
Bugünkü sayımız 

16 
Sayfadır 

23s12 _ Sene: 7-Sayı: 2146 6 lkincıkanun 1938 Perşembe Uan işleri Teı: W:!35 
=============::::;:::ıııı======~==r=====-============================================================================ 

Hatay meselesine dair 

Tür k 

arkadaşlarmdan~ll laaGk§eWld. ~ 

ralamrıtrr. 
Mektep doktoru tarafından yapılan 

inr tedavilerinden sonra talebeleı Cer 
rahpaıa haatahaneı"ne cHnderilmişler

dir. Burada da euslı tedavileri yapıla 
rak evlerine dönmll§lerdir. Talebelere 
yapılan tedavi ayak tedavisidir. Hasta 
hane bu hafif yaraların bir hafta içinde 
geçeceğini bild"rmiıtir. 

Matum olduğu lizere askerlikte 
.. doldur kapa" talimleri içi bo1 ve bir 
kurşun ıeklinde yapılmıı "talim fişek 
leri" le yapılır. 

Manevra fişenğinin hak:ki fişenk· 

ten farkı kurşununun tahtadan olmasın· 

dadır • 

ltalya ile · ıngiltere 
~ gene anlaşamadı 

6111 ttda yapılan lemasta rdan mUsbel bir 
tonu netice e'de edllemed:ğl anlaşıhyor 

~arıc(yra 6 CA.A.) - Evvelki gün ltnlyn Siyasi mnhofil, meselede bir değişiklik 
fııtıa eeı . ~l'tırı Ciono ile lnıdlterenln h:ısıJ olmamış oldu~unu ilUvc ctmckledır. 

Q1ı,.,, çısı Pcrth 
l · ~şıne, Ak . nrnsındn yapılmış olan lki devlet odamı, yapmış olduktan bu 
~eııı~ıcrıc t denız meselesinin hnlll icin ı1örOşnıedcn bllistlf:ıde her iki tarafın 
~la~a\'y lallonl:ır ar:ısında yapılm:ısı 1 Arap llsanlle yopocukları radyo neşriyatı 

ilııni ;;k olıın nıOznkcrelerln açılması 1 mesrJesinJ de tetkik etmişler ve fn1ıilizlc-
•isCianontın ~aştırınış görOnmckteılir. rln yapmış olcluklıırı ilk radyo neşriyatı-
'- lıtn üz . lnlyanın devletlerden Hnbe. .ı. 
;:ın lanı~rınrteki hülıOmrnnlılhnı hutrn. nın pronnırnnrıa mnhlvetlnrte olmadığını 
ı:: ''tııek~;ını btcmcmckle olclLıAunu in~ mClş:ıhedç ve knhul etmişlerdir. 
Ilı hakıa bernbcr lı:ılyanın hükümran Clanonun iki larnfın propıı1ıanita yap-
• illcta de;ından hlr kısmı münnzllfih ol. maktan çekinmek ve yolnız ha,·orlis neşri 
ti~11rııll,ın,:rn. ctllkçe umumi bir mfiznkere ile lkllra etmek toııhhfidünü mulazıımmın 

~"len •mkansız oldu~nu beyan et- bir ltilllf okdinl teklif edip etmemiş ol. 
tnektcrtir, ciuııtı mnliım dcAilcfir. ,, . 

8i ~İa~·~;r;~·,t;v;.~eHke-
!nesi nce tevkif edildi 
b~şYal s n Mehmet Ali isminde 
~Ö arkadaşım getiriyor, rehine 
.,,~!JY<:>.rduk ..• Yoksa çalmadım',, 
fll ti)i~ §anı bınncı sulh mahkemesin. - Talebe bulunduğun sıralarda bü· 
~ '8lQ faııa hırsızhlı meydana çıka- yük bir kabahat işliyere}c almanca ho • 
'~~~ataş lisesi talebelennden · canı yaraladığın halde, Ankara mahke. 
~ it. ıtaki u~anm sorgusu yapıl - · mesi sana, adliye tarihinde bir eşine te-
o~tut·nı Reştdin suçluya ilk söZü sadüt edilemiyecek derecede bUyük bir 

.. ~ Dfrfarurıl2 laclde 

Meydan okuyan beyanat •• • 
uzerıne 

Amerika, Japonyag] 
izahat isteyecek 

Vaşington, 5 (A. A.) - Resmi mah
fellcr Japonya dahiliye nazın Suetsu-

gun'un beyanatı hakkında pek ketum 

davranmaktadırlar. Bununla beraber 

Ruzveltin Tokyodan bu hususta izahat 
istemesi mümkündür. 

