. ge~ er ~e 
üç yüz metre kadar içeri gırnılşl 50ıır' 
bir petrol menbaını ateşle~ikten 
geri kaçmışlardır. ııt>'W 

Hank,eu, 24 (A.A.) - Çirı ıtl; ""ôV 
rından verilen haberlere göre, 

1 t•i~ 
Çin tayyaresi dün sabah tJhU ııtetı~~ 

'd t \"" 'P' meydanına ve askeri tabşı a arefl 
bir baskın yaparak 8 Japon taff 

tahrip etmişlerdir. . ôi~ 
A Çırı • ııır 

Hankov, 24 ( .A.) - J-1'1 
·ııe>.. ~ 

harbi genenı . T.Janfuchu aleyl11
• iı1 t" 

tün ithamla::: ~>ğru buldıığ'U ıÇ 
rimi Mama mahkum etmiştir• fi'"· 
BUyükadada yB~~ı 

Dün gece yarısı BüyUlcad~J t'~ıt 
doğdu sok:ı.ğında. 52 nunı~ ,ı'lfY/ 
dar l{emalın evinden ynngıtl ,Jt J 
bu evle bitişiğinC!eki Nikoltı~tf~f 
tamamen yanmıştır. .Ada. #" 
yangını daha fazla genişlel!l 
dürmti§tür. 
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Yazan: 1 
Mlhall Zo9çenko 1 ------.. ---....... ____ ______ 

l -Otuz ruble azdır... Ell1 rubleyi Koca 1htikar1 gözilııüzden çıkanrsanız ben sizin i11-
ııizi yaparım. Hazır elimin altında 

ı.: IUDa buna. kollıoUn. dair bir 1 ölU.mtıne yanmağa, kocası için yas çok iyi bir adam da var • 
.__ ~eeeleler halleder)Een, hayat tutmaya bql&IDJI... - Fakat bulduğunuz adam belki 
-lllaOAD ytlrilyor. fnpnlar kendi Dişçi kadmm kocası veremden lSl- mUnevver değildir, belki de bir ha • 
~· bblm kararlan • düğtl için kadm kendisine iyi bakma- maldU'. 
~beklemeden, kendileri tayin edi- ya klll'&r ''ermlg. .. Her gUn aUt alma- - Ne mıtnaseıbet hamal olauıı-
becert· Batıl ihtiUr yapmumı bile ya başlamıe. SUttt getiren aütçU de Herif m.ia gibi bir Elektör - Montör-
-., YQrlar. Va.kıl bu Dmanda ihU· bir kadJnmıt. dür. 
beıı Japmanm oldukça gilç oldufunu Gel zaman gtt zaman bizim dilçi Dişçi kadının bu işe aklı biraz yat-
lbıı de itiraf ederim. Fakat pi gele- kadınla atıtçU kadın ahbab olmqlar. mıı: 
llp bunun da orijinal bir yolunu bu· Hattl yalım ahba.b da defli, içli dıt- - Siz beni bu EtektlSr - Kontörle 

11.pıyorlar_ b bile olmqlar,_ tanıştırnuz, demiı. Si7.e peein olarak 
~ '8- bu hiklyemde böyle orijinal GUnUn birinde dleçi kadın ailtçU ka· on ruble veriyorum. 
ıa •• ~~ balıaedeceğlm. Bu an· dma: Dişçi kadı.ı atltçU kadmla bu nokta-
~ hiklye, tamamen hayatta _Allaha fllldlr iyi para kuaruyo- da mutabık kalarak ayrılmışlar .• 
b b' bir vakadır. ~erde tqra. rum, demft. Param var, moblJyam Halbuki, hakikatte, atıtçU kadm 
ııa ır akrabam geldi. Bu vakayı be.- var, velhaaıl hiçbir pyim eksik değiL yalan söyJUyormug... Elinin altında 
~:attı. Ben de size anlatayım, Eh, kendim de f()yle böyle pek yaflı kendi kocaamdan maada, bqka koca 

8bıı ayılmam... Fakat gel gelelim koca - yokmuı. Fakat paranın çoklufu onun 
'lılı- ~polda O. ialuıll dit doktora mm öltlmllııdenberi kendime bir tttr- gözUnU karartmıı... Bu parayı, ne 
"1lt. V&nrııf. Kadmm kocaaı yok- Ul bir ikinci koca bulamadım ••• Nere- suretle olursa olsun, ele geçirmeye ka· ' 
~· Yani Bizin aıılıyacalnıız- kadın deyae gqetelere illn vereceğim. rar vermte ... Eve gelir gelmez kocası-
~ Evlenmek için can &tıyormut- SUtçU kadm dlıçinin bu son fikri- na hitaben: 1 
~ t gel gelelim bir tttrlll a.radıjı ne itiraz et.mil: _ Nikolqa, demiş, sana iyi bir 

lik de hergelenin biriymiş. Kansmm 
bu teklifine hemen razı olmt11: 

geri d&unedlğtnl g&ltute bir gt1n °'" 
nu ~nhada kıatmr: 

~:yı bulamıyormUf. .. Bizim dit dok· - Gazetelerden bir hayır gelmez, havadis getirdim. Zahmetai7.ce elli 
llbt a.1acatı kocanm ille de kendisi demif. Daha ameli bir çare dtlşUnmek ruble~aunmak imkinmı buldum ••• 

- Pekll&, demle. Böyle beleeten 
gelen elli rubleyi kill1 almaz? Birçok 

- Nuıl, der, daha dönmeye niye.. 
tin yok mu! 

~fbıevver olmumı iatlyormq... llzmı... Sütçü kadm oturm111, kocasma tein 
~ hepiniz billrainiz ki, bu za- -.:. Evet, haklısın!. Gar.etelerden bir bütün tafsili.tını anlatmıo. .. Şayet ko-
~ -::::· bilhaeıa mflııevver bir fayda çıkmıyacağtnı ben de biliyo - casmı dişçi akdma "elinin altmdald 

oldukça gtlç bir tetir. rum. Fakat bu vaziyetten o kadar 
adam,, diye tantıırsa bundan ne kay· 

t..L---:- mUnevver yok değildir; bıktım ki, her tedbiri aklımdan ~ir-

adamlar vardır ki, bUtUn bir ay ça· 
lıştıklan halde bu parayı ellerine ge
·çiremiyorlar. Nikihlanmak itine gel· 
lince, bu da bana vız gelir. BugUn nl· 
kihlanır, bet gUn sonra aynlınz. .. 

l!2ektör - Jlmııt&o bllyflk bir IOğuJC. 
kaıılıhlrla, hatıl biraz da mıtarak 111 
cevabı verir: 

- Hayır, dönmeye niyetim yo~ 
der. Ben yerimden memnunum .•• Be
nim buram daha hOfUJD& gidiyor. ~ beklr mUnevevr bulmak gtıçtllr. meye mecbur oldum. Hatta bu tı için bedermig ?. Elli rubleyi aldıktan son· 

