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Hatay dava 
Seçim talimatnamesi 
istediğimiz şekilde 

tadil ediliyor 
Murahhasımızın sözlerinden 

sonra bir komisyon 
müzakerelere başladı 

,~ 
>- "Yada "k' ı 
Qb ecHyo 2' ı taraf tayyareleri 1:arşı1 ı1:lı 'bom1nrdınıanlarla ~ehirlcri 1ın · 

r ar. l'ıı1rordlıki resim Salanıa11ka bombardımanrnd~n aşağıda· 
"l 'to )( lcilcr de Barsclona bom bardmıanmdan sonra aluım;§tır 
t,l Q\· a ı-n<] 
~ 1 etırın yo ıı, dün ~ccekl ncs- hale komite inden çekilerek lspan)'A 
'htto1'1aı1 tı~:ıcln, Ccnılyct1 Ak,·nmı .. n ic;;lni bitirmek için J<'rRnkoya en mo
lllıtt ~lttııı hdnn hnlıseclcrken "hu tlcrn tcchlzntlı bir oı«hı gön<lcrccek-
l · •• /~ .... ,_ cı kuı·ınnıı tnnınnıllo ' toı·- ı t 1 ıo:.ı ~., """<\ olnn t r. tnlyn, Avustur~·n<la rejim < Ce•· 

,,,.., ~l'ntı "şn şnynns dikkat hu- şlkllğlne, ~·nni darbcl htlldimcte razı 111... '\;~... ~11r: 
""ı~'~"•-e r ~ olnınk surctile, hu hmmsta Alman-

tte g" c tnı mnhfilll'l·inılc süy- yanın mın·nf:tkatini (fo snhn almtş· 
uro ltnlyn n<lcml mUdn- ttr.,, 

Ucuzluk programın· 
da yeni kararlar 

Kömür ve şeker fiatlarında d 
mühim tenzilat yapılacak. 

Hayatı ucuzlatma tedbirlerini tetkik vazifesiyle Ankarada ite başlamış olan komisyonun mesaisi ilerlemiştir. Ye 
kararlar verilmek üzeredir. Bu huıuıtakihaberlcr ( 12) inci sayfadadır. 
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denize indirilecek 
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Sovyet 

tayyaresi 
Çine gönderildi 

Londra, 29 (HABER) - japonya
mn Çin büyük elçisi Kavagoe dün Ja
ponyaya hareket etmiştir. Orada kalan 
birkaç memur da sefarethane bir.nsım 

_.. Dct:amı 12 11r.id~ 

Yunanistanda 
vaziyet 

· Dlktatörlilk şayfa
ıarıoın aslı nedir ? 
Atina, 28 (A.A.) - Atina ajansı bil

diriyor: 

Gazeteler, memleketi isyana teşvik 

eden beyannameler dağıtmak suretiyle 
memlel!ietin sükunetini ihlale teşebbüs 
eyliyen bazı sabık siyasiler hakkında 

hükumetin aldığı kararları tasvip eyle
mektedir. 

Gazeteler, başmakalelerinde, bu te
mizleme işine ~evam olunmasını iste
mekte ve bu eski siyaset müflislerinin, 
hiçbir esasa dayanmıyan boş tenkitler
de bulunmak suretiyle, slikfın ve itimat 
içinde yaşıyan milletin şimdiden seme
relerini görmekte olduğu faaliyeti ka
patabilece'k,lerini sanmak yanlış zeha • 
hına kapıldıklarını tebarüz etirmekte
dir . 

.. Arzularını yerine getirebilmek için 
bu adamlar, komünistler ile dahi iş bir
liği yapmak.tan çckinmemişler.:Hr.,, 

Gazeteler, tahrik yapanlara karşı bir 
şiddet devresi açan hükfimetin bu yeni 
hareketini tasvip eylemekte ve bütün 
Yunanistanın sükury içinde ve müttehit 
bir halde, milli hük,umet tarafında yer 
aldığını bildirmektedir. 

"Diktatörlük,. şayiaları 
Bazı gazeteler Yunannstanda dik

tatörlük kuru'..!uğu yolunda "şayialar., 
dan bahsetmelctedirler. 6 Ağustos 936-
danbcri Yunanistanda carı rejim malUm 
olduğuna göre şayiaların manasızlığını 
kayde lüzum görmüyoruz. 

"Romanyanın 
değerli şairi,, 

Sovyet elçisi Roman
ya Başveklllnden 
böyle bahsediyor 

_.. Yazısı 12 incide 

llaliçte yapılma1da olmı dcnfaaltı gcmllerimizin inşasma btı§lanma me-
rasiminden bir göriinil§ O.- Ynzısı • üncild 

Bir ltalyan gazetecisine göre 
-. ................................................. .... 

Romanya boğazlar 
mukavelesinin tadilin 

talep edecekmiş! 
Dostumuz Romanyanın böyle 

bir garabete düşeceğini 
tahmin edemeyiz 

Sofya ga7.etclerinden Zora'nm diln- ı ''ltalyan muharriri Gayda, Roman 
kü posta ile gelen sayısında su satır· yadaki yeni kabinenin dış sıyasa 
]arı okuduk: ~ Devamı 12 incide 

Fecri §imalinin Jappn adalaNndan görünil§ü. .. i 
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1 ~ Hele 1 ~u ı·i .. ye ve ..... . 
·ı •• 
!ı tesisatı n 
fİ Belediye sular idaresinin "/ akir ~ 
:ikalka Vir kolaylık,, şeklinde il<itı et- li 
Ut· •. ''b da •• ıl ıgl c va terlros tesisatı i-~nin :: .. l )) ~., •• 

---------------- Has ı aııla§ıldı. Sular idaresi müdiirii H 
aivaziycti şöyle i::a1ı ediyor: g 

Cenevredeki siyasi 
faaliyet 

M İLLETLER Cemiyeti konseyi-
1 nin yüzüncü içtimaiyle Cenev

re gene diplomasi faaliyetinin sıklet 
merkezi oldu. Konsey, lrnn dele
gesinin reisUği altında açıldı. Faknt 
bu defa Cenevrede daha ehemmiyetli 
politika. faaliye~i, birkaç gün sonra 
içtiınn.mı aktedecek olan "yirmi sekiz
ler" komitesi etrafında toplanacaktır. 

Yirmi sekizler komitesi, konsey ta
rafından 1936 sensi temmuzunda ve
rilen kararla kunılmu~tur. O sırnlnr
aa 1talyaya karşı tatbik edilen zecri 
tedbirlerin muvaffakıyetsizliği yüzün
öen Milletler Cemiyetinin zaafı teba -
rUz etmişti. Binaenaleyh cemiyetin 
~slahı meselesi bahis mevzuu · oldu. 
Konsey, 4 temmuz 1936 da cemiyete 
aza olan devletleri, ıslahat hakkında
ki fikirlerini bildirmeğe davet etti. 
Temmuzu takib eden nylnr içinde kırk 
iki devlet cemiyetin ıslahı hakkında
ki bakımını cemiyet sekreterliğine bil
dirdiğinden, konseyin karariyle bunla
ın biribiriyle tcif edip bir rapor ha • 
zırlamak için komisyon teşkiline ka
rar verildi. İşte bu komisyon yirmi 
sekizler komitesidir. Aradan geçen 
bir sene içinde Milletler Cemiyetinin 
ıslahı namı altında faaliyette bulunan 
bu itomisyon, bir taraftan cemiyeti 
bUsbüUin tasfiye etmek istiyen Alman 
ya. ile !tnlyn, diğer taraftan cemiye
ti lrnnmnya r,nlışan İn~iltere ve Fran
sa arr. "ında bir mücadele sahnesi ol -
mu~tur. 

Kü,..Ule devletler. büyük devletlerin 
iki ziimreye ayrılmalarından korktuk
ları i"in kollektif ban~ sistemi demek 
olan 'M;llctler Cemiyetine karşı gittik
çe d!iha muhteriz davranmaya başln
mı lı:ırdır. Demek ki bu bir sene için
de1d mücadelede daha çok faşist dev
letler lmzanmışlardır. Faşist devletle
rin hedefi. küçük devletleri kendileri 
gibi, ı '.'IilletlP.r Cemiyetinden, bUsbU
tün ayırmaktı. Bunda muvaffak ol -
dukları iddia edilemez. Faşist devlet
lere tabi olan Polonyanın dış bakam, 
geçenlerde söylediği bir nutukta ce -
miyet hakknıdaki itimatsızlığını açık 
bir lisanla anlatmıştır. Fakat Polon -
yanın cemiyetten cekilmek niyetinde 
olmadığını da ünde etmiştir. Budapeş
te i!:timamda Kont Çiano da A vustur
ya ve Macarlstanı Milletler Cemiye -
tinden çekilmeğe teşvik etmiş; fakat 
muvaffak olam:umı=tır. 

Bununla l:.ıeraber, fa.sist devletlerin 
~f~lctler Cemiyetini zayıflatmak ve 
mümkiinse siyasetle meşgul olan bir 
müessese hnlinden çıkararak enternas 
yonal hayır cemiyeti haline getirmek 
noktasında. daha çok muvaffak olduk
ları iddia edilebilir. Bu muvaffakıye
tin amili de Lehistan, Avusturya ve 
Macaristan gibi, kendilerine tabi olan 
devletlerin vaziyetlerinden ziyade bi
taraf devletlerin hareketleridir. Boz -
gunculuk Belçika dan başlamıştır. Av
rupada enternasyonal münasebetlerin 
muvazeneye dayandığı zamanlarda 
taraf sız ya.samak itiyadını hasıl eden 
bu küçük devlet, son birkaç.sene için
de enternasyonal münasebetler öyle 
bir cığıra girince, rahatsız olmaya 
ba. .. lndı. Ve Fransa ile yaptığı ittif a
kr, Loknrno mukavelesini, Londra an
ıa~masını bir tarafa bırakarak harb
tnn evvelki es!<i tarafsız vaziyetine 
avdet etti. Bundan sonra da Milletler 
Cemiyeti kadrosu içindeki vaziyetini 
bu yeni istatüsüne uydurmaya çalış
tı. Bu da cemiyete karşı bağlarını 

gevşetmek demekti ki Almanyanm ve 
İtalyanın işlerine elverirdi. 

Belçil·anm bu hare-keti, Avrupada 
ıtyni vaziyette bulunan !sviçre için 
bir örnek oldu. Arkadan İskandinav
ya devletleri geldi. Bunlar küçük dev
letler olmakla beraber. kollektif ba-

.i ~ n .. 1 . u 
:: - dn.remız son z:ımanlarda sırf ı: .. . . , .. 
;:geçım vasıtaları mahdut olan kısım :,: 
~ . 
~halka bir kolaylık olmak üzere, yıl- !i 
f:lık gayrisafi iradı doksan liraya ka- ii 
~dar olan evlere su vermek için yapı- ij 
placak şube yollarını para.sız yapma-1~ 
sf ğı ve bu evlerin içine yine parasız !i 
~!olarak bir de musluk koymağı ka- H 
nrarlaştırmıştı. Ve bu şartı haiz o- H 
=!lan evlere bu suretle su vermekte İi 
::devam edilmektedir. i! .. .. 
ii ''Cumhuriyet,, gazetesinde bir kaç il 
Üg'Ün evvel çıkı:ın beyanatın bu cihete !: 
nait kısmı, yanlış anıa.~11mış ve abo- H 
:.ne olacakların umumundan şube yo- H 
ff ıu masrafı alınmıyacağı yolunda ga- ;i 
i!zeteye geçmiştir. Halbuki idaremiz- fi 
f:ce, abonelere karşı mümkün olan her :İ 
§tUrlU teshilat gösterilmekle beraberi! 
Hyukarda. ı:rzcdilen kolaylığın herke- 'l 
nse te§Illılıne maddeten imkan yok- il 
i!tuı:..ve. böyle bir şey düşünülmü.5 de ff 
;degıldır . ., ı( 

~ . ''Bedava tesis·at usulünden evleri- fi 
ılnııı yıllıl-. gayrisafi geliri 90 liraya ~l 
ııkadar olanlar istifade edebilir,, de- ii 
: mel:, ''yardım,, hali vakti yarinde ol· ii 
~imıyanlara değil, pe7c feci hayat §art- i~ 
!al.arı içinde bulunanlara yapılacak • g 
::tır,, demektir ki, onlar esasen böyle!! 
E3bir nimetten istifade imkanlarından ii .. :· 
i!mahrumdurlar. Evlerine bedava mu.s :: 
~~lıtk konul8a bile, su sarfiyatı para- ii 
~~sını ödiycmiycceklcr, çeşmeden tc - n 
Unckeyle mı ta.,,"lımayı tercih edecek - H 
::Zerdir. ''Bel.ava tesisat kararı herke- :: 
~ise teşmil edilsin,, <liyen yok, f a1..'<lt Ü 
iii.stifade hıulııtları biraz gcni.şletilsin H 
~~ cliycn!cr çoktur. ti 
:s Sonra bir ~ele daha var: !: 
U SuUır idaresinin tesisat için aldı-ı 
fi?ı para fazladır ve idare, elelctrik ve j 
:!Satye §irketlcri kadar bile 1ı.alka i 
n müsait aavranıp taksit usulünü 1..-a- I! 
Ubul etmcnıcTdcdir. Ma1ıallcsinde'T-."i I! 
$iKır7,çeşmc suları kesilen ve aylık 1 
ii'lcliri nihayet elli lira olan bir aile : 
H?aba.sını dü.Jfinünü.z, tesisat ?nasraf ı i 
gnlarak toptan ı·c p~~n 90 Zira öde - ıi 
gmesinc imktın uar mıdır1 ~ 
il llalkın -nıür..sscsesi olan belediye. a 
::mrcr tioaret ~nilcsscscsi olan imfi· ı· .. 
j!wzlı şirkctl<:rdcn daha ileri gitsin 
a:demiyoru.z, fakat hallro hi.ç o1mazsrı !i' 
irnıl.ar l~dar müsait daumnsın! İ: 
:=:::::::::::::;;::::::::;=::::::::=:;·:::::::::::~ 

rış sisteminde, siyasi ehemmivctlerile 
mütenasib olmıyan bir ağırlık üade 
etmektedirler. 

Bu küçük devletler Milletler Cemi-
' yetinin ilgasını istemiyorlar. Fakat 

on altıncı madde ile zecri tedbir tatbik 
etmek için giriştikleri taahhüdün ken
di emniyetleri için tehlike teskil etti
ğini iddia ediyorlar. Bunun bir şekil
de tadilini ve her halde kendilerinin 
bu taahhütten serbest bırakılmalarını 
istiyorlar. Halbuki bu on altıncı mad
deyi misnktan çıkarmak, Milletler Ce
miyeti konsepsiyonunu temelinden de
ğiştirmek demektir. 

On altıncı maddenin değiştirilme • 
sine en ziyade nleyhta;r olan Fransa -
dır. Ve garib tecellidir ki, ttalyaya 
karşı zecri tedbirleri hüsnü niyetle 
tatbik etmeyip de bu mnddeyi balta
lıynn dn Fransadır. !ngiltercde iki te
mayül vardır. Biri dış ha.kanı Eden ta
rafından temsil edilen kollc!dif barışa 
karşı bağlılık. Diğeri de ba.'.i\'ekil 
C,1ıambcrlein ve J...ord Ha1ifaks tara -
fından temsil edilen fikir ki, bunlar, 
artık Milletler Cemiyetinin zaaf ma 
karş& göz yumulamıyacağrna ve daha 
realist bir siyaset takib edilmesine ta
raftardırlar. Öyle anlaşılıvor ki, hadi
selerin son aylar icindeki cereyanı, 

Chamberlein ve taraftarlarını takvi -
yeye yardıfu etmiştir. Eden Cenevre
ye hareket etmek üzereyken Londra -
da ehemmiyetli bir kabine içtimaı ak
tedilrnfş ve !ngiltercnin bu noktada ta 
kib edeoo;;.i .si.Yaset meselesi 2örilsül -

HABER - ~JCşam ı:><>stası 

.. -··, )' ·~. ··-~ .. fi' 
- . - ..... - -

Hnlıral:ırını nnlntıın 

CEYMS xononı 
Enlclliccns Servisin en meşhur cnsuslnrındnn 

TEFHlJ\:A 

1'°0: İ 9 
Mühim miktarda Alman askerinin kasaba
den ~l'Çf l'l Jll bir ~ün bizi sokaklarda ahaliyi 

gözetlenıeğe memur etmişti. 
- Evet ... Evvelce orada .. Jan,, la atmak izcr nehrini geçmekten daha ko 

beraber çalıştığı için Moböj mmtakasr- lay değil mi?. 
nı gayet iyi tanıyor. 

"Jan,, ismi üzerine titredim. Arka
daşlanm Bob Parker ile Con Kolinsi 
ele veren kadın bu "Jan,, dı. Onun hak
kında daha fazla malumat almalıydım. 

Lakayt bir tavırla: 
- Jan mı? diye sordum. Bu kadrn

·dan bahsedildiğini evvelce işitmiştim 

gibi geliyor bana ..... 
Mayer gülmeğe başladı: 
- Jan k,adrn değil, erkektir. ismi ger 

çi iki "N,, ile yazılır amma sonunda bir 
"S,, de vardır. Burada gördüğün madam 
Terez ile birlikte bir çok muvaffakıyet
li maceraları vardır. 

Kadına bakarak: 
-Madam bu kadar güzel ve zeki ol

duğuna göre kimbilir şimdiye kadar ne 
mükemmel işler görmüştür?. 
Kadın memnunane cevap verdi: 
- Tabii .. En mükemmellerinden ve 

en yenilerinden biri şu İngiliz casusla
rını yakalatmam meselesi ... 

- Ingiliz casusları mı ya.kalattımz? 
- Evet .. Hatta dört İngiliz casusu-

nu k,urşuna dizdirttim. 
- Dört mü? Bravo 1 .. Herifleri nasıl 

yakaladınız?. 

- Gayet kolaylıkla .• 
Mayer saatine baktı ve: 
- Daha bir saat vaktimiz var, de

di, şu macerayı bizim arkadaşa anlat ta 
istifade etsin .. 

Casus kadın nazlanmadı, böbürlene
rek anlatmağa başladı: 

- Moböjde çalışıyordum .. Oranın 
casusluk ve zabıta işleri şefi olan yüz
başı Birkenhayrn, bilirsiniz ı..;, disiplin 
i~lerinde pek titizdir. Mühim miktartda 
Alman as~erinin kasabadan geçeceği 

bir gün bizi sokaklarda ahaliyi gözet
lemeğe m:mur etmişti. Alınan bayrağını 
şapkasını çıkararak selamlamıyanları 

ihbar edecektik •. 
Öğleden sonra saat üçe kadar her 

şey yolunda gitti. O kadar ki benimle 
berab::r bulunan Jan ile Emil boşubo

şuna vakit kaybetmektense dairede ça
lışmağı doğru bularak beni yalnız brra~
trlar. 

Saat dör~e doğru ilk hadise vuku
buldu. Bir kaldırım kenarında durarak 
aralarında konuşan pazarlık elbiselerini 
giymiş köylü kılıklı üç kişi alay sancağı 
geçerken sellim vermediler. 

Bir zabit sıradan ayrıldı ve onlara 
§apkalarını çıkarmalarını emretti. He
rifler oralı olmayınca bir baston dar
besiyle içlerinden birinin şapkasını 

yere düşürfüi. Küstah adam güldü, yer 
den şapkasını alarak tekrar başına koy
du ve: 

- Sivil bir adamın şap~asını yerlere 

mıştır. Bundan sonra İngiliz dış baka
nı Parisc uğramış ve orada da Fran
sız devlet adamlariyle görüşmüştür. 
İngiltere ve Fransanın Milletler Ce -
miyetinde aza olarak kalmayı tehli -
keli gören küçük devletlere teminat 
vermeleri bahis mevzuu idi. Bu temi
nat verilecek mi verilmiyecck mi? 
Verilecekse, şekli ne olacak? Bundan 
İngiltere ve F,ransanın l\filletler Ce
miyetine karşı vaziyetleri nnl~ılacak
tır. 

Milletler Cemiyeti etrafında yapı -
lan bu politika manevrasının şümul 

ve ehemmiyeti büyüktür. Çünkü en
ternasyonal rnünase'Jetlerde bu mtica
delcnin neticesine göre veghe alacak-
tır. (Ulus'tmı) 

A. Ş. ESMER 

Zabit bu cür'etkarane cevap üzerine 
düştüğü şaşkınlıktan kendini toplama
dan bir de çenesine yumruk savurdu 
ve zabiti yere yuvarladı. Sonra arka
ıdaşlariyle beraber koşarak kaçmağa ko
yuldu, Alman ask.erlerinden bir kısmı 

da onlann peşinden takibe başladılar. 
Gittikleri istikameti gördükten sonra 

bir duvar kenarına bırakmış olduğum 
bisikletime athyarak ben de takip işine 
giriştim. 

Köylüler her halde sporcu olacaklar
dı, çünk,ü gayet iyi koşuyorlar ve takip
çilerle aralarını mütemadiyen açmağa 
muvaffak olııyorlaıidı. Biraz sonra şehir 
den çıktılar ve kıra gir.diler. 

İşte tam bu sırada mukabil istikamet
ten gelen süvari jandarmalar ve bisik
letli askerlerle karşılaştılar. Jandarma
lar firarilere derhal durmalarını emret
tiler. 

Lakin ötekiler bu emri dinliyecekleri 
yerde ceplerinden brovningJerini çıka

rıp ateşe başladılar. tlç jandarma ve 
beş asker ö~dü. Sağ k,alan bir tek asker 
de hemen kaçtı. 

Ben uzaktan üç mütecavizi gözetli • 
yordum. Bir kaç dakika oturup dinlen
dikten sonra tarlalar arasından tekrar 
koşoro1' uzaklaştrliır; Tabii be:ı de peş 
!erinden .• Bir müddet sonra bir saman
lığa girip saklandıklarını gördUm. Her 
haPde orada geceyi be~emek niyetinde 
idiler. 

Şehre dönüp yüzbaşı fon Bir
kenhayma meseleyi anlattım, Samanlık 
muhasara edildi. tlç meçhul şahıs mu· 
kavemetin beyhude olduğunu anlayarak 
silfihlarınr atıp teslim oldular ve Moböj 
hapisanesine tıkıldılar. 

- Sonra?. 
Gülümsiyerek: 

- Acele etmeyin, dedi .. Asıl maha
ret onları kafese koyuşumdaıdrr. 

Fon Birkenhaym, bu adamlann hi~ 
bir zaman itirafta bulunmıyacaklanru 

tahmin ettiği ve şehirde başka suç or
taktan bulunacağını da hesapladığı için 
dahiyane bir çare düşündü. 

Beni çağırarak dedi k,i: 
- Sizi hapisanede, yakalanan üç 

adamla ayni hücreye hapsettireceğim .. 
Fakat sizin onlaıidan evvel hapisaneye 
girmiş olmanız lazım. Münasip görece
ğiniz bir masalı analtarak herifleri kan· 
drrır ve söyletmeğe çalrşrsınrz. 

Casus kadın sustu, bir bardak şarap 
daha içtikten sonra devam etti: 

- Hapisanede bir hücreye kapatıl • 
drm. Benden bir kaç dakika sonra da 
asri mahpuslar içeri girdiler. Öyle yor
gundular ~ hemen yere çöküp dinlen • 
mek lüzumunu hissettiler ve bana bak
madılar bile .. Az kalsın onlara acıyor
dum, itiraf ettirmeğe muvaffak oldu • 
ğum takdirde alacağım on bin mark mü 
kafatı hatrrlryarak bu merhamet hissini 
yendim. 
Köşemde bir müddet sessiz sessiz ağ 

lama taklidi yaptıqı. Hiç aldırmaidrkla
rını görünce kapıya koşup yumruk)a -
mağa ve bağırıp çağrrmağa başladım .. 
Hücre arkadaşlarım gene ses çıkarma. 
drlar. Fakat merakla harekatımı takip 
ettiler. 

Birden kapı açıldı ve başgardiyan 

içeri girerek bana bağırdı: 
- Eğer böyle gürültü yapmalçta is

rar edersen gene dayak yiyeceksin! 
(Devamı var) 

Toınıt~n Amca
li"'D o ın saı n danı 

-~.-
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Hicrt: 135G - Zilknde: 27 

00ne11n ılnflll~ llllncıtn batısı 

7,15 17,19 
Valılt !!al>nl> ntır ikindi Akt"m Tahı tnı~ 

5,51 J 2,27 15,04 17 ,1!) 18,M 5,33 
LOzumıu Teıefonıar 

Yanıın: 
htanbul ı~ın: 21222, Br:rotı11 ıcını 441H. ga4J)lGJ 

tein: 110020, l'aklldnr lcln: 15062:1. 
l'r,llkU). Bnkırkli\', Brhrk, Trah:ra. BQ:rtıJ<drrt', .... 

phallc~. KandlUI, ı:r~nkd:r. KArtal, B0)'6llda. ıtr:r• 
brll, nıırsn•. Kınalı itin: Telefon muhabere memurul• 
ne \"ftncın demek kUldlr. 

ıtıunı lllalJnlı 22111 
Uf'nla ., ,. 36 •• 20 
&yıuıll ıa11&ın ı.olMI: 21996. Galata,.._ nıeıtı 

40080. 
Sıhhi ım.ıaıı: 4499!1. MOlldmmomlllJıı 22290. ~ 

7tt nıOt!llrllllO: 243!2. 
F.l•ktrlk lrtıl'll: 
nr:rol!to ı 44801 • htanhııl: 2437&. 

olar lda,....h 
llf!>ol!l11: 44783. l\l>~llctau 4Cll38. OlbaO: ~. 1' ... 

run•manı,-.. : 21TOS. 1Jslı114ar • Kadıkl\71 som. 
lbmırıul: 
htanbotı 24378. Rıuht<!l:r: 60790. Jll'yntıo: 4464:. 

Tak 1 otomot>lll istemek ıc:I" 
Be;'otlo clhrll: 4008._ ltel>ek eltıeU: 36 • 101. Jta4t

kllf dhrtl: 60HT. 
Donlz yolları 

TrJ~fonı 
10 tanbol a.rntrlltt: 22140. Karaltll,.: 423112. _ .... 
Matlan)'amı Pazar, Salı, Prrırmbe, Cuma gl!I!J"'• 

lllat 8, :ıo da Toptıane nbtırrundan kall<ar. 
ıı.arabtca> a: ilah ...., cuma ı;Unl•rt saat n dıı 'l'"t" 

baoe nhumındlln kalkar ,,. Trldrd ıı, 111nttıırı, ET4t ' 
earf<ny w,.,.ıcrlne uırı)"llrlll: Karab~ya vanr. 'd 

Akdenl:: pRsfasr: Yarın sahnh sant 10 1 

hareket edecek olnn vnpur; Gelibolu, trn· 
roz ve Çnnnl;knlcye gidecektir. 

Karadeni: po.ffasr: Yarın snnl 12 (!e 
kalkacak ohn vapur; Zonguldak, lneboJıJ, 
Ayancık, Snmsun, Cnye, Gircson, Vakfıke
bir ''C Trnbzona uğrayarak Rize:o,·e gide" 
cektlr. , 
Açık memurluklar ve ••ıer 
• Anlnlyn villiyeli silindirlerindc çıılW 

mnk üzere 7-0, 50, 35 ,.c 30 lira ücretli 
4 

daimi makinist nrnnmnklad1r. Talipler; 
15 şull'ıta kndnr Antalya ~afi:ı mUdürlfığ{l' 
ne miirncnnt etmelidirler. 

• Harp nlrndemisl için iki erkek dnktl· 
]oya ihtiyaç Yardır. 1stckli1er Yıldızdll 
Hnrı> nkntlemlsi kumnnrlnnlığınn mGrac:a8t 
elmeliclir1er. t~creller 100 ve 80 liradır. 

• Devlet Jlavnyolları idaresi için 8 1111· 
yare mnklnl<;ti 11Jınnc:ıktır. Azamt Ocret gO 
liradır. lstekliler 31-1-938 günü akşamın• 
knilar Anknraclaki umum mildilrlüAe nıil• 
raeanl etmelidirler. 

Kongreler 
• Sipnhi O<'n~ının kongresi yarın saat 

18 dt> oc:ık snlonundn yapılac:ıktır. 
MOz.eıer 

A:raonh-., nnma • mıam, ı·unaa nnlerl "" çtntll 
lln,ıı, A•"•rl Ahl<e vo eamıclnr, neıırd ve aııa>1 )it' 
iMi, ıbhl tnhre: • 

(Bu mDzeıer her ı11n ıaat JO dan 11 J'& lı:adıı.r aC'l' 
tar.) 

Tltrtr Ti! ı.um ~rhod "11l•rtıl Pa~rhAldm ~ 
hCr kl!n ınıı.t 10 dan 18 Ja kadar Ta CUıtı:ı ı;tıılerl 
dUI •JT '°' kadU' a~ktır. .Aaf 

Tnplrİıııı ~lllıul her" ıtıı:ı aut 13 den lll J'• ln•u 
acıktrr; •• • 1 
Memleket dı•ıdenlz aet'erıer ı!I" 

l'tnman,-a •1'P01lan: C~rt~I ı;:llnlerl 13 de K3"
1 

u:re: Balı ırtl•lerl ıa de Pire, Berut tııı:eııdert1'CIJ'•·rır-
ıtaı.ran '\'&parbrı: Cuma ı;llD1er1 aaat 10 da 

Brrndı~I, VHıedll:, Trly~tqe. 

Avrupa hattı : 
Sh1ı:m btu1on !l{Odr..rtıııa: Trlefoı:ı 23070 ~· 
lk'mı•lon elapttsl b@r ırtın lllrlteclden uat :ı:ı d• rJIO' 

lta• ve Avrupadan Cı!enl n.at T.25 te SlrkcCIJ• 
vasa~t tder. 

ltnrJ•'An•l~...,..ı l!0.30 da fcalkar. 10.22 de ır;ellr· ef,ıf' 
r..ııırn~ pnUa!I lıtr ı;lln ıut s.ııo de bUek•t 

U .33 de ıtellr. 
ANADOLU HATTI: 
H•r ırUn hıırt'k•I todm ıımrndlf ·ler: bfııtr 
&at 8 de :Kon)"ll, ıı da Anltarıt,11>,15 de Dlyaı' ali'' 

n Bıı.ımım. 111,!JO olll 'f".sktı.tıır, 19,10 da ;\nlt&?S 
prrııl, 20 de Adapaz~n. ıııııl'· 

nu trenl••detı ıaat il da bAttket eden .Aıık&rA tll "' 
tcllU paz:ırtrıl, earıamba ve cuma ı;llnlerl 11•1 

?ılusuıs 1<"'1ar •<fer otmektNSlr. dfl 
Gec;on senenin BugUnOrt 

neıor oıdu ? J11lş 
• Filislinılc tckrnr ht\diseler bnşl:.ı ı;· 

oldıığuııılnn Ynhudilcr Kudüsü tcrkedtıcc 
lcrdir. ııt' 

• Sovi·ct rcjiınine suikn<>I hnzırtnrnıı ıl-
suçlu ,.e l\toskovada muhakemeleri ;

11rc1· 
makta olan 17 kişinin idamları nıud 
umumtllkçc istenmiştir. 

sınemaıar 1"'. 
B 1l \' O r. L U - TOrk: Fakir taltbC~1 

kk: Dlr kadıoıtı taıu. fl'f'k: Edrler ı:•ınıaı. ~: 
Cem kaptan. alıar,-a : CUus Mart JU.ş$r • \ ,,.ııl 
At~ Alkaur: Korsanlar ad~ı \e Olllm yol':ca~ 
ltl17oner Prenııaı. Sark: Yıldırım ad:ım n ~· ~• 
dan b•ktım. Şıkı &yaz kadın tıcattll ve "• ıo:ııJ',,..
eehennemt. Asri: BlldlnnemtıU. Snnmlt: ~~Af· 
kalbime. ;taer: Dlldlrmemıttır. Tan: BlldlJ'ID 1!11"'.:o• 

t TA:; B V L - l erab: ProıesOr :ı:atJ el .,o ı 
teımınm vo <ılne111ada) Karyoka.. Aıı:ak: CI .,._.-, 
ve zıı:an me!Odl.11. 11111: Seyh Ahmet, (TQrllCl'1~ ~ Hey Goııo ve tıısaıı avcıları. Alemdarı sıı!lJ ~,.. 
vuı ve Rlntıntlıı. odıtıl',....-

HA D 1 il() Y - llttnal Procramıııı b 
tir, Hal ı ~t~bllttlt. ~ 

O 8 K U D il R - 1Illleı Nlna PetrovzıalllS' 
Tlyatroıar 
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dl,aya,ta ..................... 
Çocuğum 

ne okusun ? • 
r-. OClJKLARIMIZA hangi kitab

h ~ l:u1 okutalım? Çocuklarımızı 
r~ı· 1 pıyeslere, hangi filmlere götU-

ını? 

tn Bu. sualleri c;ok kimselerden duy
bi}U§sunuzcıur. Siz ne cevab verirsiniz 
de tnenı ama benim cevabım seneler-

n berı' d Wo egı§tnez: 

Se -h lier kitabı okutabilir, her piye-
' er filıne g··~~-"'·ı· · · Bilh Ela Oı.w~ul ll"SlnlZ. as-

hik~Uklar için yazılm13 romanları, 
le . ayeJeri okumalarına; çocuk pf yes
~: ve çocuk filnilerine gitmelerine 
lrij 1 olabilirseniz iyi edersiniz. Çün
aceıontar ekseriya tehlikelidir. Çoğu 
Socuew Yazıldığı için dilleri bozuktur, 
Onı ga ana dilini de yanlış öğretirler. 
hita~l"I Yazanlar, kendilerinden ~ağı 
2ll ettiklerini sandıklanndan he· 
l'een hemen daima ba.sitleşiyoruz di
rac Yavanlaşırlar. Bakın, ~.ocuklar ta
ler ~dan Yazılmış romanlar, hikaye -
ltita~lursanrz (bulama7.5mız, çünkü 
onı ılar öyle §CY satmaz) okutun: 
d.iği~evesıe, yükselmek, elinden gel
lllek ar güzel bir şey vUcude getir
' <lrzusu ile yazıldıkları için, birçok 
l'eu 1arına rağmen, bUyük bir mezi
da.kJert olabilir: muharririn arzusun
d.ir asaleti karie 8.§ıla.malan kabil
l'ıtıd 9ocUk, çocuğun dilinden, hulyala
~ f~ an~ar. Shirley Temp1e, oynadr
etse 1 l'llle~n mevzu unu da kendi icad 
San~t?elkı hakikaten çocuklar için 
lto h.1 Yaratırdı. Fakat geçelim; çün
llı b ıç bir Amerikalı film kumpanya
~e,.·u tecrübe için lazrmgelen serma
bo,.; tehlikeye koymaz. Benim gibi 
te\i e ~Yleri düşUnenlerin de o filmi 
··~ecek paralan yoktur. 