(Ma!Qm olduğu üzere Japon dahiliye 

nazın bu beyanatında beyaz ırkın uzak 
Nankin caddel~rindt Japon tankları ... a::r Devamı 12 incide 

Karadenizde 
f r' ı 

Romanya vellahtı 
tehlike atlattı 

IBulundluStu 
torpnto 

~ayboDmuş'lt:u 

Rommt:M Vetialıtı 
~ Yuw 12 lnrMe 

Mnsnr<dl a 

Vafd ikiye 
ayrı l j ı 

Veni grosı un ılderl 
mec .is r e l sld ar 

Kahire, 5 (A.A.) - Mebuıan mecli· 
ıi reisi Ahmet Mahir Paıa, eski nazır· 

lardan Nakraıı Paşa ve bunlar gibi 
V cfd fıfrkaıından çıkarılmıı olan dok
tor Ham»d Mahmut bir beyanname 
neşretmişlerdir • 

Bu beyannamede yeni bir Vefdi gru· 
bunun teşekkül edeceğini haber ver
mekte ve bu grubun müteveffa Saad 
Z::ığlul Paıanın hakiki an'ancsi yolun· 
da ylirliycccğini beyan etmekte ve Na 

Rcmanyada nıı ıüı kQ metin lkaıırarlarrı 

Ya udiler meyhane 
bile açamıyacaklar 
Bütün vilayetlerde belediye 

meclisleri feshed:ldi 
Bükreş, 6 (A. A.) - Nazırlar mecli

si, kasabalarda yahudi meyhanelerinin 
kaldırılmasına ait ahkfunı tesbite me • 
mur bir komisyon teşkil etmi~tir • .Nazır
lar meclisi, harb esnasında ve harbden 
sonra hile ile elde edilmiş olan tabiıyet
lerin } eniden tetkiki meselesini de tetkik 
etmiştir. Nihayet meclis, devlete "'eya. 
hut akalliyetlere ait olan bütün mektep
lerde Rum~ öğretmenler tarafından Ru 
men liSaru ile milli tarihin tedris edil
mesine b.~rar vermiştir. 

Belediye m ecli ;!eri f esherlildi 
Bükreş, 5 (A. A.) - Bütün depart. 

man ve belediye meclislerinin feshine 

• 

müteallik bir kararname isdar edilmi§
tir. 

Polis müdürllne fevkaUlde 
selahiyet 

Bükreş. 5 (A. A.) - Bükreş polis 
müdürü ve kralın mutemetlerindc.n gene
ral Gnbriel Marinescoya bir dahiliye 
müsteşarmm haiz olduğu salfilıiyetlere 

müşabih salfilıiyetler verilmiştir. 

İngilteren · n notası 
Londra, 5 (A. A.) - Öğrenildiğine 

göre, İngiltere hfikftmeti sefiri vasıtas:ıe 
Romanya hükllmetine dostane bir nota 

~ Devamı 12 incide 

Eski eserlerin tamirine başlanıyor... - Gazeteler -

hupqarunbuy~~hl h~hhu~e~ l 't~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 
ten inhiraf etmiş olduğunu itavc eyle· 
m~ktedir. · Tamir 0 ve:.imara mıüıtaç_ asarıatikadan bir kmlu. .. 
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Süıasa Vış - HA0ER'ln etre1»t romanı : Görüp d:ıyauklaııaı• 
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~3~ (ğ)e Almaın
vaı CI Fransa 

.. :· 

il Değil mi ? !i ı 
Yazan : Şekip Gündüz ı: - :i 
Y l:.Nl y~münasebe~>ie~manga- İl ÇeşmeDeırl ve if 

ıetclennde neşredılen sıyasi ma- ıii n,., 11 .ı. ık-. 1: 
kal...ler, bilhassa Fransa efk4numumiye- H ~ u .a lW' es u ev 1 I! 
si.ni ku_şkuıandıracak bir mahiyet arze. 11 k o ır g m a Us y D z 1 i~ 
dıyor. : D d l · • b b J :: • e e erımız, a alarımız, sta1ıbıtla iİ 

A~manyanın her .tarafm.~a .. ~~ ~- ff akan bol sulara göre şelıritı lıcmen hfT:: 
delık gazeteler, yem yılln buyük btr sı- n tarafında çeşmeler yaptırmışlardır. ii 
lfilılanma yılı .. ola.cağını ısrarı~ kayde~- ıı Bunların hcpsj -birer sanat cseridir.1j 
tıkten SO?ra bu sılfihlaıunayı ıcab etti- Kimisinin taşı, kimisinin Jrilabesitıdekı 1: 
ren ~:!lıc~ı de açıkça ortaya atı>'Orlar, di. yazısı kıymetlidir. Bu (cşmdcr i("indc i~ 
yorlar kı; 1 / 'h ' - 11. • :: "Hcd f · F . :: arı ı yuz c ı sc11e ccıvelsmc ve dalıa i! 

ak 
ı: ımtz ransadan kuvvetlı ol- ::Ü· tski zammılnra da .. ·ananları var H m tır • ... r 

Beri... T bl • B11 çcşmeltre akan sular zamanla kt· :i 
ıner age atta §U satırlar oku- !• 'imiş olduğunda11 re~meltr kttrumt1~ ii 

nuyor· ·t 1
' "' ... ·: u••·l·hı : bakımsız kalmış, seneler geçtikçe lıarab h 

w ~J a anma yanşmı ortaya atan biz :; olmuştur. e: 
degıl, Fransadır, lngilteredir. Bu iki dev- il Tstanbtılım k"'11ar •c ti · d t P- i~ 
l t ··t d' 'lAhl mak • ~ " 1n crın e o •• 
e ın mu ema ıyen sı " an ·ta oldu • 1 raklara ,,0··mr··ımi· k ·1 b ı · '· ı :: 
ğ Örü B iki