,_._ ra kocası pek lll yine kendisi ne dö-llbn.. &a"W elaıerial evli, ev bark para bile vermeye razıyım.. 
-uı kbneeıerdlr. SUtçtl kadın para llfmı l§itince a- nebillrmit! .. Hatt daha ileriye gide • 

Aradan iki gUn geçtikten eonra stlt

çU kadın, kocasmJ, Helinin altmdald 
adam,, olarak dilçl kadına takdim e-

Stltçtl kadın bu .a.lerl ifltlnee fer
yadı buar. Kocuım lyiee bir mlatr,. 
Meleleyf afrenen clllÇl kadın bu ~ 
kahkahayla glller: 

ta '1le... Jete blslm Sinferopolltl dit llkayla eorm111: rek kocasına demiı ki: 
tı. ~ bu teraftte yqıyan bir kadm- _ Bu tı için gözllnden kaç para - HattA. dieçi kadın nlklh olmak 
de.a ltadllUn kocuı geçen sene verem- çıkanyorsun ?. huauBunda bile mrar etııe, bundan da 

der. DllÇl kadm, ltltçll iradının koca· 
amı pek belenir, hemen geri kalan 
kırk rubleyi de stltçU kadına verir. - Ortada cebir falan oJmadığma 

gGre bence hiçbir meaele yoktur, der-ı.ı. ~lblt\fttl. Ta.bil bdm ilk aman- Ditçi kadın: bir aey çıkmaz! .• Bir de nlki.h kıyıve-
lıııl.. ite fazla ehemmiyet wrme- _ Tabii, buhmacak kocaya göre rlrlin!. Şimdi niklhm ne kıymeti var! 
";;" ·~ Jmdalı, blrl olmu- paranın miktarı değlflr, demi§. Şayet 8ugUn niklh olur, iki gUn sonra da 
~ daha!,, deyip geçmfttl. Fakat bulunacak koca münevver bir adam bo7.aralll... Sırtında yumurta kUfeeJ 
t. biraz saman geçince, le1n hiç olursa gözllmll kırpmadan otuz ruble yok, ya! •• 

İl buraya kadar gayet iyi cereyan 
eder. J'akat bundan eonra aynunl•

pr... SUtçtl kadmm lrocuı, muvakb
ten d1'çlnin evine tqmır .•• Acele ola
rak da dtfÇi kadınla nlklhlanır ... 

T&bll bundan IOllJ'& dtçtl kadml 

ne de eokmazlar. Bu nretJe kadm· 
catız bir lhtiklr yUzlhıden elli ruble

nin batın için kocumı kendi eliyle 
ba9bama vermJt ol1U'. -..._ "llnetttff gfbi olmachlmJ anla • veririm... StltçU kadmm kocası, burma bıyık· 

'f~te. ar<-:ık bu zaman kocumm SOtçU kadm ftlraz etmlt: h, yakışıklı, gtlr.el bir adammıı. Uste-
Aradan Uç gtlıı, bet gtlıı, nihayet OD 

bet gUn geçer .•. Stltçll kadın kocaamm Çe.U..: Ferah FERRUH 

E » 
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ile rı ... .ı.uıd .ımQaal olmak '*t.yoı uz, 111· 

'e oır iftuta bulwıa.:aımı.. 
'°vıoıı kabk;thalarla ıWerelft: 

» - lfpatta mı bulunaçalc•m•I? dedi. 
•kat ben papu deiilim ki 1-

&e - ~e oluna ollun! Bu tehlikeyi ıö· 
b lllayorı.un. Size ıunu aliylemek mccb
llriyetU:ıdeyim ki, azizim marki, ai.si bir 

~ ö•dt.irecck ıWi bir darbe bili-
1\llQ. 

&ovroa da alayh bir tavırla: 
de-;; ~ dedi. bu itlerin akademi
~ ireııüebilecepni mi sannectiyonu-

1. 

~ - &vet, bu pli darbeyi, bundan bir 
ton leııe e~eı ~ mösyö dö Gape.
~&rettı. Hatd bu mlinuebetle bana 

"" hediye ettim. Bınaenaleyh me ıu· 
teee~Yetle soruyorum: S.ai öldü
~. bu ll1ıe Y~ yib emuı olduiuma ıö
'o d&rbeyı kullanayım mı 7 Bunu lise 
~ ~ baıim lçin bir viCJan mnele-

• . 
~Yron • • i . etle 4i: YDi um m•y cevap ver-

l>u ~uk kimacler toplandı. Bir çok uJ- Şale, bir nevi aevinçle ürpererek IÖY· 
aadder kotuıtular. le diltilndil: 

- Möıyöler, mösyöler, ne yapmak Mnb•k~ ki BlQı yolu Uzerinde-
iatiyonı.:nıu?. diri Marin rica ederim, derhal bana 

- Kanunlan dlitilniln 1.. bafka bir at buulat 1 Benimki bitkin 
- ldam edilecckainia 1.. bir vuiyette •• 
- Düellonun yasak olducunu bilınl· . llarin de bağınrak emir verdi: 

yor musunua?. - Kont buretleri için bir at butr-
- Hem de kardinahn pencercai ö- Jaym 1.. Çabuk.. 

nilnde.. Şale hizmetçi imin kuJalma dofnı 
Bövron alaylı bir tavula: etilerek illve etti: 
- Canım 1 Xardinalm çıkaRiıiı ka- - Herkese yol ver ve ıelip bbe 

nunun ne ehemmiyeti olabilir?. BlOa da iltihak eti. 
Dedi ve Butvil ılive etti: Bira. 10nra, Şale biç bir hlcliaeyle 
- Mösyöler, iyili mi, dilellomuzun brtıl•ımadan Pariaten çıktı ve BlQa 

12hitleri olun.. yolunu tuttu. Aradan yarım ıut ceçti. 
Tam bu sırada, buır bulunanlardan Avludaki tapn lberine kunılmut olan 

biri baiırdı: Verdilr, etrafmda cereyan eden ıeyleri 
- Kıhçlannw 1wı1anna aokunl Kar- glSrmUyonnuı. it'tmiyonnuı siblydl.. 

dinalm adamlan ıeliyor.. Yalnız aruın bir weyler mınldanıyor 
Fakat iki nkip artık hücuma geçmiı ve bu mınltılardan, kendialni auaudup 

bulunuyorlardı. :bövron ilk hamleyi ya- mahkQm eden MolUa'e kızdılt anlaplı-
pank ıöyle dedi: yordu. Bir aralık ta f8yJe mmldudı: 