~Olt Cttklar için yazılan hikayeler 
d~ ta.ınan da, istemiyerek fena bir 
tocu1t~e~1:r. Mesela siz de' bilirsiniz, 
~. ar ıçın yazılmı§ bir hikaye var
\~ lnalmı~ gibi birçok kıraat kitab
lr~ alını§lardır: Çocuğun biri, 
t~~ Unun bahçesinde güzel elmalar 
a~~r; hemen bir delikten sUrtüne 
faltat e giriyor, ceblerlni dolduruyor, 
{('eçe .bı.ı sefer delik dar geldiği için 
Se: ~~~or, yakalanıyor. Kıssadan his
at, 11-~ ol, evvela elmaları dışarı 
~e:\'e ~tıora kendin çıkarsm ... O hika
Çocuıt ~Şka mana veremezsiniz; çünkü 
lıaı 01 

1rsızhğrndan dolayı değil, kur
~CUJt~:ı.n:ıaaınd:ın dolayı ele geçiyor. 
llleıı har ıçtn yazılan hikayelerin he
lltaı: k C'~inden böyle bir mana çıkar
\•e hı abıldir. Büyükler için yazılmış 
aı~in ~bir şey isbat etmek istemiyen, 
lllrz "e e. seve seve okuduğunuz kitab-

rın dah . . d .. ....._ 0 1 
• a ıy1 e ersınız. 

....._ ~ n arı anlamaz ki! 
l<'r~ı llna, Marceı Ayme isminde bir 
~oı-. b~ llıuharriri iyi bir ccvab veri
flU~lerj~or ki: ''Çocuk sokakta gör-
0ııa hay ı.n ~ hepsini anlamaz. Fakat 
~l'tneltı:lı öğretmek için sokağı gös
!~tı anı n başka çare yoktur. Edebi-
"!"' <Uncu.ı • • d ıı·"''• anı ıçın e ... ,. Hem, efen-
.':-- anı~ biraz yardım edersi-

.ı\ıııa1c 
~a~'lll llı~lesine gelince, pek kork-
.reı-ı • çocuk · · ~ lı· erin w aızın açık buldugunuz 

1 .1kiı.ye a~guııu anlamaz. Hem size bir 
~1tıe·ındir~ ~.tayım, Georges Courte
~11da bir· Toto, on üç, on dört ya
tl altnıe· ~OCuk. İmtihanda iyi numa
:ı?atr0,. ' ~bası, mükafat olsun diye 
""'' "a Rot'" ·· ~~ açık u1:iyor, IJo~nmı§ kadın 

Avni Bayer iftiracı 
vaziyetinde mi ? 

Ahmet Emine verdiğini iddia ettiği para 
l~lnde Uç de yiJz liralık var demişmiş 
halbuki plynsada yüz llrahk yoktur 

Otobüs meselesi etrafında açılan !inden almışlar, valiyi görmek iste -
davalardan ikisine daha dün bakıl- miş, iki sene uğraşmış. ''Sefil bir va
mı~tır. 

Bunlardan biri, neşren hakaret id
diasiyle Avni Bayer tarafından Ah
met Emin aleyhine açılmış bulunu
yordu. 

Dava istidası okundu. Bundan son-
ra Ahmet Emine, ne diyeceği soruldu: 

''- Oi§çi Bayer bana bin lira verdi· 
ğini söyliyerek iftira etmiştir. Hatta 
bir yerde söylediği sözlerde verdiği 
bin lira paranın içinde üç tane yüz 
liralık bulunduğunu söylemiş. Halbu· 
ki yüz liralıklar bir senedenbcri teda
vülden kalkmıştır, bunun yalan oldu
ğu besbellidir. Kendisi aleyhine ben 
bir dava açtım. Fakat müddeiumumi
likçe dinlenen birtakım ~itler yü -
zünden bu dava geç kalmıştır. Her i
kisinin tevhiden rüyetini isterim.,, 

Bunun ü1.crine, böyle bir da.va açılıp 
açılmadığının müddeiumumilikten so· 
rulması için dava talik edilmiştir. 

Sahur Saminin davası 
Bunu müteakip Sabur Saminin ge

ne Ahmet Emin Yalman aleyhine aç
tığı davaya başlandı. 

Sabur Sami bu da va.c;mda Ahmet 
Eminin matbuat kanununun 27 nci 
maddesine göre tecziyesini istiyordu. 

Ahmet Emin bu isteğe ce\·abcn şun
lan söyledi: 

•·-Bu yazılar Sahur Sa.minin §3.h
sma hakaret etmek maksadı ile de -
ğil, belediyedeki yolsuzlukları aç1ğa 
\'urmak maksndile yazılmı§trr. Hatta 
kendi~inin araya knnı;;tığma teessür 
dahi duyduk. 

Sahur Sami kendisi için belediye 
işlerini her gün kolay bir hale getiren 
bir adam rolünü oynamıştır. Hiç bir 
külfet sarfclmeksizin F .• rmeni meT.ar
lığında 7 bin lira kıymetinde bir ar
sa almı~tır. Eminönünde antrepolara 
•rakın yerde benzin satış deposu açıl
masına. gümrük idaresi itiraz etmiş
ti. Fakat Sabur Sami Sokoni ~irketin
den sekiz bin lira ücret almak sureti
le belediyeden bu müsaadeyi istihsal 
etmiştir.,. 

Reis, bunun ü1,crine sordu: 
- Siz Sabur Saminin böyle yolsuz

luklar yaptığına neyle hükmediyorsu- \ 
nuz? 

·- Bir gün matbaamıza Rusyalı 
bir zat geldi. Bu adam otobüs işleti
yormuş, ruhsatiyesini bir vesile ile e-

Elma ihracatı 
nizamnamesi 

Elma ihrac:ıt t.ı.cirleri tic:ıret oda
sının elma ihracatı hakkındaki ni -
zamnamesinin tatbikmın bir sene 
müddetle tehiri hakkındaki taleplerini ı 
iktisat vekaletine bildirmişlerdir. O
da, tacirlerin bu hususta kendilerine 
yaptığı müracaati reddetmiştir. 

ziyete düştüm.,, dedi ve birtakım kim
selerin suiistimal yaptıklarını söyle -
di. Ben bu mesele üzerinde ehemmiye
yetle durarak nrkadaşlarmu seferber 
ettirdim. 

Tahkikat yaptırdım. Nihayet oto
büs işlerinde yolsuzluklara ve Sahur 
Saminin rolüne vakıf oldum. Neşriyat 
yaptım. Hükumet .nazarı· dikkate ala
rak müfettiş yolladı. Tahkikat yap -
tırdı. Yakında bUtUn işler meydana 
çıkacaktır. 

Bu sözlerden sonra Sabur Saminin 
avukatı, bir 5ubata bırakılmış olan di
ğer davalarla bu davanın birleştiril -
mesini istedi ve heyeti hakime de is
teği yerinde görerek d~mayı geri 
bıraktı. 

Denizbank 
Esas teş kilit projesi 

hazırlandı 
Dcnizbank umum müdürü Yusuf 

Ziya, banka ile bankanın meşgul ola
cağı işler üzerinde, yaptığı ilk tetkik
leri bitirntiştir. Kendisi bu tetkikler
den ve alaka.dar mUesscseler müdür
lerinden aldığı raporlara göre, ban -
kanın esas teşkiliı.t projesini hazırla
mış ve Yalovaya giderek başvekile bil 
dirmiştir. 

Yalova<lan şehrimize dönen Deniz. 
bank müdürii önümüzdeki hafla için
de Ankaraya giderek yapacağı teşki
lat üzerinde iktısat \'ckfı.letiylc te
maslarda bulunacaktır. 

Öğrendiğimize göre bankanın An -
kara merkeziyle İstanbul şubesi önü
müzdeki ay içinde kurulmuş buluna -
caktır. 

Beş çocuk arasın da 
kavga 

Alemdarda. Katipsinan yokuşunda, 
12 numaralr evde oturan beşinci ce
za. mahkemesi katiplerinden Şinasinin 
kızı on ya.'.}ında Şaziye dün sokakta 
oynarken on bir yaşında Hayriye, kar 
deşi altı yaşında Güngör, on iki ya -
§mda Ayhan, kardeşi on bir yaşında 

Gülşen çocuklarla kavga etmiş, bun
lar tarafından atılan taşlarla başın -
dan yaralanmıştır. 

Yarnlı çocuk hastaneye kaldırılmış
tır. 

Esrar ve eroinciler 
Galatada Çakır sokakta oturan sa

bıkalılardan Zeyneb, dün eroin satar
ken yakalanmış, üzerinde birkaç pa.· 
ket eroin bulunmuştur. 

Şehremininde Saray içi sokağında 
Alinin evi basılmış, esrar içmeye 
mahsus kabaklar bulunmuştur. 

Çenberlitaş 
Bahçe içine alınma

sına başlandı 
Eski eserleri muhafaza. komisyo

nunun gösterdiği Jilzwn üzerine Çem
'berlitaşın dibinde yapılan hafriyat 
bırakılmıştır. Bu hafriyatta taşm ka
idesinin merdivenli olduğu ve altında 
bazı dehlizler bulunduğu anlaşılmış -
tır. Bu dehlizlerin açılmasında Ye kai
denin istinat ettiği merdivenlerin 
meydana çıkarılmasında bir fayda gö
rülmemiştir. 

Bunun üzerine t~m etrafında bir 
bahçe vücuda getirilmesi için beledi
yeye müsaade verilmiştir. Belediye 
bu bahçeyi yapmağa başlamıştır. Ta
şın dört tnraf ı şimdi açılmış, bulun -
maktadır. Yalnız bahçenin tam şekli
ni nlmnsı için altı dükkan olan iki ve 
üç katlı iki bina da.ha istimlak edile
cektir. 

Balıçeler müdürlüğü açılan meyda
na ağaç Ye taflanlar dikmeye başla -
mıştrr. 

Dilsizce hakaret 
ve tehdit! 

3 dllslz arasında 
garip bir dava 

Dün, meşhud suçlar müddeiumunil
liğine hakaret ve tehdid iddiasiyle ga
rib bir müracaat yapılmıştır. 

Müracaatin garabeti, sa.dece kahra· 
manlannm vaziyeti itiabriyledir. 

Hikmet ve Perihan isminde iki dil
siz, gene dilsiz olan Haçadorla muh
telif mahkemelerde biribirlerini dava 
etm~ktedirer. lddinya göre, dün suı
tanahml't birinci sulh cezada bunlar· 
dan birinin duruşması yapılırken Ha-
çador dilsizlere mahsus işaretlerle 
Hikmet ,.c Pcrihanı tchdid ve tahkir 
etmiş. Bu işaretlerden tabii §Ckilde 
konuşanlar anlamadığı için, yalnız, 

davayı dinlemeye gelmiş bulunan üç 
dilsiz ~alıid olarak gösterilmektedir. 

Davacılar, suçlu ve §ahiller müdde
iumumi Hikmet Soncl tarafından, o
kuma yazma bilen bir dilsiz delaleti
le dinlenmiş \'e evrak sulh ceza mah
kemesine sevkedilmiştir. 

Mahkemede jşarcticrle yapılan du
ruşma sonunda Haçador 5 gün hapse 
ve 167 kuruş para ce7..asına mahkUm 
olmuş, fakat ce1.:ısı tecil edilmiştir. 

Meyhaneciler 
''Yeşilay,, a aza 
olabilirler mi? 

Ycşilay Merkez Kurumu, evvelki gün 
bir toplantı yaparak muhtelif mesele
leri müzakere etmiş ve kararlar vermiş
tir. 

Bu 'k,ararların en fazla alakayı çekeni 
şudur: 

"Yeşilaya aza olmak istiyen ve halen 
meyhanecilik gibi bir san'att mecburen 
yaptığını yazan bir zatın mektubu o
kundu. Kendisinin jyi duygulanna te
şekkür edilmesine, fakat san'atı dola -
yısiyle cemiyete aza olamıyacağma ka· 
rar verildi. ,, 

~ ltgun ça hır komedıa seyrediyor. 
'ııı ~'a\rru anası kızıyor. ''Ne? diyor 
ı 1~ ~arın~n ah~iı.kınr mı boı.acak: 
~ ~ııını ~ yok, onu çocuklar 
~ .,, ~ ış hır piyese götürecek-
'l' h-e gid·sl akşam lliichcZ Strogoff'u 

... ___ _,_.,.i.,..~··-.... R-;;-E"": __ ... _...,_____________ (~~-- , f 1 ( _,._ ( ·) ........ ~-~~-~-~~"".0-ı:"";--::ı"":.ıı-şt"":~-~""3)-~n-1;•:.-.n _...,d_n_7".zm""--i;-d~ • KOY EBESf yetiştirmek üzere lıer Yila- ~ 
Yelle birer kurs oçılnc:ıktır. • IKTJSAT YEKALETl'nc bnl:lı ol:ın ,.e 
- • (}ı.ı-::-.; .MlJALLİ;\ILERlN ailelerine :yar- şehrimizde l.ıulunnn bütün daireler Lir l.ıi-