. d 
1 

. . .. " ı ış, ı a e erı 11:ırı mış •• 
unu g yoruı. u ev etin bilyük .: böyle birrnk ,.,,~.1ı,.lc d ş r • :: 

k l
.k d m1 . . •1ı ' , ""' • r var ır. eıırın ı. 

sıya.)(1 ve as er ı · a a an ıkıdebır teh- •1 k · .. .. .. .. :: 
dit edici sözler sö lemektedirl F ~ mer ezınde ve goze gorımur ycrlcrtndr ı·: 
h b

. D IYd. .
1 

F er. ransa il nlan'arıysa kısmen lıarabiden kurtul- 1 
ar ıye naıırı a a ıer ı e ransaıun es- 1 / • 

k
. kA ha . • . • m ~ flT, .: 
ı umum er ·anı rbıye reısı General :! ı: 

Veygand' ünl d 'h ttikİ . :ı Son zamanlarda l(ırkçeşme sınırmt1n ı= 

hakik
·at ~nlmason g er,_ekı sa u·e lınıerı ıı akttlı çeşmeler de t.vııelct sular; lzesi- ıl 

, " nyayı çor. uvve ı o ya ı 1 1 'bi '.L b • ıorlamaktadı Gen al V . d F _ ı tn er ıı rıaro olarolı mulzakkaktır. :~ 
r. er Clgan , ran 1 l'a '· b 1 d v • • 1 k •• 

sayı, bugünkü tedafüi politikayı bırak- ı! zın o~ar 511 
ll "'~ ıcgıt t('ıtı ya a • 'i 

mıya K 
.. ük" lt'\Af d-"'l tl . ·ı . R ı: 1011 tıe t.trafı tertmııı duran r~mtlc- : 

, uç ı a t:.,. e en ı e 'e us- .ı · 1 k • • 
ya ile birl~ip bir "tecavüıi politika,, Ji rın ya a lan btı fln /Ji$lıklt dolu bu-

taki tm
. da t 

1 
. b 

1 
•ı lımmakladır. Çeşm,ltrdtn çok ltıy-

P e ıye ve ey emıı u unuyor. :. 1• Umumi harb ....,.,,1flQ 
1 

ek . f ! mtt ı olawlamtın oldukları ~·trdt 1tı7s-
""-O p arını ezrn ıçın, ·i ii ı. I dil 1 • • b d ı 

ortaya atılan "müşterek emıuyet,, siste- !· nı mııno aza t ı me. m ıra t. e? erit 
minin iflftsından sonra Fransa sağlam it· :i k~ldırı'maları l6zınır.tlenler. Strtltctk 
•:faklara d . ak . heci f .n •. :! bır müJthasm hcyPt tarafından tayin il 
"' a)anar aynı e e )uru· ı . . . . ~ 1 
mek istiyor. iptidai madde ve toprak vt ltsbıt ~dtlmtlı.dır. Kaldmla~ak ~ 
bakımlarından zenginleşmiş olan devlet- • lanların kıtabtltn tıı ta~l~rı, !tsıs t.dı
ler fakir devletlerin yaşamak hakkını ta- ı· ltttk f M~zcn ~a:ları) muzesındı m11- 1 
nımak arzusunda d ... 11 rdir E •el b lıafaıa tdılme.lıdır. • 

C4.'1 e · V\ ce u C k' b l • • 1 • a· ı devletleri milletler cemiyetine sokup a- 1 k' ~,,mı"ı 'a'aıı t ~rını v,e ta~ arıbnı §ltn ı· 
yaklarma birer köstek takmışlardı. Fa· ~· ' ı ma t mış t•az ~tttı ıra~ma\'t 
kir de\·letler bu köstekleri kırınca tehdi- blı clqjr14 blm11.v.orıu ... 
d 

~ ::ımnuuaıma:cım:ut1nMn•ııı .. me. 
e, taılika ve silahıanma yarışma ba~-

ladılar. Demokrasi ideallerinden bahse. BiR AÇ ATIRLA 
denlerin. insanlıktan ve medeniyetten ,. r cSl ffl ~ ~ M ~ lr m. n-~ • 
dem wranlarm maksatları bir an evvel ~ v ~ (Sl lWI lliiiill 

sil!hlanıp fakir devletleri tepelemektir... 1 a iri ın a <dl Sl n ır 
Deutsche Allgemeine 7..citung ise 1937 Karlı giinltrde tramvayların ön cam· 

yılını fa i t diplomasisinin bir ıafer yılı ları karla doluyor. Vatmanlar önlerini 
olarak mütalea ediyor v~b" zaferlerin en görcmiy{rlm Gc,en tipide vatmanlar ilei

büyüjünU §l>yle &.ösWiyor: dt!bir tramvaydan inı"p pencereleri ~ilmc-
"Bu yıl SoV)·etterin yalnız kaldıkları ye mecbıır oluyorlardı. Fakat bazı uzutt 

yıldır. Sovyet sıyasasmı Orta Avrupa- yokuşlarda, faraza Şişhaneyi, Alemdar 
dan ve g:ırbt Avrupadan uıaklastırdık. caddesini çıkarken arabaları tıllmak tth-
Bu zaferin biltfin şerefi yalnız Almanya- likeli oldu~rı için vatman, öniinii görme· 
ya aittir.,, den, te11akk11f edeceği yer~ kadar gitmek-

Aym gazete dünya devletlerini ikiye tedir. 
ayırıyor: 

1 - Geri kalinakta ısrar eden, Beriye 
scYk~dilemiycn devletler, (demokrasiler). 