- Beni öldürmekte istical göıterin - Epey olmUf, mektubu ıBnniyc-
..... Tabii dostum, çünkü bid tevkife eeliyorlar ı. cek Onu okumak istemedi, aptal .. Sen 

libi L kont, bu darbeyi iatcdiiinU - Privııı'L. m-"'ur mektubu oönderdi. " "l&JJaaaı ı Ben kendi b Filhakika. kııtdinahn adımlan ~·- ~ -"' .. .,.. • 
11 "'-- beı nabana cb· k li 1ard d kardinal onu blr ka~ defa oördO. MCS.y8 -r er bilaüyorum. ra ıe yor ı. Kuman anlan bağır· -s • 

.;:_ lıter mlahıb, me keneli darbcmi dı: dö Moltla onu cBnniyecek, aklı bapı 
~?. - İndirin Jabçlaruım, möıyölerl... geliri •• 

lıı..... ': Ciddeıı Tam bu anda, Bövron dilttil. Butvil, VerdUr itte baylece. kendi kendine 
.~ n.agiJrmtpinb.. Fakat ben, aCSvlenirken. Mırinın kapattı""' .. oldu-
411...., - llletodıanmıa &ld aliylemit oldutu veçhile, onu ıizli dar· --y 

.. ~ Siz ünneii tercih e- beliyle bir anda öldilnnüttil. Onun ü- iu kapıya 1iddetle vuruldu. Marlr filha 
~ e Celince, ıizli darbenid ken- ki~a bir b,. oündenbcri bir -yter ot-

~IQUcluaa etmek i zerine dofru etildi. ve cariptir ki, çeh- ,. • y~ 
çin lmUınman•za dui·•nu anlam.._ ban alizler duymu" e ediyorum, resinde biç bir uman 1örillmemi1 olan ·:1t 

''l'eı :ı.1..n_ bu eaki kin, o aman yilzUnde beJirdL vuivetf ·~~t wkın aezmlftl. Dnte-

""""""' lannıza yol verin, lwıdlnb de milmkiln. 
olduiu 'k.adar ıilratle çıkıp pciln. Ben. 
dertıal hareket ediyorum. 

Demin de dediiimb veçhile bpadakl 
darbe çok fiddetli vuruldu. 

Herkea pollaln ıelditini nnnetti ve 
hiç kimse açmadı. Binum içinde deh· 
tet ve aUkıln bıuddildL 

Bunun lberine, Verdllr: 
- Amma fena idare idileıı bir ev da· 

ha .. 

Diye mmldandı ... pclip kapıJI açtr. 
-: Möeya Trankavel L. 
- Sen!.. Sen bu.r•da1. 

- Bendenidm, !la.ya TranJrneJ ~ 
Kont baretleri ai.si beklemem iç:n be
ni buraya cBnderdL Dotruau pek fena 
bir yer, in1uu auauduktan öldürilyor
lar .• Beni takip edin, möayö .. 

Ve T~velln tenddütle durdaiu· 
nu cörilnce, kurnaa bir tebe.0 mle ıa. 
lUmaiyerek lllve etti: 

- •o,, bunda delil- Onu c8ımek 
iatiyonanı., beni takip edin. 

Ve Verdilr, yaptıp lfİA iubetindela 
emin bir vuiyette, TranbveliD kencli
lini takip edip etmedllini an••mwk içln 

bqmı çcvirmeie bile Hlsum ıörmedcn, 
atını &eminden ıUrilkllyerek dıpnya 
çıktı. Trankavel oau .dilnyanın öbür u
cuna bile takip lderdi. 

On dak:Jr.- eoma, bCltGn pencere ve 
kapılan aamıla kapanmıı olan koca bi· 

~ 
nada bir tek iıuian lralmımııtz. 

. e~v ederim, uWm Marki.. ıiıı. cararendz mektubu o'lru. duktan 
..._ ol'- ki bu ..1--L-• Bir dakika müddetle aon bir hareketle Kralla ptıL a.n-.a be..ı 
~ oı. wu-..-u ancak ehnni- ~"'!· J'8nına mUmkOn otdulu ktııdır ya .. 1 ...,...weıı • ., Le-

lik fak kul'-a••caA-... • ayaklannı titreten ~bine baktı, sonra .....1-..1 artık _.,_nH\rdu. y ... : ber in••• 

• • 1 • • • • 

... .._ .. --•- fazla !s-"Y.:.Jlle•U Bf'!Vler a1ııırıtk cıkm pftrnc- YIDı• ı-.-ı- - -shl ll:leJdanma ıeUyorlatdı. Kar- f3yle dedi: al ve c:ı .. 1..,,,n ııllzteri .o,.,.eterlnln baki- cibi bazı ahiri jeatltd yapmak!& ben· 
~ ._ lbaaanam llrametclhı önünde - Artı' bitti BCSvron, sana hiç b;r lı• to~ıiu&ı•nu nnı PB9terdi. ber, ıuuru tamamiyle durmuttu. Ruh 
~it._ ~ nrdı, çilnkil bemen kinim kalmadı! lh..,etdhm blns sonra oturuletnıya· ltlemiyordu. Zeki mncat delildi. Bu 
~ '6-uınaı sarayına tapunqtı. tki Marki dö Bövron bir an gözlerini aç- ca1c blr bR1e pelecefini anladı. Bunun inaanı böyle blr anında tablil edecek bir 
~~ •tlannı binanm parmak • ti: Ben de öyle.. tı•erlne bUtiln k•J)dın kanıtttktın 110n· kimaeyl dchtet içinde bırakabilecek 
l~rıbailadılar. Kalababiın pek Diye mınldındı ve son nefesini ver- ra. ~vin bat kAbyaamı çaftrarak f8yle meçhul bir tesir altında, LQvinyl bir 
.;_'

1 
ratmen, ilr;l ılilzade~ tam l eli. Bu. cidden korkunç bir sahneydi .. dedi: aut mMdctle. her uman]9 parlak a-

~ l>alcereai altında Jahçlarmı Kardinal muhafızlannın kumandaı.ı, - Aruim. bina poti" tarafmdan ls~.ı ailzade halini ahmttı. Gazlerl parlıyor, 
..,_~~~-'-a_nın~c_e_, _dcr~bal~etraflanna~~~~__:___:__lml~-ran--=-e~b_ir_ta~vrr~la~•~~~~~~~~~~~~~~e_di~lec~ek_tir_' _. _B_ina~enal~e~yh_:_, _bil_tUn~-•-dam~-·~~---du-d_•~k-'a_n~·Omli rdu. UM:lk~~~ 
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Nlıaıtl!JI • B. P. F: 
\'a~ınız 30 etrafındadır. Boyunuz uıon· 

dur. Zayıf olmanız cok muhtemeldir. Hid· 
dell1 n asabblnlz. Maddi 11ıkıntınız var
dır. Şimdiki fşlnlzf • d:ılıa f) isini bulma
dan • tcrkelmemeJisfniz. Umumi malllma· 
bnııı da arttırmanız ,ayanı t:ıvsi}edlr. 