oı.o ıyorıar T1'yatrod d" .. 
~ • l'rlekt,e • an onunce 
~4 1tı bir nı b arkad~lanndan birine 
r>;ı l1o "" ektub yazıyor: "Babam be
~ .. tu ·mııs 7~ .• 
~' ı-cıu. ikf r.uam diye bir piyese 
fh · lle lı saat <!snedim. A:ınan Al-
~!!~ı Strog:f~ı! ~rtcsi akşam da lı!i
~ı değil fa gıttik; o da pek eğlcn-
~~~esetn ?a:~ bir. balesi vardı, kırk 
~:"ili k 1 mı desem? tombul 
·~l. ıılar ,_ 
''C°'~ tırn d Çiruyor. Baldırlarını 

dı: ~Ultla Urdum.,. 
·~"tttı. rınıza 
~lt .. :"'~ken ne okutaca.ğmızı 
~~a~. bu hikayeyi de hatırdan 
l~lh~lı.ı~. · Çocuğunuz saf ise siz.in 
.~ "'ll?lUz • 
'"' be~ııs~arçalardan bir ~Y an-

~ ' sizin en masum bul
ıl'ler. onu zehirliyebilir. 

Nuru ilah AT AÇ 

dım ncmı·,·ctl ":!"t"ın u":'ılcden sonrn ('niver- . hl • n:ıy:ı lopl:ınn<'aktır. Yekiıletin teftiş heyeti 
L ~ "-" .... lnkın::ık için ,·rrdi~i mu ctın son:ı ermesi 

Lı'te konrerııııs s.nlonunıla lıir topl:ııılı :r:ı- .. ,, reisi Jliisnü Yam:ın hu işle meşgul olm:ı'k-
~ üzerine itiraz etmişler Ye nmudelin ımılıl· 
P:ıcaktır. . hıdır. 

mnsrnı isteıııişlcrdır. fC nı T \' n 
• '. I .\ ı\R1P YF.KAJ.ETt tnlcbelcrin sıhhi • 'l' " ~ APUHLATII'.\llZ'dnn an· ·' • sır.orrr.\ l'roıliiktiirleri hirliği hu(~iin ı . 

'·,"zı')·etleri nin daimi kontrol :ıtııncl:ı bulun- dırmn vup111ıımın ismi Ül~en, zmirdckı .. .senelik kongr<'sini :ynp:ı<'nklır. . . 
chırulrnası için nlitkau:ırlnr:ı emirler q~r- J\:ırşı)lnkn v.ıpurıınun su,·:ık'n çcvrilnııştır. 

• S\~\YI Blm.1CI lıcycli iclnrcsi <lün Alm:ınynıl:ı )npıl:ın vnpurlnra cin şu ndtnr 
mişlir. lılr to1ılııntı :-..·:ıpınıs ,.c pnznrıesi ı:üııkii 1 · S 1 • Mll.t.T B.\;\KALAR'ıınız umuın ınüılür- · konınu~tıır: Jlntusns, Amur, çclenız, •• a on, 

toplantıdn okıııı:ırrık nıporu hnzırlnmıştır. ı· ı Et ·· k T' ı s Er z Su• Su lcrinılrn Bnş\"C•kille teınıı ... ıa lıııhının:ık iİ· \Orc es, ' rus ·, ır ınn, ur, ~ e • • J' • 
}• . • i':\'l\'EHSITEJ>EK sömestr münnsche· Ynd, l'le\'. zere Yalo,ay:ı gitmiş ol:ın Munın111cr ~rı~ 

tile Yıınnnistıınn ı:ilmiş olnn t:.ılehclcr dün A 1 · 'k 'l'e l!hnmi !\nriz husün şehrimize gelecek· "'SIHllAT YEK LET ~·urlla senış mı" 
lerdlr. şehrimize dônınüşlerdir. . ynsl:ı bir sağlık propng:ındıısı ynpmağ:ı ka-

• l\JATIGAHll\ YAGr ynpılmnsı hnkkınd:ı • OTOnts MESELESi ctr:ıfmdn ~·apıJ. rnr Yermiştir. 
hnzırlannıış olan talinıntnamenin bnzı nı:ıkt:ı olnn tnhkiknl p:ız:ırtesi günü tn- • DIŞ TABIBLERt cemiyeti kongresi 
maddelerine şehir mecli i t:ırnrınclan itj. ınamlnnmış olacak 'c tnhkiknt e'l'rakı Da- dün nkşnın toplnnmış Ye yeni idare heyeti-
raz edilmişti. Tolim:ıtnarnenin değiştiril· lıiliye ''ekfıleline gönderilecektir. ni seçmiştir. 
mesl için bir komisyon kunılmuştur. • Ht'KC~IET DOKTORI.AIU için Anka· • GECEN nln HAFfA içinde gümrük 

• FTRTI\'T,AR'dn Receleri ekmek yapılma· rnd:ı bir kurs açıl:ıcnk, burada su tevziatı muh:ıfazn teşkiliitı, seksen beş kaçakçı, 
sı meneclilmişti. Ru knrarın yersiz olıluğu "e knnalizn-;yon işleri lınkkınd:ı da dersler yedi yüz kık )celi kilo gümrük kaç:ığı, 
nnın~ılmış ve gece rnlışılıııa~ına mii~:ıade 'erilrccktir. :retmiş dört kilo inhisar kaça~ı, iki yüz sek 
cılıınmu'llıır. • TT.\ \'A YOf.L \Hl idarc~inin Ycrlikulc- scnlıcş Tiirk lirnsı, bir tabanca He on Jrn-

• SOFÖHLEH belcdi~·ımln kırılnınz cam <le irış:ı ettirmekle olüuğn telsiz istasyonu 1:~1kç1 hayvanı ele geçirmiştir. 

KURUN'da 

Oç yeşil fare 
A sm us da, bııgiin bütün lta1yada mil

ll bir hava ::of eri olarak kullulanan 
lııidisedcn bahsediyor. ltaluan tauuarelc
rlrıin Atlantik u.feri, Fra11sı:ları bile mrş
oul etmiş ve hayrete düşürmüştür;. "l'r. 
yeşil fare., scf erlrıln etrafta uyandırdığı 

dikkalfn sebebini anlayabilmek için ltal
Uanların bu scf eri nasıl bir maksatla ter
tip dtilderlni, bu scf uc iştirak eden bom· 
bqrclıman uçaklarının mahiyetini bilmek 
lıi:ımdır. Kurun başmulıarrirj anlatıyor: 

"S:ıvoi:ı 579 uçaklnrının kor:ıktcriır;lik 

ol:ın ,·nsıflnrı şunlardır: Çevre: 21,20 
metre: uzunluk lll,60 metre, yükseklik: 
4,40 metre, 3,700 kilo lüzumlu cşy:ı t:ışı:rıı· 
bilir. Sürnti nzamt olnrnk snatte 450, :ısg:ı
rI olarak inerken ıo kilometredir. üc mo· 
törlüılür. Makinelerden her biri mürettebnt 
olnr:ık beş Rişi nhr. Şimdiye k:ıdar bu mn· 
kineler beynelmilel beş sürat rckonı J.:ır· 
mıştır. 

Bu seferden alınan en mühim netice, üç 
yeşil fareden Tıcr: birinin va!atl olarak sa
atte 400 kilometrelik bir süratle hedef le· 
rlne varmaları olmuştur. 

''Bununla beraber ltııl:ran gazeteleri "Üc 
yeşil fnre" uçakları tarofından yapılan 
Atlılntik seferinin beynelmilel bir ı;ürnt 
rekoru kırmak için olmadığını yazıyorlnr: 

- Dizim nsıl mnksndımız ltalynn bom
b:ırdıman uç:ıklnrının normal sfinıtini 
gösıcrmektir.,, 

Diyorlar ki bizim fikrimizce nsıt mh· 
hlm olarak dikkat edilecek nokta budur. 
Geçenlerde f ngillereye ,.e Frnnsn:r:ı. karşı 
"Akdenizde 35.000 tonluk iki zırhlı dnhn 
yaptırıyonım,, diye ilftn eden l\lusolini bu 
defa da nynl maksatla soalte 400 kilomet
re sürnti olan bombıırdım:ın tayyarelerJni 
söstcrerek bilhııssn Akdeniz fizerindc ltal· 
~·anın ihmnl edilmemesini istiyor demek· 
tir. Bunun açık olan m:ınası bir gün h:ırp 
"l'llkuundn Adolard:ın l\lısmı, Filistinc \'C 

Akdcnizin lıerh:ınsl hir noktnsındıı Lulu
nan düşman filolnrına lın'l'adan tıınrruz 
etmek lcln tıolyan uç:ıklnnnın ~imdiden 
hnzırlnnmaktn olmıılnrıclır.,, 

CUMHURiYET' <1e 

Suriye meselesi 
S URll'B efkı'rrının mcıvakkat bir müd· 

det irin nldatılabildiiiinl ı•e vnnlı 
11ola seııkolıınara/.' bi:lm1e muarız bir ccp
lıeue konuldrığunu söyledikten sonra l"rz· 
nas 'Nadi diyor. ki: 

"Fnkııt hu s:ıdece bir oyundu, \'e lıcr ci
hetle küçük bir oyun. Bu kOçük oyıın hü
yük Suril e istikliıli meselesini sonuna kıı· 
dnr örtmez \'C unuttunn:ızdı, Türkiye He 
Suriyenln orasını temelli açmak gibi çok 
fena bir mnksndn il:inihaye hadim olup 
gidemezdi. Çünkü Jılz Türkler dün olduğu 
gibi bugün de, yann dn Suriyelilerin ha
kiki dostlnn idik.,, 

"Jlııtay işinin l\lilletler cemiyetince de 
tnsdik olunan nlıdi \•azlyetile h:ıl ve lntncı 
.Suriyeyi n~la mutazarrır etmez. Ilun:ı mu· 
kabil .Suriycnin hakiki ,.e hayati me~elesi 
kendi istikl:il muk:ıdr!er:ılının pürilzsüz bir 
bülünliikle lıolledilmesi işidir. Türkiye 
diinkü ,.e l"Orınki kardeşi Suriyeli bu hıı
y:ıtl işinde tatmin olunmuş görmekten 
cidden çok büyük lınhtlyarlık duyncnktır 
,.c hiç şüplıenıiz yoktur ki Frnns:ının şe· 
rcf ve lınysiyele mutabık h:ıklkt menfaat
leri de lıundndır.,, 

AKŞAM' da 

Uzun süren 
davalar 

D IKKATJ.ER sütununda c.hc.mmluttıİ 
bir noktaya işaret ~diliyor: 

"Şişlınneyokuşu fnci:ısı,,nın muhakeme
sine nHtr r-czada devam olunmuş. 

Delki de: 
- Neydi o? • diyeceksiniz: 
Hnni birkaç sene evvel tramvay yolıın

dnn çıkıp lıayıroşağı kaymış; dunırı del· 
miş; kollnr, b:ıcnklar kopmuştu; ins:ınl:ır 
ölmüştü ... 
Şimdi size sorulsa: 
- Siz ki bu lıfidise;>i oğren'diijiniz sün 

fe,·kallldc müteessir olmuştunuz, söyleyin 
b:ılmlım, o sün nerelere gittiniz; kimler
le konuştunuz, f:ıciıı tnfsiUıtınn d:ıir ne 
l.ıiliyorsumız? 

Unuttunuz dc~il mi? 
.Mııhkemcde hiılii şnhiller "dinleniyor. 

Z:ımnn, onların da harıznsında nyni tahri
lı:ıtı y:ıpınıştır şüphesiz! Halbuki ad:ıletin 
istin:ıtgiılılorındıın biri ş:ıhadettir. 

.Siir:ıl :rüzündcn düşüJecek adli lıııtn-
lnr, uzntnı:ı yitzünden düşüJeceklerin yanın 
dn clı,·endir.,, 

Şüpheli glirlllen 
bir UIUm 

1.tsküdaı:\ia Inlalap mahallesinde But. 
gurlu Mesçit sokağında oturan Necmi
ye isminde bir kız: dün kpmşularından 
Hüsniyeyi ziyarete gitmiş, oturup ko· 
nuşurlarken ansızın ölmilştür 11 

Belediye doktoru tarafından yapılan 
muayenede kızın ölümU §Üphcll görül

mUJ. cesedi morga ~dıql~br.j r -
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yapılmakta olan 
• • • 

mı erımız 
• • 

Herke. koıuyor, me'V'Simin güzel filmi 

Sinemas n a 
• 
1 

'4t.m:iill .... ___ ... 

MILLöKER'in me§hur 
Fransrzca opereti 

e e 
nız irilecek 

988 blltçeslnde deniz silahlarımızın takvi
yesi için daha geniş tahsisat ayrılacak 

Müzik 
Raks 
Aşk 
Neş'e 

Görülmemiş ldere<:edc muazzam sahneler, binlerce figüran, emsalsiz mUzü: 
ve fevkalade şarkılar. ıuı.vetcn: DUnyanın en küçük piyanistinin 

konseri ve Ekler Jurnal. Bugiln saat l de matine 

Haliçte eski Valide kızağının bu- manevra noktalarından da tam rand- ~ı••• ŞEHZADEBAŞI ma•1~ 
lunduğu yerde yapılmakta olan iki de- manlı olmalarına itina olunmaktadır. F h 
nizaltı gemimizin inşaatı hayll ilerle- Kielde yapılmakta olan deniza tı ge- e ra 
miş bulunmaktadır. Her iki denizaltı milerimiz üç ay sonra deni?.C indirile- sfoemad8 
gemisinin omurgaları tamamlanmak ceklerdir. Bunlar önümüzdeki sonba- Büyük 1'ilrk 
üze.redir. Telme aksamının ve diğer harda limanımıza getirilerek teslim e- sanatkün 
lmınnlanmn tamamlanması daha altı dilcccktir. f •. 

pro esor ay kadar devam eedcektir. Bu iki harp Bu dört denizaltı gemisinin isimle· K A T I 
gemimiz, 939 senesine kadar tamam- rini koymak suretiyle cumhUITeisi 
Iannrak hükilmetimizc teslim edilecek Atatilrkün cumhuriyet donanmasına SUN GlJ R 
tir. karşı gösterdiği iltifat ve alB.ka ma• un 3 üncü yeni programı seyircileri 

Dört denizaltı gemimizin inşası i§i- IOmdur. Devlet, kudretli bir ordu vü- helecan ve heyecana gar~etti. Her-
ni üzerine almıfl bulunan Krupp fab- cuda getirdiği gibi, ayni kudrette bir kes mütehayyir k:ıldr. Cumartesi ve 
rikası diğer iki gemiyi Almanyanm donanma hazırlamak kn.rarmdadrr. pazar ZATİ SUNGUR Matinesi. Bu 
Xiel şehrindeki tezga.Jılannda yap- Devlet ve hükumet reislerinin nutuk- hafta sinemada gene 3 büyük film. 
maktadır. Herbfri biner topluk olan lanndn i~aret ettikleri bu kararın KARYOKA - ÖLÜM CAMBAZ-
bu dört denizaltı gemimiz ayni tipte tatbikatı arüesinde bulunduğumuz nn LARI, KEN MA YNARD, YOL 
ve denizaltı gemilerine ait en son te- laşılmaktadır. Filvaki, 938 bütçesi ile, KESEN HAYDUTLAR 
kemmülatı ihtiva etmek suretile lnşn milli müdafaa bakımından kara ve de
edilmektcdir. Bu gemiler, harb kud - nlz silfLhlanmızm takviyesi için daha 
retleri fevkalade ve mümasilleri için- geniş tedbirler alınacak ve bu arada 
ae en sUratlilcri olacaklardır. Deni- yapılmakta olan dört deniz altı gemi
zaıtr gemilerimizin su altında kalma sinden maada yeni denizaltı gemileri 
ve çalışma, deniz üzerinde seyir ve ve hücum botları yapılacaktır. 

Faşist temayUllll 

Ya udi siyonist 
bir iği 

Filistin iç n Mosoll
niden hlmaye istiyor 

Varşova: 28 (A. A.) - Vilno şehrin 

de Dr. Lcvinin riyasetinde faşist tema

ylillü bir yahudi siyonist birliği tC§ek
kül etmiştir. Yahudi Nasyonal-Radikal 

partisi ismini ta§ıyan bu yeni teşekkül 

Filistinin yahudilerc mal edilmesinin 

ingilterenin yardı1111 ile değil, fakat t
talyanın ve Musolininin yardımı ile ta

hakkuk ettirilmesini istihdaf eylemek
tedir. 

Şurası kayda şayandır ki, Dr. Levi

nin muavini mUhendis Turov gizli tutu 

lan sebeblerden dolayı, polisçe simdi

den tevkif edilmiş bulunmaktadır. 

B garistanda 
Nazırlar blrer:bırer 

çekiliyor 
Sofya, 28 (A.A.) - Müstakbel inti

habatın şekli hak'lsında Dahiliye Nazı

rı ile araJannda çıkan bir ihtilaf neti

cesinde birkaç gün evvel istifa etmiş o

lan eski Harbiye Nazın general Enkov 

ile tesanüdü dolayısiyle Adliye Nazı
rı Aghvianoff da istifa etmiştir. 

Sabık harbiye nazın general Lukof 
tekaüde sevkc'3ilmiştir. 

Başvekil Köseivanof Kral tarafın-

dan kabul cdilmi§tir. Köseivanof bir sa

at kadar kralın nezdinde ~dıktan son

ra saraydan çıkarl:en g<ızctecilere de
miştir ki: 

" - istifa etmiş olan maliye nazırı 
Barofu PJcvne mıntakası direktörü 

Nikeferof istihlaf edecektir." 

HUkQmetteki kısmi değişme nihayete 

ermiş gibi görünmckte:iir. Maamafih si

yasi mahafilin fikri, düşünce far'Jslan

nın hala devam eylemekte olduğu mer 

kezindedir. HükOmet, sanıldığına göre 

martta seçimleri yapacak ve ondan son

ra yeni bir hükumet teşekkül edecektir. 

Yeni seçim yapılaca
ğı doğru değil ... 

Anknrn: 28 (A.A.) - 27-1-938 tarihli 
',Tıın,. sazetesf, "yeni secime hazırlık., b:ış 
Jığı nllındn neşrelliği bir fıkrnda bilyük 
Mfllet Meclisinin içlima mOcldetinin yazın 
hitama erecellinden ,.e yeni mebus seçi
minin de hu yoz yopılncnğından bahsedil· 
mcktcdir. 

1935 de intihap edilen Düyük Millet Mec 
fü;inin 1935 martındaki içtimaı, teşkillıtı 

esnsb e konunun un !!:> inci ınoddesi muci
bince, fe\·l,n1iıde bir içtima olup mecllsin 
asıl içlima devresine 1935 ikineileşrinde 
başlnmış olmasına ve teşkiliıtı esasiye kn
numın:ı göre llfiyük Millet :ılccllslnin hir 
devresi 4 ene dcrnm edeceğine nnzıır:ın 
bugilnkll Hü~ tik l\llllet Meclisi v:ızlrcslnin 
103!) senC'ıtİ ikinciteşrininln ilk gilnilne 
1mdar ılernm etmesi tnlıit olduğıınılnn mez
kôr hnt'ndisin nıı;ıl \'c csn'if:ın art olduğu. 
mı beynn:ı An:ıdolu :ıj:ıım mezundur. 

"Kraldan ziyade kral 
tara tarı,, bir işçi 
Kuruçeşmede oturan Hasan isminde 

bir amele Yeşildirekte bir fabrikaya kö
mür taşırken fabrikatörle aralarında 

kavga çıkmıştır. Fabrika işçilerinden 

Ali kavgaya mii!dahale etmiş, IIasanı 

merdivenden iterek taşlar üzerine dü-

şürmüştür. Hasanın belkemiği kırılmı~. 

hastaneye kaldırılmıştır. 

Tekerleğl fı rlıyan 
kamyon 

Şoför Münirin idaresindeki 3551 nu

maralı kamyon dün Köprü üzerinden 

geçerken ön tekerleklerden biri fır -
lamış, kenardan yüriiycn OrtaköylU 
Meliha jsmindc bir kadının ayağına 

isabet ederek ehemmiyetli surette ya

ralamıştır. Meliha hastaneye kaldı -
rılmıştır. 

Sır kadın 

kayboldu 
Hasekide Çıkmaztekkc sokağında 

1 numaralı evde oturan Ali oğlu Ah-
medln karısı J<:mine • aydır ortndn 
yoktur. Gvren ve bilenlerin aşağıda
ki ndrcse bildirmeleri insanlık na
mına rica. olmıuyo:-. 

SııltnnseJiınclc Çırnkc:r ÇCŞDlO sulm

J;ı nuınnrn 50 

Bıı hafta 

s·nemasının 
Pek büyük bir muvaffolayetlc göstcnnektc olduğu 

E TAN 
Fransızca sözlü ve fe1;lmladc filmini mutlaka görünüz. Baı rollerde: 

FREDI BARTHOLOMEW 
LtONEL BARRYMOR ve MEL WYN DOUGLAS 

1 
Geceleri yer bulmak için biletlerin 

erken alınması. Telefon: 21359 

Kurşun hırsızı 
Süleymaniyede İsmetiye calJdesinde 

oturan Kadri isminde birisi dün gece 
Kapalıçat"§tda içbedestarun üzerine 
çıkmış, 34 kilo kurşun çalmış, inip ka
çarken bekçiler tarafından yakalanmı§-
tır • 

'-~,~ Ş, r.ı. ~ µ 17_ f7i ~rj ~ i . ~s!( ~~r ! 
: ... }#·i'l(·ıtaata: ilanıar·(-2" ... ~ 

Çorluda yaptırılacak ''F" tipi iki 
hangar hamam mutfak su tesisatı ve 
6 adet erat paviyonu inşaatı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu in
§aatnı heyeti umuntiyesinin ke~if be
deli "852,522" lira 89 kuruştur. Ek
&iltıne 17 şubat 938 perşembe gUnll 
saat 15 de Ankarada M. M. vekaleti 
satmalma komisyonunda yapılacak -
tır. Kc~if proje ve aartnameler -12 1' -
ro. 63 kuruşa M. M. vekfllcti satı al
ma. komisyo mndan alınır. Eks" ,tmeyc 
girecekler 31851 liralık kanuni ilk te
rninatlarile 2490 sayılı kanunwı &J vo 
3 üncü maddelerinde yazılı ve Jf!, rt 
şartnamenin 4 üncü maddesinin 11F • 
fıkrnsında yazılı vesikalarla birlikte 
teklif mektuplaıını yukarda yazılı f 
hale saatinden behemehal bir saat ev
vel M. M. Vekaleti satmalma komis-
yonuna vermeleri. (708) (423) 

lleyofjlıı /Jördıiııcil sulh lıu"ul( lıt1klmll· 
~i11den: 

Terekesine mohkeıncce elkonulan ölü 
Tıngır Mıgırdıca nlt BcyoAlunıla Uü cyln
ağ:ı ınahııllesl Taksim numıdiğer Zıınbak 
sokak 12 numaralı ev ile Leylak soknk 2 
numaralı e\'in ikisi birden acık nrttırmn 
suretiyle 15-2 938 tarihine mfisadlr S:ılı 
günü snnt 14 de s:ıtılncak ve yevmfi mC'Z· 
kClrda en çok :ırllır:ının üzerine ihnle edi
lecektir. 

Tnrsi16t: 12 s:ıyılı kısmın önn Znnbnk 
l'iolrnğı, ml.ası ı\karca sokak, bu kısım bir 
lıodrum htr zemin katı bir a mahal ile Ü· 
:ı:criııd~ iic kat 'e bir de çatı kntı ,·ardır. 
Bodrum knt ındn bir çamaşırlık zemin ka· 
tında mermer döşeli bir antre ve ıa,lık 
ve arJ,nıl:ı yemek odası ,·e lnşlıkla halı'.ı 

varılır. 

Asmakat önde sofa arkada bir oda nr
dır. Dirinci kal önrlc bir otla arkada bir 
oda \'C ~of:ıd:ı bir ha!A ve merdiven bnşın· 
da eamekıin vnrdır. İkinci ve ilcOncU kat 
birJnci kntın aynıdır. Çatı katı lindc bir 
odn arl.:ııdn sofa ve dnraçn vordır. Yalnız 
hu ç~tı katı diRcr ikinci kısım ile müşterek 
tir. 

lki numaralı kmm Leylak sokağında 
olup l.ıu kısım üst sokağa cephesi vurdır. 
Bir bodrum bir :zl'mln katı ve üzerinde fic 
k:ııt:ın ibarettir. Doıirum kııtındn bir mut
pnk \'C nıiişlcrck bir ç.am:ışırhk vardır. 
7.cınin k:ıtındu ortada mermer bir antre 
ııaHıla lıir odn solda zemini cini döşeli bir 
oUaHırıhr. Birinci kat iki oda, bir sofa, hlr 
halii, ikinci kat, iki oda bir sofa 'c merdi
veni uYırnn biı· camelcô.n \'nrrhr. 

Üçil~di kat ikinci katın ayni olup bir 
h:ıtan \•nrchr. Burndan çatı katına çık-
mak için merdiven yoktur. 

Fiyatı: 12 ~o. lı c,·in 4000 iki numn
r:ıh e' in ıınoo lira ki her iki ev birden sa-

tılnenğınn n:ıznron kıymeti onbln liradır.Art 
tırmnyn girebilmek için kıymetin yüzde 
)'Cdi buçuk nfsbetinde pev nkçcsl yntırma
sı lıizımclır. Tell!tliye resmi mfiştcrlslne 
nit olup sntış gilnüne kadar ,·ergiler tere
keye aittir. 

lsleklilcrin yukarda gösterilen sun ve 
~naile Ueyoğlu dördüncü sulh mahkemesi· 
ne başvurın:ıl:ırı ve her iki C"I ı;örmek 
lcıtiycnlcr iki numaralı eve miiracnnt et
meleri llAn olunur. 

" 

1 

Bugün • Sineması 
Korsanlık hayatına ait en müessir, en müthiı ve en büyük filmi 

s 
G 

Aık, macera ''e aergüzegtlerle dolu Fransı:ıca .özlü ~er 

Ba§ rolde: WARNER BAXTER bugün saat 1 de matine -____ :;:....-' 
Programın ani ve mecburi tebcddülUne rağmen c 

1 -

KA sineması 

Dehakar HARRY BAU R'a layık 
v 

ve JEANiNE CRtSPiN ve GEORGES RtCAUD ile beraber çevirdiği 
POUCHKtNE'in ~eseri 

VATAN HASRETi 
Müstesna filmi bir muvaffakryct kazandı. BüYUK BlR AŞK ~: 

DRAMI .. BtR EDEBiYAT ŞAHESERİ 

;·;~Htcs;gö~b;csin~cnıin;:E R G l S I J 
güzellık. ve harika filmi bir kaç gün daha gösterilecektir • _,....... 

Suvareler için yerlerinizi evvelden aldmnız. Telefon: 41341. ~ 

JOAN CRA WFORD'un v.arafet ve güzelliği WILLtAM 
POWEL'in nükte ve !dehası FRANCHOT. TONE'nin 

genç1iği, ıevimliliği 

Bu hafta sinema\sında 

Göstermekte olduiu Fransızca sözlü 

iN TALil 
Filmi mevzuu güzel ve herkes tarafından görülecek çok mükemmel bir 

filmdir. İlaveten PARAMOUNT JURNAL 
Seanslar: 2, 4 - 15, 6 1/2, gece 9 dadır. 

!!>"' 
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~ L U C 1 EN BAROUX - JULES BERRY - DANIELE PAROLA 

1 Pa is Maceraları 
Parisin en rncŞhur RAY VENTURA cazının iştirakile 

Pek yakında ii CD IR IK Slnemasıodıı 
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Beyoğlu ıstik/111 Caddesi 

Eski Am asadö salonund~ 

1 E 
Ve arkadaşları 

S. Atillanın yen Karadeniz revUsd 
~* Her pazar saat 13 den itibaren matine 

;:~ Çaylı DANS. 8 Şen nrkadag: CAZ ve VARYETE ~ , 
&!·.·: ............... -::~= 
m;:CI • •••••••••••••• .. ••••••••••••••••••-•• •-•••• .. •••··s.---.,..•••••••• ... ••••:•: ••••••••••••• ..-• !t • • .............................. - ........................ ~ ....... ·--ı····.-.w::::: ..............• 
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N'da -ÇA 
Meşlhıuır ~akkasceoer 

A M i R A C E M A L ~1 
~ @: V N ~ IF'> ~ lb ~ lUJ D /A u~ 

Solist MUALL ve arkadaşları ~.,. 
Yeni ve zengin program. Seanslar tam 21 buçukta ba§lar 

lc.-inôzi cvvclden temin edôni<, Telefon, 40335 ::::~ 

ruşa ! . -~ 2,45 k 
AVRUPA MALI lKl SENE GiYtLEB!LECEK .-./ 

BİR ŞAPKA YALNIZ F.A$t}'f 
P. l..AMBROPULOS mağazasmıda bulunur. GALATA KA 

tramvay dnrağrncla No. 110 
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1
tl:an: Kenan Çinlli - l\Ielekzad Çinili 

( ERKEK - KIZ ) 
(Tercnme ve lktlbaş hakkı mahfuzdıır) 

- Nttmara 54 -
Dstanbun beınn sokoyoır 

Arbk bar hayallndan 
zevk almıyordum 
Bar kadınlan bana büsbüt ün 

musallat olmuşlar, rahat 
vermeme~e başlamışlardı 

d Oıtunıa çok defa, yanımda akrabam • 
~: bazı erkekler olduğu halde bir ma-
011 a ~turmuştuk. Fakat hiç yalnız, ve 
~un ıatediği gibi "Başbaşa,, bir masa-
»~uluımamıştık. 

"'t ihayet bir gece onu masama davet 
~ ille~ 

ge karar verdim ve şart koştum: 
loc - Fakat herkesin yanında 'Cleğil, bir 

ada .. 

~ ldeınnuniyetle kabul etti. Barın yu
tur~&ındaki localardan birine gidip o
h, u\ Manya Bol içiyir, ben Viski a
~ Ordurn, Bir müddet sonra ikimiz de 
~~kıllı &arho§ olmuştuk. 

boı ı! bir tango ve valsi kaçırmıyor, 
bası ~l da dansediyorduk. Mariya, sar
bo ugUn verdiği cesaretle bir aralık 
l.....!11tıın sanldı. Beni çok sevdiğinden 
~•ctıı ' . 
ht~~a.hcup delikanlı,, rolü oynamaktan 
0~arem yoktu. Vaziyetimin belli 
liırıı: sı için çekingen bir tavır takın 

'atı: Aınan ne yapıyorsun? Ayıp .. Gar
htı t, ha§kaları görUlürse ben ne ya 

111> b• 
~· ~ır daha buraya ayal: basmama 
6 ~lJ ka~r mı? Rezil olurum? 

S. Updıon Pödvloe 

İlt bi~a kar§ı bar kapanırken Mariya 
~q lıkte çıktık. Çok sarho§tu. Beni 
~ QtomobilJc Boğaziçinde getdir, 'V c birlikte otomobille gittik. Dö
lcriı:ıı~fak söküyordu. "Süt i~mek is- ı 
}./~,.~ ... diye tutturdu. Çok sarhoştu. 

~l'k . ti abul cttım. 
İr Cj>oı.ıu d b" t . . .. 
·ti~. 

0
"' n a ır pas acıya gınp sut 

Otelin tadan tekrar otomobile atladık. 
•erer d kapısına getirdiğim zaman bu 
tal:eırı ~.sen de benimle beraber kala-

ı. .. 1Ye tutturmuştu. 
•rıı.ı~~ .. 

'tbChJ uı bir vaziyete girdim. Türlü 
t' ı- tr] b 11'lclc lcaı c unu reddetmek mecburiye-
b~lll buı dıın, Dönüp otomobille akra'n unan kadının evine geldiğim 

O gc &aat sabahın sekizi olmuştu. 
~ k. "bc·~dcn sonra bu bar kadınları ba· 
'I vu,. Ut'" 
~tnıcllıc w un nıusallat oldular. Rahat 
~1>'ct c &c başladılar. Onlarla bu va-
~t ~y bir zaman sürüp gitti. 

bı •• n bır .. 
~ .... b gun tekrar btanbuldan ayrıl-
ta .. , ... Ct U • 
~lun tı~etinde kaldım. Sebebi, is-

l' ha benı sıkmıya ba§lamaııı idi. 
" Yatınd (lu an zevk almıyordum. 

bı.. Sefer d 
~lll. c Trakya tarafına seyahate 

~ ~itne 
· t ltaıdıi~ gittim. Orada bir hafta k,a-
'•}'on an sonra aynldrm. Sinekli 

kararlaştırdım. istırancada annemin ak
rabasından bir zat vardr. Ona dayı der
dik. Sinekliden otobüse binerek İstıran-
cada indim. Evlerini bulmakta güçlük 
çekmedim. Çünkü onları her'k,ea tanı

yordu. 
Eve gittiğim uman bahçe kapraını 

vurdum. Kapıyı bir yaşlı köylil kadm 
açtı. Kendisine yabancı olmadığımı ve 
evin efendisini görmek istediğimi söy
leyince kapıyı açarak beni içeri aldı ve 
bir odaya soktu. Yanıma yaşlı, titman 
bir hanım geleli. Bunun tahminen der
hal kim olabilece~ini anladun. Bu ti§· 
man halam idi. Yani daymun kızkar

deşi ... Yüzüme tuhaf tuhaf bakıyor, ~im 
olduğumu bulmıya çahııyordu. Yavaş 

sesle: 
- Safa geldin oğlum, dedi. 
Ayağa kalkarak elini öptüm. 
- Safa bulduk hala, deldim. 
O hala yüzüme garip garip bakıyor

du: 
- Hala, galiba beni tnnımadınız. Ben 
Mclekzad .• Deyince .. bir çığlık attı 

ve boynuma sanldr. 
- Ayol sen nereden çıktıOJ naaıl ol

du da buralara geldin, annen nasıl, o
nu niçin getirmedin? diye söylendi. 
Akşam Ustü, dayım, yanında bir 

gençle geldi . 
Bu genç gayet temiz giyinmiş ve yir

mi ycdi, yirmi sekiz yaşlarında kadar 
~mral, uzun boylu, dolgun vücutlu, 
yakışıklı tam bir erkekti. Dayım sık sık 
İstanbula gelip gittiği için beni tanıyor
du. Görünce şaşırdı. Ve yanındaki gen
ce dönerek: 

- Bu benim yakın akrabamdır. Ken
disi kızdır. Ve küçüktcnberi bu elbise
yi giyer. İstanbulda oturur. Me~tebini 
de bitirmiştir, dodi. 

Sonra bana dönerek onu tanıttı: 
- Bu genç mühendistir Avrupada 

tahsil görmüştür. ismi de (Cemil) dir. 
Buraya vazife ile gelmiştir. Gidinciye 
kadar misafirimiz .. 

Cemil, mahcup bir tavırla inceden in· 
ceye beni süzüyordu. Ben onun bu ha
reketini sanki hi~ görmüyormu; gibiy· 

dim. İ&tırancada bir aya yakın kaldım. 
Ve bu zaman zarfında Cemil beyle ah· 

ba:,. -, hayli ilerletmiştik. Ara srra kö· 
yün civarında atla gezmelere çrkıyor, 

bazan yaya olarak balkanlıkları dolaşr· 
yor, muşmula koparıyor, yiyor, eğlen\. 
yorduk,. 

unda inerek 1stırancaya gitmeği 

t-'tcda röportaJı 
(Devamı var) 

' 

~:."" 
tfie?Q bfr ~ trikodan yapılml§ bir rob. Sağda: siyah f~tr"<Je)ı ve ffiy 

'Japlca. 

· s 
2T"TE _./ 

~ . 
lstanhul konuşuyor 

Meyve halin eki esnafın çok 
derdi 
var! 

Esnaf bilhassa 
soğuktan pek 
fazla şikayet 

ediyor 

Bir lkl sene evvel, ooledJye 
buld& yepyeni bir meyve hali yaptı. 

Keresteciler civarında, eski meyveho. 
şun hemen yanmda inşa edilen bu 
yer, yilz binlerce lira sar!ile meydnııa 
g~ldi. 

Harcanan paranın, a.Zlığr ve çoklu
ğu, lUzumlu ve lüzumsuzluğu için bu. 
rada bir şey yazacak değilim. 

Ancak §U kadar söyliyeyim ki, ls .. 
ta.nbula medeni bir meyve hali 18.zım· 
dı. Yeni bina yapılırken, buna en çolt 
memnun olanlardan biri de ben ol. 
dum. Fakat birkaç gün evvel burayı 
ge7.dikten sonra, yeni halde öyle nok.. 
sanlar gördüm, öyle vaziyetlerle kar
şılaştım ki, harcanan paraya, sarfedi.. 
len emeğe ve benim o zamanki sevin. 
cime acrdmı doğrusu.. 

!şin sakat tarafı, daha hale girer
ken başlıyordu. Cadde ilo halin dış 
kapısı arasında berbat bir bataklık 

bulduk. Kısın bu soğuk günlerinde, 
zavallı hal esnafı, ürtir titriyorlardı. 

Bu yepyeni bina yapılırken kalori. 
fer yapılınamı§tı. Sıcak yemişlere do
kuna.bilir dUşüncesile böyle hareket 
edilmiş denebilirdi am.ma. hal i~inde 
küı:Uk küçük odalarda oturan tüccar"! 
ların hali herhalde dü.~Unülrncli Mi. 

ı.. Bu tedbir yeniliğine rağmen, pen.. 
cerelerinden yağmur sulan sızan, ri1z. 
gft.r giren bu halde, belediye binanm 
manzarası bozulur diişüncesile esna.. 
fın odnlarnm soba kurmasına da mü.. 
sa.ade etmiyormuş ve mangala gelin
ce, alçak ve beton tavanlı odalarda 
kömUr insana biranda çarptJğmdan 
zavallı halciler, bunlar, kı.'m sabali.. 
tan akşama kadar tam ma.naslle bir 
kutuplu yaşamak mecburiyetinde ka.. 
Jıyorlarmış.. . 

Bana bir nğızda anlatılan bu şika
yetleri bir parça mübaliga. görilr gibi 
olmuştum, Fakat karşımdakiler bunu 
anlamış olacaltlar ki, beni hemen ya.. 
zıhanelerden birine çıkardılar, ve beş 
aakika içinde, onların bütün mevsim 
çektiklerini böylece anlamış oldum .• 
Eğer derhal mftsaade isteyip ken. 

aimi dışarı atmış olmasaydnn, burada 
muhalckak kuvvetli bir gripe yakala
nacaktım. 

vardı. Beş on adımlık yerde bir hayli --..
çamura bulandıktan sonra, asfalta 
çıkınca insan aradaki garip tezat kar. · 

Arkadaşımla oora.ber, arbk matba. 
aya dönmek 11zere dik, halin kapısı 

yanındaki koca çatlağa son bir defa 
oaha balrnıak f çin b~cnırn gerl çevirip 
baktığım ?..aman, haldekilerin ısınmak 
için hangi çareye baş vurduklarını da 
gördiim. 

şısında gayri ihtiyari kmyordu. 
!kinci garip manzarayı ise, yeni 

binanın kapısı üzerindeki koca çat. 
laklar teşkil etmekte idi. Daha birkaç 
sene evvel avuç, hatta çuval dolusu 
para harcanarak yapılan bu binada, 
bu da inanılır bir 5ey değildi 

Arkada.,mı foto Ali ile beraber, et
rafmu1.a bakma, bakma hıtlden içeri 
girdiğimiz zaman, g&LümUze ilk çar. 
pan bir sandık çilıi.ik portakal oldu. 
Hayretle: 

- Bu da nesl. diye sorduk .. 
Sandığın başında duran bir adam: 
- DökUlecek efendim, cevap verdi 

'Ve sonra. iza.1ı etti. Mal sahibinin ka.. 
baha.ti za.manmda o kadar istediler, 
f a.zla para istedi satmadı da, §imdi 
mal böyle çürüdü. 

Bu muhavere ile açılan konuşma..
mız, hal esnafının dertleri Uzerinc 
intikal etti o zaman, birkaç esnaf bir. 

den: 
- Seyyar satıcılığın meni, sırt ha.. 

mallığının kaldmlmast, bizim işlere 
epey sekte vurdu dediler. 

- Sanmam. Meyve yiyecek olan 
seyyar satıcıdan alacağına manavdan 
allt' yer! ccva.bmı v~recek oldum, lafı 