2 - Devamlı surette ilerliyen devlet
ler, (yani faşist devletler). 

Ve, "lngilterenin ilk kısundaki devlet
lerin taliine daha uzun zaman i~tirak et

' mek istemiyeceğini, yani F~...nsayı yilz 
üstU bırakıp Almanya ve ltalya ile an
laşacağını,, yaııyor. 

Hamburgr.r Fr"".<'"'nblatt gazetesi ise, 
A vrupanm cenubu prktsindeki devlet
lerle uğra~-or ve §U satrrlan yazıyor: 

Tramvay arabalarına. otomobillrrin 
önlerine konulan "otomatik silici,, lerdrn 
ikişer tane temin etme!: lôzımdır. Eğer 
yarın, bir tipili havada, bzt vıizdttı bir 
tramvay öniindrki l:omyonu veva otomo
bilr. tnslarsa buna şaşmamalıyız. 

Bu bir .•• 
Gtltlim btlbahl vatmanların haline. 

Bu adamların çalt~tıkları yerin etrafını 
ne zaman kapıyacar.lar? Kış ortasında. 
etra/ı nçık bir yerdt, Oj'akta tam dokuz 
$aaı çalışmanı ı nt dtmtk oldulunu au-
lnmıvor mrıyıu? • 

Tramvay arabalarının sa1ıanlıklarını 
bir on nıııcl knprıtmal~ do~ru oPur. 

Belediye Terkos 
elrketf ne senelik 

taksitini ödedi 

Yaşamak~ Hcikkı 
ROMAN 

Nazını Hikmet 
Bunun üzerine, Don Pavlo Alvaresin 

nümayiıli alakasızlığına rağmen, Pcd
royla Don Karlos politikadan konuştu· 
lar. Don Karlos İspanyadan belki bir 
daha dönmemek üzere ayrılmadan ön
ce memlekette neler olup bittiğini öğ· 
renmek istiyordu. Pedro son intihabatta 
kazanan ''Halk cephesi,, mensuplann
danıdı, ve tersane işçileri mahalli sendi
kasının k~tibiydi. Bundan dolayı Don 
Karlos ondan bir çok şeyler öğrcnehi· ı 
lir, timaiye kadar hiç alaka gösterme· 
diğl memleket poUtikaıomın hatıralarını ı 
kalın kırmızı bacah Hollanda şilebinde 
göti.irllrken, biraz da, İspanyayı yanın· 
da taşıyormuş gibi olurdu. Çünkü, 
başka ağaçlar altında dihlenen, başka 
ve lyi insanları aramağa çıktığı 'halde 
Don Karlos, bu yakın ayrılık saat· 
lcrinde, muhtelif bakka11arınm, muha
ıebecilerihin ve hastalık veren ıve{asız 
kadınlannın kötUlUfUne rafmen ı .. 
panyayı ıc~iğinl anlıyordu. 

Pedro "Halk cepheli,, proıramının 
bahını bitlrdikten ıaonra Don Karlos: 

- Demek \imidin var Pedro, dedi. 
Demek ıUnUn birinde bpanyollar bir
birlerini dolandırmayacaklar, aldatma· 
cıklar, yalan .CSylemiyecekler, birbir
lerini b1dtlmılyecekler, mağrur olma
yacaklar .. dılbvukluk etmlY,efiller ve 
birbirlerinden korlanldan birbirlerinln 
elini 11üW1eeelder? 

P cdro gUlilmıedi. 
Don Karloa: 
- Nl~in ıüldUIUnU anlıyorum Ped

ro, dedi. :Evet, anlıyorum. Benim mu
hitimdeki insanlann çoğu kötü çıkım1 
a bundan bütün tııpanyollann ltötülü
ğüne hlikmetmcmek lizınıt diyorsun. 
Ben bUtUn hpanyollaa ~nımıyorum. 

Her in9.. "r.e awmteketi kendi mu
hitidir, Pidr9'· Ve benim tanıdıklan-
mın~ ~dmer. 

Pedroyla. konufurken Don Karlos 
ıesini daha çok alçaltırdı. Pedro iyi in
san mıydı, fena insan mı? Don Karlos 
bunu bilmiyor, tahmin edemiyordu. 

sapsarı yüzü ve dolu ıözlerile Donya 
Konçita camın önünde belirmişti. Ve 
Don Karlos öğrenmişti ki, Petlro içer
de hücreıinde dört gündenberi açlık ve 
sükut grevine girmiştir. Sonradan Don 
Karlos bu açlık ve sükut grevinin 
yirmi iki gUn sürdUğünU duy • 
muşsa da Pedronun böyle bir eza
ya niçin katlandığını bili bilmiyor • 
du. Fakat neden ve niçin olursa olsun 
ta§ bir hücrode kendi arzusuyla 22 gün 
aç ve susuz duran bir ins<ın Don Kar
loıun naıannda katolik efsanelerinin 
korkunç mazlumları, çilcke§leri gibi 
bir §eydi. Halbuki o, Pedroyu, Konçita 
nın tifoya tutulup biltUn ümitlerin ke-

sildiği bir günde de görmüıtU. Karısı· 
nın bat ucunda duruyor ve ağlıyordu. 