-346-

AlcMUJ111 • 19· B. A.: 
Gönderdiğiniz ya:ıısına nazaran kızınız 

pek ıenç göıilnüyor. Tahminde aldanmı· 
yorsam yaş"ı 18 ctrnfında olacaktır, bü;>fik 
bir ihtimal llo 18 den de daha az }aşlıdır. 
Bu kadar erken evlendirmekte sebeb ne? 
Zeki ve dikkatli olduluna, ç~Jışkan bulun· 
Cluluna sare tahsiline devamı şimdilik 

belki daha muvafıktır. Maamafih umumi 
Taziyet ve şeraiti bilmediğim icin kati bir 
şey söyliyemem. Bir de e,·ıcndireccğinfz 
gencin yımsını söndcriniz. 

-347-

BeuolJlu • P. M. 136: 

lnuanm okuyam::ıdı~ım için tahlil tsn:ı
'1nda bundan istif::ıde)c :imkan bulnm:ı

Clmı. Bu llibarla fsmfnlzf açık olarak da 
blldlJ"TDenfd rlcn ederim. Buna lntiz:ıren 
pmlan :raııyamm. Gen1:3fniz. Yaşınız.ı katı 
olarak tahmin edememekle beraber bcrhaJ 
t!e 30 dan az b[r sinde olduğunuza kanilm. 
lyJ ve açık kalblf, bir fşln lcferrüafına 
flikkııWsinb:. Dlr .şeyi ~-nphktan sonra na
sıl yaptı~ınm kontrol etmek de Adetiniı:
Cllr. Orta bünyedcslniı. Şnhst t~şebbfis 
tuVl-ellnfz, pek ileri derecede görfinmü· 
yor. Son seneler içinde sizi üzen biı: hfl· 
dlse geçmq oldu~runu soylil ebilirlm, bu 
blrlisenin tesirleri cllın dev:ım etmekte· 
dlr. Tahlillere devam icln eski imzaları· 
nın ve fmznnızın açık şeklinf - y:ızılnrım 

hakTcmrlııI:f nıiitalt!nnızla birlikle • sönde
rlnfıı: 
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A. S. 49: 
Orta bir hllnrcdcsink F.be"reynln!zin 

B UTON tafsilatile karakterinizi; 
meziyet ve kusurlannı.n; lizi 

hayrete dıJJlirecek kadar vazıh ve sa
rih olarak hususiyetlerinizi; tuttufu· 
nuz veya düşündüğünüz itte muvaf· 
fak olup olmıyacafınm; nihayet beı 
farkla yaşınızı ıize ıöyliyebilirim. 

Bana bir gazeteden, bir kitaptan ve
ya aklınızdan fazacağmız dört satır

lık yazıyı; son aylardaki imzalamı.z

dan ikisini gönderiniz. 

üzerinizdeki, dü~ünce ve zevklerlnlzdekl 
tesiri tül' iik olmuştur. Daha 'fazla muha· 
rauıklır olm3ja mütem::ıyilslniz, fakat le· 

neler içinde bu tesirlere mukavemetini& 
de göze çarıımııkladır. Biraz mütehakkim 
ve inoıc:ı tablattesiniz, emredilmekten zi· 
yade emretmekten hoşlanırsınız. Samımı 
siniz, bu samimiyet bıızan l~ubaliliği an· 
dınunkt:ıdır. işleri yapmış olmak fçfn yap
tı'1ın ız ve ynptıklnn sonra m:ıksadın hasıl 
olup olmadığında· , durmadı#ınıs va.kidir 
ki lıu rla bir kusurdur. Ketum olmağa isti· 
dadınız \':ırdır. Zor işlerden de korkmaz, 

bn~lııdığın12:1 bitirmek istersiniz. Biraz: a· 
celecisiniz. Diğer bir ynzı gönderdiğiniz 

takdirde .şimdi dilşlinfip yazmadıklarımı 

kontrol e~rck size tcknır bildirebilirim. 

Kcı:uunr.ak • Altt s~ 
Fazla alkol 1aıllandıiuım tahmin edi

)'Oruın. llundnn siz de memnun değilsinJz. 
O halde şu suretle h:ırckct ediniz. 1 - Ak
ş:ımlnn sn:ıt 5 de midenizi bo' tutm:ıyıntz. 

2 - Akşamlan içmek mntadı olnnlar:M 
bir ar:ıya ge.tmeyfn~ 3 - Evleniniz. 4 -
llalkcvlerinln lisan derslerine devam cdl· 
n!z. Yaşınız 25 etnırındadır. Boyunuz kı
sndır. Yilcutca lophısımuz. Son zam:mlarrla 
sinirlerlnlz bozulm~tur. Belki de munl:ı· 
zam uyku U)ınnıyorsunuz. Ta-çsfyelerime 
dfkknt edersenb: bunlardan kurtulursunuz. 

-MG--

1005 - latanbnl: 
Cok nr.vmil ı:ıarnnnyorsunaz. Rirbc mu 

Cevapları veren 

· Profesör Sanerk 
Orafololl ve GrafometrJ 

mUtehassısı 

vaff:ıkfyetslzlik sizi niçin ilelebet mn,·ar
fak olamı:rncağmızn inandırsın. Yaşınızın 
:i5 etrafında olduğu ve C\'li bulunduğunuıu 
tnlımln ediyorum, o halde kendinizden 
haşl.:alarına karşı <la v:ızifeleriniz vnr de· 
mektir • .Munflakiyeli şnnslnn de~il kendi 
knbiliyelleriniztlcn beklerseniz aldanmnz
sınız. Her yaşla ecnebi dil ötrenllebillr. 
Tecrübe ediniz. l\fuvnffıık olmak için bü
tün imkAnlnr me,·cuıtur. Dah:ı etraflı bir 
tahlil için di~cr bir yaxı gönderiniz. 

- 351-

Cihangir Ft. • Ol: 
Gene, dolgunca vücutlu, orta 1>o)1o. Ken 

dini iş için fizmez, bundan dolayı yaptık· 
J:ınnda daima kusur bulunabilir, halbuki 
çok kabiliyellfdir ve dikk:ıt ettiği vnkit en 
zor ıeylcrl bile mükemmelen yapar.Henüz 
pek ciddi meselelerle me.şguJ olmnğa alış· 
mnmıştır. 