ağzıma. tıkadılar .. 

- tş öyle değil, diyorlardı. Yemiş 
ihtiyaçtan ::iyade btr zevk işidir. Bir 
çoklnrı seyyar satıcıyı ayağına kadar 
getirirse alıyorlardı. ~nra manavlar 
da. daha bahalı satıldıgrndan alıcılar 
azaldıkça azaldı. 

lri yan biri, 15fm bundan sonrasını 
ş<>ylc ta.m:ınıladr: 

- lstlhsalatm azalmasından en bU. 
yilk zarar gören de müstahsil oluyor. 
Malların fiyatlanması da ta.bit mUs
tehllk aleyhinde o uyor., 

Halin binbir çeşit meyve sandıkla..
rile dolu koridorlarında dolaşırken, 

Halin içinac sofjuktatı Eioııan1ar, aı§arı 
çıkıp, bir 1cöşcde 11ak'11an bir rıteşin 

başında ısınıyorlardı. 

düm. Bir müddet de onunla dcrtlcş. 
tik. Bu ahbabm §ikU.yetlerl de §Öyle 
idi: 

Meyve sandıklarının tahtalarım kı
rıp bir arnya toplamışlar, ve kapının 
yanında kUçUk bir ateş yanuşlardr. 
Hamalından esnafına kadar bir yığın 
insan, sıra sıra b ı ateşin başına geli .. 
yor ve içcrde buz kesen vUcutlarmı 

blrn.zrcık rsıtmağa çalı"ıyordu. 
Artık bütün bunla.rı gördU.kten BOD.. 

ra: 
- na.ııı bc1ediye? deyip geriye dan.. 

mekten başka yapacak bir işimiz kal• 
mamıştır. 

HABERCi 

- Burada ha.mallık belediyenin in
lı isnrmdadır. Denizden çıkarılan bU.. 
tün malları muayyen bir tarlf e üzerin 
den hal hamallarına taşıtmak mec. 
buriycti vardır. Bun:ı. bir diyeceğimiz I 
yok. Fakat başka bir mesele var ki, ır;;;-.Riilftliii~~~~·~iİİ 
o da sin•.rlendiriyor. Mesela dışa.rdan ,~."!':~=·Ar~ ~J 
birkaç çuval ceviz, kuru yemiş kabi- -~---~:.,,.,,_ 
linden mal alıyoruz. Mal aldığımız yer 20 1KtNCll\Aı\'UN CUMARTESl 
de hale teslim edilmek üzere pazarlık · s 18,30 plltkla dans musikisi, 19 Sariye 
cdıyoruz. atıcı da razı oluyor. Çu. Piynno ve keman refakatlle, 19,30 konfe-
vallart aynğımıza kadar yolluyor. Fa.. rnns: Selim Sım Tarcnn (Çocuk terbiye
kat gelgelelim hal idaresi, arabalar si), l!>,55 Borsa haberleri, 20 Sadi Hoşses 
kapıya geldi mi nakliyatın bundan ve nrkndnşlnrı tnrarından Tilrk musikisi, 
sonrası bana aittir diye ısrar ediyor ve halk şarkılan. 20,30 Hava raporu, 20,33 
ve bizi hamallık parıısı vermeye me<>- Omcr Hıın tarafından ıırııpça söylev, 20, 

45 Semahat Oıdcnse.~ n o.rkodn~lan tam· 
bur ediyor. fındnn Türk musikisi ve halk şarkıları. 

Halbuki gedikler ilgı. edilmiştir. (Snnt ayan, 21,15 orkestra. 
Belediye srrt hamallığını knldırrrkcn 1- Vasner: Lonhensrin prclude. 
''ha.mallar arabacılarla ~k ve 2- Rimsky • Korsnkort: Cchebrcıade. 
malları öyle taşıyacak,, demişti. Bizim S - l\Iorena: Strnufedern. 
başımızdaki vaziyet bunların nlmlnl 4 - Sibcllus: Valse trlste. 

5 - Gllnkalc doute. 
isbat etmiyor mu .. 

22,15 a)ans hnherlerl, 22,30 PlAkla ııolo· 
Bu dostum son olarak başka bir Inr, opera ve operet parçalan, 22,50 son 

noktaya temns etti: haberler ve ertesi sünlln programı, 23 son. 
- Bir de. dedi. Manavlı:ı.rm milhim BOKUEŞ: 

bir derdi vardır. Kuru yemiş satan 18, dans plltklnn, 19,15 mnzik, 21,15 ,.al'-
manavlara bakkal ruuamelesi yapılı. yete, cazı, 22,45 knfe kon!>er. 
yor, yani dük !nlarıru saat 21 df' ka.. BUDAPEŞTR: 
pamalan şart koşuluyor. pazar gUn- 18,30 cnzb~nt, 20 Sfgan orkestrası, 21 

temsil nakli, 22,40 Budapcşte konser orkeı 
leri de ruhsatiye verilmiyor. trnsı, 24,10 ı\lgıın orkestrası. 

Halbuki yemiş yemiştir, bir manav DERLIN: 
kuruaunu dn satsa., yaşmı da satsa 10 bnnclo, 20,10 plAkla hafif mnzik, 21 
manav sayılmalıdır. operet par~a1nn, 23,30 ham müzik, ve 

Bu nhbnbm yanında da da.ha fazla dans h:ıvalnn. 
ROAIA: 

durmadan ve tekrar dolaşma.ya baş. 18,15 caz.bant, 20,30 hafif m!lrlk, 22. o-
ladık. perct temsil nakli ., k 
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lFıransada gaırDp lb>Dır dava 

Arkadaş sevgisi 
adam öldürmeğe hak 

verdirir mi ? 
Gene kız, keskin bir ustura ile patro

nunun · boQazını niçin kesmiş ? 
Ddcdına ecınvoır: 

" Pa:ron arkada~ımla uzun mUtldet 
mUnaseb ite bulundu ve sonra teri< etlı 
intikamını aldıın . ,, 

Jan Lora, yirmi iki yaşında güzel bir 
kızdır. Krözöde (Galeri Modern) tuha
fiye mağazası müdürünü, yani patronu 
nu usturayla öldürdüğü için muhakeme 
olunuyor. 

Paris civarında bulunan Saan şehri 
h~kimlerinin halline çalıştı~an mese
le şu: Oenç kız bu cinayeti niçin işle
miştir?. 

HABER - i\1Cpm poatuı ~ 

Ceviz ağacı 
katJiamı 

Bartın köylerinde 
devam mı ediyor? 
Bartın (Hususi) - Burada çıkan 

Bartın gazetesi, bundan beş sene ev
'\"el görülen lüzum UzerJne menedll· 
mlş olan ceviz ağacı kesimine glzltce 
devam cdllmekte olduğunu yazmak
tadır. Bu gazeteye haber verJldlğlne 
göre, son zamanlarda gene glzltce 
ceviz ağacı kestlip kaçak olarak tilc
carlarm depolarına taşınmakta ve 
bir mUddet sonra eskiden yani yasak 
tan evvel kesilmiş sUsU verilerek tez
keresi alınıp sevkolunmaktadır. Bu 
gazete diyor ki: 

"Ehemmiyetle tahkik edilmesi 111-
zumıu olan bu keyfiyetin doğru ol
mamasını ve sevkedllen klltüklerln 
eski kesim olmasım temenni ederiz. 
Fakat, eğer hakikaten hileye sapıla
rak mahsuldar ceviz ağaçları hA.lA 
keslllyorsa, bunun, altın yumurta 
yumurtln.yan tavuğu kesmekten far
kı yoktur. BütUn alA.kadar memurla
rın harekete geçmesini ve hilelt işle
re meydan vermemelerini, memle
ketin İylllğl namına istemek hakkı
mızdır ... 

Bu ne vahşet ! 

Sakin, aklı başında bir kızın böyle 
müthiş bir cinayeti yapmasına sebep 
ne?. Eski patronunun boğazını kesmesi, 
bir arkadaşının intikamım almak iste -
mesinden ileri gelmiş. Genç kızın ifade
sine bakılırsa öyle: .. Patronum, ar~

daşımla uzun müddet münasebette 
bulundu. Sonra zavallıyı hem terketti, 
hem de mağazadaki işinden çıkardı. ,, 

Diyor .ArkadaJ sevgisi, adam öldür· 
meye hak verdirir mi?. 

! Kuyruğu ateş
Faciada bir (kahramanlık) gören

ler de var. Sonra genç kızın garabetin
den. içkiye iptilasından bahsedenler de 
çok .. Erke~ elbisesi giyindiğini, babası
nın meyhanesinde tezgah başına geçti
ğini, kadeh kadeh içki içtiğini, bazan 
kendini bilmiyccek derecede fMlrhoş ol
duğunu, bu sarhoşlukları esnasında 

bir çok delilikler yaptığını söyliyenler 
de yok değil. ... 

Acaba bu cinayeti sarhoşken mi, sar
hoşlu~ tesirile mi yaptı?. 

Vaktiyle, (Galeri Modern) de çalışı· 
yordu. Fakat mağaza müdürü, hiç yok
tan asabileşen, hiddetlenen, §U!lllt bu
na çatan bu satıcı kıza yol verdi. 

Genç kız, bu sebepten eski patronun 
dan intikam mı almak istiyordu? Meç
hul ... 

Malum olan, dostlarından biri için bir 
oda takımı almak bahanesiyle mağaza
ya gittiğidir. Bunlara baktıktan sonra 
müdürü görme~ istemiş. Müdür, meşgul 
ol:luğu cevabmı vermiş. Bunun üztrine 
gene kız mağazadan çıkmış, bir ustura 

Jan Lora 

satın alarak tekrar dönmüş. Bu sırada, 
bir müşteri teşyi eden müdürü görün
ce hemen üzerine atılarak usturayı bo

ğazına saplamıt·• 

Müdür, yere düşmüş ve az sonra öl
mil§ .. 

Jan, kanlı usturayı elinden atarak 
tezgahların üzeri.1deki şeyleri kınnağa 
başlamıı. Polis memurları müş~ül.itla 

kendisini yakalamışlar. Sor muşlar: 
- Bu vahşice cinayete sebep ne ? 

Patronun eski metresi ve en sevgi
li arkadaşım (Matild Marlo) nun inti
kamını almak istedim • 

Genç kız, sorgu bilimine de ayni ce
vabı veım:ştir. Bakalım hakimlerin ka-
ran ne olacak?. 

'tumurtanın cinsi· 
yetini tayin 

eden alet ---------------------..------------

Doktor W. P. !'m* adında bir A
merikalı tarafından keşfedilen bir e
lektrik makinesi yumurtaların cinsi
yetini tayin etmektedir. Yumurtalar re 
simde görüldüğü §ekilde hususi bir 
masaya dizilmekte ve her yumurta
nın Uzerindeo bir elektron geçirile -
rek husule gelen sesle civcivin tavuk 
mu, yahut horos mu olacağı anlaşıl
maktadır. Bu yeni icad kümes hayva
natı yetistirenleri nek sevindirın.istir. 

IIU~Ct Abdüllıamltlln casus- { 
ların, kötü dalkanıklann, 

re~ll hafiyelerin ihbarlarına öyle 
imanlı blr inancı vardı ki, bunlar
dan birinin vcrdifd blr jurnal üzeri
ne memlekette elektrik tesisatı yap. 
mak lstlycn bir şirketin teklifini rcd 
detti. 

HafJyenJn Jumalında şunlar yazı
lıydı: "İstanbulda elektrik tesisatı 
yapılması tehlikeden hali değildir. 
BlUabl sarayı hilmayunda da tesisat 
yapılacak, yeraltından, hu·adan tel
ler gerilecek, bu tellerle cereyan 
verilecektir. Bu tesisat vasrtasile bir 
suikast yapılması, sara)'Tll berhava 
edilmesi lhtlma,U nırclır.,, 

Padişah, Jurnah olnır okumaz fi
tili aldı, f~klllendl, elektrik imtiya
zının verilmcmc!'lnJ, ve bir daha ken 
dJslne bfiylo bir şeyden bahsedilme
mesini emretti. 

A bdUlhamlde böyle Junıallar, arl
zalar, telgraflar ~ok gellrdJ. sıo '11-
lmda da, Kadıköytinden şöyle bir 
juma1 aldı: "Kırmızı renkli, bllytik 
bir balonun Kadıköy semasında u~uş 
tu!hm•ı gördüm. Uçuş seyr~ni takip 
ettim. Sellmlyo taraflarında kaybet
tim. \•azıyeti şüpheli ~ördü~rüm için 
bcrnyı sadakat arzcdiyornın • ., 

Kızıl Rultanın ytircğlno yakıcı bir 
korku düştü. BcyninJ ateşten bir 
burgu delmc~o bnşladı. Hafiyeler
den biri, ,-akttlo ona bir jurnal yer
miş, bnlon vo buna ben7.cr şey1crlo 

' · ha'f"a•lan, Yıldıza bomba, dinamit gi-
bi tahrip cdJcJ maddeler atılma.smm 
ihtimali olduJ:.•1ınn bildirmiş, bu teh
likcyo karşı tedbir almmnı:ımı ta'\"
sfyc etmişti. 

Bu te1$traf, eski jnrnalı hatınna 
ıtctirdi. Sinirleri bo7.llldu. Yürcı-dne 

ı bir korku girdi. Hemen me!'clcyl 
BeşiktRş muhnfızlığına bilcllrdl. o. 
ML.c;ı tiskfülar mutasarntııı_rına haber 
yolladı. Mntaıııamf Selimtye kuman 

· danı (All ŞAmll) paşaya koştu. paşa 
anıl,estnl gt7dJ, tabanc-.mı, kılıcı-

lenen kedi 
Az kalsın bUtUn 
köyU yakacaktı 

Sıvas, (Hususi) - Şehrimiı,e bağ. 

lı Eskiköyde tuhaf bir hadise olmuş
tur. Köy delikanlılarından birkaçı 

kendilerine eğlence ararken raslacük
lan bir kediyi yakalamışlar, kuyru· 

ğuna paçavralar bağlamışlar, sonra 
bu paçavralara gaz dökerek ateşle • 
mişler ve hayvanı salvermişlerdir. 

Ketii, yanmaya başlıyan kuyruğunun 
acunyla bir binaya tırmanmış ve çn.tı 
arasına girmiştir. Biraz sonra. evin 
çattsı tutuşmu~. dumanlar fışkırma
ya başlamıştır. Bereket ki köylüler 

vaktinde yetişerek bin müşkillatla. a
teşi söndürmii.şler ve evi kısmen yan
dığı halde kurtanntşlardır. Zavallı ke· 
dinin ateşler içinde yandığı sanılmak
tadır. Az kalsın, bütün köy yanacak 
ve kedinin intikamı pek müthiş ola
caktı. 

nı taktı, uzun beyaz sakalmı Sn'ft7,.. 
ladı, adnmlarmı topladı, atına atla
dı, Sellml~·o tarnflarını, Karacıuıh

medl, Çamhcayı, Bağlarbaşmı Ha -
rem vo Salacık semtlerini dolaştı. 
Gökleri teftiş ( !) etti, önüne gele
ne: 

- Havada kırmızt bir balon gör
dllnliz mtt? 

Diye sordu. Görmedlm diyeni döv 
dtt, kırbaçladı, atını sttrdtl sokak.lan 
geçti. 

A11 ŞA.mll, paçalan sn'amış, kendi 
mmtaka.-ımda araştırmalar yapar
ken, Kadıköy sokakları istimbotla 
gelen polis ve zabtiyelerle doldu, 
mah<;ıer yerine döndü. Derken bir is
timbot daha. bir daha .. 

Hunlardan, meşhur hafiyelerden 
Kaha.c;akal Mehmet, eczacı Refik ve 
Fehim paşalar, pofüı müdUrtt, tahkik 
heyeti reisi çıktı. Hepsinin yanmda 
adamları, silAh~rlerl, fedaileri var 
dı. Fehfmln adamlarından Jlazlnocu 
Salih, yahodiden dönmo Süreyya, 
bir sürü sivil, resmi komiserler, rast
ladıkları adamlara balonu sordular. 
Şüpheli evler baı:ııldı, alan taran ol
du. , 

Rlr taraftan Kabasakal Mehmet. 
bir taraftan Fehim, fıl'Rat bu fll'Rat
hr di;rcrck, Jön Türklerle münasebet 
lcrl oldn6"11 zannedilen °mtmll,. lerf 
ovlerlnclen aldtlar, sorguya çektiler. 

- Balonu siz nçnrmuşsnnuz, veli
nimet efendimize suikast ha! 

Tekerlcmesllc, dö'f"düler, knfalan. 
nı yardılar, gözlerini patlattılar, tlRt 
lerinl bularını kan içinde bıraktı
lar, yaralı herell zaptiye kapısına 
po~ta ettiler. 

Bu arada hfr lAf ortaya atıldı: 
Baloncla tkl ermeni, yanlarında 

da bomba Tarrmş! 
nu 8Ö7:. botun l<rtibdat kodaman

larını, hafiyeleri, t><>lfsleri yemden 
harekete getirdi. Gözleri havafla. ba... 
tonu ara.,trrmaya başladılar. Ba.ktl
Jar, baktılar. Fakat, göiün mavi boş 

Orta Anadoluda 

Suşehri, vilayet mer
kezi olmak istiyor 

Kışın kazanın bUtiln vilAyet mer
kezlerlle muvasalası kesiliyor. 
Diğer kazalar da aynı vaziyette 

narak köy 1şlerlnln daha lyi bir e1~ Suşehri (Husust) - Sıvasa 14 5 
kilometre mesafede ve Sıvas - Erzin- ' 
c:an şosesi Uzcrinde bulunan ka.zamı
:ı:ı yurttşlara tanıtmak çok yerinde 
olacaktır. 

33 bin küsur nüfusu olan kazamız, 
Köse ve Kızıl dağları arasındaki vn
dlde kurulmuştur. 
imar işleri 

J{asabam1z civarında Nafia vekft.
lP.tlncc yaptırılan Akçaağıl köprüsü, 
Türkiyede mevcut köprüler içinde 
büyilklUk itibarile dördünclilUğll ka
zanmıştır. Bu köpr tam üç yılda ik
mal edilmiştir. Beyçlttliğlnde de bir 
köpr ,.e sekiz on menfez yapılmak
ta.dır. 

Kasabada yapılan işlere gelince, 
kaymakam veklli genç hukukçu Rı
fat Akpınar'ın mütemadi çalışmaları 
neticesi olarak muntazam bir pazar 
yeri açılmıştır. Yeni yeni binalar ya
pılmaktadır. Böylece günden güne 
güzelleşen kasabamızda aşağı ma
halle ve kale ardı semtlerine oeşme
ler yaptırılmıştır. Kasabada munta
zam yollar açılmıştır. Yeni bir parti 
binası da yapılmaktadır. lki köyde 
daha birer mektep yapılmış ve iki 
köye daha içme ı:ıuyu temin edilmiş
tir. Ezbider nahiyesinde bir sıfat is
tasyonu, Şirin çayında da bir numu
ne fidanlığı yapılmıştır. Kasaba e
lektrikle tenvir edilmek için Şirin 
çayından gelen 45 derecelik sudan 
istifade edilecektir. 
Kültür vaziyeti 

• J 

J\rıntakamızda altı ilkokul V'ardır. 
Bu mekteplerde 700 den fazla tale
'!>e okumaktadır. Agvanls köyündeki 
ökulun mmlnkn.nın yatı okuln hali
ne getlrllmcsi fcln calışılmaktndır. 
Köy işleri 

Kasabaya baf{lt 115 köyde k8y ka
nunu biltün teferrUatIIe tatbik edll
moktedtr. Köylere giden bütün yol
lar yapılmış, evlerin iç ve dışları ba
danalanmıştır. Böylece nahiye Ye 
köylerimiz çok güzel manzaralara bil 
rilnmUştUr. BütUn köylerdeki okur 
yazarlar ara sıra rla merkezde topla-

Bir kadın 

Aşıkına koca
sını öldürttü 
Bartın, (Hususi) - Tefen nahiyesi· 

ne bağlı Veyisoğlu köyünde bir cina· 
yet olmuştur. Köylüler, yol ti7.erinde 
bir ölü gömıüfjler ve jandarma. kara
koluna haber vermişlerdir. Yapılan 
tahkikat sonunda, ölünün, köyden Hü
.seyin Çakmak olduğu teşhis edilmig 
ve katilin de Hacı oğlu Satılmış oldu
ğu meydana c;ıkanlmıştır. Anlaşıldı· 

ğma göre, Hüseyin Çakmağın kansı 
Behiye ile ötedenberi sevişmekte olan 
Satılmış, metresinin teşviki ile arada· 
kl engeli yani kocayı ortadan kaldır
mak ist.emiş ve yolda pusu kurarak · 
onu arka.~mdan tUf ekle vurup öldür· 
müştür. • 

iki suçlu yakalanarak adliyeye ve-
rilmişlerdir. 

lnrtllnda iki ermenlyf taşıyan ktrmı
zı halonu görmek kabil olmadı. 

RUtUn "bcndegAnı şehrlyart,. kor
Jm ve hayret içindeydi. Hep!rl de efen 
dilerim~ TCrcceklert cevabı dilşilnll
yorlar<h. nu sırada Kabasakahn se
si duyuldu: 

- Haydnl'}'la~ mendireğinin tlst 
taraflarında bir ~ey ~örllr gibi o1-
dnm .. Balona <la benziyor. İstimbota 
atln.TIP ~delim. 

Pa~alarm hlndlj:.rl IRtlmbot mendt. 
re~o yakla!'lırken, a<'I bir ıııes tştttl
dt: Havada. nazlı bir ~elin ~na~llc 
ım11nna ıııallana nt'an kırmTZJ bir ci
tdm pRtladı, yarah bir lrnı, ı;tlbl de
nize dU~. fsttmhotlarm hepsi htr
clen, dümenlerini bövük ktrmTZJ şeye 
noırrn ~ılftr, eh'afmı c:eneevre sar 
dJlnr, tavlalardan bfri, dcntztn tis
tunde :vtb:f'n ~~vP bir kanca attı, (ek
tf, rriiverteye aldr. 

nn, lnrmm hf'7.den yantlmı, ve 
f('lnn ıııama11 ttU~fl~ do1"111'lllnn ıı;ah. 
vP'l"f1"1f~ bUyilk bir balondu: Çocuk 
balonu! 

Hüseyin Rü~tü TIRPAN 

kilde görUlmesl için konuşma il 
yapmaktadırlar. ,. 
Kazamızın iktisadi faaliyeti felle 

değildir. Bağlık, bahceltk olan \',
1
,. 

her tilrlll meyve yetişen kasaba~~!' 
da perşembe günleri pazar kuru 1, 
''e bu pazar bUtün köy ve nıı.htyeıeret 
mfzle civar kazalar halkının harar

1
, 

11 alış verlşlne sahne olur. Yaş tlle~tı 
ve ihracı mümkün olamıyorsa da il' 
ru olarak bllhassa kaysı ve ceviz l 
racatımız bayll fazladır. 'l 
Vilayet merkezi olamaz mı 

Kazamız halkının yegd.ne dil6!. 
Suşehrlnin vll~yet merkezi oltJlll t• 
dır. Çünkü civarındaki bUtUn vt16~1 
tere hemen ayni mesafe uzakl1 c• 
bulunan kazamız, kışın kar yağ~ıı· 
yolların kapanmasından dolayı <6 
yet merkezi olan Sn·asla aıa.ka 1'' 
muvasalasını muhafaza edemetlle 0, 
tedir. Bu vaziyet yalnız Sıvas yolfıı· 
da değll, çermelzdeki biltun \' 011 
yetler yollarında da böyledir. au fll 
mukabil kazamızdan diğer kazalll I" 
'\"e köylere çok muntazam yollar ";e
dır. Ve kışın mUnakala.t devaın e et 
bilir. Dundan dolayı Suşehri vtlft.~I' 
merkezi olursa hem kasabamız ~ıı· 
kı hem de diğer kazalar kışın e' 
yet merlrnzile mUnakalA.tın kestl~r 
sinden miltcve11lt gUçlilklerden Jc r,ll' 
tutacaklardır. Ayni zamanda kil ıll 
mız, çevremizdeki diğer kazaııırtt' 
arasında tam merkezi bir vaziY6 ı' 
bulunmaktadır. İşgal ettiği saba11

6, 
dilzlUk. bağlık ve bahçelik otrons1 

lıUyük inkişaflara müsa.ılttir. ,_./ 

Kardeş katili 
Karamandan 

Bakırköy hastaha
nesine gUnderlldlııı" 
Karaman, (Hususi) - Abbas ·"" 

hallesinden hamamcı Ahmed _ınU~ 
ken tasarruf ettikleri bir evın ~-
ması meselesinden aralarmda çı il' 
bir kavgada kız kardeşi Fatınıı~I' 
rnek bıçağı ile yedi yerinden :Y 

yarak öldürmüştür. aetl· 
Tevkif edilen hamamcı Ahmet, tıııl' 

lik arazı gösterdiğinden, tstafls.J:ıi)ıe 
Bakırköy emrazı akliye ve SS 

hastanesi~e gönderilmiştir. ~ 

Yurddan 
KUçUk Haberıer ~ 

* Konyada şehirden dı~ ~ııı: 
ana yolların §ehir hududu ıçınde i ıc• 
nan kısımlarının parke döşenıtleS tJ 
rarlaşmı~ ve beş yüz bin pa.rıte 
münakasaya konmuştur. ı~' 

• Konya belediyesi, esnafıJJı ıcol' 
kum, çakıl ve kül karıştırıltll1! ğıtW 
ve çirişlerle yapıştmlan kese .ka t.el' 
n kullanmasmı yasak etınişt1.ı;:~~ 
k~ğıtla.n münhasıran teıniZ ~td'· 
ve zamk ile yapıştırılmış ol sel' 

* Bartına, muhitin topra.ld~cJ~ 
verişli görülen Macar pull~~uye &il 
yUz tane gönderilmiş ve :ıtoY 
ğıtılmaya başlanmıştır. ~J' 

• Bartın halkevi, halkI 
0 sııel~ 

teşvik için kasabadaki kab"'~ııı~--ti!• 
de akşamları yüksek sesle~!# ... _, 
gazete okutturmağa ka.raı' .. _.....d ~ 
Her kahvede halkevinin bir tıY"'~ ıA 
yacak, halk dinliyecektir. )(1Jll~, 

• K:!rs kasapları, ilk 0 ıı1ı 1 r 
fakir talebeye yemek yapı~ ~ 
haftada birer gün parasız e '(: 
yi taahhüt etmişlerdir. isb~ 

* Ispartada yeni bir bs.P ~· 
nası yapılmasına. karar "~ 

Yeni neşriyat 

Çocuk duygd8~ 
Haftalık Çocuk Duygıısll ~ 

sinin 18 inci sayısı lbugilıl JJ1ftl 7jf 
Bu sayıda. Kültür ]33.ksJ'.l ıı tfı 

mekteplere Çocuk Du~ 
eden bir tamimi vardır~ ' 

1 



:ı· llttR 
..._, J, ~~ON - !"§Si ~lJ'E'R - ~lişam r>osfab... 

4merlka Kadınları nasıl aı•vınır ve ne kazanır ? 2 
y .. ar 

llay,,,,,er kızın en kor7ctuğtı şetJ, şişmanlıktır. Seyahatte bile jimnastik yapıyor ... 
- 5 yılda milyoner olan kız anlatıyor: 

ilk r11ilyonunı ken-
diliğinden geldi! 
O, gençlerin sevgisinden emin değil; bir gün, 

iica;·ellen zevk alan elli yaşında birisiyle 

Amerikalı 
kızıann bir 
rneziyetı 

"ar: Hayatın 
icabıarına 

boyun 
egiyorıar ı 

evleneceğini söylüyor 

<4.~~1ca . 
baıiftcte ~dın7arı 11.zerln(le uzun 
lcqq,>ı t etud yapan bir Fransıa 
"ıaa1,. ı.~~rririnin tetkik yazııa. 
t-.. uı1111..:..: • . 
~ v~. ·-o.nnı 

9eı-
11 
~tik, bugan bu dikkate ae

.ıt~1~n?ı ikincisini wriyoruz. 
'tttily~kı e<Jtırlar, Amerikalı bir 
~fQ~ k~n, bir ail6 kazının 

nı iC8bit ediyor. 

--4-
POLLY 

~lı: h Atilyoner kız 
~b.. vıorfda 
~""TI: ~o 
_-vyl(. l 
~~f. ~etro 64 santim. 
-'4Ç~1 .. ; kilo. 
°"~:Sarı. 
,~~ : lıtavL 
~~i: )d• . 
itı~l 1Ya.nııde büyUk oteller 

b· ~ Bahibi ve müdürü. Otel
~~. ırınde Yaşar. 

ti. ~ile,. • }diJYoner. 
~. Qfı: l{ 
~ llzancının yansmı sarf e-

~~7.: t>e 
~ ~'Ulı.:1.enceri: Jimnastik, oto

~lldialtıt u:k, batık avlamak. 

~' Rôl'd· defa Nonnandiya vaS btl'ı11. ~· Tesadilf, kamarala
\ ı.. bit tö celeri yakut renkli ip
'~ ~b llılek, ayni renk kadife-
~1" ~ö e&lnbr giyer, saatlerce 

' ıa.._ ~esın~a durur, tuvalet ya
\~~ bırçok pomatlar, saçı-
' fa::ltte~~Uterdi, Yalnız kaşlannı 
\ '1....~ ~t boyamak için bir saat-
.~ btıa; llarfederdl. 
~ ~. iten' k .. londa oturmamı rf. 

\~ Ş ll ~aramdan çıktıktan 
'~it b~ lan aöndUriir, gez
~ saat kadar tam ka-

u. Bunu yapmadan 

. Ustteki yuvarlak içinde gördüğünUz 
genç kız, ''Batıcı 1'ıZ,, dır. En çok haşlandığı l}eJ/, apartımanınm 'ilstü?ıdeki 
asma bahçede hava banyosu almakt1r. Soldaki genç kız, "aile kızı" dır. 7-arif 

I 

döşenmiş küçük bir odası vardır. 

hiçbir gece giyinip yemek salonuna na satmalmış. Nasılsa tali yardım et
çıkmazdı. miş. Bu binaları tamir ve bir sene 
Soframızda yerdi. Onun bir gelişi· sonra iki misli fazlasına satarak baş-

ni görseydiniz! katarını almış. Bankalar kredi açmış-
Çehresinin tazeliği, taraveti ve par- lar ..• 

la.klığı karşısında hayran kalırdınız. Bunları anlatırken: 
Daima beyaz saten, fazla dekolte bir - Beş sene içinde milyoner oldum. 
rob giyer, az, fakat çok kıymetli el- Diyordu. Birçok otellerim, mağazaıa
maslar takardı. Yemekte mutlaka ta- rım var. ilk milyonum kendi kendine 
7.e havyar, ıspanak, dondurma yer, geldi. Her gıin en -a..."1 on iki 8!lat çcılı
şampanyadan başka içki içmezdi. §ıyorum. Kardeşlerim de, kard~leri -

Sonra dans salonuna geçer, dans e- min karıları da bmıa yardım ediyor -
der. GeoeyL"IBI olunca, yatağına uza- Zar ... 

nır, yatardı. Hem 'SöYıüyor, hem de mell}nuniyet-
Yolculuğumuzun ikinci günü, Avru- le gülüyor. 

paya gezmek için geldiğini, bir mUd- Bir gece yolculardan birisi kendisi
det Pariste oturduktan sonra Nise, ne kur yapmak istedi. Sert bir sesle: 
Montekar!oya, sonra Londraya gitti- - Vaktinizi beyhude 1~ybetmeyi -
gınw. i ögrv endim. Londrada iken bütün · do t d d' Ben .. .rır,, ~ . 1·-t nız, s um... e ı. , ~ ... ,,gı ru.ı ı 

gündelik ve hafWık ga7.etelerin ken- ı·e ayağı büyük kadınlardanım ... 
disine ait yazılar yudığmı uzun uzun yaşı otuz. Gençlerin sevgisine pek 

anlattı. emin değil. Bununla beraber, bir gün, 
Bu milyoner kızın hayatı, cidden kendisi gibi ticaretten zevkalan elli 

tetkike değer. Çok kUçUk yaştayken yaşında birisiyle evleneceğini söylü -
Ziegf eld Folies kumpanyasında dan. yor. 
sözlUk yapmış. Babası, öldüğü zaman, Her sabah saat 8 de·uyamyor, elek
anasmı ve kardeşlerini pek müşkül trik düğmesine basıyor, kamarotu ça
vazıyette bırakmış. Kendilerine kalan ğmyor, kahvaltıstm getirmesini em • 
miras 10 bin dolar kadar bir gey... rediyor.; Siltlüçay, portakal suyu, ka· 

Bu parayla Miyamide, bUyUk ?.el - vun, r"t:el ve tereyağı ... 
7.eleden sonra bir miktar arazi ve bl- Sonra Dlı .. saat.jimnastik yapıyor, 

1 ~©I 1111 VEHQt <.e nı ır ~ l~(Q) ~'\C~ın ! a lf' :ı 

Babaıali uslUbiyle 
konuşan şahit 

"Abdiaciz eıbiseciyim; Madam Vircin 
PoLs Halide utanmac herif ı dedi,, 

Şahit, madamın bir hayh türrehatta 
bulundu}unu söylüyorsa da bunları 
tahatıur eyliyemlyor ı. 

Ben ömrUmde adliyeye girmiş a- hocamız bize nraba gürUltUsünU mt
dam değilim. Müddeti hayatımda ce- sal gösterml:1li): ı 
zayı mucip suç işlemediğim gibi, ne- - Şahit Meldhat .. Şahit MelAhat .. 
dense adliyenin manevt hüviyetine " Diye gllrledl. Ko 
karşı hUrmetle karışık bir korku \. rldorda rastla -
duyar ve oraya düşmekten çekini- dığım llstU- başı 
rJm. Gene de Allah dilşilrmesln ya .. 

Meğer, mahkemenin "tiryakl,,lerl dUzgUn, akıllı, 
uslu bir bayan bile varmış ..• 

• • • • • • ~ • • • gl rdt; fakat ken-
Büyilk kapıdan girince, şapkamla dini takdim et-

.paltomu (yanlış, pardesilmU diye- medl. Sonradan 
cektlm) fartı nezaketimden vestlye- · 
re bırakmak üzere oradaki memura 
uzattım; almadı. Bu muamele gari
bime gitmişti; ama, hallettik ... Ora
sı hilkkAmı ktrıı.ma mahsusmuş ... 
Bir kapı daha gectlm. Solda arı kova 
nı gibi lşllyen bir merdiven vardı. 
Besmeleyi çekip basamağa ayağımı 
koydum, biri omuzuma yapıştı, yüre
ğim hop etti. Meğer benzetmiş .. Bu 
başlangıç iyi değildi ama, neyse .• 
yUrüdUk .. 

Dirlncl kata cıktım. Burada kim
ler yoktu kimler ... Acele etmlyellm, 
onları sonra anlatırım. Baktım mer
diven bitmiyor, ben de tırmnnmağa 
devam ettim. Nihayet UcUnçU katta 
dayaudtın kaldım. Merdivenin de blt 
tlğinl gürdüm.. • 
Sağ sol kapı dolu .. Üzerlerinde ya

zı da Yar. Birini okudum: "Dikkat, 
salon ,.e kalemlerde cigara temek ve 
yere atmak yasaktır.,, cümle sakat. 
Zaatı telif var diye kaleme davran
dım. Ahfeşln kulaklarını ~ınlataca
ğım hatırıma geldi. Gülerek düzeltir 
ken biri omuzuma yapıştı: 

- Ne yapıyorsun birader .. Deli mi 

anladım. Burada 
sorulmadan söylemek yok. Ne iyi şey 
yarabbi... · 

- Adın ne kızım? .• 
- Melrthn.t.. 
- Babanın adı .. 
- (Aksilik buya, unuttum)' .• 
- Yaşın kaç .. 
- (Bilmem kl yazayım mı, ya ku .. 

Jağına giderse ... lylsl mi, vazgeco
lim) ... 

- İşin gUcUn? .. 
. - Sultanahmet sulh hukukta. ta·-

tlbc.. , 
Kft.tibeymiş .. 
- l\lahkOmiyetın falan var mı? 

· Parmak kadar çocuğun (herhalde 
kA.Uhe bnnım bu tabirlmdcn hoşnut 
olacaktır) ne mnhkO.miyetl olacak kt. 

sin, kapıaltmt biliyor musun? dr koyarak yaz-
1\JUmkUn oldu~u kadar terblyeıt ve 

Not almak için 
kAğıtlarımı çıkar 

dım. Boş buldu· 
ğum bir iskemle
ye çökerek ayak 
ayak UstUne at
tım. Dizime kAğı-

nazik, cevap verdim: mağa başladım. 
- Hayır efendim, bilmiyorum... Dir de no göre-
- Öğrenirsin burda .. Bas bakalım. ylnı, ınUb aşlr ağzıyla burnuyla ba_na. 
Gayriihtlynrt yere baktım: işaret ediyor . Aldırmadığımı görün-: 
- Nereye efendim?.. . ce yamma yanı\a .ı!F..A!'ladım. AyalC 
Etrafta guıu~Qnler ıQJ~u~ tJu rul!m • ayak UstUng atmak yasakmış. 

mUliaŞlt olmalıydı. Beyaz kordonlar- Bu sırada har-
la süslüydü. Onu da, ara sıra ödeme kes ayağa kalk-
cnıri getirdiği için, bizim oradan ta- tı. Reis de bera-
nırım. ber. Ben de fırla-

Hayran hayran yilrüclüm. Kalaba- dını. Eyvah, diyor 
hk, kalabalık .• dehşet.. Kap~lar ve dum. mUbaşlrle 
lrnpılar vo gene kapılar .. "kalem,, konuşurken mah-
"UçUncil sulh ceza,, "birinci asliye keme bitti. Bere .. 
ecza., .. ilh... ket versin bitmemiş. Reis yemin et-

Gözlerlınl kapadım, birine gire- , tıriyormuş, anın, ne dlyo ettirdlğlnt 
yinı dedim. O niyetle yUrildUm. Ne duyamadım: O kadar c;:abuk söyledi .. 
mümkün .. Girmek istediğim salon 1 - nu bayan polis Halide mahke-
kapı dışına. kadar doluydu. İçeride mo §.alonuncla hakaret etmiş öyle 
ne vn.r dlve sordum birine. "AhH\k· ıni? .. 
sızlık,. da·,·nsr. AhH\ksızhğm bu ka- - F.\·et efendim. "Utanmaz herlt, 
dar rağbette olacağını bilir miyim?. e,·imdo parasız oturuyorsun!,. dedi~ 
Tenhaca bir salon bulunca girdim. - Bnşka ne dedi? •• 

Den girdiğim zaman bir dava gö- - Bi1m~m •• Hatırımda kalmamış. 
rülüyordu. Suc;:lu bir kadındı: Ma- - rnki ':lahit tzzetl çağırın .. 
dam Verjln .. Madamın anıkalı da o da geldi. Ayni şekilde hQvlyetl 
,·ar üstelik .. Ama davacı ortada yok.. tesblt YO tahlil edildi. 
Hakkına emin besbelli .. Şahitler din - Bu kadın polis Halide hakaret 
lenecektl. MUbaşlrln kalın sesi (ki, etti mt? 
musiki derslerlnde hatırımda kaldıy - Bu madama mı? .. Etti ~a .. "Me 
sa bu nevi sese gamgama derlerdi ve mur olaC'ak, evimde parasız otnru-. 

bisikletle dol~ıyor, en korktuğu şey: 
şişmanlık ••. 

Y,eniden yatıyo:r, öğlenden sonra i
kiye kadar uyuyor. Kalkınca sırtına, 
beyaz ipe1cten bir erkek elbisesi giyi
yor, güverteye çıkıyor ve futbol oy -
nuyor. 

Arzuları: sergid<'.n sonra Hitleri, 
Musoliniyi, dUk ve düşes Vindsoru 
görmek ve kendileriyle göriişmek ... 

-s-
KA THERt.'IB 

Satıcı 

Aslı: Nevyork. 
Ya§ı: 25. 
Boyu: 1 metro 62 santim. 
Sıkleti: 56 kilo. 
Suçları: Siyah. • 
Gözleri: Ela. 
V<ıziyeti: Saks mağazasında satıcı. 

Ailesiyle beraber oturur. 
Geliri: Haftada 25-30 dolar. 
Masrafı: Haftada 40 dolar. 
Zevk ı•e eğlenceleri: MüWea, golf, 