Pcdro iyi insan mzyd~ fena insan 
mı? Zayıf insan mıyldı, kuvvetli insan 
mı? Don Karlos §İmdi, bilylik ara§tır
mıılan için yola çıkmadan önce, gider 
ayak, hazır fırsat gelmiıken birdenbire 
bunu öğrenmek ihtiyacını duydu. Ve 
Pcdroya bu iki hatırasından bahsetti. 
Pedro: 

-çilekeştikle alakam yok, Don Kar 
los dedi, ağlamama gelince, bu bir za. 
afsa, büyük Ustadımın yvJdığr gibi, 
bc~ert olan zaafların yabanc:s! değiliz. 

Don Karlos, kim olduğunu bilmdıii
ği bir bilyük Ustadrn yaıısı §&bit tutu 
tarak verilen bu cevabı çok umumi bul 
du ve sordu: 

- Meaetfi yalan söyler misin Pedro. 
- Evet, bazan .• 

- Hiç kimseyi aldattın ırıı? 
Pedro bt nu cevabını veremedi. 

Çünkü tam o anda sokak kapısının sın· 
kırağı çalınmağa baılımııtt. 

,. ';. ,. ,. 

kokusu 1 

A LMANYADA timdi de ~ 
icat ctmiıler: Tereyağı kok1Jtİ' 

Almanyada icat edilen bu kokllY' 
şimdi istiyenlere şişeler içinlde tıP)I 
esan& aatıyor gibi eatıyorlamıı!-· P" 
talara, böreklere filan bundan bir~ 
damla damlatıldı mıydı artık o paıtl' 
larla böreklerin tamammış keyfi 1 

Su bulunmayan yerde teemilın ail' 
dir diye buna derler işte l 

insanlar züğilrtlcıtikçe ve birçok f'1 
lerin membalan kokozlaıtıkça bakalJıf 
adam oğlu daha neler icat ddecek? 

Desenize ki daha neler icat eual1" 
cek acaba? 

Eli kulağındadır: Tereyağının ar~ 
sından muhakkak bir de zeytiny•I' 
kokusu ortaya çıkacak ve arkası ıö~ 
edecektir. 

Sirke kokuıu, peynir kokusu, et JcO' 
kusu, ciğer kokusu, balık kokusu, ftY 
murta kokusu, aüt kokuıu, yoğurt 1'0' 
kusu, kavun karpuz kokusu, ıeftali ~O" 
kusu, kayısı kokusu ve kokukuau oll' 
kokusu.. 

Desenize ki dünya yeni bir ldevre ;
riyor: Koku devril Koku ile yemek i9' 
mek, koku ile karın doyurmalc, k<>~ 
ile beslenmek devri 1 

Artık, canın bindi dolması mı ittt' 
di? Lokantaya filan girmcğe ba',c 
yok, hem o zaman ortada ne lolcaıttl 
kalır, ne piyaza dUkkaru .• Hemen ce
zacıya, yahut tütüncüye çeyreği tosta' 

biraz hindi dolması esans alıp burtııı
nuıa yanaıtırdınıı ~dı gırtlağınıı' 
kadar doydunw; ıitti demektir. şayet 
boğazmı.ıa pek dliJkUnslinüz de yatnJI 
hlp.dC dolması ile doymananız bunııst 
üzerine yüz paralık karnabahar, yii' 
paralrk da alitlaç, yahut irmik helv.,. 
koklarsınız, tamam! 

Bu lıte en çok kar edecekler, biç 9UP 
hesiz burunlan kedi gibi uzaktan koJı'S 
alanlar olacaktır. Çünkll, onların adırıl 
ıa~me denilen burun duygulan ço~ 
)uvvetli :.0lduiu Jcin hu e:l..: ı....;t,.041" 
satılan yerlerin önünden geçerken ~ 
parı bile "'ermeyip beleıten kanı\larıiö 
doyuracaklardır. 

Hey gidi insan oflu hey, bakıtUlf 
r:anıretler, zorluklar ltarpamda o, ne
ler icat ediyor? Hoı, Almanlann blS 
yeni icat ettikleri tereyağı kokusu bi
zim için öyle pek yepyeni, pek ahl1f't 
tabım bir ıey değildir. Onu, yani 0 

canım.mis gibi tereyağı kokusunu bi
zim Zindankapııı yağcıları bundan yıl• 
larca evvel icat etmiıJer ve bu canııO 
miı gibi tereyağı kolcusu ite teneke tr 
neke, fıçı fıçı ne bağırsak, iç, don yal• 
larını tereyağına kalbetrnitlerdir! 