Haddi uıtıoda hareketli Te faaldir. Sa· 
mimi kalblidir. Dargınlıktan hoşlanmaz, 
kin de tutmaz. Çabuk kızar, çabuk banşır .. 
Dikkatini İli kullan$3 zekası kendisini da· 
hn iyi göst,.rcceklir. Yaptıi1ını kontrole a
lışmamıştır. Hayatta tam bir mıı"rl\,ffakl:ret 
için yukarikl satırlarda tutacağınız hattı 
h:ırekclin csasl::ırı vardır. 
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Clhangir - Reu - IIan: 
Beraber mektup gönderdii}iniz Fe. - tn• 

den daha ııençsiniz, bünyece de ona na
zaran ~imdi o kadar dolgun bulunmu
yorsunuz. Size genç değil pek J(enç dernek 
lüıımdır. Ame•i işlere iyi kabillyetınlz oln· 

cnktır. Yani el işferinde mükemmelen mu
\"llr!ak olacaksınız. Siz, hiruz fnatcı ve lıır· 
cın görünüyorsunuz. İleriye nit bllyük e
melleriniz vıır. Siz de hayııtın tallı tnrafln· 
rını Juıfanı:ı:t!a canlnndınyorsunuz. Bir f. 
şe, bunu n::ısıl yap:ıcağınızı iyice düşünme
den başladığınız ve başladıktan sonra be
~enmlyorsanız tekrar başlamak ihtiyacını 
duyduğunul'! cok vakidir. Hassas ve h:ıd
dl ıııtında çok fyl bir kıılbiniz Yardır. f e
yecan verici şeylerden hoşlanmıyorsunuz. 
Hayatı şimdiden oldu~ gibi anlamaktaki 
fnydalar mıılıakkaktır. 

KTZ ;{' i\ R R A y A N x T z ~., 

kaddvralarda görünen ve lm k .. Sı gun
dcnberi tarudrklarnu korkutan reııkaiz -
!iğini kaybetmişti. Sarayın salonlarında 

dola§ıyor, güler yüzle sualler soruyot, 
nazikane cevaplar veriyordu. 

Kendi kendine §Öyle diyordu: Niçin 
bukaclar fCDim? Bana ne oluyoı-? Onun, 
bir pencereden, diklyıtle avluya baktı
ğını gördüler. Birl&i yanma yaklaprak 
•oııiu: 

- Neye bakıyorsun, Luvinyi? ıi 
O da ıu cevabı verdi: 
- Ben mi?. Hiç bir: ıeye •• 

Hakikaten de öyleydi. O, sadece alnı-
nı ıerinletmek için başım cama daya -
nu§tı. Sinırli bir kahkaha ile gülmcğe 
taıladı. 

- Nen var Liivinyi? Kralın iltifatı 
mı aeni deli etti? 

- Deli mi? Cfdden deli olmak ister· 
dim. Mösyöler, bugün niçin neı'eli ol· 
duğumu şimdi hatır:!.tdtm. Bu pek kor· 
kunç bir ;ey •.• 

LQvinyinin etrafına toplandılar. Sa
rarıyordu. Birdenbire titrcmeğc; ba§la
dı. Çehresi kar~k,art§,tk oldu. L\Mnyi 
tekrar yapmağa ba§lıyordu ! .. 

- LO.vinyi, dostum hastasın .• S~ni 
evine ıötürelim.. 

Yürümesine yardım etmek i~in ken
disine doğru uzanan elleri itti. Ve bo... 
ğuk bir ıeıle: 

- Kime dokunduğunuzu oiliyor mu· 
aunuz?. • 

Bu cidden korkunç bir sahneydi •. I .. u
vinyi saraydan çıktı. Evine giderken yU
rüyUtUnde aarho~ oldukları halde, aar· 
bot olmadıklan zehablnı uyandınnak 

iıtiyen insanlann hali vardı. Evine git· 
tilini zannediyordu. Hak~tte ise, far
kında olmadan Luvr etrafında dolap· 
yordu. 

Artık ne yaptığının farkında değildi. 
Birdenbire, bir ağaca yaalanmIJ oldu
ft,mu " hıçkırdığını gördU:: Ancak: o 
zaman, ne yaptığını anladı. Feliket 

k::ı1 L:unçtu. Kardinalın önünde, kendi 
kendini asaletten ve şövalyel~en az;. 

letmi!d Fakat asıl ıukut bundan &on· 
ra vuk,u bulacaktı. 

- Kenklimi öldürmem llmndır, diye 
söyleneli.. Şale ölecektir; deminki ae. 
vincime sebep te buydu. Fakat ben de, 
suratıma tüküriilıneden evvel ortadan 
yok olmalıyım. • 

Bu karan, kendisini biraz teskin etti. 
Hiç olmazsa, zahiri bir 1<>ğukknnlıbk 

göıtcrmeğc gayret sarfetti. Bunun üze
rine, Sentonorc sokağındaki bir ka
bareye. g"rdi ve alelkele, dfiteı dö 
Şe.vröze ~üçülı bir klğıt yudı.. Sonra 

dı1anya çıkarak, yerden, melctubunu 
he~'lefine vardıracak taşı kaldırdı. Böy
le<:e, ıon dil§ilnceai, ecnc •tla içindi. 
Şevrı:s-·an ikametgillı önüne gelince, 

yeri.ıü intihap etti ve, çok in tanıdığı 
düıesin odasının penceresinden, b:.ı ka
ğıdı maltlın olduğu veçhile içeriye at
tı. Ancak o zaman, hakikaten teskin ol
muı bir vaziyette, sür'atle evine !doğru 
yUrlldü. 

Evine döner dönmez o&aına kapandı 
ve günün üst lı;ısrnını. burada, bazı Ü· 

ğıtları imha ederek ve iki mektubu ya
zarak geçirdi. Bu mektuplardan birisi 
çok kısaydı ve bunda Luvinyi, Ri§ilyö

ye, hiyanetinin hicabını yenemediği 

için intihar eıdeceğini bildiriyordu. Dü-

şes dö Şevröz'e yazılmıg olan ikinci 
mektup ise, çılıın sıkının canbiraı inin
Ierini ifade ediyordu. 

Luvinyi, bu intihar hazırlıklarını ik· 
mal ettiği zaman, ıaat takriben dörttü. 
ölüm taruru intihap etmiıti. Zehri yok
tu. Kılıç veya ~amaaı ile de, ilk dart>e
de ölecelinden emin deiildL 

Bunun için, tepeden !dolma tabanca· 
smı bol barut ve saçma ile doldunnut 
ve bunu ağzına bopltmala karar ver· 
mi§ti. Bundan sonra hademesini çağı
rarak iki mektubu göstenii ve g6yle de· 
di: 

------------~----------~----------,·------------------------------- Bu nektup, her ne bAdise vukıı 

bulrsa bulsun yarım aaat sonra kardina-
, la götürülecektir. Öteki mektuba ge

lince, o madam dö Şevröze aittir. Her 
halı:ie onu bir hayli araman lhnn gele· 
cek .. Çünkü, Pariste bulunacağını biç 
te zannetmiyorum. İşte sana iki yüz al
tın, bunlarla memleketin Bbür ucuna 
k,adar rahat rahat gidip gelebilinıin. Ma
dam la dU~esi bulmadan durmak yok •• 

- Ne zaman &ideyim?. 
- Bir aaat ıonra .• Odama gireceksin. 

iki mektubu. ıurada masanın üzerinden 
alacaksın ve baıka hiç bir ıeye aldlrma
~n bu emirlerimi yerine ıetireceksin •. 