tiyatro, sinema, dans, kır gezintileri. 
Katerin; akıllı, zeki, gen ve şakrak 

bir kız. Ailesi son buhranda. serveti
nin bilyilk bi; kısmını kaybetmiş ve 
genç kız, çah:şmaya mecbur kalmış. 

Beşinci caddenin büyük mağazaları -
nm birinde satıcılık yapıyor. 

Kendisini, Saks mağazasında bul -
(Devamı 15 ineid.e). 

yor, "'Utanmaz, alcnk herrt!,, dedi, 
daha neler dedi ama, aklımda kalma 
dı yok1ıa .. 

Bu sırada suçlu avukatı sllze ka• 
rıştr . \Jır RilrU söz .. 

tkUncU şahit do geldi. Ziya ismin
de sıska, hastalıklı bir adam. İnler 
gibi konuşuyor .. 

- Efendim, abdidclz elblseclylm. 
(Bir rum tsml söyledi) de elbiseci• 
dlr. Meslektaş bulunmak mUlAbese: 
stle, yevmU mezkOrde sulh hukuk 
mnhkemeslnde lsbatı vücut eylemiş. 
tik. lştc orada bu madam Vercln~ 
polis Halide ifayı vazife esnasında 
hakaret eyledi. Utanmaz herif dedl4 
Evimde kira tediye etmeden oturu
yorsun dedl ve daha emsali tUrrehat
ta bulunmuş ise de tahattur eyUye
mivorum:. 

Adanıca~ız, Babıa.11 UslUbtle bir 
hayli söyledi durdu .. 

- Peki muhakeme ·Sabah mıydı, 
Hğleden sonra nıı? (bunu suçlunun 
avukatı merak etmiş.) 

- Sabahtı .. 
- Sen söyle lzzct .. 
- Sabahtı galiba, bilmem .. 
- Kızım sen söyle .. 
- Öğleden sonra olduğunu zanne-

diyorum .. 
Hoppala .. Mahkemenin zlmanında 

bir türlü uyuşamadılar gitti .. öteki, 
Ziya denilen, kitab okur gibi konu
şan adam geçen celsede bulunma
mış.reis sordukda, hnsta olduğunu 
söyledi. Bu surette inler gibi konuş
masının hikmeti anlaşıldı. Mahkeme 
mUdafaa. için ayın yirmi yedisine 

·.kaldı. Ben de çıktım. 
ÇELEBl 



eşiktaş mı kazanacak ... 

Galatasaray mı ? . . YuııanM;m:a~n>:jtmCUlarıTcldvlvde •.• 
va k. -- t t· . 1 h. b" Yunan m ak mını 

rın 1 nıoç a ne ıceyı e ıne •· F·ııı·sı·ınde v maçın tafsı·ıa"'" tiren t;:akım h k ı k yap ıgı .,.- ava u p a s 1 n a a C a Atina, 24 (Hususi) - Dünya fut- lo aşılmaz bir hat teşkil ettikleri 

Bu hafta yine üç muhtelif sahada 
müteaddid futbol maçlarına şahit o
lacağız. Kadıköy ve Şeref stadların
da ikinCı pUi.nda kalan takımlar ara
sında şild ve lik maçları C(jreyan e
derken Taksim stadında da Galata -
saray - Beşikta~ hava kurur.~u kupa
sını p:ıylaşacaklardır. 

İki lıafta evvel tahmin ettiğimiz gi
bi, çok çetin bir mücadeleden sonra 
Güneşi mnğlfıb etmeye mU\·affa.lt olan 
siyah beyaz takım, yarın lik maçla
rında mağlup edemediği zorlu rakip
lerden biriyle karşılaşacaktır. 

Lik maçlarına, zayıf, bir kadro ile 
iştirak etmiş oduğu halde Beşiktaşı 

çok müşkUI vaziyetlere s:>kmıya mu -
vaffak olan bu takım Galatasaraydır. 

Yarm bu iki eski spor kaynağının 
lik maçlannda yenişemiyen seçme c
lemanlan hava kurumu tarafmdan 
tertip edilen turnuvanm final maçı
nr yapacaklardır. 
Be.şik~ takımı bu mil.sa.bakaya her 

zamanki kadrosuyla çıkacaktır. Yal
nız takımın kaptanı Hüsnü, Gün~ 
maçında sakatlandığı için, bu mUsa
bakaya iştirak edemiyecektir. Hüsnü
nün Beşikta.s takımında bulunmayı -
şını Galatasaray hesa'l>ma bir avantaj 
olarak kaydettikten .sonra, sarı kırmı 
zılıların bu maça nasıl bir takımla. 
çıkacaklanm araştıra.lmı. 

Cezası dolan Reşa<im tekrar eski 
yerini dolduracam söy1endiğine göre, 
Galatasaray mlldafaası: Sacid - Ad
nan, Reşad §eklini alacak demektir 
ki, bu hat ihmal edilmiyecek bir kuv
vet t~skil eder. 

Salim, Nubar, Eşfak tertibinde ol
ması ica.b eden muavin hattına gelin
ce, genç enerjik ve zor geçilir bir 
manzara aneden bu hattın yegane 
noksanı besleyici olamamasıdır. Has
mın oyununu bozmak busu.:;unda çok 
muvaffakıyet gösteren san kırmızılı 
m\Ja\inler, topla fazla oyııamjdan 

~uhacim arkada.cılarma iyi paslar 
gönderirlerse, maçın Beşiktaş aleyhi
ne .!l~ticclenmcsi ihtimali kuvvetlenir. 
.. Galatasaray taknnnım . akıncıları 
ll"r zaman olduğu gibi Necdet, Süley
i n, Batenil, RCZ§im, Danyal tertibin
e.-• sıra?anacaklardır. Bu bat tecrübe
siz. fakat çok müstait elemanlardan 
mürekkep olduğu için Galata.sarayın 
t;ol çrka.rma. kabiliyetini ka.t'i bir li -
.snnla ifade etmeye imkan yoktur. E
ğer bu oyuncular iyi bir günlerinde 
b~urlarsa, Beşikta.' müdafaasını 
kolaylıkla yara.ca.klarında şüphe et -
rncmek lAznn.dır. Zira lik maçlarında 
F.ıytı.h beyaz mUdaf aa, bu gençlerin fi
nt hücumlarıyla adeti bitap kalmış
tı. Fakat bütün bunları yaz.dıktan son 
ra b~ mevsim her müdafaayı yıpra -
~n ve her takıma karşı muvaffak o
lan siyah beyaz form:ılı aslan lmt'iy
yen unutmamak Jaznndır. 
• Bugün İstanbul f utbolünde iki yıl
~ız gibi parlıyan Hakkı ile Şeref, ta
kımlıl:-mı her tehlikeden kı;rtar .. cak 
kudrette kıymetli oy-mculardır. Ve 
bu oyuncuların şahJi gayretidir ki, bu 
senenin en iyi takımı olan Güneşi si
vah beyaz formaya iki defa mağlüb 
·ıti.r:di. Ve yine bu oyunce1::.rın saye-
inde Bcşıkta.: Galata.saraya 3-1 gibi 
1rık farklı bir mağlubivet" süri'kle -
•ıirkon beraberliğe kavuştu. 

Binaenaleyh Galatasaray takımını 

daha derlitoplu bulmakla beraber ne
tlcenin mutlaka bu takım tarafından 
rnzanılacağını iddia etmek imkansız
dır. 

Sarı kumızı takım bu maçı kaza
nabilmek için Beşikta§r. takım oyu -
nu itibariyle tefevvuk etmekle kalma
malı, Hakkı, Şeref gibi siyah beyaz 
renklerin mukadderatını omuzlarında 
tB..5JYan ve her ayağmda bir gol tch-

.. 

beş mu11aolmf 

likesi bulunan elemanfara gö:t açtır -
mamalıdır. 

Fenerbahçe 
Süleyman iye 

Yarın sabah Kadıköy stadında ya -
pılacak olan bu şild maçını kat'iyete 
yakın bir ihtimalle Fenerin kazana -
cağını söyliyebiliriz. Birkaç hafta -
danberi ferdi idmanlarla uğraşan Fe
nerlilerin yarın müdafaa hattında A
li Rızayı oynatmaları ihtimali var -
dır. Çok kıymetli bir merkez muavin 
olan Rıza, muhacim hattında israf 
edilerek nihayet kadro harici çıkarıl
mıştı. Kendisinden miidafaada daha 
çok istifade etmek imkiinı olduğunu 
zannettiğimiz bu oyuncunun Sedadl 
aratmıyacnğmı ümit ediyoruz. 

Vefa - Kasımpaşa 
Bu sene lik maçlarında büyük bir 

varlık g(isteren Vefanın bir hafta ev
vel Kasımp. şa ile berabere kalması 

efkarı umumiyede haklı bir hayret u
yandırdı. Fakat biz buna şa.5lllad1k. 

Zira Vefanın yersiz bir gururla has -
mma ehemmiyet vermemek yüzü.uden 
ikinci küme takımlarıy!a berabere kal 
dığı ilk defa vaki değildir. Yeşil - be· 
yazlılar eski bir §ild tunıuvasmda ay-

G. fardan 
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Okuyucularımızm nazarı 
dikkatine: 

mr nıilddctte,ıbcri tefrika halin
de ı-erdifiimiz "büyük futbolciilerfo • 
hayatı,, na yine ayni şekilde <levanı 
cJeccğiz. 

Ba.."'t karilerinıi::, .~on defa bir 
sabah gazctcsiniıı de, b-izim tc/ri
kGlarımıza bcnziycn iki yazıyı hıt
wsa halinde verdiğini ve bımım ay
ni §C1J olup olmadığını 8oruyorl.ar. 

Derhal şumı sliyliyclim 1-i, bir 
Fransız mccmııasıııcZa gördüğilmil~ 

mcv::ııbans ya.=.11arı, karilerimizi 
çok alakadar edeceğini bildiğimiz 

için, aynen almaya ba:j1amı.Jttk. O 
sabah gazetesi ise, ''Kristof Kolam-

ni Kasımpaşa takımı önünde mağlu
biyetten yakayı zor kurtarmışlardı. 
Bakalım yarınki maçta kendilerini 

toparlıyabilccekler mi? 
O. Kavrak 

ı-~-~~i:;~'-,-~-~ ~:~-
i lngiliz takı mını 

i 1ürhiyege de 
i getiı meliyiz 

lngiltcrcnin kuvvetli futbol takım 
larından Brentfortun mayıs sonunda 
Avrupada bilyük bir turneye çıkması 
muhtemeldir. 

Brcntfort, Macaristan, Avusturya, 
Çekoslovakya, gibi kuvvetli orta Av -
rupa takımlarıyla. çarpıştıktan sonra 
Romanya ve Yugoslavyaya da gide -
cektir. 

HABER - Orta Avrupa ve Balkan
lara kadar geleceği haber verilen tn
gilterenin bu kuvvetli takımının mem
leketimize celbi Türk futbol f ederas
yonuna düşen bir vazifedir. 

Bir Slavya sayesinde futbolümüziln 
nekadar terakki ettiği gözönünde tu-

bun yurmtrlasıu·l;o.dar basit olan bu. ) 
i.Ji evvel.ô. akıl edemediği ifin, bUa
lıare, sadece bi::den evvel yazabU -
mck gayretkeşliği ile ayni yazıları 
üstiüıkörü bir lızılii.sa §eklin.de nalc
lctmcye ba.Jladı. 
Mtmzubalıs sabah gazetesinin en 

basit meslckda.,ıık nezaketine ria
yet etmemesi, bizim l•e~ulisilc garib 
bir yarı.'}a girip ya::ıları bozmamızı 
ioob ettiremez ..• 

Büıacna7eıJ1r, "Biiyim futbolcu1a
rııı hayatı" m yine tanı ve mufassal 
bir §C'T."ikle tcrciitnc et melde devam 
edeceği::. 

Son gelen Fransız gazeteleri, bir
kaç sencdenbcri. Parisin Racing klü
bünde merkez muavin oynıyan me§
hur A\'usturyalı futbolcii Gusti Jor
dan'ın Fransız tabiiyetine girdiğini 

ve bundan sonra Fransız milli takımın 
da oynıyaca.ğmr haber verdiler. 

Gusti Jord&n, 21 şubat 1909 da Vi
yanada Linz eehrinde doğmuştur ve 
Uç erkek ~ocuğu olan bir ailenin ortan
ca oğludur. Ağabeysi Viyanada evli
dir \•e ailenin futbol oynamıyan yega
ne çocuğudur. Jordanın küçük karde
şi H.udi ise 22 yaşında. olduğu halde 
Lozanne - Sports'da ve Portekizde bir 
çok şerefli maçlar yaptıktan sonrn, 
tıpkı kiiçük ağnT>eysi gibi, gelip Fran· 
saya yerleşmiş ve şimdi RC. Colmar 
takımında oynamaktadır. 

Çok kü~~ük bir kaleci 
Her genç Avusturyalı gibi, Gusti 

bol §alllpiyonluğu müsabakalarına gir- bi, hücum hattında da VıkelidİS• 
miş olan Yunanlılar, pazar günü Tel· Migakis, rakip müdafaa oyuncu 
n vivde Filistin takımıyla karşıla§tnl§- la kaleciye göz açtırmamıştır. 
lar ve çok muvaffakıyetli bir maç ya· bakanın ilk dakikalarında. ViJte 
parak 3-1 galib gelmişlerdi. Son ge· günün ilk golünü atmış ve yine 
len rumca gazeteler, baştan başa bu ni oyuncu devre ortalarına. doğrU ~ 
müsabakanın tafsilatıyla doludur. ci sayıyı da kayda muvaffak olııt 

Filistine giderken, Mısırda yaptık- tur. Filistin takımı da bu k1 
lan maçr da 1-0 kazanmış olan Yu - gir gol yaptığından birinci hafı.& 
nanlılar, Telavivdeki karşılaşmada 2-1 Yunan timi lehine neticelentııi 
çok gil7.el bir oyun ~ıkarmışlardır. İkinci devre yine Yunanlıların J ~ 
llk hücumla başhyan üstünlüklerini sı altında cereyan etmiştir. ?Jsgl 
doksan dakikalık milsabaka esnasın - yetten kurtulamıyacaklarmr c 
da her an idame ettirmeye muvaffak Filistinliler, bu krsrmda mUdafsl 
olmuşlardır. yunu tutturmuşlarsa da, Mi . ·" 

'Mildaf aada. Gasparis vo Papadopu- attığı üçüncü gole mam olama,nıı;-

Halkevl mubtelltl 
çalışıyor 

Yarın Kara.gümrük staduıda Emi
nönü halkevine bağlı gayrifedere 
klüplerin muhtelitleri aııısmda ciddi 
bir çalışma maçı yapılacaktır. 

Eminönü halkevinden aldığımız tcb 
liği aşağıya dercediyoruz: 
Eminöıtü 1ıall;evinden: 

Evimire bağlı klUplerden muhtelit 
takım için ayrılan oyunculnnn yarın 
saat 13 de spor e..']Yalariyle birlikte 
Kara.gümrük stadında hazır bulunma
ları lazımdır. tuhtelit takım Yıldız 

Aksaray karıı;ığı ile karşıla§acaktır. 

Yağlı güreşler 
Her hafta olduğu gibi bu pazar da 

Çkmbcrlitaşta Şen bahçede bUyilk 
yağlı güre.5!er yapılacaktır. 

Bu pazarki güreşlere Yıldırmı Be
kir, Şileli Rahmi, Romanyalı Ahmet 
ve Sındırgılı Ali İbrahim gibi tanın
mış pehlivanlar i~tirak etmektedir
ler. 

tulursa, böyle bir İngiliz takımının 

memleketimize ne büyük işler görece
ği derhal anla.sılrr. Komşu memleket
lere kadar gelecek olan Brent!ordu sa
halarımızda seyredebilmemiz için f ede 
rasyonun yardımını bekliyoruz. 

de, daha ufacık bir çocukken futbolü 
sevmiş ve Linz Athletic Sport club'ün 
küçükler takımına girmiştir . 

Bu küçük heveskir, futbole, bila
hare büyük dostu Rudi Bidenin par-

lak bir yıldız olduğu kaleci mevkiinde 

başladı. Filhakika, iyi bir kaleciye la
zım olnn bütiln meziyetlere sahip bu

lunduğunu 1.anncdiyordu. Heyhat! O 
devirde, Gustinin bugünkü cüssesine 
malik olacağını gösterecek bir delil 

G<Jsti Yordan 

dır. 

Müsabakanın bu suretle ~ 
nın galebesiyle neticelenmiş o 
Yunanlıları fevkalade sevindir.tl11• 
Atinada çıkan gazeteler, "AVUS. V 
nm Rapid klübüne ve MısmJalt1 

kendcriye muhtelitine ve nihayet 
Jistin ekipine karşt kaza.ndığllXlıı 
libiyetler, memleketimizde futb"' 
ilerleyişini ispat eder. f 

Beynelmilel bir §öhttt olan at 
riylc ütihar eden Yunanistan ırJ 
pek y kında futbolclileriyle de 
har edecektir.,, demektedirler. 

Filistin - Yunan karşılaşınas~ 
vanşı, 20 Şubatta Atinnda. olıı. f 
bu mUsabaknyı Yugoslav hıı.keıı' 
poviç idare edecektlr. .y 

Ağır sıklet dünya a.olıf 

Şm~İi~o~u~i.ui~ 
Haziranda 
karşılaşıyor 

Dünya ağır sıklet boks şanı s 
nu belli edecek olan m~aba.1'3 ~.J 
ziranda Nevyorkta Alman ga.ıııF ı1 
Maks Şmeling ile zenci yuınru!ç11; 
e Luiz arazında yapılacaktır::;' ır! 
sabakanm galibi de yine ha.ıt ,,,.,,~ 
deki Maks Bir - Cim Bra<lo1' 
kazananla karşılaşacaktır. 

u .. ı o 
di. ~ 

yoktu. Tam manasiyle "ba ııiJfV 
bir çocuktu ve havadan . gcle!l -erııV' 
topları büyük bir misaf~ 
içeriye alıyordu. 0~ 

Israr etmenin doğru bir et~ıı ~ 
cağını anladı ve kaleyi bıralC sflr 1t 
hacim hattına karıştı. O ~ fP J 
rini olduğu gibi ayakla.rıtıl ,,,et'·. 
15. kullandığını gördU ve i~ b~ııl ~ 
muhacim veya l!tOlİÇ olabıle<:C J 
ladt. ~~ 

Bu yeni mevkiinde o 'k~d::et ~ 
terakki etti ki, kısa bir :ınU ~ ;ı 
Linz A. $. C. nJn ihtiYBt ~~ı 
geçti. Esasen bu takııııda. de, 1' 
maç yaptı ve hemen akabiJl ( 
takıma geçti. ~ 

Gusti o zaman tam o.n ~ ~l' 
dı, ki bu her futbolcUye ttJ· 
ynn bilyük bir muvaff~of ııl 

Iliden'le ilk tesıı rasıı"'~ 
Birinci takıma g~işi, J~b~ ıj 

la.hare Parisin Radn.g ıcıu ıttcJV 
kım arkadaşı olan nudi ~ f 
defa karşılaşmak iınkftıll ~e ~ f. 
Yapılan maç yukarı 5 1'~ ~' 

karı A vusturyn ta,kmllf!.fOl' f.~ ~ 
şıya getiriyordu. Gusti ;~~tf 
knnlarının en genç o~-ııı JC"'~ ~ 
eli yu}tan - Styri tak~" !f 
di. Gusti de yukarı - }... rdll- Öt"'&f" 
mınde. sağ açık oynuYO 1~ 
<;Uk olduğu için ''B<>bY•' 
mı§tI. .,,P 

(Oevadd 
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., Gördiiğünilz bu ı)aynnı dikkat bina, Londrada, Landon 
Sridge'' in güzelliğini temin etmektedir. Bu bina ilk evvela 
lfoıınndada inşa edilmiş, sonra parçalar halinde İngiltereye 
llakledilmiştir. Bina tahta civat alarla tutturulmuş olup bunda 
bir tek çivi dahi kullnnılmamış tır. 

~ lf 
ilk macera 

tonıaoı tefrikası 

Qa~ 
~alılar lelerde mesela Parda -

bft "e Kahraman kız gibi 
lt11,, ~ı:>k heyecanlı tcfriknlnr o-

,,orsu 'lem nuz. Tefrika halinde 

ll0~ f!tı romanların birincisi, 
. nsonu llJt d n maceralarıdır ve 
· c·ra 1 th-ad 0 arak, 1719 da Lon-

il. "1 
'i~ ..ondon Post.. gazete -

ı:ıe redilrniştir. 

ıı -tt*~ 
ftojo nereden 

çıkı.? 

' 

~\lgu 
~~ı.- n her taı afta büy'u'k b' 
ıı,_ "l!t g" ır 
~iki a.~:~n. banjo adındaki 

1 Vardı nın gari'b bir tarih-
tık r. 

' ban · bı ltıın Ye J~:yu·. Banjoemas n -
ı.ı t' l>eY?ı· r ılcrındcn biri, eski 
''~i . ır kutu · . tıı \le dö su, bır keçı de-
~rr. rt keman teli ile yap-
~llL 

~itı ro isıni · 
de:ı aı l§lc bu adanın is-

ınmıştır. ..., 

ÇQ li ABER 1 CUJ< S4YFAS 
&il 

29 l"1ece kuponu 
R1NC1KANUN 

Sibc: yada, Amur nehri 

mmtnknsmda yaşıyan kadın -
!ardan bazılarının elbiseleri ta-

mamiyle balık derisinden ya

pılmakta ve bu elbiselere bü -
yük bir lüks nazarile bakıl -
maktadır. 

* ~ ~ 
Veni bir dans 

Afrikadaki İngiliz müstem -. 

lekelerinden birinde, zenciler 

yeni bir dans icat etmişlerdir. 

Bu dans, resimde gördüğünü7 

veçhile eşaslar üzerinde yapıl -

makta ve büyük bir rağbet 

görmektedir, 

Her halde bu dansın, bir 

faydası da, dans edenlerin biri

birlerinin ayaklarına basama
malandır. 

HDkAye: Şen Fıkralar 

Şarkı mı, 
şarkıcı mı? 200 gemici 

İki küçük 
bayan arasın -
da: 

-Dün ak
şam bir kon -
.sere iştirak et-

tim ve bir şarkı söyledim. Şar
kıyı bitirdiğim zaman salonda-

kilerin hepsi bağırmaya başla
dılar: ''Başka bir tane ... Bwıka 
bir tane ... ,, 

- Başka bir şarkı mı iste -
diler, yoksa başka bir şarkıcı 
mı? 

- Gazetelerden birinin, genç 
ve güzel bir satıcı kıza ihtiyaç 
olduğu hususunda yazdığı bir 
ilanı okuyan bir kız, ilanı veren 
müessesenin adresine fotoğra -
fını gönderdi. 

Bi!'ka.ç gün sonra da, mağa
zada boş bir yer bulunduğunu, · 

bunun için mağazaya gelmesini 
icab ettiğini bildiren bir mek-
tup aldı. Bunun Uzerine sevinç
le mağaza sahibinin yanma 
gitti. O da, kendisine şöyle de
di: 

- Daha e·vvel gelmeniz la -
zımdı. 

- Niçin bayım, yoksa boş 
yer kalmadı mı? 

- Hayır, fakat fotoğrafını
zın alınmış olduğu devirde gel· 
meliydiniz. 

~. Otomobilde: 

• 

• Bayan-Bu 
' ~ yandaki ayna 
_, ~ pek fena doğru-

su. İnsan, arka 
dan gelen ara -

balardan başka bir şey gör ·
müyor ! 

- Baba, bu kadar adamın 
saçsız olmalarına sebcb şapka· 
lar mıdır? 

- Evet oğlum. Kanlarının 

şapkaları yüzünden! 

Havkins (meşhur bk- 1ngifu: 
bahriyelisi) filosu, Ulloa'da, lır 
panyol gemilerine karşı uğradı
ğı hezimetten sonra. cidden a
cıklı bir vaziyetteydi. Bunun 
üzerine bir de muhalif rüzgar
lar, yollarını iyice kesmeğe ve 
süratlerini asgari bir hadde in
dirmeye başlayınca, erzak ve i
çilecek su buhranı da baş gös
terdi. 

Açlık ve susuzluktan elim 
bir vaziyete düşen tayfalardan 
bazıları kumandanlarından, 

kendilerini Meksika sahillerin
de bırakmasını rica. ettiler. 

Havkins bu adamları, talile
rini denemekten menedememi. 
Belki böylelikle bunlar, 1ngil
tereye dönen arkada.;larından 

daha fazla rahat ederlerdi. 
Cesur Havkins hiç bir za. -

man böyle ümit.siz vaziyete 
düşmemişti 

Bunun için, ıstıraba ve av
detin güçlüklerine kar§I artık 
tahammülleri kalmryan adam
larının arzusunu yerine getir
di. 
Eğer bu zavallılar, kendile

rini bekliyen korkunç akıbet -
ten bir an şüphe etselerdi, mu
hakkak ki arkadaşları ile be
raber yoll~na devam ederler
di. 

Meksika sahiline çıkan bu 
iki veya üç yüz tayfadan ancak 
birisi, 16 sene sonra memleke
tine dön.meye muvaffak oldu. 
Bu bctbahtlarm başından ge -
çen korkunç sergüzeştleri işte 
tarih onun ağzından öğrendi. 

Karaya çıkınca. ilk işleri, 
tesadüf ettikleri meyva ağaç • 
!arına atılarak, bir dereceye 
kadar susuzluk, ve açlıklarını 
gide:mek oldu. Sonra, meskO.n 
bir yer bulmak ümidile iç ta
raflara doğru yüıiimeye başla
dılar. Fakat biraz sonra arala
rından bir çokları öyle müt
hiş karın sancılarına tutuldu -
lar ki, yollarma devam edeme
diler. Bazıları da. yere yıkıla
rak canhrra.ş çığlıklar kopar -
maya başladılar. 

Bir gıda bulmaktan müte
vellit. çılgın bir sevinçle mey -
valarm üzerine atılmışlardı. 
Halpuki bunlardan bazıları ze
hirliydi. 

Bu zehirlenme bir çok saat
ler sürdü. Nihayet yollarına 

devam edebildiler. 
Akşam üzeri uzaktan, bir 

kaç kulübe ve çadır gördüler. 
ümit onları canlandırdı. Fakat, 
biraz sonra bir çok kızıl deri
liler vahşi ~aralar atarak et -
raflarını sardılar. Yarı çıplak 
olan vücutlarında, muhtelif 
renklerde garib resimler, siyah 
saçlarmm etrafında ise rengi· 
renk tüyler vardL 

-----=-------......,~-· Gemicilerden biri, ku.ıl deri-
~ 1 liJere, İngiliz olduklarını ve ls-
~ q panyollarla harbcttiklerini gUç 
1 bela anlatabildi. 

Karyoladaıı beşik! . 

Kızıl derililer, memleketleri
ni L5gal etmiş olan İspanyolla
ra karşı öyle büyük bir 
kin bes1iyorlardı ki, öldürmek 
istedikleri bu betbahtlarla he -
men dost oldular, hatta onla -
1·a, bulundukl:ı.n mmtaka hak
kında çok kıymetli malumat 
da verdiler. Fakat buna muka
bil kızıl derililer 3efi onlardan 
r•lbiselerinin bir kısmını iste -
Ji. Yalnız siyah elbiseli olan -
lar elbiselerini muhafaza etti
ler, çünkü kızılderililer, siyah 
rengi kat'iyyen sevmezler. 

Bu kadarcıkla. kurtuldukla -
nna bin kere şilkreden gemici
ler, bu pazarlığı derhal kabul 
ettiler. 

Tekrar yollarına devam etti
ler: birkaç saat sonra da, yor
gunluktan bitkin bir halde, a
çık havada uyudular. 

Gemiciler ancak üç gün yü
rüdükleri halde Tempico'ya gel 
diler. Orada beyaz insanlar 
bulacaklarını biliyor ve artık 

sefaletlerinin sona ereceğini 
zannediyorlardı. 

Derhal valinin huzuruna 
çıktılar. Fakat !ngiliı.Ierden 
nefret eden bu adam, onlara 
yardım etmek şöyle dursun, za
vallıları domuz ahırlarına ka -
pattı. Betbaht gemiciler bura
da sıcaktan müthiş bir ıstırap 
duydular ve hayvanlarla ayni 
rejime tabi tutuldular. Önleri
ne suya batırılmış mısır tanele
riyle dolu çanaklar konuluyor
du. Bu gayri insan! rejim üze
rine aralarından bir çokları 

hasta dü§tll. 

Bir müddet sonra onlan bu 
ahırlardan çıkarıp Meksikanm 
merkezi Meksiko şehrine gön -
derdiler. Onları götüren İspan
yol askerleri, kendilerine öyle 
vahşt muameleler yaptılar ki, 
şehre geldikleri zaman adet! 
birer iskelet halindeydiler. Ra
hipler onlara acıyarak, hasta -
neye yerleştirdiler ve gemici -
ler kendilerine gelebilmek için 
burada tam altı ay kaldılar. 

Hastaneden çıkar çıkmaz, 

onları şehrin hapishanesine ka
pattılar. Gemiciler burada kU
rck mahkiimlan ile ayni mua
meleye tabi tutuldular. 

ümitsiz bir hale gelen bu e
nerjik gemiciler, hayatları pa
hasına olsa dahi, hürriyete ka
vuşmak için ellerinden gelen 
her şeyi yapmıya. karar verdi
ler. Hapishaneden kaçmaya 
muvaffak oldular, fakat tekrar 
yakalanmakta gecikmediler. 

İspanyanın Meksikadaki 
kral naibi, onları daha korkunç 
bir CE:r.a.ya çarptırmak için, bu 
zavallr adamları, birer köle gi-

Yolda bozulan otomobilleri 
çekmeye 'ln<lhsua kamyonet u 
ayni alı.-ıbeu uğrt:ırM.-4 

bi sattırdı. Fakat çektikleri i~ 
kencelerden sonra., açık havada: 
ça.lrşmak, bu cesur adamlara. 
güzel göıilndü. Efendileri onla
rm değerlerini takdir ediyor 
ve iyi muamele yapıyorlardı. 

Fakat heyhat ki, bu vaziyet u~ 
zun sürmedi. 
İspanyada uzun senelerden • 

beri icrayı hüloneden engizis • 
yon, nihayet Meksikada da fa
aliyete geçti. Pedro Moya adın· 
daki engizisyon reisi, eehre ge
lir gelmez, kendisine gösteri • 
len bütün İngilizeri, dinsiz dl· 
ye ölilme malıkUm etti. 

Bu bctbaht gemicilerin he • 
men hepsi, bir çok tüyler ürper 
tici iş~encelerden sonra, yakıl· 
mak surotlle öldürilldüler. A • 
ralanndan bir kaçı lltincıe du
a etmeye muvaffak oldukları 
için kurtuldular. Fakat bir gUn 
tekrar yakalanıp, bet!baht ar • 
kadaşlarmm akıbetlerine ma • 
l"JZ kalacaklarını /bildikleri için 
~hirden kaçtılar. Bir çok felA.
ket ve bin bir meşekkatten 

wnra, nihayet Puerto de Ca· 
ballos limanına gelebildiler~ 

Ve bir İspanyol gemisi kapta· 
m onlan İspanyaya götnrmeye 
razı oldu • 

Ancak ilç kişi kalmışlardı. 

!kisi yolda öldü. Aralarından 
yalnrz Mlles Philips on altı !e

ne sonra, nihayet vatanına ka· 
vuşmaya muvaffak oldu ve bu 
tuy1er Urpertici sergil~eı' 

hakkında. yazdığı kitap her ta. 
rafta senelerce büyük bir he
yecan ve infialle okundu. 

' 

l 
1 

- - -- . ..:_ -- - .,__,. 

Yukardaki 12 siyah §ekli ay
n ayn kcainiz. Ve onlan tek 
bir ııiyah tekil vücuda getirmek 
üzere birle§tiriniz. Fakat bunu 
öyle bir suxette yapınız ki, si
yah şekil tam bir mürabba ol 
sun ve büyüklüğü de .aşağıda

ki mürbbaya müsavi gelsin. 
Bu bilmecemizi halledenler • 

den birinci,ye bir pergel takı
mı, ikinciye büyük bir resim al
bümü, üçüncüye iki §İ§C esanı 
ve iki yüz okuyucumuza ayn
ca muhtc.lif hediyeler verece· 
p. 
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• 
sınema 

Y•ldızların hayatı imrenilecek bir hayat de~il ... 

rtistleri · nası ı 
ere vuruyorlar? 

IHJaırırn ~cır se'fFDODer flDmDınıcdlen scrnıra0 malhlklYımDaıır
<dlaılfll waıır<91om Ds'tlyen mekituplaır anmaı~a başnamoş 
Mişel Simonun yumuşak kalpliliğini 
bilen açık gözler, iki frank mukabi-

IX -
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~~~t\d/Vla z. • 
IHlcDnvlYl<dl'cdla bDr gece 
Lorel, Hardi, Fernandel 

ve Şarlo 

,, \ ,. 

Garip ziyaretlerimin en ne§'e vericisi, - Bu Hardi, fena çd.:uk •• t Kadttl: 
me}hur komiklerle buluşmam olmuştur. lar hep bana rağbet ediyor ciye betU 
Tahmin edersiniz değil mi? Heyhat!... dövüyor. :Muhte" 
Bu, be~i de en acıklısı idi, rem dördüncü 

Dizneyin laboratuvar veya atölye- zevce mi ayartrna-
lerinden ayrıldıktan sonra sokakları, ğa çalıştı. Zaten 

linde fakirlere yıldızın adresini 
satıyor ve merhameti celp için 

nasıl bir hikaye uydurmak 
lazım geldiğini öğretiyorlarmış ı 

• tam bir Babıali mensubu üslubiyle ar- bütün kanları-

A SUDE yaşamak istersen kfışel vahdete çekil .• diye bir ata sÖzU var
dır ki pek doğrudur. Hakikaten rahat olabilmek tein şehirden uzak, 

tenha. bir yerde yalnız yaşamaktan başka çare yoktur. l<'akat kabil mi? 
Hele sinema artistleri buna riayet ede bilirler ml? .. Bunlar, dUnyanın en za
vallı, en acınacak adamlarıdır. Zira, yalnız makine karşısına geçip rol yap 
mak, perde üzerinde halka kendini göstermekten başka daha birçok şey 
lere tahammill etmek mecburiyetindedirler .• 

Amerikada, sinema yıldızları, gangsterlerin, çocuk hırsızlarının he
defi, ntşan noktasıdır. Ilergün bir tehdit mektubu alırlar. Hayatları her da
kika tehlikededir. Serbest gezemezler, istedikleri yere gidemezler, geceleri 
sokağa çıkmaktan çekinirler. 

Ylldızlardan bir çoğunun evleri, köşkleri birer istlhkdmdan farksızdır. 
Maiyetlerinde birçok slHl.hlI mubafızıarı vardır. Sokağa çıktıkları, stUdyo
ya glttlklerl zaman yanlarında husust polis hafiyeleri bulunur. 

Sonra hergün, sabahtan akşama kadar birçok müracaat karşısında ka
lır. Kadın ve erkek bir çok kimseler gelirler, ihtiyaçlarından bahsederler, 
yardım fslerler: yalvarırlar, ağlarlar. Bazıları cidden acniacalt, merhamet 
edilecek bir vaziyettedirler. Bunlara karRı hissiz kalmak istedikleri 
yardımı esirgemek imktl.nı var mı? Sinem~ artistleri (en çok çarpılan) kim-
selerdir. 

Ne suretle ve nasıl çarpılryorlar? 
Işte okuyucularımıza anlatmak Is- vardım. Fakat değil ... Bir turlü pe-

tediğlmiz bu... şiml bırakmazlardı. Nihayet, mec-
Artistlerin en büyUğUnden en kn- bur olur, çantamı açar, içindekini 

çUğtlne kadar hepsi çarpılır. Bunun verlr, bu suretle ellerinden kurtulur 
tein öyle hileler, lturnazhklar yapı- dum. Sonraları evimin kapısında 
hr ki insan hayretten kendisini ala- beklemeye başladılar. !çeri glrebll
maz. meme tmkAn yoktu. Adeta yolumu 

Bir hayır mUessesesl şerefine veri- kesiyorlardı. Eve girebilmek için bir 
lecck müsamereye fahriyen iştiraki- (duhuliye) vermek mecburiyetinde 
ni rica edenler de ço\c nıur, idim. 

Çarpanlar; dalma fkJ usule mnra- Va ziyetim gittikçe mUşkül1eştyor-
caat ederler: Ya eanatkAra mektup du . Nihayet evime, arka taraftaki 
yazarlar. yahud da bizzat baş vurur- garajın kapısından, Adeta bir hırsız 
Jar. Ellerinden kurtulmak kabil de- gibi glrmeye başladım. Çok ge~medl, 
ğlldlr. Eve kabul etmeseler, saatler- bunlardan birisi bu hileyi keşfetti.ve 
ce kapının BnUncle beklerler, bir ye- bir gece garajın kapısında yedi di
re kımılcl nnma7.lar. Ienci birden karşıma cıktı. Deli ola

Mişel Simon 
Çarpanınrdan en çok zarar gören 

blr artisttir. Bakınız ne diyor: 
"- Şöhret kazanmaıdan evvel u

zun müddet Monmnrtr'da oturdum. 
Durası, pek!H\. blllrslnlz ki çarpanla
rın . yani öıtUnç para tstlyenlerln en 
nk buluncluğu bir yerdir. Her ak
. 'll. tiyatrodan çıkarken mutlaka 

· 1 yanıma yaklaşır. avucunu· n
• ı.ra lı::tt'rdf. Bunlar MI dilenci

aydı, bir iki frank verir, sa· 

Lastycn Baru 

caktım. 
Bunlarla başa çıkamıyacağımı, ne 

yapsam ellerJndC'n kıırtulnmıyacnğı
mı anlayınca evimi değiştirmeye ka
rar verdim. Parla civarında bir köye 
taşındım. Burada, kuşlarım, köpek
lerim, kedilerim ve maymunumla ra 
hat bir hayat yaşıyacağımı Umlt edi
yordum. Fakat kabil mi? .. 

Sonradan H~rendlm: Meğer, knl
btmln yumuşaklığ'mı bilen açıkgöz 
JP.r hastanelerde, fakirler yurdunda 
şunn. ve buna iki frank mukabilinde 
adresimi satıyorlar, hangi saatte ne
rede bulunduğumu, merhametimi 
<'elp için nasıl bir Mkl\ye uydurma!• 
H\zımgeldi~lni sBylUyorlarmış. Dun 
dan başka. haklkt n<'entalar bulun· 
duğunu, bu acentnlardan ufak bir 
para 110 hüviyet vnrakaları tedarik 
ohınduf,ımu da öğr<'ndlm. Pnrn tstl
yenlı>r, mektuplarına bu kl\ğıtları iğ
nelevip gönderlvorlardı. Ayni kl\ğıdı 