Bari oldu olacak, mucitlikte ~u.nya• 
nın pek ileri fırlamış bir milleti ota0 

"Almanlar ıu tlitünün ve içkilerin de 
birer kokusunu icat etıeler de ıu cıarl 
dünyadaki kısacık hayatımız, tıpkı cıt" 
fiye tlryaldleri gibi boyuna kolda_, 

la ceçael 
Oıman Cemal Kaysıh 

Romanya ile 
Ynnl ticaret ve 

klerlng anlaşmalat1 

"Berlin - Roma mihveri Avrupa poli
tikasının devamlı bir temeli olmuştur. 
Bilhassa Avrupanrn cenubu prklsinde 
bu rnih\•cre do~ru bir temayül hissedil • 
mektedir. Bu temayülün ilk ve mllhım 
sebebi ekonomiktir. Bu mmtakadaki dev
letler hem kendilerini bir harbe sürllkli· 
)'ecek "ittifak,, lara yanaşmamaktadır
lar, hem de Almanya ile İtalyayı, kendi
lerini, ekonomik bakundan tamamhyan 
iki büyük devlet halinde t~is etmekte
dirler. Bu devletler, mallarına alıa olan 
dosttan tercih ebnektedirler. 

imtiyaz ve tec::isatr Ic;tanbul belediye
c;ince satınalınmış olan tcrkos şirketine 
her yıl beledi •e sular idaresince ödenme
si mukavel iktızac::ından olan l ,300, 183 
fran!\lz frangının 937 sen ine ait takc;iti 
31-12-937 günü f;İrketin tac;fiye memur
ları taraf mdan gö terilen Osmanh han
kac::ma yatınlmı~trr. 

Ona göre PCdro, baıka bir dünyanın, 
kırmızı, kalın bacalı HolanJa şilebiyle 
limanlarına uğrayacağı J?lemleketler
dcn daha uzak ve daha yabancı bir ale
min insanıydı. Don Karlos, gök yüzü
nün baıka parçalarına bakan baıka 
ve iyi insanları ararken onlan yine bir 
bakkal, bir mektep mUdürU. bir muha
sebeci, bir pro{esör fi16n olarak dü3U
nüyordu. yoksa Don Pavlonun dama
dı gibi bir tuviycei olarak değil. Don 
Karlos, hatta biraz da. Pedrodan çeki
niyordu. Onu bir parça da korkunç bu· 
luyordu. Don Karloı zaman zaman, 
bazan Don Pavlo Alvaresin alayc.ı di
liyle, bazan Donya Konçiunın hayran 
anlatııyla ve hatta bazan ide kahvede 
kağıt oynadığı insanlardan Pedroya 
dair bikiyeler dinlcmiıti. Onun. Prlmo 
dö Rivıra devrinde iki aene hapis yat
tığını da biliyo~u. Hatta Don 'Karloı 
bir gUn hapiahanedeki Pedroyu ziya
rete giden Donya Konçitaya yol arka· 
daılığı yapmııtı. Bir pazar günliydü. 
Akdenizden gelen ağır bulutlar §ebrin 
üstünden çok alçak geçiyorlar, insanı? 
içinde uzaklara kaçmak arzusunu do
ğuruyorlardr. Donya Konçita hapisha
ne kapısından içeri ginrliı, Don Karlos 
o civardaki bir kahveye oturup onu 
beklemiıti. Kahvenin önünden çoğu 
hapishanedeki kocalarını, oğutlarıru, 
beHilılarını, kardcılerini görmeğe gi!:lcn 
kadınlar, çocuklar ve erkekler geçiyor 
du. Hepsinin yUzUnde tuhaf, insanı 
kederden öldürecek kadar acayip bir 
sevinç vardı. Don Karloa onlara bakı
yor ve nereye, niye, kime olduğunu bil
mediği bir hasret duyuyor; bilinmez 
bir iklimin daussılasını çekiyordu. O 
gün ona öyle gelmişti ki, arkasınkla 
oturduğu camın önünden nerdeyse bir 
kadın gesecck ve o bu kadına müthiı 
bir merhametle a~ık olacak; yahut. ne 
olduğunu bilmediği büyük bir ümit, ta• 
savvur edemcdiii ıartlarla tahakkuk 
ediverecektir. 

Resimde gördliğünüz Roje Çumi·20 
yaşlarında lsviçreli bir sporcudur. Dün Bükreşte 

imza edildi 
Uzak prktaki Mdiseler etrafmdaysa 

Afman matbuatında yeni yıla hediye e. 
dılen fikir fUdur: 

"JapQnyamn Çinde bir lstHS harbine 
giri~tiği söylenemez;. Zira Çin esasen 
sanmak hata olur. Fakat Japonyanın . 

Çinde ahali yerl~irmeye kalkışacağını 
sanmak hata olur. Fakat Japo'nyanın, 
yakın bir istikbalde, kUçQc:llk Japon a
dalarında bo~lan milyonlarca evlMını 
aktarma edecek bir bac::ka yer anyac:a~ı 
muhakkaktır. Bu yer neresi olabilir? Bi· 
ze kalırsa Japon yayılmasının en tabit 
hedefi Avustralyadır • ., 

Görülüyor ki Almanlar. bir Fransız • 
Alman anla:masma inanmadıkları gt. 
bi. lngitterenin Fransayla uzun boylu 
dostluk edecdine ve ayni safta kala~· 
na inanmamaktadırlar. Alnmnya, Sov
yet Rusyanm dünyada tek basına kaldı· 
~mı sanmakta ve Çini ~emenliği altı
na aldıktan sonra Japonyanın bir başka 