- Başüstüne mösyö. Fakat möıyö, 
düşes hakkında dolaş:ın pyialardan ha
berdar mı?. 

Luvlnyi Urperdi. Gözlerine ahmiyah 
bir bulut indi. Şalenin., diğer auilcaatçi· 
lı:rin n, hatta belki de, düşesin tev}Çf 
edadiklerini ötrcncceğini zannetti. Bo
ğuk bir sesle sordu: 

- Nedir bu §Syialar?. 
- Madam dö Şevröz'ü bulmak için, 

memleketin Öbür UC\lila &ituıcnı liznn 
geleceğini söylediniz, bu belki de doğ
rudur, Çünkü, onun kaçtığı söyleniyor. 
. Lftvinyi, gayri ıuuri bir halde sor
du: 

- Kaçbğı mı nöyleniyor?. 
- Evet mÖiyö .• Hem onunla bera-

ber. 5Öylendiğlııc göre, kral aleyhine 
bazı gidi teıebbüslcrcıe bulunan bir 
çok mühim şahsiyetlerin de kaçtıkları 

ve a•kerlı:rin kendilerini ~valadık • 
lan s:>} leni yor; ka~nlar arasında mös
~ o dö Vandomla mösyö dö ll Valet ve 
kont dö Şale de varnuş, o da.. 
Zav~'lı adam sözünü bitiremedi.. Bo

ğuluyo du. Nefes alamıyordu. Çünkü 
Luvinyi onun boğazına atılmrş bir deli 

gibi bae.nyo:-du: 
- Kal" .. !.. Şalenin lraçtığtnı söylü

yorsun, öyle mI? 
- Fakat, mösyö, onu ben itham et

miyorum ki .. Bqkalan aöylüyor .• 

Luvinyi, aklııı biraz toplayarak be>-
ğuk bir sesle devam etti: 

- Şalenin ölmediiir.i söylliyorsuııl 
Şalenin tevkil edilmediğini söylüyoı"' 

sun l Anlat 1 •• Bütün bildiklc.rini anıatl 
Ve hademe anlattı.. Bütün Parla b&l#t

dan bahsddiyord.ı. Bütün lÇlisclu laW 
dinalın hayatı ve al~aklan tel'in içisı 
dini ayinler yapılıyordu. So~aklarda bit 
çok kafileler dolapyor ve: "Ya.-0 
kardinal!,, diye ba&rıyorlardı. Hcrııe-
suikastçilerin kimler olduğunu bUiyot" 
du. Bunların için::lc mösyö dö .Ş~ 
im de aöylcniyordu. 

LCivinyi baygın bir halde ye.re yrW' 
dL. 
Aı daha boğacağı zavallı hadeın~ 

ihtimanu sayesinde, bir müddet eoıı" 
ayıldı ve bu defa çılgın bir hidkiet bU1'' 
ranı içine girdL Demek, hiyaneti 1>i1' 
bo§a gitmişti l. Demek, ,Şale 'lrp~ıııJ• 
muvaffak olmu§tut •• 

- Ah 1 diye dişlerini gıcırc!attı. }lal
buki ben kendimi öldürnı~k istiyordı-'11" 
Ne aptallık 1 Evet, belki kendimi ~~~ 
rürüm, fakat ancak onun blbiııi ,z;~· 
köpeklere atu'Jı.tan 1<>nral •• .dlr 

Bütün auikastçiler kaç~-~ 

İçlerinden ikisi, Hat Uçe do~ ~ 
nın ağrr yilrilyüpyle, Pariae dotr" ~ 
nUyor. en nazik ve samimt tebed "'1' 
arasında, blribirlerine en kor~ dl" 
ditlcr savuruyorlardı. Bu iki ki~•· 1' ,a 
dö Monmorensi - Butville Mar~ df"' 
BC>vrondu. lldsi de genç ve son el 
mert ve parlak u.ılzadelerdi. ~ 

Nq'eli bir halde konuıardi :;:,,, 
meydanına doğru gidiyorlardı· 
şöyle diyordu: il' 

- Her ıey bitmi~tir; kardinald' 
geçemiyeceğini zanncdiyaruas-

Butvil de cevap veriyordu: ,s.ı 

- Ben de ayni fikirdeyim. rıı~el' 
Fakat, mademki onu istUıkar ~,ıf 
karar verdik, maldemki Fraft41Z 
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FU{ir ve san'at 
anketi 

hak DS"" Baştaraı 6 ıncıda 
. tıermemck nıümlcün mü1 •. Sıuıli· 

lnın bir diğer fıkras-ma geçtim: 

ha-:- Devlet himayesinin, ona k-Ontrut 
l' k~"lnı vermesini 1.abul eder nıishıi:t 
anı devletin himayesi bir müdahole 

~tıklincıe tclô.lcl.-i cdUmeli mit 

- Devlet sanatı iki cepheden iki 
tıokla.i ' nazara göre himaye eder. &n :;w biri Rusy~da olduğu gibi, sanati 

gtudan dogruya kendi prensipleri
tıe tab· k ı ılara.k, bu prensipleri empoze 
~~ek için onu bir \'asıta telakki etti· 
Kinden · d·- . d _ _ • ıgerı e dogrudan docru'-'a •anat· c ., 
ıı· ın terakkisine ve tekfunUlünc 

lttnet etmek istediğinden. j 
~asbilik ve nef'ilik gibi iki e~a 
be lıyabilcceğimiz bu telakkilerden 
~endi hesabıma ikincisine taraf. 
' 1 

Bana ·· 1 let· gorc, bu ikincisinde dahi Dcv-
Pa:n haktı olarak istiyebileceği pro· 1 
'tlatt'nd_a g~y~si kabili tatmindir. Sa- J 

et • bızatıhi tekamülü için himaye 
ltlek end' . k .. 

b ışesıne zar ar verme ·sızın 
u Ilı"' 

~im UnıkUn olabilir. Mesela: Ne bile· 
ıe ' 8anatkara Uzcrinde ~!llışmak ti· 
~re bir takını me\'zular verilebilir. 

~ nıevıutar o şekilde verilir ki, ne 
g·· alklrm hürriyetine, ne ne sanatini 
lta~terebilmesine mani teşkil eder. An 
lll • ldaki emniyet abidesini bu fikri-

e delU diye ·· te b'l' · Artist onu gos re ı ırım. 

ley ~aPrnalda htirriyetinden hiç bir 
}'et l ~Ybet.ıniş değBdir. Sonra emni
ıtlla.~ıdesini yapmış olması diğer mcv 
llıeı, ' !i:alıemasına da mani teşkil ct-

a~ ' ltıett da benT.Cr tarzlarda hareket et· 
~ifld'e zannederim müdahale demek 

ır. 