Uç defa nldım. TabU birinelslnde nl
dandım. Fakat, tk1nrislnde, UçUncU
sündo geri gönderdim ... 

Tiyatroda, lo<-a.ma kndar gelenler 
de oldu. Bir gün, meşhur hırsızlar
clan blrtne de yardım ettiğimi 6ğren
dim. Ve çok canım sıkıldı buna .. 

nen: yardımı, sadaka vermeyi se
v"rim. Birkaç fakirim var. Bunlar, 
:wcla bir gelirler, kendilerine muay
yPn bir şey veririm. Alırlar, teşekldlr 
P.derek giderler. Fakat; çarpanlar
dan kurtulmak çok güç. Bunlardan 
birine acıdım. Yeni bir kostüm, bir 
pardesil verdim. Bir harta sonra. ge
ne ayni eski elbise He görrlüm. Me
ğer verdiğim elblselerl satmış, ko
kain almış!.,, 

Harri Bor 
S lNEMA artistleri içinde en çok 

çarpılanlardan birisi de Harri 
Bordur. Zira, çok merhametlidir. 1h
tiynı: içinde birini gördü mü hemen 
elini cebine sokar. Arkadaşlnrmdan, 
dostlarından birinin paraca sıkıntı
ya düştUğünü anladı mı hemen yardı 
roma koşar. 

Fakat: bir sanatkAr ne kadar çok 
şöhret ,.e nam kazamrE->a o derece 
taleb karşısınc'la kalır. Harrl Bor, 
bunlnrrlan şöyle bahsediyor: 

" - Blrgün genç bir trp talebesin-
den hlr mektup aldım. Bu talebe, 
kanserle mliradele ettiğini, tıı'ıcmı 
bulmıya çalıştığını uzun uzun anla-

Harri Bor ~ ı 
tıyor, tetkikatına devam lçtn benden 
yardım istiyordu. Bu, bir defaya 
mahsus bir şey olsaydı, belki reddet
mezdim. Fakat, tetklkatının en azı 
on sene devam edeceğin! söylüyordu. 
Tabtt reddettim. 

Bana mUracaat edenlerin hepsi 
para istemezler. Dir gün bakarsınız, 
birisi gelir, ynnmdn. kUı;Uk blr kız 
vardır. Dunun yıldız olmasına ça1ış
mamr, yardım etmemi rica eder. 

Bir gün bir kadından garip bir 
mektup aldım. Küçlik bir dUkk!lm ol
duğunu, kocası ve çocukları ne bera
ber çalıştığını, kazandığını, ve rahat 
yaşadığını yazıyordu. Sonra, yaııın
dakt dükkA.nın boşaldığını, bunu da 
tutmak, ticaretini genişletmek ta
savvurunda oldu~unu, bunun için 
kendisine 50 bin frank ikraz etmemi 
rica. ediyordu. Bu parayı on sene· 
de ödlyeceğlne dair bir de kefil ve
receE;1nl HA.ve ediyordu. 

Seflller filminden sonra mahkfim
lardan, hapishanede bulunanlardan 
mektuplar almıya başladrm. Güyan
dan blle mektup gönderenler, para 
istlyenler oluyordu. Bunlara az çok 
yardım ediyorum. 

Birçok kimseler beni Yahudi sanı
yorlar. Ve dil\,dnşı olmak dolayıslle 
yardım talebinde bulunuyorlar .. ,, 

\" 

·. 

Mişel Simon 

Lusyen Saru 
ı NTIZAMA ~ok riayet eder. Hu

susi bir kG.tibi vardır. Mektup
larını o açar, olrnr, şayet para ve yar, 
dım istlyenler olursa haklarında u
fak bir tahkikat yapar. Sonra patro
nuna söyler. 

Buna rağmen garip bir talep kar
şısında kalmıştır. Bakınız, kendisin
den dlnliyelim: 

"- Birkaç sene evvel. çok çalıştı
ğım sıralarda. idi. Hemen her akşam 
karanlık çöktü mü bir adam geliyor, 
kapıcıdan evde olup olmadığımı so-

§mlarnağa başladım. Merak saikasiyle, mı baştan çıkar .. 
levhası garibime giden bir yere girdim. rna~ ister .. Ah! Ne 

Biz kafe • şantan, te • dansan gibi ta- h 
k~dar betba • 

birlere alışmışızdır. Casino - Peeu-
rant terkibi garibine ilk defa burada 

rastladım. Sizin anlayacağınız, bu ıda 

bir Amerikan garabc~i diye düşünü
yordum. Filhakika duvarlar ağlamanın, 
betbahtlığın, felaketin çeşit çeşit tasvir
leriyle doluydu. Meşhur sefillerin ag

randismanları tavanı süslüyordu. Bu 
resimlerin tavana konmasından bile, 

seyircisine, boynunu ~oparmak suretile 
betbahthğı canlı canlı hissettirmek eme

li hakim olmuştu. Orada kimleri görm'e: 
~im bilseniz.. Reklam olmasın diye 
isimlerini söylemiyeceğirru yoksa ... 

Koca salon bomboştu. Yok, bo§ de
ğil, çünkü büfenin önünde irili ufaklı, 

inceli kalınlı dört kişi, dört muhtelif içki 
içiyor, birinin kahkahası resimli tavan-

da ak,isler bırakırken ötekinin göz yaş
lan şarap kadehine dökülüyordu. 

Bu dört kişi, sağdan 6Irayla, Lorel, 
Hardi, Fernandel ve Şarlo idi. Meşhur 

komiklerle böyle acayip bir yerde kar
şılaşmam, garip, garip olduğu kadar 

merak vericiydi. Hemen, ben de ya
naştım. Hiç tahammülüm olmadığı hal
de, sel~m vermeğe bile lüzum görme
den• bir şarap şişesine sarıldım. · Fakat 

bu gayet tuhaf lezzetli bir i~kic adeta 
bir şerbetti. Fernanldel, makaraları ko-

yuvererek, ~ahkahalarmın arasından 

güçbela izah etti: 

- O, içtiğiniz rahmetli Cin - Har

lu'nun göz yaşlarıdır. Gülüşü kadar lez

zetli olduğu rivayet edilirse de bendeniz 
bir tad alamadım.. Hi hi hi hi.. Ben 

palyaçonun göz yaşlarından hoşlanırım, 

ha ha haha ... 
Büyük komik, 

Kocaman dişlerini 

bir türlil örtemi
yen ağzını kapa
mağa çalıştı. 

Bu ar~a Löre
lin düdük gibi bir 
sesle, ağzını yaya
rak ağladığını gör
düm, fırsatı kaçır
mıyarak sordum: 

Nedir, ne 
var?. 

Gene tren dü
düğü gibi aesiyle 
izah etti: 

ruyordu. 'Menfi cevap alınca kapının 
önündeki taş merdivene oturuyor, so 
ğukta bekliyordu. Bu suretle saat 
sekize, dokuza kadar duruyor, son
ra yeisle kalkıp gidiyordu. 
- Kapıcı, bu adamın halindenşüphe 
lenmiş, bana bir fenalık işlemesin
den korkarak dikkatimi tekmiştl. 

Doğrusu ben de tlrktüm. Stüdyodan 
çıkmazdan ev"\'el kapıcıya telefon e
diyor, soruyordum: "Orada mı? .. ,, 
Bir akşam, yerinden kımıldanmal:lı
ğı cevabını aldım. 

Biraz canım sıkıldr. Otomobili, ka
pının llerislnde durdurdum, indim. 
O, merdivenin taş basamağında iki 
kat olmuş oturuyordu. ÖnUnden geç
tim, yüzüme bile bakmadı. ŞUphesiz 
beni tanımamıştı. Biraz durdum, dön 
dUm .. Tablt sokakta vakit geçirecek 
değildim. Kapıya doğru yUrUdilm. 
Hemen ayağn kalktı: Mösyö Barn? .. 
dedi. Durdum. Sert bir tavırla böyle 
her akşam gelip kapımın önünde o
turmasının sebebini sordum. Bent 
eUktlnetle dinledi. Ve sonra yavaşça: 

- Her nkşam taşlar lize"rlnde otu
rup sizi beklememin sebehtnl öğren 
uıek mi istiyorsunuz? dedi. 

Ye arkasını dönerek eskl paltosu-

trm ..• 
Bunu gören 

Hardi, her ne ba

basına olursa ol
sun beni lehine kazanmak ihtiya
cını hissetmiş olacak ki daha bü
yük bir yaygarayla ağlamağa başlad~ 
ve aziz dostunun aleyhinde bir süriı 
§eyler söyledi. Biçareyi o kadar çok 
tekmeliyordu ki, bir yabancı olduğutıl 
halde, zavallı Lörelin kanlarından ay
rılmasının hakiki sebebini bu misalle 
anladım ve acıdım. 

Bu sırada şarto, 
bir şişeyi kafasına 
dikmiş, ibret dolıl 
nazarlarla sahne
yi seyrediyor, Fer
nandel her mutad 

' 
fıkırdıyordu • • 

A · şarlo" - zız, 

diye evvela öksü
rerek uzun silr" 

mesi muhtemel bir nutka başladını· .. 
Muhterem üsta'd .. Büyük içtimaiyatçı.~· 

ıu ebediliğin "namzedi hakim .. Bana, 
garip hall<eri izah et .• 

Devam ttmedim, çünkü herif dirM: 
miyordu. Münhani bastoniyle şişeY1 
işar~t etti, baktım: etiketinde "Polet 
Godann b:lluri kahkahası.,, O .zaı:ı:ıan 
üstadın hüznünü anb.dım. Ağzından bil" 

tek laf çıkmıyordu. 
Bunun sebebini genç Fcrnandel, f.a· 

kat bu sefer kdderinden hiigür büngUr 
• . 1 •nde agy lıyarak izah ettı: Şarlo, fılrn erı 

sı
konuşmıya konuşmıya artık bu bassa 

· fer
nı kaybetmiş • .lrkdaşının felakeU 
nandeli fena halde müteessir etrnekte)'

di. .... 
Manzaranın tedaisiyle gazinonun 

1 

mindeki garabeti hallettim .• }!atta bU· 

d
ow•ni de 

raya neden baş~alarının gelme ıgı • 
hissettim· Mec:.hur komiklerin bu ııalı-

• ~ • te· 
ni görerek dünyalarından bezınek 15 

miyorlar'dı. l' 
1 ııe 

Ben kapıya doğrulurken, on ar~ , 
. ınar§ııı 

bir ağızc!an, Şopenin cenaze ,ıarı· 
uydurdukları bir güftenin ilk rnısr _ 

1ı orıar nı hıçkmklan arasında tekrar Y 

&: ·le~ r ,ıı, 
Şarlonun pabuçlan, Femande ın . Jeri 
Lorel ile Hardinin hazin iç çel<•t 

ııaıı, ilah·· .. 

ttl= 
nun eteğini kaldırdı, 1111.'"e e J.1 

- 1şte bunun ieln.. ntıı.toJ.111 Ll 
Zavnllınm aya~ındakl P~uııil)'or61_ 

arkası yoktu, etleri gö~ ern'e ~· 
Bunu görünce kendisini ç '°erdi ııt" 
dım. Bir kostüm, bir do pnlt~rııll~ r
Ayrıca eline bir de yUzlUk. ıuJll ""' 
kıştırdığımı söylemeyo lil 
mı? •. ,, 

Mulyerin filf11 1 ?Auı· 
onra ' Amerikalılar, Şe'k;;pcrden 6 a ıcat1 

yerin eserlerini de filme atını>' 
vermişlerdir. . ;ıofıl11\lıı 

tık olarak büyük fransıt. ruo 
piyesierinden biri seçilıniştır 11 
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• 
ınsan Eller ve parmaklar 

huyunun ynasıdır 
1 anıdıklarınızın tabiatlarını 

ciltlerine 
bakarak 

öqrenebilir 
• • 

sınız 

' • 
ellerine 

• 

ve 

1 
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Hatay davamız Boğazlar Ucuzluk programında 
yeni kararlar Baştarafı ı incide 

meselesi vardı. Hcis Türkiye murahhnsım 
konsey masasımı dal'et etti. l\lurııhhasımız 
Necmecldin Sadıık ilk süz.Ü ııl:ırak şu bcya· 
n:ıtta bulundu: 
"~ Snncnk rejimini l:ıl in eden 20 m:ı· 

yıs knrnrının meddi tntlıika konnlm:ısındn 
takip edilen usulün hem şekil, '"c hem e· 
sasınn nit olnrnk hükCınıetim tnrafmd:ın 
dermeyan edilen kati ihtirnzt kayıtlar kon· 
seyin malömudur. lffıki'ımetim, Milletler 
cemlycli umumi k:ilipli~ine ve konsey re· 
isllğine y:ıptığı tebligolınrln bu ihtir:ızl 
knyıll:ırın sehehlerini kısacn bildirmiştir. 
Hükumetim tarafından ileri siirülen esbnb 
,.c al'aınll h:ıkkır(n heı turlü mufnss:ıl mn· 
lCımat ve izahall vermek üzere konseyin 
emrine amadeyim. Fakat, şimdiden kon· 
sey huzurunda derhal lıe) nn etmek isle· 
rim ki, 29 mayıs knrnrları lıu hususta illi· 
haz edilmiş olnn tedbirlerle tntbik:ııtn tnh· 
rif edilmiş bulunuyorlnr.,. 

Necmecldin Sadak, bundan soıırn Hataya 
gönderilen komisyonun vaziyetlerinin ynn
hş nnlaşıldığı bu komis:ronun iki ayrı 
nzifesi olduğu lılri Hotoydn bütün cema· 
atler mümc!lsillerinin bu komisyona il
hak edilmesi anayasa iktlznsındnn olduğu 
h:ılde yııpılmodıijı, ikincisi ise, bu ihznrt 
'devrede bu komisyonn hir Türk ve bir 
Fnınsız müınee!lsilinin iltih:ıkı ş:ırt oldu· 
iju halde bunun da l opılmndığını uzun 
uzadıya nnlııtmış ,.e bu yanlı!llı~ın Türkl
yenin protestolarına seJıeb olan vnıiyeli 
tedit etliijini söyledikten sonra demiştir 
ki: 

"- MllletJer ceıniyetinln ı;önderdiği 
Jiomis~·on her iki teşekkül ha1inde dııhi 
bir intlhnp konunu ynpmnk gibi teşrii bir 
snlfıhiyete malik ,)eğildir. İntihap kanunu 
Sancntıın anayasasında mevcuttur. Dıı kn· 
nun c~er kısa ise, bu tesndürt değildir. 
Muhtasar olması knsdedllmlştir. Evvelce 
teşl:il edilmiş olnn mfıtelıossıslar komitesi 
tnrnfından reddedilmiş bulunan bfitün ted
birleri kendine molelmek ve bilhassa yir
mi sene hapse knclnr nrnn nğır ceınlar 
koyarak ferdi hürriyete tecavüz eden ıılı
kiımı hal'i hlr knnun ynpm:ık hakkı böyle 
bir kontrol komis:ronunn b:ıheşdilmemiş· 
tir. 

Dıı komisyonun hazırladığı tntihnbat 
nizamnamesi sizin knr:ırlnrını:r.ın şekil '"e 
esasına tıım:ıınen muhaliftir. llu nizamna
me nra:s i uınumiycnin mahiyetini tnmnınen 
tndll etmektedir. Nizamnnmeclekl nhkfım 

miıteh::ıssıslnr komitesi tarnfındım hazırln· 
nan ve sizin tnrnfını:ıdan lnsdik olunan 
sistemin tl'melinl teşkil eden Jı:ılk iradesi· 
nin serbestçe ve doğrudan doğruya ifadesi 
imkünını orlndnn kaldınn:ıktaclır. 

Türkiye H:ıtay ile, onun fnrzı idaresi '"e 
sükiın ve sül·Clnell ile bu devrede Fran
s:ı clerceesinde nUıkodardır. Esasen bu me
selenin tetkiki için konsey tarafından teş
kiline kanır verilecek heyete Hatay mese
lesin in muhtelif safnlıatmn ait billımum 
lııleplerimizi derme) an etmek hakkını 

mahfuz tutuyoruz. 
Hükumetim asin lrnbul edemez ki. hnltü 

sizin kararlarınızın tatbiki dnhi olsıı, l\111· 
Jetler cemiyeti teşekkiilleri Türkiye hükQ
metinin rey ve mülalcasını almadıkça bu 
hııvalide herhangi bir tedbiri derpiş veya 
tntbik cılclıilsinlcr. Dnhusus ki ko~isyon 
mallırnat nlmnk kabilinden rlnhi olsa, ınan
'dater hükumetin njanları ile temasta Jıu
Junmnk itin her türlii lmkünlanna malik 
bulunmuştur. işle bu sebcblerden dolayı· 
11ır ki, hfiklımetim, kendisi tnr:ıfından ka· 
bul cdılen ve memleketim için ağır fcdn· 
kArlıklar lfnde eden anlaşmanın çerçeve
leri dışına çıkan tedbirlerin tatbiki husu
sunda ne Milletler cemiyeti uzuvlnn \"e ne 
<le mandater hllkömclle hemfikir bulun
mayı lmklinsız nddetmişlir. 1021 Türk -
Fransız muahedesi Sancak için bir muh· 
tariyet id!lresi derpiş etmişti. 

Du araziyi tcrkctlişimizin esas şnrtı 
olan bu mulıtnrl) etin gayesi lıu hnvalide 
Türk ekseriyetlnl ve Türk kfiltOrrıo!i mu
hafaza etmekti. 1921 munhedesinin bir le· 
cellisi ol:ın 29 mayıs anlaşması, ne tarzı 
tcllikkisJnde, ne de tarzı tatbikinde bu e· 
'sas şarta hiçbir suretle mugayir olamaz. 
Türkiye hükümell bu ihtilılfın de,•nmı 

tnildedllnce izhar elmiş old~u hnylrha
hanc hareketinden dolayı kütibi umumiye 
teşekklll" eder. Daha umumt bir me,·zu da-
hilinde l\Iilletler cembcti mürssesesinin 
iyi işlemesi b:ıkımındnn şunu dn teb:ırü:ı 
ettirmekten kendimi alnmam ki, l\1i11ctler 
cemiyeUnin herhangi bir uzvunun mua:r· 
yen bir meselede nl~kndar bfitün taraflar
la temnstnn içtinap etmesi hıl:ır:ıflığın 
Ynnhş hlr teldkklsldir. 

Tilrk - Frnnsız dostlıığuııa hü~ ük hir 
krymet veren Türkiye hük(ımcti bizi meş
gul eden mesele hakkında doslanc bir leş· ı 
rlki mesai \'C Sancak havallsinde hayati 
menfıınllerimlzin lam surelte ıınlaşılnınsı 

sayesinde mesut bir ıırlire bulunn<'aAı Ü· 

midini MUI muhafaza etmektedir. 
Hükumetim eunu do ümit etmek ister ki, 

lmrada acık ve dOrilst bir 7.lhnlyclle altıkn· 
<Jar tnr:ıfoynln g:ıyrt>tlrrini a) ni hedefe 1 
tevcih etmelrri surelllr 2!1 mayıs anlnşma· ı· 
sının mesut bir şekli tothlk temin oluna-
hiteceklir.,, 1 

Fransn: Hariciye Nazınnm 'ı 
mukabelesi 

Dundan sonra söz nlnn :Fransa h•ıriciye 1 
nazın Delbos be31aoatıa bulunarak, Sanca-

J;ın t:ıhi ol cn~ı rejimin 29 mayıs anlaşma
sı He sarih bir surette mrllim olduğunun 
şimdi bu nlıkıimın talblkt l!ızımseldiAini 
ve Fransanın hem mandn \'e mf'suliyctl· 
ni, hem S:ıncak slntüsiinü ve hem de San
cağın t:ıın:ı ıiyelini temin eden muahedeyi 
nazarı dikkate nlnrıık ve mcsuli~ctini nıüd 
rik olarak buna ~:ıyrel ecleceJjini, ortada 
hir sııilerclılılirn lmlmamıısı l:izııngehliğini 
\'C Frnnsanın Parİ'ileki Tfirkiye elçisine 
•;erdiği mektuntn bu sistem mekanizması 
hnkkındnki telükkislnl izah elliğini ve bu 
meselede Milletler eembetinin trıkdlrine i· 
tinıal ettifünl, lntihnbntın lazım gelen bil· 
tiin sarııntlleri tnmnmen hnlz olm:ı"'ı 111· 
7.ııngelcliğlnl ve bütün annsım bilalefrik 
kan:ı:ıllerini serbestçe snmimt ,;urelle kor
J..'Usuzcn ifade etmek imkıinı vcrilınesl Jll. 
zınısrldiğini ve hu s:ıhnda her türlll şüphe· 
yl izale etmek lüzumunu ,.c lnlihahntın 
Tür ki) c • Suri) e arasındaki dosUuğn ha
lel \'erıniycce~inl ''c lntilı:ıb:ıtın tam lstik-
15.line riayet etmek nrıusunda olduğu için 
hu inllhnhntın fslilııımeli hakkında önce· 
den fikir bey:ırıındnn içtinap ettiillnl 
söyledikten sonra demiştir ki: 

"- Fransa lm şekilde hareket etmekle, 
Türkiye ile nrnsındukl samimi münasebet· 
lerin id:ımesine de yardım etmiş oluyor. 

Türkiye He Frnns:ıyı hiribirlne bağlıynn 
<lo~lluk şarkta siy:ı'>i \•aziyetlıı en siirekll 
nnnnelerinden biridir. 

rıu mesele de gayretlerinin teşriki, umu
mi sıılh davasına hizmet etmekten hali kol
mıyaeaktır . ., 

Hatay komisyon Reisi ne 
diyor ? 

DeJbostnn sonrıı Hatny:ı gönderilen ko· 
misyon reisi lnglliz .M. Reld söz istiyerek 
kısa beyanatın bulunmuş ve her türlll ma
JQmnt ,.e izahatı vermek üzere konseyin 
emrine llmadc olduğunu ,.e lıerlı:ıngi bir 
sekilcle kendisine ihtiyaç hasıl olursa ma
J(ımat vermiye h:ııır olduğunu ve Türkiye 
hükCıme!I tnrnfındnn ileri sürülen Uirnz· 
lnrn şlfaht Vl')'D. tahrirt mütalealarını kon
seyin müna5İP göreceği bir zamnndn bil· 
dinuek nrıusundn olduğunu !IÖylemlştlr. 

Du işle konseyin raportörü olan lsveç 
mürahhası. konseyin bu içtinıaına yetişe
lıilmck üzere eğer Türkiye arzu eder ve 
Frnnsa muvnfnkot eylerse komi~yon ra
porunun konsey kıırnrlarınn muvafık bir 
şekilde tadil !cin hlr şekli tesviye elde ede
bileceğini söylemiştir. 

Necmcddin Sndak, rnporti>rün teklif et
liği şekilde kcnılisilc muııılıık olduğunu ve , 
Türki~·c - Frnns:ı münıessillerile bizzat ra- . 
portörfin müştereken llizımgelen tadilatı 
yapmaları şeklini kabul elliAini bildirmi~
tir. 

R:ıportür bir iki glln zarfında bu tadi
latın yapılma ı için takip olunnC!lk prosc
dül" lı:ıkkmcln Fr:ınsnyn rnporunn verecek· 
lir. 

• l\rısırd:ı yC'ni bıış,·ckil l\l:ılımut p:ışn, 
3 şubatın pnrlıııncnto huzıırıııtn cıknrrık iti
mat reyi fstiyeceklir. Hiikümet programın· 
<.l:ı, ınikları 40 bine çıkarılacak olan niuı
mi ordunun geniş tukviyesi bilhnssıı. mü
lıim bir ~er nlııc:ıkt1r. 

• Amcı-ikn llirlcşik devletlerinin yeni 
Berlin büyı.11· elcisi Yllson, diin Ilcrlinc 
dortru yoln çıkmıştır. 

• Sovret lı:ırlclye lıalk komiserli~! ile 
Polonyaııın i\Jo kova bllyük clcillAi :ırımn
da t'l:ıli edilen notalar ile, Şepctovska -
Zdolbunovo mıntıık:ısındu vukun gelen de· 
miryolu hfıdisclcrl tam:ımlle halledilmiş 
\'e mesele knp:ınmıştır. 

• lsvicre fcdernl konseyi, hudut işleri
nin t:ııız.lmi hakkında 1sviçre vo Fnınsız 
delege heyetleri arasında birkaç aydanbc
ri cereyan eden müzakereler neticesinde 
hasıl olan anlaşmayı tns,·ip etmiştir. 

• Hayfa da bir' Yahudi polis memuru se· 
çen cylulde mesleklnşı bulunan bir Arabı 
öldürdüAfi için mahkeme bugün idamına 
k:ırnr vermiştir. 

• Almnn olonıohllcisi Roscmeycr, Frank· 
flırl - Dıırmşlad otomobil yolundn sfırat 
tecliı übesi yaparken ölmüştür. Dindiği oto
mobil hızla giderken tekerleklerin yerden 
kalkıne'iı üzerine del"rflmlştir. 

• Von Pnpcn 30 sonkiınunda Heichtngın 
nı:ılm:ı merasiminde hazır hulıınmnk üzere 
Almony:ıyn gitmiştir. 

• 31 sonk:inunrtn Bcrlinde bir Alman ve 
.l:ıpon lalclıeleri klülıu açılacaktır. nu klü· 
bün gayesi J:ıpoıı ve Alman talebeleri :ırn
sındnki dosllıı~ıı ,.c k!illür b::ı~l:ırını kuv
vetlendirmektir. Alm::ın - Japon cemiyeti 
rcl!ii amiral rocrster hu klühlin fnhrl reisi 
olacaktır. 

• Tko.rel aıılaşmnsının tecdidi için Ro
manya ile Yunanistan nrasıncln müzakere
lere haşl.mrıı ışrır. 

• Yunan ııren~ı Nikolanın sıhht \•aıiyeti 
nRırl::ışmışlır. \"iyanndan lmlb mütehassısı 
Bcrckıın çaj:jrılınıştır. Prensin kızı, Yusos
lon·a prrıısr!li OJgn dıı ynrın .\tlnnyn gide
cektir. 

• Almnn si~ a~ı mıılırl!ler, Alman kıılollk
lcriııin Duılnpeşle konferansına iştirakle

rinin Alman lıükQmetf tarafından ynsak 
edllmedilinl tasrih etmektedirler. 

mukavelesi 
g..- Baştaraıı ı lnctde 

mayUllerindcn bahseden yazı silsile -
sinde, ''<.:ioga hükiimetinin boğazlar 

mukavelesinde bazı tadilat istemek 
niyetinde olduğunu,. bildirmektedir. 
Romanya htikfımeti bu arzusu etrafın
da şimdiden BuJgaristanın, Lehista -
nın, Macaristanın (? ! ?) müzaheretle
rini temin etmiş bulunmaktadır. Go
ga, hükCtmetinin girişeceği bu teşel>
bilsc ft.alyanm müzaheret edeceğini 
haklı olarak sanmakta.dır. ilah.,, 

Zora gazetesi, bu yazının bir kı& 
mmı Gaydanın Ciyomale ditalya.da çı
kan yazısından alını~ ve bir kısmını 

da kendi mUtaleası olarak ilave et -
miştir. 

Adı geçen İtalyan muharriri Sin
yor Virjinyo Gayda, beynelmilel mat
buat aleminde ltalyanm en salahiyet
tar "na.~iri efkan,, olarak tanınan vo 
Musolininin btiyUk itimadını kazan· 
mış bulunduğu söylenen bir gazeteci
dir. Bu zatın imzaladığı siyasi maka
lelerin çok defa, bizzat Musolini tara
fından yazıldığı da rivayet edilir. 

Sinyor Gayda, Goga kabinesi ikti· 
dar mevkiinc gelir gelmez derhal Ro
madan Romanyaya hareket etmiş ve 
orada birçok mUlfi.kntlar yapıp gaze
tesine göndcrmi§ti. 

Zora gazetesinin naklettiği iddiayı, 
Sinyor Virjinyo Gaydanın hangi yazı
sı arasına sokuşturduğunu henUz an· 
lıyamadık. Fakat İtalyan ga?.etecisi
nin bu yazıları Romanyada: birçok te
maslar yaptıktan sonra neşretmiş ol
masına bakarak dahi, G<>garun böyle 
bir iddiaya haJr kazandıracak bir te
mayUl göstermekte bulunduğuna inan
mak istemiyoruz. 

Boğazlar üzerindeki ebedt hakimi· 
yetimizi mühürliyen mukavelenin bir 
buçuk yıl önce Montröde imzalandığı 
malı'.'ımdur. Bu mukavelede tadilat ya
pılmasına mütemayil oldukları bildiri· 
len beş devletten ikisi, yani Roman
ya ve Bulgaristan, tamamiyle kendi 
arzularıyla, hiçbir taraftan en ufak 
bir tazyik görmeksizin bu mukavele· 
yi imzalamışlardır. Hele dostumuz 
Romanya, Montrö müzakereleri esna
sında diğer devletlerden daha titiz 
milnakaşnlarda, taleblerdc bulunmuş 
ve mukaveleyi bütun bu titizliğini 
''tasfiye., ettikten sonradır ki imza. 
sal8.hiyetini murahhaslarına vermiş • 
tir. O günlerde Romanya murahhas -
larnun, hn.ttA Romen gemilerinin ve
receği Uç be.s liralık 11rUsum" üzerinde 
dahi santim santim mUnakaşa ettik· 
lcrini ve ancak bu mUnakaşaların hal· 
li üzerine ''kendilerini tatmin edil -
mi~ addettiklerini,, bildirdiklerini hı:t
tırlarız. 

Acaba Gogay:ı şimdi, hiç yoktan 
böyle bir istekte bulunmaya, ne, kim. 
nasıl bir scbcb ve lü7.Ulll tahrik ede
bilir? 

Bu satırları Sinyor Virjinyo Gny -
<ıanın, Rom:.nyaya ait bir hnkıkati 
ortaya atnıL~ bulunduğuna inandığı· 
mız için yazmıyoruz. Yani dostumuz 
ve müttefikimiz Romanyadan böyiP 
bir hareket ummuyoruz. Eğer Ro
maııynnın iböyle bir dileği var idiysl" 
tabii olan yol doğrudan doğruya bi
zimle konuşması 10.zımgelirdi. Acaba 
İtalyan gazetesi Romanya ile aramtz· 
da nasıl bir gayritabinik Yehmedfyor 
ki, dostumuzun Leh, '.Macar Bulgar ve 
ltaıyan müzaheretleri temin ettiğin -
den dem vuruyor? 

Gelelim Zora gazetesine. Bu gazero. 
nin neşriyatı içinde "Bulgaristanm 
rnü1.ahP.reti,, kaydı ehemmiyet kesbet
mektedir. 
Eğer Zora, Gayda'nın makalesini 

iktibas ederken, hUkfunetinin fikrini 
istimzaç etmeyi de unutmıyarak bu 
kaydı koyduysa, Bulgaristanm bugün
kü dahiliye nazın NikolayJfin kalemi 
ve şahsiyeti ile, ''kemali hürriyetle,, 
ve alkışlanarak Montrö mukavelesine 
koyduğu imzadan şUphe etmemiz lA.
zımgeliyor. 

Biitün bu satırları bir şayiayı kar
şılamak için yazmış bulunuyoruz. Bu
nunla bernber bu şayia bir hakikati 
ihtiva. ediyorsa - peşinen söyliyelim 
ki - bize vız gelir. Ve esasen yolu bu 
değildir. Montrö, Milletler cemiyetin
de mukayyet bir ''convention,, dur. 
Bunun muhtevası ÜT.erinde herhangi 
bir iddia dermeyanı için makam gene 
binnefis :Milletler CemiY.ctidir. Mil-

Hilkfunetin inhiAAT maddelerini u- ı aliyeti tam rasyonel bir hale soıaııaX 
cuzlatmak hakkındaki kararını tat - için tedbir almaktadır. Bu arada ipti'" 
bik zamanı yaklaşmıştır. Bunun için dal maddelerin tedariki, stokların b~·1 
ala.kadar makamlar iş üzerinde ehem- zırlnnma.sı daha. modern usullere bag'" 
miyctli tetkiklere başlaınışlardır. lanacak, imalat i§lerinde maliyeti u· 

Hayatı ucuzlatmak için sarf edilen cuzlat.ma.k için deği§iklikler yapıla. • 
gayretler arasında., memlekette - yan- caktır. 

Iış bir telakki neticesi olarak - kendi ldare, mamulatınm kalitesinde en 
sahalarında bir nevi pahalılık amili ufak bir değişiklik yapmamak kat&'" 
teliikki edilen inhisar mamulatınm rmdadır. Fia.tlan indirdikten sonra. 
daha fazla ucuzlatılması istenmekte • varidatta husule gelecek tenezzülü de 
dir. Bu istekle beraber her sene dev- fazla satış ile tenıine ça.Iışa.ca.ktIT' 
let hazinesine 45 milyon lira varidat Bunun için dahilde ve hariçte yeni ea· 
temin eden inhisarlar hasılatının ek- t1ş teşkilatı vücuda getirilecek ve ba.1· 
silmesi de zaruridir. Çünkü hükfunet, km i§tira kabiliyetine uygun cinste 
inhisarlar hasılatından mlllıim bir ve fiatta yeni mamulat hazırııyacak· 
kısmını memleketin milli mildafaa ve tır. !nhisrlar idaresi, piyasa.ya çıka!'" 
nafia işlerine tahsis etmektedir. Ne- dığı Tirynki cigarası ile bir tecrübe 
tekim, demiryollarımız inşııatında in- yapmaktadır. Halk bu cigarayı tutsr• 
hisarlar varidatının mühim bir his - sa yeni evsaf ve fiatta ciga.ralar blL'" 
sesi ''ardır. zırlıyaca.ktır. Diğer taraftan !ha.iıf al· 

di·cr 
Bir taraftan inhisarlar hasılatının kollil lçkilerln ucuzlatılması ve g . 

eksilmemesi, hattA artması, diğer ta· içkilerin yerine istihlfı.kinin terniJl~ 
raftan cigara, tuz, içki, barut gibi çok mukarrer olduğundan likör ve ~a 
istihlak edilen maddelerin halk lehi- fiatlnrmm yeniden ucuzlatılması ~ 
ne ucuzlatılması istendiğinden, key - meselesidir. Bu mamulatın maliYe 
fiyet alelade tedbirlerle halledileme - hesapları Uzerindeki tetkikler bitlJ1~ 
mektedir. Bunun için, inhisarlar ida- fiatlar yeniden indirilecektir. Bu ~ · 
resinin bugünkü teşkilatında ve ça - da inhisarm sıhht ispirtosu da b ı 
lışma .şekillerinde esaslı değışildikler miktar ucuzlatılacaktrr. 1' 
yapılmasına zaruret hissedilmektedir. KömUr ve şeker de ucuzhya~ .. 
Şimdiye kadar varidatını tedricen art- Ankarada, biltün vekaletlerden b 
tırmak suretiyle hükii.mete ve malla- ror murahhası ihtiva. eden ":Milli 1'0" 
rmın cinsini ıslah ve fiatları her im- nınma,, isimli bir komisyon teşkil~ 
kin bulduğu zaman indirmek sureti- dilmiştir. Komisyonda aynca iktll' ı 
le halka hizmet ederek çalışan inhi- vekaletinin murahhasları da v~;.' 
sarlar idaresi, memleket lehiııe yapa- Komisyonun en mühlın vazifesi ~ 
cağı bu mühim hamle için çok esaslı yatı ucuziatmak yolunda alınacak t;eô 
bir surette hazırlanmaktadır. birleri te .. bittir. ~ 

Ankaradan aehrimize gelmiş olan Komisyonun şimdi üzerinde nı U"' 
!nhisarla.r Vekili Ali Rana da §ehrl- olduğu meseleler kömilr ve şek~ t 
mizde inhisarlar idaresinin bu hazır- cuzlatma tedbirleridir. nk te~ 
lıkla:rr ile yakından meşgul olmakta- bunun mümkün olduğunu göst teıS 
d tir. AVT'ıca. bu iki maddenin hariç 
~ J• ~ 
Mevsuk bir menbadan öğrendiğimi- de ithalt içln imkblar araştırılıll 1 

zc göre, inhisarlar idaresi, işletme fa- tndır. ~ 

"Romanyanın değerli şa~ri.,~ etr 
Bundan bir kaç gün evvel ajanslıır, ten sonra, ''Dottt Sovyet milletinU\ r 

So"}'etlcrin Bükrek elçisi Ostrovskinin, hma,, i~ıtir Q oıaJS 
Romanyaidaki rejim değiJikliği üzerine ,Sovyet elçisi de, a~ mealde dotC 
'sartı'kı bu vaziyet <lahilinde Romanya- cevabi nutlçmda majeste kralın,~· 
da yapılacak bir işim kalmadı,, ıcklin- Rumen mı1letinlıı ve nihayet ''B ~ 
de bir beyanatta bulunduğunu ve Ro- yanın değerli şairi Goga,, n:rı rC:~. 
manyadan ayrılmak üzere olduğunu saadetlerini candan temennı etını,!:;:/ 
haber verdiler. 

Sovyet elçisi, filhakika krala veda 
mektubunu vermiştir. V c bugün Rus
ya ya müteveccihen Romanyadan ayrı
lacaktır • 

Fakat Bükre§ radyosunun dün ak
şam verdiği maltımattan bu aynlışın 

''çok. dostça bir hava içinde,, yapıldığı 

anlaşılmaktadır. 

:Filhakika, Romanya Bel§vekili Ok
tavyen Goga, Sovyet elçisi şerefine, 
Hariciye nezaretinde bir ziyafet ver -
miı ve bu ziyafette, Rumen hükumeti 
erkanından bir çok kimselerle bütün el
çiler hazır bulunmu~lardm 

O. Goga, §ampanya kadehini Ru· 

men - Sovyet dostluğu şerefine kaldır
mrş ve bu ıdostluktan sitayişle bahsettik-

zaherct arıyanlarm mürac:ıat ede -
cckleri muhit de ancak "Cenevre dost
ları muhiti,, ola.bilir. 

Bu hadiseyi dostlarımız arasında 
yapılmak istenen bir tahrik addet -
mekte ısrarımız vardır. 

ltalya ve boğazlar mukavelesi 
ltnlyan gazeteleri. Milletler Cemi

yetinin bu toplantısından bahsetme
mekte, hatt.fi. cemiyetin admı bile an
mamakta.dırlar. :11'.aamafih, bugün ge
len fransızca J.e Temps gazetesi, 1tal· 
yan siyasi mahfellcrinin bu husustaki 
noktai nazarlarını eu suretle hulasa 
etmektedir: 

"Bu.ı devletlerin Cenevreyc karşı o
lan vaziyetleri, bazı ~lara bağlıdlt'. 
Bu vaziyet Cene\TC blokunun gitgide 
dağıldığını gösteriyor ve Avrupanm 
mukadderatını yeni bir bakış karşısı
na. koyuyor. Türkiyenin dahi, vaziyeti 
şimdiye kadar olan vaziyetinden fark· 
1I olacağı ümid edilmekte ve bu hu
eusta İtalyanın boğazlara dair olan 
Montrö anlaşmasını henüz imzalama· 
dığı hatırlatılm .. ktn.dır. Binaenaleyh, 
ltnlyanm Ankara.ya, bu imk!nm Tür· 
kiyenin Cenevreyc karşı vaziyetine 