Bir tahstldnr he~ sene 
on ay hapse mahktlm 

oldu 
Kızıltoprakta belediye tahsil memuru 

bulundu~ ıralarda makbuz dip koçan
larında tahrif at yapmak suretiyle yüz 
seksen lira doksan ::ıltr kuruş ihtil(ts e
den Bürhaneddin dün :ığırccza mahke
mesi tarafından beş sene on ay hapse, 
flç sene altı ay memuriyetten mahrumi
yete mahkClm edilmi~tir. Bundan ba~ka 
ihtiH\s ettiği paralan da ödiyecektir. 

tarafa saldırac:a~ına kani bulunmakta • 
dır. Bu ba~ka taraf neresidir? Acnba 
"Awo;tralya,. yı JaPonlar Sibiryada Ye
l'a Koşin~inde aramı) a mr kalh.,~acak-
lar? 

Y.eni vıl. c adet temenn"lerini daha 
başlarken boşa çıkarıyor. Şcl<ip GüNDOZ 

... Fakat ne o kadın geç.mi~ ne de o 
Umit tahakkuk etmişti. Onların yerine 

Henüz çok genç yaştayken araba al
tında kalarak bir baçağmı kaybeden Ro
je, bu kazadan asla mütessir obnaınış ve 
tabii insanlardan geri kalmamak için e.. 
linden gelen her şeyi yapmıştır. 

Mükemmelen bisiklete binen, y{izen, 
muhtelif sporlar rspan bu enerjik genç, 
bir tek baca~ına 11$nen. dağ, sporların· 
da ve skide §ayanı harret bir muvaffa· 
kıyet göstermektedir. 

~ 
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Hıı('ın uya atı1mıı!n 
Vakit &balı Oğle lktndl Akta: ı .iataı lmsak 

~.ss 12,20 u,<&2 ıG,55 ıs,s2 s,ıto 

Bük~. 5 ,(A. A.). - Husust muhlbi-
rimiz bildiriyor: . 

Türkiye • RolllflDya arasında yeni tl" 
caret ve kliripg anlaşmalan ve merınıts• 
tı bugün saat 13 te sanayi ve ticaret ~ 
zaretinde Türkiye namına HamduJlP 
Suphi Tannöver ve iktısat vekAleti ~! 
teşan Faik Kurdoğlu, Romanya narw·~ 
na.zır Juguto tarafından merasimle iıst" 
~lanmıştır. Anlaşmalar ~ ayın 13 W" 
den itibaren meriyete girecektir. Eski~ 
lacaklar gene esasta malen olmak osd" 
hususi tediye şartına bailanarak aff' 
bir hesaba alınmı~rr. Yeniden başln" • 
cak olan ltliring hesaplarında Türk Jiıt" 
sı primsiı olarak 82 leyden ~pl~~ 
caktrr. Kzınılıksrz tediyat yalruJ ııu ... 
bankalar yo!u ile olııc:aktrr. Anla~ 
müddeti bir senedir. Anla,maya tıN"" 
mü~p protokollar vardır. 
Kurdo~lunun reisli~indeki heyet btı ~ 

&iln Bükreşten tweket etmiştir. 
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toğ11muz 1 ' 
ttteı neı·c~dına bile bilmiyorduk. "Te· k • 1 • 
lekettnı dcO<IJr'! .. diye sorsalar mcm· 1 m e r 1 n 
tnl)'Ccc~t _kil~ kıtasını da ta)1n e<le· · 
lŞ(ı )'arar lk. F ran 17.la:r: ••ı."'elAket de • • 

~~,~~~ ·~;;~:~.c~::u~~ :·a~~~= 1ş1 ne ya r a m ad 1 
tlror. r kısmına dünyayı öğre· . 

lii~;:u.:! na.~ıı hlr k~abadır? Bil· Bu sayede yüzlerce açıkgöz 
tıe itada dlr. kUçlik müdür? Nüfusu f tt • t• f d d k • 
tn~nıııt=~rk? UllnılJ·oı"tım. HlldJği· ırsa an IS i a e e ere yenı 
Şc)' \ar ak olarak hlldJğlmJz bir 

l!ltıra\) la O da btıgtln oranın ateş \'O b•ır geç•ım yolu bulmuşlar 
1 oJ t;lnde olduğudur. Kn,. hane. •• 

k 111'8a oı " ı nıı ) un, şimdi o hanelerin bir 
flı u llea~nıış \'cya yıkılmıştır. Xü-
11.Uru n<lnı· olursn ol1;un, şimdi o 
.. un hlr k 
ofrnu tU ısını - çoluk ~uk • ya 
hbııt d rh )'a hicret yollarındadır, 
enı bil c ~et içindedir. Tcnıel schrj ı 

011)· ~ \·ur ctın onıııı: takat halini tasıu·-
ll<!rnıen cnıck, t~nn ur edip de lir· 

1\1..nı lCk kahil ıııl? 
~iını" ~~zaııamk? llıı anda Tcruel 
'luı kin~ ndedlr? lllrlncl suale hc-

nıııı e ce,ap ,.l'r"mez: kime or 
2'1ııcı •nt'ak Unıi<llnl söyllyehlltr t-
l 111\le l • llr CC e &ll<'Rk kasabada olan-
<li)·en ~~I' 'erebilir; ~linkli mlitenıa
l<ırnın drlblrlne 7.HI haberler geliyor. 
h~ııı d oı:.'Ttı, kimin 3 alan t>ylcdiğl 
flö,rı.. etrtı. Delki de kimse yalan 
() Clfli)'OI' • 
ıı. hn • l anhşı do~nı t;nnnrak 

lııı ha~~ ile Hylüyor. llugUnkU ha: 
"•rn1r ,.