Ce1tıa• ..., 
• ' .a otlu'ya göre 

Cemal Tollu, daha 
ciyado sanat terbi· 

~ ycsinin l~::umu ii.::o 
rinde dı,rdu. Bu yol 

' biraz uzunca olnıa1; 
la beraber, ona tıa· 

zaran aanatkarın 
muhatap bulması 

imkanını vereceğin

den daha Ua3lıdır. 

Devlet, diyor, hima 
ti~~l · yesini bu gayeyi is 
l§le: Cdccclc şc1dlde tevcih etmelidir. 

'San· Olduğu atklrm himayeye muh~ 
Olarak :uhakkak:Bunu bir esas şart 
\ar h abut ediyorum. Zaten sanat
~iııın ~ devirde himaye görmüştür. 
~ llrn stediğimiz himaye, resim sa-

~fil, s:1<· ~&.aş bağlamak suretiyle 
oıacaknatkara i3 göstermek şeklin· 

l'a.tırıcıa t~ liatta muayyen bir iş et· 
lıatıtlr1 llıuntelif şubelere mensup sa· 

'h arı to 1 au hfın P nmalıdır. 
lkıtı oltn,:Yc. onu çalışmağa sevket
lkıı~ oınıak • hır de refahını temin et
~1'lin 1 h bak~nılarından, iki şekilde 

"'tI:ye~· lnecıır. ÇünkU bizde, şimdi· 
~t. Sun~nde halk sanatki.n besliye
b Sanatka:apsa yapsa Devlet yapar. 
~~rıı n ~nıanyada olduğu gt. 
it lttn ıne~dıd doğru değildir. onu 
~ \Jrnunıı ebesinde serbest brrakma-

le, Zühdunı~ada mevzulara. mUda
tt ~n h' nUn dediği gibi, mümkün. 
ıı. ~ler ,:nıayenin mutlaka mUsbet ne 
qf~ •erec ... 
) olarak egıne kaniim. Asıl mu-
.: \>etihn s~nat tedrisatına ehemmi· 
lltt at ders~;~e . taratta.nm. Liselere 
~~At'! anı 1 gtnneli. Bu l!Ul'etle ea
'' ltıUne,,.:Yan ve kolliyan bir nesil 

tı t • ver •. 
~ıı a ltlr hesa: Zümre yetişecek. Bu, 
"-- l'tıUrıe".. bına az kazanç mıdır? 
··11aa • "er res· 
'at elbette ' • ım ve sanat karşı-
~lltı alacak. ~ak.a duyacak ve onu 
\aı~Uş olac k anı, eser bir mahreç 

1~ bua a • Asıl lazım olan bana 
Ur. 

Zahir Sıtla GOVEM 

Nezle - Grip - ve üşütmekten hasll olan 
Hasfahklarda haflrınıza gelecek ilk isim 

13aş • Diş - Romatizma Kadınların ay sancılarını derhal 
ve 12 lik ambalajları~ı ısrarla Eczanel'erden 1 lik 

Taklitlerinden sakınınız. 

• • 
geçırır. 

lslanbu Lt>vazım amirliği 

Satmnlma komisyonundan 
A O E 'M i iKT~DAR~-11 

Askeri müzenin k~şfi mucibince 
ta:niri 27-1-938 perş.!mbe günü saat 

ve BEL GiEVŞ·EKLDGftNlE KARŞD 

14 de Tophanede satmnlma komisyo- H o R M o B • 
nunda pazarlıkla eksiltmesi yapıla- 1 n 
caktır. Keşif bedeli 502 lira 85 kuruş- 1 
tur. Şartname ve keşfi komisyonda \ . 

görillebilir. İsteklilP.rin belli saatte ·- rabtetlerı • Her eczanede arayınız. ı Po•ta kutueu 1255 Hormobln J -· 
komisyona gelmeleri. -

(398) (422) ------·~---· 
Dikimevleri için 3000 kilo ham deri 

..JJ. it!. ~ A R D ti 
ECZAHANESI 

Her nevi reçeteler, Sıhhi levazımat 

ve ıtrıyat. 
BeyoÇlu İstiklal caddesi No. 419 
Yerli Mallar Pazan kr.rıısında 

Pazar dö Bebe sırasmda 

4 Şubat 938 cuma günü saat 15,30 da 
Tophanede levazım satınalma komis
yonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapı· 
lacaktır. Tahmin. bedeli 7500 liradır. 

İlk teminat 562 buçuk liradır. Şartna· 
me ve nümuneleri komisyonda görüle- 1 
bllfr. isteklilerin kanun! vesikalarilc il-•••••••••••••mit 
beraber teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evvel komisyona ver- I 
meleri. ·(393) (365) 

Dikimevleri için 16 No. dan :ı.;'50 

kilo, 18 No. dan 735 kilo, 25 No. dan 
2370 kilo, 60 No. dan 5630 kilo bobin 
keten' ipliğinin kapalı zarfında veri
len teklifler kanuna uygun olmadığın
dan 28·1·938 Cuma günü saat 14,30 

da Tophanede İstanbul Levazım amir
liği satınalma komisyonunda pazar • 
hkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 

bedeli 112,030 lira, ilk teminatı 6851 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi 560 ku· 
ruş mukabilinde komisyondan alına
bilir. Nümuneler komisyonda görüle • 
bilir. lsteklilefin kanuni belgelerile 
beraber belli saatte komisyona gelme-
leri. (397 l ( 421) 

Zeytinburnu hastnııesi ocaklarının 

resim ve k~fi mucibince pazarlıkla 
tamiri 31·1·938 pazartesi günü saat 
14,30 da Tophanede levazım amirliği 
satınalma komisyonunca eksiltmesi 
yapılacaktır. Keşif bedeli 700 lira ilk 
teminatı 105 liradır. Keşif ve şartna
mesi komisyonda görülebilir. İstekli· 
lerin belli saatte komisyona gelmele ~ 
rl. (401) (470) 

ıs anbul Haricı Askeri 
kıtaatı Uanıarı 

Her bin çiftine tahmin edilen 490 
kuruş olan 22000 ile 28400 çift kundu
ra kapalı zarfla satınalmacaktır. İha
lesi 4-2-938 cuma günü saat 11 dedir. 
llk teminatı 8208 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi 696 kuru§ mukabilinde M. 
M. V. satınalrna Ko. dan alınır. Ek -
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka -
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde gös
terilen vesika teminat ve teklif mek
tuplarına birlikte ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ko. na verme • 
leri. (694) (211) 

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu ilanları 

26 K· sani 938 de kapalı zarfla i· 
halesi yapılacağı evvelce ilan edilmiş 
olan Sclimiye kışlasının çatısının ta -
mir ettirilmesinden sarfınazar edil • 
miş olduğu ilfın olunur. (147) (445) 

liradır. Şartnamesi komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin belli saatte ko -
misyona gelmeleri. (400) (469) 

Kırklarelinde bulunan kıtaat için 
2500 liralık sade yağı 27-1-938 per
şembe günü saat 14,30 da lstanbulda 

........................................ 