bağlı olduğunu ima etmi§ olması çok 
muhtemeldir.,• 

Çin - Japon 
harbi ~, 
-- Baştaratı 1 tııc:I ~t 

lÇlitledikten sonra sefirleri gibi hat' 

edeceklerdir. ıı ~· 
İngiliz Röyter ajansının Pekindegare 

iyi bir membadan aldığı habere " 
Sovyetlcr Birliğinden Çine 600_ bU ası• 
arabası ve 200 Sovyet tayyaresı. g şot' 
derilmiştir. Bir çok işçi ekiplel'l ~ 
yetler Birliği ile Çin e.rasaın~~= t°1 
kalatt kolaylaıtmnak için Si~ ... 
!arını tamir etmektedirler • s<J" 

Şanghayda biri on, biri de 12 ~ 
kanun'da olmak ilzere iki hidisc ~ 
tur. Bunlardan birincisi beytl tiJI' 
ınıntakanın ltalyan müdafaa~ 
sına iki bomba attlmı§tır. Bıı ~-
İtalyan nöbetçileri tarafından~~ 
za edilen bir Japon iplik fab~ t 1°"' 
kapısı önilnde pa~lamqtır. Zay;a cıaıs ot' 
tur. Bombalann kimin tarafın gııdit· 
ne maksatla atıldığı mal\inl de,ısytc ol' 

12 Sonki.nundaki hadise de 

muştur: ~~· 
]ohn Allison a!.dındaki bir~~~ 

Yanında bulunan bir başka ...-+e. /t 
• lı..ııt··· i' 

ve Japon jandarmalariyle bit ~ 1J 

merikalılara ait bir binada ıeea dsS' JıV 
radığı iddia edilen bir Çinli 1:erc ~ 
kında tahkikatta bulunmak cUlcJ' 
pon askerlerine kışla ittilıaS~: b~: 
binanın arazisine girmişler ~~ . 
yapılan ihtarlara rağmen çı ~ 
c1ı r , rı SS "'1' 

Buralda nöbet bekliyen Ja?° ıı.-t 
her iki Amerikalıya da birer to ., 

muştur. . • J~1'i" 
Ameril)a.nın Tokyo .eıçısı, ~ !:;,r 

kerlerinin, Japon işgalı aitJJl tf' 1'1':_~ 
lerde Amerikan hukukuna.1:.ıı~ 
mekte olduktan ''B~ .rnU ft'Jj 
şiddetle protesto caniştır • tıeti ~ 

Dun Japon deniz ku~e cSit ~ 
Tsingtao sokaklarında bır ~ dC 
yapmışlar, Japon tayyarele 
üzerinde u~U§lardır~ 
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Bacı 
~ütün mahallede onu ' 'Bacı,, diye 

ÇagırırJ:-rdr. Fakat o "Kalfanun dı' 
l'e " -n dostıannı tercih ederdi 

e ~~cı,, yaşı seken befıi g
0

eçmi~. ta
yı gı seneJerin çökerttiği omuzları 
~~en ~cak bir metre yüksekte, kü
~ _uk bır Arabtı. Vücudunda et ve 

18
ag denilen şeyden eser yoktu. Yalnız 

d lak vUcuda sanlmı3 bir gömlek igib 
erisi k 'k . tı. ~ı .!erme sımsıkı yapışını~_ 

ti Iiele Y\lZti, çıkık elmacık kemikle-

nı• ~uku.ra kac-mış gözlcı i, f ırlayruı al. 
ıle ·h · tı . 1 tıyar bir şempanzeyi hatırla.. 

lordu. Vaktile satıldığı büyük ko-
~ efendileri, çoktan o dadılı ba-
8a: 

1
sattanata veda etmışler, arabalar 

le 
1~ınış, halayıklar dağılmış, büyük. 

1/. 
0lınüş küçükler de havat mücadc-

81 için birer tarafa gi~işlerdi. 
ca ~~i refahın hayali gibi duran ko. 
ka 

1 
O§k, kat, kat örümcek ağlarının 

r! adığı Yağlı boya tavanları, artık 
~1er· gen· •nde sallanan maun kapıları 

dalı'' ınercııvenleri ile her gün biraz 
Sİ.\' a harap olmada idi. Vaktile bah. 
lı ~~lı, Çıraklı bir işçi mangasının ça-

-~~ bü!ilk bahçede, kendiliğinden, 
Sıktnı 8U.rii akasyalar yabani erikler 
de\> 6, rnuntazam yollar kaybolmuş, 
\'a~ dikenleri her yeri istila etmişti. 
deği ıı kuyunun ilstUndeki yüksek su 
llea· ~eni, kanatları kırılmış perva_ 
lerı1 ıle, boyiıunu bükmüş, eski gün-

" ~addeder gibi duruyordu. 

~:er,, bahçenin bir köşesindeki, 
da, dara mahsus dairenin bir odasın
otÜru aba doğrusu uşaklar dairesinin 
tlııe lacak kadar sağlam k:ılmış ye_ 

'Odasında yaşıyordu. Zaten, za_ 
\ı lt. 0 Semtin modası da geçmiş, es
~~ 8.§aneler kapanını§ veya oda oda 
~~ h verilmiş, etrafa küçük küçük 
~ ~p1lm18 ve, orası artık ortadan 

hır tabnkanrn rrnhnllesi olmuş. 

tu. "Baeı,. odasına bitişik olan, küçük 
kümesteki, on be§ tavuğu ile üç ör. 
değini evl8tları gibi severdi. Sabah
ları, renkli basmadan yamalı yem 
torbasını alarak odasından çıkar, 

hayvanlarına bol arpa yedirdikten 
sonra, koca bahçeye saldırırdı. Lakin 
akşamları kümese davet arabcığa pek 
güç gelir, saatlerce bahçenin dikenli 
yollarında, o çetrefil lisan ile: 

- Tuvuk, tuvuk, ördek, ördek! Ör
dek! .. 

Diye bağırarak dolaşırdı. ''Bacı. 

mn,. en büyük dertlerinden biri de 
bahçedeki ıhlamur ağaçları idi. Bu 
yalnız dadının değil aynı zamanda 
bütün mahallenin konuşma zemini ol
muştu. Yaz gelip de ıhlamur kokuları 
civara yayılmağa ba!iladığı zaman, 
''Bacı,, daimi ziyaretçisi olan oduncu 
babaya: 

- Süleyman ağa, görürsün daha 
bu sene yine bir okl<a bile ıhlamur 

toplayamayacağız. Bu hırsız çocuklar 
da nereden çıkıyor bilmem ki. Ne va. 
kit geliyorlar, nasıl topluyorlar, şaşı
yorum dahada! .. diye dert yanardr. 
Akşam üstleri evlerine dönen yaşlı 

erkekler, komşuya giden kadınlar -
hatta. mahallenin daimi satrcrları bi. 
le, bahçenin önünden geçerken, başla
rım kaldırıp ıhlamurlara bakarlar ve: 

- "Bacının,. derdi yine başladı. -
derlerdi. Küçük evlerin beşikli, min
derli odalarında, çocuklarını uyutma
ğa veya, eğlcndirmeğe çalışan anne
ler: • 

- Benim çocuğum biiyüyecek, koca 
adam olacak, "Bacının,. ıhlamur hır. 
sızlarım tutacak .• 

Diye masallar söylüyorlardı. "Bacı,. 
mahallenin malı idi. Çeşmesi; ağaçla
rı, evleri gibi.. Meşhur zengin bay Me
sut sen2den seneye fakirlere dağıttığ1 
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iki yüz kilo kömürden "Bacının,, his. 
sesini de ayırır, hali vakti yerinde 
olan evler Ramazan fitrelerini "Bacı., 
ya yollarlardı. Fakat asıl "Bacıyı,, yı 
koruyanlar ona ''Knlfamm,, diyen 
dostları idi. 

Mesela kör Şabanlar, yaz gelip de, 
evin arkasındaki taşlıkta yıkanılabi
lecek kadar hava ısındı mı, sümükleri 
dudaklarının üstiiııde iki yeşil böcek 
gibi hareket eden küçük kızlarım 
"Bacı., ya göndererek yıkanmağa da
vet ederlerdi. Yıkanma onlar için se.. . ' 
nenın en bUyük hadiselerinden birini 
teşkil ediyordu. Kör Şabanlar yaz mev 
siminde beş altı kere yıkanabilen tali
ler arasında idiler. 

Hamam günü, arkadaki avluya iki 
ocak kurulur ve, çıtırdamağa başla
yan çalı çırpıların Uzerine, simsiyah 
olınuş, gaz tenekeleri oturtulurdu. 

Sonra ısınınca, yıkanma merasimi 
''kalfa .. ile açılır, kör Şabanın kansı, 
çırçıplak halile insana ormandan kaç.. 
mış bir maymun hissi veren "Bacr., 
yi ilııüne oturtarak, saçları kenevir 
telleri haline getiren, vi.icudun üzerin 
de pul pul kepekler bırakan berbat bir 1 
sabunla ars.bı temizleyip paklardı. 

Bir gün ıhlamur ağaçlarının önün
de bir araba durdu. Genç bir kadınla 
erkek içinden indiler. myafı.:!tleri te
mi7.di. Kadın, bir kanadı kopmuş bab 
çe kapısından girerken, beyaz mendili 
ile gözlerinden akan yaşları sildi. 

!çir.de, çocukluğunun en mesut gUn 
!erini geçirdiği bahçeyi, boyaları dö
külmüş kö~kü gözlerile kucakladı. 

Her köşesi mesut, kaygusuz bir ha
yatın hatıraftaını taşıyan evi, bir ma
bedi zivı\ret eder gihi yava.~. yavaş do
laştı. l\t5kün en son sakinleri olan 
kuşlar ile, kediler bu beklenmedik zi
yaretçilerden korktular. 

Tavan köşelerindeki yuvalarından 
kuşlar uçtu. Küçük kedi ya\nıları, 

üstüst~ bir köşeye toplandılar. 

"Bacı,, görüniirlerdc yoktu. Genç 
kadın "dadımı nasıl bulacağız?,, diye 
sabırsızlanıyordu. Bahçede oturup bek 
lemeğe k"""ar verdiler Uzun seneler
den sonra bayat güzel tarafını göster
miş, paşanın torunlarından biri olan, 
genç kadın, mesut ve, müreffeh bir 
aile kurmuştu. Şimdi do dadısını alıp 
yaşadığı vilayete göütrm~ö-e gelmiş.. 
ti. Birden bahçenin bir köşesinden: 

- Tuvukl Tuvuk! Ördek! Ördek! 
Öredk! .. 

Diye bağıran bir ses aksetti. Cknç 
kndın çocukken koştuğu yolardnn yi
ne bir çocuk gibi koşarak ağaçların 
arasında kayboldu. 

- Dadı! Dadı! Ben geldim ! 
Diye bağmyordu. Göz kuvveti an. 

cak iki metre mesafedeki şeyleri gö~ 
dccek kadar azalmış olan dadı, 

- Daha dn, bu ses nereden çıktı? 
Kim var orada? •• 
diye söylendi. 
- Dadı ~im. Llmia, Lamia, tanı. 
dm mı? Dadıcığım seni almağa gel
dim, 
İsminin Lfunia olduğunu söyliyen 

genç kadm, eski günlerin bir tek 
canlı hatırası olan dııdisma sımsıkı 
sarılmıştı. ''bacı'' bir çocuk gibi al
nını küçük hanımın göğsüne daya
mış ağlıyordu. Bir iki saat sonra 
kapıda bckliyen araba.ya bir denk, 
iki sepet koydular. Tavuklarla 

ördekler ''oduncu baba,, ya devredildi 
Bacının kiiçUk oda.sına, ayrı bir 
asma ki it takıldı. Mahalleliler kapı
nın öniine toplanmrıılardı. Herkes me
yustu. Mahalle ''Bacısı-z,, nrunl ola-

(Ltitf cn sayfayı çeviriPıiz) 
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rn 4 ,J ııız 1 Ya siz bOtdııı 1 ..Jlj, h~.ııı
aı ~tırrı ı. Söyleyin l Tarihte hangi yeri 
~ak istersiniz?. 

au eder Jozef garip ve acı bir tebes -
l'lllc g· ı · · . k • . u umsıyere cevap verdı: 
- Be • 1 ıı~ n ne ısem, o o acağım: Kapü • 

~nlcr· 
ı tin ın baş rahibi, kardinal dö Rişliyö

sırdaşı Si ... 
la.. r an bu iki adam, hayalleriyle baş

,,a d" 
<:Hrı 

1 
uşünceye daldılar, sonra da kar-

a devam etti. 
- c . Şcvr .. asusların raporlarmdan ôüşes 

tızı..n b'ı Fl"' . ~ d k ta nı. r an orıye ugra ı tan son-
lliğ ua Yolunu tuttuğu anlaşılıyor. 

er ııuikastçiler de Bluaya gidiyorlar. 
- a1· tlerta ua yolu, Nant yoludur. - Nant, 

Vand nyanın anahtandır. - Dük dö 
tırı. 'Bom, da oraya gidiyor. Eğer Scza
llıiyo rctanyayı ayaklandırmasını iste
ı· rsanu: O it~ırn · raya ondan evvel geçmek, 
lllesi ~€ı E:raJın bu nümayişe karar ver
~ttine z~.~ır. Kralın şahsan Nant ü-
~ YurUınesi lazımdır 

ardinal d" .. . .. 
_ ~ • u;ıuncelı bır tavırla: 

"~ltındı:et, dedi ve Nant, Roşclc pek 
~et' · "'."~rın kralla konuşacağım. 

tUırrıeı~esı?ı tarihin kaydettigi bu ı;ö-
t Yt bır s .. k. d tkrar u ut aha kesti. Söze 

_ Peder Jozef başladı: 
ff' :Oüşes ..ı·· ş .. . o~den k 0 evroze gel.nce onu 
~lıaı açırmamak lazımdır. Her ne 
t1 ına olu 1 
ollla İltih rsa o sun, Şale veya Van-

tıurı i~· ak etmesine mani olun .. Bu-
t ııın gayet k' tcclt b' zc ı ve kendisini affetti-
~a•ka ır (;asusa ihtiyaç vardır, Mesela s .. 

-..... ~askas ı· . d ....... n e ımız en kaçtı. 

t1 lar:ndonu Lanjumoda gördüm ve a-
tı... ın aın b' ... 
.. 1, So ınsının onun peşine tak-

~llınd n }laberlere göre, Raakas Hal'in 
ho.. a sıkıo.tı 1:1 k ' 
~l\l'Yaff 'l.. :r rı 1 tan sonra kaçmağa 
l'c a.., old B b· flc§ttıi u. undan başka, evine 
lt oyı.ı § olan polislere de mükemmel 

1:1\i l'rannlı:oynaınış. şimdi düello mualli-
"" aver ~•ıur ın evine sığınmıştır • 
'Ş osordu: 

ll halde?. 

-- Şu halde, yarın gabah onu yakala
tacağım ... 

- Trankavel casuslarımla mı birleş
ti? .. 

Peder Jozcf omuzlarını kaldırarak 
cevap verdi: 

- Trankavel hiç kimseyle beraber 
değildir. Bu adamı mümkün olduğu ka
dar çabuk yakalamağa ba'J~ın. Gaıton'u 

Vandomu ve onların ıuç ortaklarını 

tehlikeden haberdar ederek ka~maları
nı temin eden Trankaveldir. Hiç şüphe 
etmeyin ki, Annaisi sizin elinizden kur
taracak olan da odur. 

- Sen - Piryak, bu kızı bana getire
cektir. 

- Acele etsin! Acele etsin l Belki bu 
genç kız onlann hepsinden daha tehli
kelidir. Ve lıclki de bu Trankavel, hiç 
umulmadık bir zamanda sizin yüksel
menize mani olacaktır. 

Ertesi günü, Rişliyö filhakika kral-

la uzun lıir görıüşme yaptı. 
Bu görüşmeden sonra da , 
evvefa sarayda, sonra da şehirde, k1alın 
seyahate çıkacağı hakkında ıayialar do
laşmağa başladı. Bu haber sarayı epey
ce sevindirdı. 

Kralın bu seyahatinde, kcndisit1e mü
hlm miktarda asker de refakat edeceği 
öğrenilince, sevinç heyecan halini aldı . 

Bir harp seferine pek benziyen bu ııe
y~hatiıı hedefi ise hiç te maliim değil

di. Fakat sarayın bütün salahiyettar 

erkanı, tıpkı bir harp mevzuu bahismi~ 
gibi hazırlık yaptılar. 

ı • 

Şim:li, Luvinyiden bahsetmemiz la
zımdır. Saatlerce devam eden hiddet ve 
ümitııizlik buhranından sonra Lüvinyi· 
nin nihayet kendisine geldiğini söylc
mişti'ki. O zaman, gece bir hayli ilerle
mişti. 

L\1vinyi, bir müddet evvel boğmak 
üzere bulunduğu, zavallı hademeye 
sort:iu: 

- Saat kaç?. 

rıştığından dolayı büyük bir sevinç içın
dcydi ve onunla beraber ava gitmiti. 

La Valet gitmişti. Burbon'la Vandom 
da kaçmışlaıldı. Bövron ölmüştii. Butvil 
hapisancdeydi. Şale meydanda yoktu .. 
Luvinyi de ortalardan kaybolmuştu .• 
Böylece, Annais, ertesi günü cenaze 
merasiminde yapayalnızdı. 

Herşey bittiği zaman, Matmazel dö 
Lcspar, yanında bir erke~ bulunduğunu 
gördü. O zaman ona öyle geldi ki, bu 
erkek, Paristcnberi onn refakat ediyor
du Ye mezarlığa giderlerken de yanın
daydı. Bu e:kck gayet sade giyinmi§
ti. Çehresi gayet ciddıydi. Annais, bu 
çehreyi bir defa .daha görmüş olduğunu 
hatırladr . . 

- Mösyö, dedi, siz bu dört asilzade-
nin dostu musunuz? 

Meçhul adam kısaca cevap verdi: 
- Hayır, madam .. 
- Yoksa onların düşmanbnn'dan 

mısınız?. 

- Bu da değil, madam .. Fakat onla
rın dü~manının bir dostuyum .. 

Genç kız ona hayretle ba~arak devam 
etti: 

- Niçin bana refakat ettiniz?. 
- ÇUnkü me,·zuu bahsettiğim dos-

tum, buna l;ıiuat cesaret d:iemedi. Ve 
ona vckale etmemi istedi .. Bunları si
ze söylUyorum, matdam, çünkü beni is
ticvap etmek lutfuncla bulunuyorsunuz. 
Aksi takdirde, sükutumu muhafaza et
meği tercih cderuim. 

- Bu dostunuz !.im?. 

- Mösyö Trankavel.. 
Annais, hiddet ifade eden hir jest 

yaptı ve devam etti: 
- Sız kimsiniz, mösyö"!. 
- Ma'dam, ben ~ont dö MolUsüm .. 
- Trankavele söyleyin, liitfen be-

nimle meşauJ olmaktan vazgeçsin. Ba
na refakat ettiğiniz için size teşekkür e
cdrr:im, mösyö Iö kont fakat doı;tunuza 
kaı şı olan şükran borcuma rağmen, ha
rchtlerimde tamamiyle serbest kal-

ma\:: istiyorum. Eğer sizin dostunuzsa •• 
- Dostumdur, madam, ben de onun 

!dostuyum.. Ondan daha asil bir kalb, 
ondan daha kahraman ve mert bir silfıh 
şör taıunuyorum. 

- Pckfil~: Madem ki Mösyö Tran • 
kavcı &izin dostunuzdur, sizi dinleye
ceğ\ muhakknkur 1 Ona söyleyin ki, ~a
na kabul ettirmek istediği bu himaye, 
üzerime çöken bir nezarete çok benzi
yor. 

- Bunu kendisine söyledim, ma 
dam. Size karşı olan aşkının başlan -
gıcında ona dikkat etmesini tavsiye et
tim. Onu bir felakete 6Urük)eyeceğiniıi 
ona ihtnr ettim. Buna rağmen, tekrar 
israr edeceğim, ma'demki bunu siz de 
tavsiye ediyorsunuz. 

- Teşekkür ederim .• Bir sual daha 
sormama müsaad~ edin 1 Sizi bir defa 
daha nerede görmüştilm?. 

- Flöri yolu Uzerinde, Madam, Sen 
- Priyakla karşı karşıya kal~ığıruz, o 
tenha köşkün yanında Trankavel ve 
kalfasiyle beraber ben de sizin yanınız
da kılıç çekmek şerefi1,1e nail olmu~ • 
tum. Bundan başka, Tn."tl~avcl sizin 
ıiostlarmızı tehlikeden haberdar etmeğe 
ko§arken ben de sizi Parise kadar te~yi 
etmiştim. Eh, bu şeyler artık birer ha
tıradır. lki gün evvel vuku bulmuştu. 

Annais, mahcup ve bozulmuş bir ses. 

le: 
- Affe'derııiniz, mösyö, dedi. 
Molüs cevap vermeden iki adım geri

ledi. Genç kıı bir an titriyerek hare· 
ketsiz ka\dt. Sonra birden bire: 

- Elveda, .Mösyö, dedi, sizin çehre· 
nizi unutabilirdim. Fakat ~licenap mü· 
dahalenizi asla... Mösyö Tran~avelt 

gelince .•. Evet hakkıruz var, onu bir fe 
JGkete sürükliyebiliıim. Bunu ken1disi 
ne söyleyin 1 • • 

Bu sôzler üzerine Annais atına atla 
dı ve bütün hıziyle uzakla~tı. 

Molüs garip bir tavırla mmldandı: 
- Kralın kızı 1 Zavallı kız!. • 
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huyunun aynasıdır Eler ve parmaklar • 
ınsan 

_. Baştarafı 11 incide 
uzunlukta veya enlilikte vücuda nis
petle ifrata kaçan parmaklardır. 

çekirdeği doldurmıyacak bir hiç ıçm 
kavgalar, patırtılar ettikleri pek va
kidir. 

U7Un parmaklılar ihtiyatlı 
insanlardır 

Onlarm hissiyatlarını rencide et -
mek pek kolaydır. Hafızaları kuvvet -
lidir. Giyinmelerine itina ederler, çok 
sabırlıdırlar. Yalnız noktai nazarla -
rının, itikatlarının tenkit edilmesine 
pek tahammülleri yoktur. Kısa par
mak!1lara nispeten çok dalıa ince ve 
naziktirler. 

ğer. El üstündeki mafsallarla onlar
dan sonra gelen ilk parmak maf salla
nnın şişkin oluşu bu elin sahibinin ze

ki, şayanı itimat, sistematik ve du • 
rendiş olduğunu gösterir. 

Parmak mafsalları şişkin kimseler 
arasından iyi avukatlar, müdekkikler, 
filozoflar, alimler, tarihşinaslar, ka -
rakter aktör ve aktrislerei çıkar. 

Kısa parmaklar sizin hırel{etli, ha· 
zrrcevap, hareketlerınizde ve hüküm -
!eriniz.de aceleci olduğunuzu gösterir. 
Sizi teferrtiat pek sıkar. Her işınizi 

zi büyük bir istical ile gördüğünüzden 
ekseriya üstünüzle başınızla pek meş. 
gul olmazsınız. İyi gazete muhabiri ve 
ya kısa hikaye muharriri olabilirsi -
niz. Çünkü her şeyi kısa bir küJ olarak 
gözi.inüzün önünde CRnlandırmak Me· 
tinizdir. Eğer sanatRirsanız eserleri
nizde teferrUattan eser yoktur; tek · 
niğin mükemmelliğinden ziyade ese
rin yapacağı umumi tesire ehemmiyet 
verirsiniz. 

Uzun parmaklıların arasından mü
kemmel romancılar çıkar. İyi memur 
olurlar. Eğer sanatkar iseler teknik
lerinin mükemmcliyetinden şüphe e -
dil memelidir. 

Kalın parmaklar, sahiplerinin mad
di insanlar olduklarını, onların di -
mağla çalışmaktan ziyade vücutla ça
lışmktan hoşlandıklarım gösterir. 

Bunlar boğazlarına düşkün olurlar, 
güzel bir yüz gördükleri vakit hayran
lıklarnıı gizliyemezler. 

HER ALi~ 13,-LU~l(f s;q 84ROAI<., 
SuOAN iS Tİl-ISAL EOlt..EN BUJIAIU4 
KOS J<OCJI SiR GEl't'f; ..,4 l?EKETE GE
Çd(ılE8ilıR. ... su KAD~Q e~s ;T Sı~ 
.$EYi ~NLAMIVA CAK KADAR lEl(AN1Z.. 

....::.::_:~,:.:.:.~__.-----==----ı YO~/llU> 
Uzun parmaklar, sahiplerinin ya -

vaş düşünen, yavaş hareket eden in
sanlar olduğunu gösterir. Uzun par
maklılar teferrüattan pek hoşlanır -
lar. Esası bir tarafa bırakarak ir.cir 

Mafs~ıllar 

İnce parmaklar ise, bu kimsenin 
\"Ücut adamından ziyade kafa adamı 
oiduğunu gösterir. İnce parmaklılar 
ekseriya sinirli, evhamlı kimselerdir. 
Eğer parmaklannızm elinizle birleş • 
tiği noktada parmaklarınızın arasın
da ufak aralıklar varsa, bu sizin çok 
müdekkik bir insan olduğunuza işa • 
rettir. 

- .......:.----,("'-' 
oo&RIJDV~(.... I 

caktı ? .. Şekercinin karısı: 
- Yıllardır akılları nerede idi? 

dedi. Arabı bir meteliksiz bırakıp 

gittiler. Bu kadar zamandır biz 
baktık. Yine de bakardık. Fukara ne 

yiyor ki zaten .•• 
Kör Şabanın kansı: 
- Şerife teyze sen meraklanma, 

dedi. ~ ''Bacı,, orada duramaz sıkılır. 
Ve, eteğine yapışmış: 
- Anne! Anne! Ben bacımı ver. 

mem.. diye vızıldayan çocuğuna bir 
§amar indirerek: 

- Bu yezit de "Bacının,. delisidir .. 
diye söylendi. Mahalle dostlnrı ile ağ
layarak kucakla.stıktan sonra, ''Ba. 
cı .. gelen ikinci arabaya bindi ve giL 
tiler. 

Mahallenin neşesi kac::mıştı. Hamam 
günleri, kör Şabanlarda eski telaş ve. 
hareket görülmüyordu. Günler gec:ti 
Her şey gibi yav~ yavaş ••Bacının,. 
yoklu~u da unutuldu. 

Kömürü nadir bir meyve gibi küçük 
sepetlerle satın alanların azaplI kışı 1 

El mafsalları, anlıyan gözlere bir
çok sırlar faşederler. Şişkin ve düğüm 
düğUm mafsallar bilhassa tetkike de-

da sonuna erdi. Bahar geldi. Keçi, 
kuzu yavruları bahçelerde koşuşma. 

ğa başladılar. Bir akşam, köşe başın
dan bir araba göründü. Sokaktakiler 
gözlerine inar.amadılar. Çünkü, bu 
gelen ''Bacı., idi. 

İki sepeti ile denginin arasına otur. 
muş. arabacıya vereceği parayı avu. 
cunda hesaplamakla meşguldü. Çoluk 
çocuk "Bacı!,, diye bağırarak araba..-

nm etrafına üşüştüler. Bir dakikada 
e§yalar içeri alındı. Asma kilit açıldı. 
''Bacı., küf kokulu odasında bir yan. 
dan bir karış toz bağlamış eşyaları 

silkiyor, bir yandan da: 
• - Allah razı olsun, hanımlarım iyi 

baktılar. Hiç iş gördürmediler. Rahat 
ettim. 

Rahat ettim ama, dahada ben ken. 
di külümü kendim kan~tınnağa alış
tım. Orada sıkıldım "Şerif hanım,, 

sıkıldım .. 
Diye söyleniyordu. 

Lcmaıı Kuranımı Ofjlıt 

Parmaklarının uçlan sivri olan in -
sanlar pek hayalperest olurlar. Onlar 
o kadar kendi alemlerinde yaşarlar 

ki, ctraflannm adeta !arkına varmaz
lar. 

Tırnaklar 
Geniş, enli tırnaklar dürüst, cesur 

ve hazan huşunete kaçacak kadar a
çık sözlü olduğunuzu gösterir. Tır -
nakların rengi berrak kmnızı veya 
pembe ise bu tam bir sıhhate delalet 
eder. 

Karanfil trrnak, tabir edilen uzun
ca trrnaklarm sahipleri oldukça tem
kinli insanlardır. Onlarda daha fazla 
asabi bir enerji vardır. 

Kısa, güdük tırnaklar inada delil
dir. Tırnakları böyle olanlar dehşetli 

münakaşacı olurlar. Eğer cildiniz sa
rı, mafsallarmız düğüm düğüm ve 

tırnaklarınız da kısa ise Allah eşini -
zin imdadcısı olsun! Eğer bir eş bula
bilm işseniz ... 

tı . 

--- -- ----
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lerini acı göz yaşlan yakıyordu; izzeti -
nefsinin kırıldığım, mağlüp olduğunu 

hissediyordu. Vak.ia dört Anjeli genci 
unutmıyordu. Fakat içinde Jaha k.uv
vetli ':>ir his vardı ki, her ne bahasına 
olursa olsun bu hissi bertaraf etmek iı· 
tiyordu. Titriyordu. Atı, mahmuzlarmm 
§İddetli darbeleri altında çılgın bir hızla 
koşuyor:lu. 

Annaiı Trankaveli görüyor, onu du
yı.:yordu .• 

Evine döndüğü bir hayli zaman ol
muştu. Ve, çok sevaiği bahçesinin kuy· 
tu bir köşesinde, vücudu buz keıilmi~ 
bir vaziyette, uf ve bakir ruhunun gü
zel enerjisiyle mücadele ediyordu. 

XLill 

Bu devrede, Rişliyö kardinal sarayında 
ikamet ediyordu. Fakat gizli randevu
larını, hala Ruayal meydanındaki ika
metgahmda veriyordu. Bunun için, pe
der Jozefe Luvr sarayındaki son hadi
seyi anlatırken, onu mutad dekor için-• 
de görüyoruz. 

- Gaston, artık korkulacak bir a
dam değildir ... 

Diyordu. Peder Jozef de şu cevabı 

verdi: 
- Bu husuı.ta kat'i bir fikir beyan 

etmekten sakının. Bir adam cesaretin
den ziyade korkaklığiyle tehlikeli ola
bilir. Bir suikastçiden ancak bir kama 
veya kılıç darbesi yemek tehlikesi bek
lenebilir. Fakat Gaston öyle değildir. 

Alçaklığı ve korka~hğı sayesinde, sizi 
ölümden daha fena bir tuzağa düşüre -
bilir . 

- Bana karşı ne yapabilir?. 
- Bir defa inandığınız şeye sizi tek 

rar inan:iırabilir: Yani An d'Otriş'in si
zi sevdiğini. 

Kardinal ürperdi. kan beyni:• hiicum 
etti: fakat buna rağmen sakin bir ses· 
le cevap verdi : 

- Buna hiç bir zaman inanmam! 
- Fakat buna inanmıştınız. O 

meş'um mektubu yazmıştınız •• 
Bu defa k,ardinalı şiddetli bir ürper· 

me sarstı .• 
- Evet, dedi, me§'um mektup f. " 

1 

- Heyecan içinde geçirdiğimiz gün-
leri, uykusuz geçen gecelerimizi hatır• 
layın ... 

- Evet, evet .. Bere~et, mektubu teli 
rar ele geçirdik ... 

Peder J ozef düşünceli bir tavırla: 
- Evet, dedi, bereket ki 3yle .. 
- Ve mademki drtık mektup yakıl-

mıştır .• 

Peder J ozef solur gibi nefes alarak 
sözü:ıü kesti ve: 

· Evet, dedi, artık bunu c'üşünmiye 
Hm: mektup yakılmıştır .. Sizin tarafı· 

ruzıdan yakılmıştır • 
Rişliyö de güçlükle duyulur bir 

sesle mırıldandı: ' 

- Benim tarafımdan yakılmıştır .. 
Bir kaç dakika mü:ldetle, hiç konuş

madan, Sen - Piryak'ın mektubu getir
diği ana kadar geçirmis oldukları kor
kunç rüyayı düşündüler •• Sonra, peder 
Jozef devam etti: 

- İşte tekrar ediyorum, çekinmeniz: 
lhım gelen en büyük tehlike buna ben· 
zer yeni bir tuzaktır. GastotlJ böyle tu
zaklar kurmakta mahirdir. 

Rişliyö başını salladı ve imkansız bir 
hakikatnı bir anlık hatırasına dahi esef 
ediyormuş gibi içini çekti. 

Peder Jozef devam etti: 

- Gastonla matmazel dö Monpansye· 
nin bir an evvel evlenmeleri lazımdır. 

Elzemdir. Aksi takdirde An d'Otrişe 

güvenenlerin ümitleri asla kmlmıya

caktır. 

- Bu izdivaç bir ay içinde muhakkak 
vukubulacaktır. Matmazel dö Mon• 
pansyeyi Parise çağırdım. Şimdi bura
dadır. Gayet asil ve zeki bir kızdır. 

- Çok güzel. Fakat her şey bunun-

la bitmiş olmuyor. Gastondan kurtul
dunuz. Şimdi, kralın size tahrirea ver
diği geciş salahiyetinize istinat ederek, 
"protestanların imhasına girişmeden 

evvel Fransız asillerini dehşet içinde 
bırakmalısınız. Bunların başında Van
domla kardeti Burbon bulunmaktadır

lar. Onları vurun, ezin. Flörideki sefil 
suikastte oynadıkları rol size, onları 

imha etmek hakkını veriyor . 
Rişliyö korkunç bir soğuklukla: 
- Onların kafalarını istemeğc karar 

verdim. 
Peder Jozef, biraz düşündü. Bu iki 

~ell:nin kıymetini düşünüyor gibiydi. 
Nihayet sakin, fakat meşum sesisyle 

§Öyle dedi. 
- Çok erken .• Eğer onları şimdi öl

cfürürsek, asillerin bütün ümitlerini kır· 
mış olacağız, o zaman onlar da en ü
mitsiz çarelere ba~ vurarak en korkunç 
tehlikelere atılmayı göze alacaklardır. 

Buna mukabil, onlan yaşatırsak, onları 
rehin olaralı; alırsak, hakimi mutlak o
lacak kadar kuvvetlendiğimiz ana kadar 
isyanı eğlendirebiliriz. Rişliyö, Van· 
Öomla Burbon'u öldürmeyin, fakat on

ları bir höereye atın. İşte kraldan iste
meniz icap eden şey .. Krala Vadomla 
Pantycvr'lerin varisinin evlenmeleri 
ona büyük ihtiraslar verdiğini söyle

yin Burbon'a gelince, On Üçüncü Lui, 
bu entrikacıdan nefret ediyor ve çekini· 
yor: Siz ne isteseniz onu yapar. Buna 
rağmen, Flöri hıidisesinden ~onra, mu
hakkak kan lazımdır. Butvili alın. Ru
ayal meydanındaki ~üstahça düellosu 
size pekala bu hakkı veriyor. Hepsi bu
kadar değil. Ornanonun tevkifiyle, 
prenses dö Konde'un şahsında An 
d'Otrişe bir darbe indirin. Şimdi krali
çeye daha müthiş bir darbe indirelim: 
Yani düşes dö Şevrözü ezelim. 

Rişliyö soğuk bir sesle cevap verdi: 
- Onun hayatına, şimdilik dokuna

mayız .. Bunu vaadettim.. 
Peder J ozef sert bir tavırla: 

- Bu söz bir sebep teşkil etmez, de· 
di. Dünyayı idare eden insanlar, ye .. 
min ve sözlerden muaftırlar. Vicdanın 

boş vazifeleri yüzünden hiç bir zaman 
yürüdüğünüz yoldan ayrılmamanız la· 
zımdır. Düşes dö Şevröz'e gelince, sö· 
zünüzden daha mühim olan bazı sebep• 
ler dolayısiyle şimdilik hayatı11a ve hilr• 
riyetine dokunmayın, fakat ona ınilthİ§ 
bir darbe indirin .• 

- Fakat bu darbcyı" nasıl vurabili· 
• 1 

rim?. 
Rişliyö, peder J ozcfin korkunç sözl~· 

rini büyük bir dikkatle dinliyordu. 13ır 
tek üflemesiyle yıkılabilecek, bu~a 

t..: .. bı' rağmen, en kork.mç kararlan saıuu 
gesle veren bu kısa boylu zayıf adal11

11 

dehşet içinde bakıyordu. .. s· 
Peder Jozef hep ayni soğu~ ve ınue 

sir sesiyle devam etti: 
- Nasıl mı? Prenses dö Konde fi.şt• 

kını sevmiyordu. Buna rağmen, orıı:: 
no'nun tevkifi onu dehşet içinde bıra .. 
tı. Şimdi artık elimizıdedir. Eğer siz dtJ• 
şes dö Şevrözün aşıkıru cellada ıesli~ e· 
derseniz, onun hali ne olur?~ ' 

Rişliyö adeta bağırdı: 
- Şale... 1 • ·res • 
- Ta kendisi, sizi vurmak vaz~ ba. 

ni üzerine almış olan adam. gadı bU 
kalım, büyük işe girişmeden eV\'el, ııri 
küçüğünü bitirelim .. Dördüncü Jla ııi 
tarafından dostları protestanlara.;ı 
dinsizlere verilen yerleri geri al . 1, 

lazımdır, bize uşak haline gdirilIJ:ll~. 
siller, dizleri üzerine çökmüş ):lir f' ts· 
sa lazımdır. Anca~ bundan sonra, ota 
panyayı, Holandayı, Almanyayı yğu• 
getirmeği ve Şarlman imparıtor,l~ 
nun ihyasını düşünebiliriz.. o __ .,. etle 
bu cidden, tarihlıl dehşet ve burtJl ]<ti'• 
yad ettiği emsalsiz bir devir oı~a bl• 
ve bu devrin içinden yalruz iki sıP ~e 
rer güneş halinde çıkacaktır! papa 

Rişliyö.. • . • JlW 
Adeta bir rüya içindeymis 2ıbi-

liyö soluyarak sordu: 
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4rnerika kadın
ları nasıl giyinir 
ve ne kazanır? 
d~ (B<l§ tarafı 1incide) 
ı.t.. Yeni vaziyetinden hiç de mil§
"l!"l dı-<;·1 BAMKA~I 
'.ıtaia"l ..• 

1938 faıtat zanz:ı biraz ilersinde kUçük, 
lak Od eık bır apartımanı var: bir ya
eıekt.ı; ası, bir banyosu, buz dolaplı ve 
liııd k fırınlı mutfağı çok temiz. Ha
Çoklen nıcınnu. Arkadaşlarından bir -
Jar ~· nıUşterek odalarda oturuyor
~ albukt o, 60 dolara bu apartı -
l'a.:ııııatutnıuş, babasını ve anasını da 

Küçük Cari Hesaplar 

ik'ramil.Je. planı=:= ll alınış. Onları çok seviyor ... 
~. ~ Babalı yedide kalkar. Çayını i
~ anten sokağa çıkar. İşine gitme
)iıı e\r\rel Yanın saat dolaşır. Öğle
~~~ağ8.7.anm i§çilere mahsus loka.n
~~ b~ karnını doyurur: bir fincan 
~iıı· dır kap yemek ve meyva. Bunun 
~kıe:· 15-20 sent verir. Akşam ye -

Saa ını ailesiyle beraber yer ..• 
\>enı. ~ 5 buçukta mağazadan çıkar. 
ltrk:d zatnanma kadar serbesttir. 
~~larıyla beraber, danslı çay sa
le:-den a, barlara gider, yeni film -
~l. ... ~a.~cder. Sigara ve viski içer. 
~ c;-esı~ın güzelliğini muhafaza i
~t . k f ıatıı) mağaza.dan pudra, po
'i 5 ~ebl §eyler alır. Bunların ekseri
~kıa ~ 10 senttir. Bunlar ucuz ol,1 d.~raber cinsleri iyidir. Şapka
~ ' 

0 rdUncU caddedeki mağazadan 
o. lt~~bl~:ına 8 dolar verir. Bunlan 
'lııe 0 k guzeı intihap eder ki, kendi
~er 

8 
adar yakıştırır ki, bUtün gö-

4adet1000 Jiralık-4000 Jira 
8 " 500 " -4000 ,, 

16 " 250 " -4000 " 
76 " 100 ,, -7600 " 
80 " 50 " -4000 ,, 

200 " 25 " -5000 " 
384 ,, 28600 " 

r'!. O dolara almmı§ sanır. 
ıı .... ~eleri 
"<il Ust • Yemekten sonra apartnna-
~ e katındaki nsma bahç;eye çı -
~ • eııo 
. fı bir nga uzanır, etrafı seyreder 
~ l'o~ava banyosu) alır. Bu sıra
d~, veya gazete okur. Kendini 

en bahtiyar kızı addeder. 

-<$-
KAY 

~~. )., Aile 7ct::ı 
"l>o_ .. ." ~~evyork. 
~~25. 
~IJLJ~ 1 metro 60 sa.ntimetro. or 

~ ~i: 54 kil 
·~ o. ~~:Siyah. 

l> 1'a~1 : siyah. 
~ ıq.k ~ti: Ailesiylo beraber yaşar. 
'· deainde, lüks bir apartımanı 
Gezi, .. 
ar~, ~~da 500 dolar. 

~~le tı ı: ~Yda. 500 dolar. 
~l at:o, ~ cgl.encczcri: dans, sinema, 
~· sc,.01ttcyı partileri, bar eğlen-
(~ ... • llhat, atn binmek, golf oy

tıır.:_''<lY) 

~~ıın1 a, büyük gazinonun açılma 
~%ı-:~ r~sgcl<lim. (Katcrin) le 
~llıda b·u. l3ızi saat dört ile beş a

~~ ~~ e~~ Vis_ki almaya davet etti. 
~ ~ desı, Nevyorkun en geniş 
~· apar! Caddelerinden biridir. En 
~~it-, ~Y ııtı~ar bu cadde üzerin
~en a:ı 0 ~Un bir briç partisi ter
~ l-'; Via~~~ne beni prezanta etti. 
tı.~ ad tıYi çok seviyor. Sonra tu
~-:"> Ciılie var: bardağı ~ip bitir-
~ilı:ı.lı~ aYnaya bir göz atıyor. 

)tı-. tiUı.ae lan çok korkuyor. Bunun 
\ ~a~at Yalnız bir defa yemek yi -
~ ~i; sigara ve viski içmekten 
\~~ ~cıı or. 

~,~ ~Odasına g··~:...ı" K" ilk" b hır o~w-uU. uç , 
l'\ 4- ~aıı Oda. İpek perdeleri, kö -

Kuralar: 1 Mart, 1 Haz,ran, t Ey lOI, 1 
Birinci kA:ıun tarlhlerlnde 

çeklfece~tlr ·-------.......... -. .... _. ____ _.. ____ _, __ , _______ ... 
En Az 50 Lira Mevduatı 
Bulunan Hesaplar Kura

lara Dahil Edilecektir 

Istanbul Sıhhi Miiesseseler Artırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Eksiltmeye konulan iş: Şişli Çocuk hastanesinde yapılacak kalorifer tesi-
satı. ' 

Keşif bedeli: 16923 lira 94 kuruş. 
:Muvakkat garanti: 1270 lira. 
İstanbul Şişli Çocuk hastanesinin kalorifer tesisatı kapalı zarfla eksiltme

ye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 2-2-838 çarşamba günU saat 15 de Cağnloğlunda Sıhhat ,.e 
İçtimai muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyon tarafından yapıla • 
caktır. ' 

2 - Mukavele, eksiltme baymd1rlık işleri genel hususi ve fenni şart.name
leri, proje ve keşif hulasasiyle buna müteferri diğer evrak 85 kuruş mukabilin
de komisyondan alınabilir. 

3 - İstekliler, carl seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 
ya.zıh belgeler ve bu işe benzer 10,000 liralık fş yaptıklanna dair Nafia ,.e. 
kruetinden almıs oldukları müteahhitlik vesikalarile birlikte muvakkat gf!.l'an
ti makbuz veya banka mektuplarını ha \i teklif zarflarını ihale saatinden bir 
saat evYeline kadar komisyona vermeleri. (173) 

S~ taıt, bı masası, tuvalet masast, 
l', h· r koltuk 

ır ... 
~o~!~ce c~el saat 3 te yat. 

, baca~ bemın çoraplarını giy

1 Gtiz hekimi Daktilo aranıyor 
< ls~ll\l?nclaki kıllan jilette tra..~ 

~~,,. ··· ış ve aceleyle derisini 
a.1et 

'· ~liı .. lllasasmın önUnde bunu 
t,~ ıq. Une b: 
~ll, ~ J surdu .raz pudra, dudakla -

)r;Ltı.ııa .. ~ • Ray'ın tccrUbe etme -
11 'h.~'llladı ~ b 

~. k~uı,a.let gı ir pomad, bir pud-
' ~it..· . masası, ceza.neye ben-
~ •• ,ınıcik ı 
-:~ • §§eler. kavanoz-
~ıt ı.ea, "'d 

Ql •1 de .. 
tıı ~ ı- ~1 .,.1 k n guzcl ve sevimli. 

'1:tıı:. 
1 

k~p~rdı. Tırnağının 
ı ,... liıfı 1) Rendısıni tcselJi ettik 

u·· ar· · 
~ı oı-t kurk ıste yaptırdığını nn -
/ecAA· mantosu var Hangi 
ti~ ,_·&•nı b"J • · -

ttaııı 1 mıyor. KürkçUde 
~'' aıaca~n dt'risi mantoyu da be-
~ bara ··:· 

~I · ~ı.u-n!1ltik, arkadaşları bizi 
ı- ~~! ,}. loş bir yer. Fakat 
~ı, .... . ~ay b" ' 
~ -.qen b · ıze Yeni evlenen 

• fa.kat, ahsediyor. Kocasmm 
Parası az olduğunu 

Dr.Muıat Ram/Aydın Ankarada büyük bir mali müessese 
için İ)i türkçc bilir, herhangi bir ma

MuayenebanesinJ Taksinı-Talimane kinede yanlı§sız ve seri yazar, en az 1i 
Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nma se veya kollej mezunu bir bayan memur 

oa.kletmlutlr. reı: 41553 aranıyor. 

Pazardan maada hergün: Oğleden Talip olanların evrakı müsbiteleri i-
le (Yenişehir posta kutusu 2 - Ankara) 

•onra saat ikiden altrya kadar adresine müracaatları. 
._ ____________ _. Tercih edilenin iktidarına göre ma-

söylilyor. Hemşiresinin yatağını ken
disi yaptığını, ortalığı süpürüp topla
dığını, yemek pişirdiğini gülerek an
latıyor. 

- Görseniz diyor. Ne dcrlitoplu evi 
var. Ne temiz. Hele pi§irdiği yemek
ler o kadar tatlı ki... 

Kay da, ya bu sene, yahut da gele
cek sene evlenecek. Eğer o da, hem
şiresi gibi kendi işini kendi görmek 
mecburiyetinde kalırsa, memnuniyet -
le, belki daha iyi yapacak. ÇünkU A
merikalı kı1.Iarm bir meziyeti vardır: 
hayatın icabatma boyun eğmek ..• 

ı 
aş verilecektir. 

- Birinci sınıl Operatör -
l>r CAFER TAVVAH 
Umumi cerrohl \"e ıılnir, dimal: estetik 

cerrahisi mütehassısı 
Parls Tıh Fakültesi S. asistanı, erkek, 
kadın nmeliynllnrı, dimaA estetik 
"yüz, meme, karın bunışuklulıu ve 
~ençlik nmeliyalı". (ı 'nsaiye ve doğum 

miltehassısı.) 

\lu:ıycne snbııhlan 

~ den 10 a kadar Mecconen 
OiiJe<lcn ıı;onrn ücretlidir. Tel. 4408fi 
Rc, ·ol!lu, Pormnkknpı , Rumeli hon. 

Çunkü ASPİRİN senererdenberi 

her türlü soğu ka lgınlıklarına ve ağ~ 
1 

rıl ara karş ı fe siri şaşmaz bir ilaç 
• 
olduğunu isbat etmiştir. 

• • 

AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak için 

lütfen markasına dikka t ediniz. 

SERMAYEDAR ŞERİK ARANIYO 

Çok kazançlı ıtrıyat işlerinde para
sını çalı§tınnak üzere sermayedar şe· 

rik aranıyor. Arzu edenlerin Taksim 

de Camlıköşk kıraathar.esindc gar -

sonla_ı:a müracaat etmcleı:i .. 

1 

-c:!Ja lEa G~ırDGıı 
ECZAHANE Sİ 

der nevi reçeteler sıhhi lcvazı
natı ve ıtrıyat. 

Beyoğlu lstiklRl caddesi No. 419 

1 
Yerli Mallar Pnzan karşısında 

1 Pazar dö Bebe sırasında. 

------------
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HABER - 7{1Cşam ~ 

B 1 O C E L ... Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal edilmiş cild 
için yeni ve kıymetli bir cevher 
. 28 giin zarfında yaşlı kadınları 

daha genç gösterir. 

Cildinizin genç, terütaze ve pembe kalması için onu 
besleyiniz. Artık buruşukluklar kalmadı : 

25 yaşmdan ıonra; 
cildiniz, kıymetli 

Biocelin.i kaybet -
meğe ba§lar. Eğer 

hemen bealenip ih -
ya edilmezse bu. 
ruıup solar n ih -
tiyarlar. 

50 ya~lannda mil -
yonlarca kadm!ann 
karakterleri gen~ o -
la.bilir. Fakat, ihti -
yar!amıf gibi gö -
ründükleri tihetlc 
erkeklerin yUzUnde 
hiç bir itibarlan yok -
tur. aon zamanlar -
da büyük bir w.m. 

B i o c e 1 bu yeni 
cild unsurunda dl • 
dinizinkinin ayni -
dir. Adeta beşue

nizin Jazmu gayri 
müfariktir. Cildi -
niz.i açlıktan öldur -
meyiniz. Onu Si • 
occl ile beılevıniz 
ve ya§landığmız 

zamanlarda bile 
cildinizin daiına 

taze ve cazip gÖ -
riinmuini temin 
edinir.. 

BiOCEL 
tesirini gösterdi 

Tecrübe edebiliriz. 
Biocel'i zengin bir cilde 

malik cian 50 yaglarmda 
bir ka.dın 30 ve 30 yatla • 
rmda bir kadm 24 yaıın -
da göriınebilir. Genç kız· 

lar da hiç bir vakit göre· 
miyecekleri şayanı hayret 
bir tenu malik olurlar. 

:Viyaı:'la Tıp Fakültesinin profes8 -
rli tarafından keşfedilen bu yeni 
cild ımsurund.l. kemali itina ile 

reng{nCJe1d '( yafsız )' Tolialon 
kullanınız. 

intihap edilmiş genç hayvan • 
larda gizlenmiş cild hüceyratı 

merkezinden istihsal edilmiş saf 
Biocel vardır. Bu cevher, pembe 

rengindeki TOKALON kreminde 
cildinizi beslemek ve gençle~tir -
mek i~in matlup nisbet daire -
sinde mevcuttur. Geceleri yat -
nazdan evvel kullanınız. Beyaz 

kremini sabahları 

Terkibinde "Beyaz Okrijen,, bu

lunduğuiıdan b.ir kaç gün zarfın -

da birbirinden daha beyaz Uç le

vin lizerine cildinizi pyanı lıay

ret bir surette beyazlatır. Siz de 

hemen bu iki kremi kullannınğa 

başbyıruz. Mcmnuniyetbahş ne· 

ticesinden son derece 
kalacal..--sınız. 

ınemııun 

Biocel'IJ TOKALON Kremini 
kullanınız ve her sabah 
daha genç görününüz 

~inlerı·c 'J'okalon mü~tcri~indcn nıüce~C::cınizc mektup 1 razanfarm rnii~alıedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli 
delillerdir. 

( Tokalon KrcmiTıi::den biluıklmı istifade ettim. 
Yiizümdchi çirhin l.-abarc1klar ::aU oldu .... ) 

Z. B. H. O. Fatsa 
( Tokalon Krewinin benim cildimin rıc cirıa ço!. 

uygun geldiğini itiraf etmeyi bir rn:d/c bilirim . 
Cildim esmer olduğu l1nlde Tokal01ı siircliilaen ·onra 
beyaz/anmakta ve uf ah Jmbarcı/;lar ıa11u111ıiylc zail 
olmaktadır. ) 

·'111~1mmnııınınınıooııınıımmı@ım&/ 

B. Şehir f. Il. l\f. E§i. Tii. Konya 
Me1'tuplar·n a ll~arı dosyalarımızda a1dıdır. 

DOKTOR 
!icmal ôzsan 
Operatör • Oroloğ 

Galata - Karaköy - Abdullah cf. 
lokantası knI'§ısında Galiçi Han 

Herglin 15 den 20 ye kadar 
Tc"lefon: .pf35 

PATI 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, dolama, 
rnem iltihabı ve ~atlakla.r, flegmonlar, yanıklar, trw.ı yaraları, ergenlik· _ 
ler, koltuk altı çıbanları. 
Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin edr. 

ŞARK lSPENÇ!YAR! LABORATUART 
T.A.Ş. 

'1ıı[~ lllllllllllill 1~illl ıı Jınııf v 

• N zle 
Baş 

Romatizma ve bütün sanclla~• 
şayan1 hayret bir surette derhal 

geçirir. Eczanelerden ı rarla 
s E F A L i N i isteyiniz. ___.,,/ 

D{tlDiRi~ 
Hizmetçi kadın .. • ...... ---.::: .... •• . _,J-" ··-······-...... -.......... '/,,..-Jll'"'1 

aranıyor ii Meccani 111~~ ·~-
=ı Perşembe günleri eaat ..... ı~ 

Çocuksuz bir kadına b:ıkın:ık ve evin ! 0 tak- T b saınak l'"" "<J'lr · 
h • . 1 ö • r oy aş a """'t.JI~ er ışın g rmek üzere orta yrışlı, ldın~esiz 1 d Doktor lJu- ' . I numara a fle. 
hır kndın :ır:ınıyor. İdare memurumuz Ah. f k' 

1 1 
mu::ı.re 

1 
• a ır er p3rasız 

met Can adresine müracaat. ıC:.-:=:::=::mım-P.....-