3 günde 
Yeni v~ ·cazip 

güzellikte 
e ·ir ten 

Buruşukluklardan kurtulmağı ve daha gene: ve gftzel 
görlınmeği seversiniz değil mi? Açık beyaz taz.e ve 
bir genç kız tenlne malik olmak istersiniz değil 

mi? Evet dersinız, bu basit gür.ellik tedbirlnl tec. 
rllbe ediniz. Her akşam, yatmazdan evvel pembe 
reı.gindekl TOKALON kremini kullanınız. Bu kre. 
min terkibinde Vıyana Universite Profesörü Dr. Ste. 
jskalin cazlb keşfi olan ve büyük bir itina ile lntL 
bap edilml~ genç hayvanlardan istihsal ve "BlO. 
CEı...." l~bır edilen milceyreleri canlandıran yeni cev. 
her. mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, cildinizi 
besler ve gençleştirir. tık tatbikından itibaren erte. 
si sabah, cildinlzjn ne kadar tazeleemiıs ve gençle§. 
miş olduğunu görecektıinlz. 
Hastanelerde 60 • 70 ya.şlarmdakl kadınlara yapı.. 

lan tecrUbclerde 6 hafta nihayetinde buruşuklukla

nn tamamen mil olduğu görülmüştür. 
Gündüz için (yağsız) beyaz rengindeki TOKALON 
kremini kullanınız. Terkibinde taze krema ve tasfL 
ye edilmiş zeytinyağı mevcut olup bu unsurlarla, 
mesamata otifu ile derinliklerde gizlenmiş ve hiç 
bir sabunun ihraç edemediği gayri saf maddeleri 
harice atarlar. Siyah benler hemen kaybolurlar. 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıymeL 

U unsurlar ise, açık mesamab kapatır ve Uç gün zarfında en çirkin ve 
en sert bir cildi beya.zlatıp yumuşatır. 45 • 50 yaşlarındaki kadınlara 

bile bir genç kızın tar.eliğini ve yumuşaklığını verdiği teminatlıdır. He. 
me:ı bu günden bir tUb veya bir vazo TOKALON kremı alınız ve tarif 
edildiği veçhile kullanınız. Neticesinden son derece memnun kalacaksmız -----------

Kuleli askeri lisesi deposunda mev. Tophanede Levazım amirliği satınal -
cut olan on kalem köhne fotin, futbol rna komisyonunda pazarlıkla alına -
topu ve sair eşya 15·2·938 salı · günU caktır. Tahmin bedeli 92 kuruştur. 1-
saat 15 de Tophanede levazım amir- , hale günil teslim şartiyle alınacak <r 
liği .satınalrna komisyonunda a~ık art- lan işbu yağ i!:in isteklilerin belli sa
tırma ile satılacaktır. Hepsinin tah -1 atte komisyona gelmeleri. 

_m __ in __ be_d_e_ıı_9_3_o_ı_ira __ ,_n_k~t-e_m_in_a_t_ı_ı_4o __ ~~-------(_3_99_>~_C_4_6S_> ____ ~ı .. 
r.-::::::::m::~.- Dır. SlYl~lhll Şenses m::::mwww:i ı Anka' ra caddesı·nde 
1 

idrar yolları has!ahkları mlitehassısı I' 
~-.....;;:...______ Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Leklergo Apt. Muayene k • 1 k d u•• k k aA 

ı 4 ten sonra Cumartesi fakirlere parasız 'fe1. 43924 1; • 1 r a 1 n 
lllll&i illiiWWWIUS:::U:-~Hl::::.-:::=:::::nr.:::cın .... .:S::a::::::::::m:::-.:::::::1: 

2,45 ~ ('~ 1=-:nmr 
L r 141 llktııı bir C: 1 Gö 1 kl 1nız 'fır~:- 111 llörrtıck ka<lınn hakmak T"e evin ii ÇlF*l'E KOL VE ÇiFTE YAKALI pekli poplin · m e er ya 
'1ıtı Cıtııı ar:ırı Ozere orta ycışlı kimı;e~iı :: Q 

lltı litre ~Yor. lctnrc nıeınu~muı Ah. 1.1
1 

P, L A M B R O P U L S 
ne ınüracaat. 

IÜ Mağazasında Galata Karaköy tramvay durağı önünde No: 110 
l:lmiilllmn:::::::ı:c::::K::::1::::::::::::1:::;::::::::::::::ı:;::::::::z::::=::::::.--...... ~--:=iiiiiii_,,.,,_ 

kuruş ' 
Vakit yurdunun altında (Sten Fransız kitapçıamm) yeri ve arka~a1d 

depolan kiralıktır. 
B'rleıtirilmck ıuretiyJe 150 metre murabbalık bir mesaha elde cdilebi-

1ir. tstevenlerln Vakit yurdu idare memuruna mUracaatJerL 

------------------~-------' 
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2 iNCE ·S·G 
20 K LIN SiGA 

SAÇ BAKiMi 
Güaelliiüa ea birinci ıartıcbr. 

ICeptkleri ve aaç köklerim tedavi eden 
tesiri mücerrep bir ifa'jtır. 

.. -- Dr. lbaan Sami ---
UksUrUk şurubu 

Uksfirük n nefes darlığı boğmaca 

Ye kızamık öksürükleri için pek ıe· 
ılrll iltçnr. Her eczanede ve eçıa 

- depolanndı bulunur. 

Cilt· "rengi - d•e.,. ZOhrevT 
{ 

tıastalıKlar bb1na sınıf mutehaSSISr 

IDd cat filbl a.tı llljll rmr.. t.lllJlll -. n 
~.-on· 31943 

~ oı.şeme kaOOt "est8Wn ketıuı eceo 

,_._ ................. - ····- t7.aı -,.. U...,.. mııloalılııde Heve Kurumu .....,_ 

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

A 
A 5 u UŞ 

·ı 
1 

25 tKtNCtKANUN- 1938~ 

'PAfl 

1 Basur memclerinin ANTIV1ROS ile tedavisi iç ve dış ba~ memelerinde,::; 
memelerinin her türlü iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayafl 

1 memelerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle ~ifayı temin eder. 

Şark ıspençnyarı Dabcıratu•'1 

T. A. ş .. 
.. ?t!J!Y 

Türk Ha va Kuruınıl 
Büyük Piyangosa.J 

4. ncü keşide 11 Şubat 938 dedit
Büyük ikramiye 50.000 Liradı'' 