0 
atı ancak tok onrn, dc

cttııctcn Ya ge~lcl hlr sUkftn tec süs 
l<Jın ksonra nnla.ılacnkr. 

~.Y •• 
1 
aznrınt•ak? Kath·ctlc bir 

"' O)• ly • " 
·•ti ii) 1 cnıe3 iz ama ilmldlmlzl do 
tU"rin ;nı13 elim? J.~lbctte hilkflmet. 
>ıı ı tı3 nzan11> ötekilerin ycnllmesl
,.,ll,.ı .. orunı. !\"için"! .Franco asf oldu-

"" rnı•, Se'ltıe{flJ • Hayır. Zaten o generali 
bnb ~c~:erı için ondan "a f., cllye 
l'nn dnırn ere hak 'crcmlyorum. İs· 
ııanyu•cm" f"na bir şey del;ildlr. 1s-
1arı11 cıın ıncşru hükumet :Franoo'<·u
haıı0ro. ~de ol nydı da l\Uaja, Ca· 
t> ııınıa l C-grin ona isyan etselerdi 
ııııYcı:e~ aatıer•ın kazanma mı lstc
t'\.t 11 lclı tnlydlk? }~ranoo'ya isyan 
~e. bQ. \I; dcf;ll, bir haJk hükCiınctJ 
lğı lr;ln ~10krat hUklimete hıyan et

lıl'·n. k"'ı' tın1arın yerine milsuatsız 
t-ırı 0 •rıeı ı 
• 1 tiınıt-t le n ş fikirlere dayanan bir 
~<>ruı; <ınu11nııak istediği için kızı
.in 1 terııı n ka7J\nına ını bunun J. 

ı~ roruz. • 
tı rnııco•c 1 
le l Cırılcr u ar \'e onun zaferini is-
0nırıı111;10nun sadece bir parti lle, 

l'or. l:ıın~~f'rlc dfü-Uştuğünü SÖ) IU
~ı. F're yaJnn ol<luwınu biliyo-

r ... I) Uı~hte Populnr'rla ( Halk ccp-
tl'· CSfz k le •at nna onununl tlcr de ,·ar· 
lllJc-r, der ,lstıer, sosyall~1lcr. radi: 

~e,.~nıııı ıııokratıar, hattA llaroja, 

1 lllcıer 
11 

glhl nıllllyctpen•crlcr ka· 
SJıa \ 'ftr, Fra '. 
t nyoı rnııı • nco h_!'mcn bütün 

1 llan,·a.. tine karşı harbcdlyor. 
e11 • .. ın h 
tl • lıanat f'nu•n hUtUn muharrtr-
ı:ı~' Sot tnr:~~l~n - aft taraftakJler 
:ııı 'tnarı H a ller de - Pranco'ra 
tıı ltrıe l~ı ı•nun için J."'ranco'nnn J'C-
a"1nı ıstı PnnyoJ mllletJnln kazan 
lcı > oruz. 

ltaıı ın lca?.anaı•ak? 1'f le a111r rn ., llletJe -:arpışan 
1h1nr fiU 

1 
• Rn7.nnıı;a htlo zaferi ne 

lı!) 1 l"l'r'> n 
tııı 0 ''tsn 01• •• unun lcln - haberler 

torıız. sun • linıidimlzf kaybet-

r Nurullah ATAÇ 

lJ~~nk Qômlekrerı 
L'-~ olmayacak ı 

•v1ANYAO 
nı A patates kabuklan 

Sı ~ertıir~~ok ince ve zar gibi soyulma 
'aıre gibi Pannakhk yapılmaması ve 
elltlrnanı kararlardan sonra yeni bir l 
erke1t gö e ile (frenk gömleği denilen) 
eclitllllşt· nıleklerinln boylan da tahdit 
tatııarı ır. Mafazalarda hazır olarak 
8a ~rkek öml-
~ ııtinıetı-Cd g ekleri badema 90 , 
Uııdarı en uzun olamıyacaktır. , 

Tnaksa t tasa.rrutt ur. 
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1 HABERCJ i .................... -........................... : 
lstanbulda balık akını, tam manasile 

günün meselesi oldu ..• 

Oç d5rt gündür, görülmemiş bir scret· 

te devam edip giden akın. yalnız profes

yonel balıkçılan d('ğil, birÇ"Ok amatörle

ri d~ faaliyete geçirdi. Limanın muhtelif 

yerlerinde. büyük bir balık 3\1 faaliyeti 
başladı. 

Bu arada, fırsattan istifade etmek is

tiyen üçüncü bir zümreyi de, ba~ka z.1-
manlarda boş gezen, yahut pazar yerle
rinde haınallık, ay;ık işleri rapmakla ge. 

çinen bir ),ğın insan teşldl ediyordu. Ya 

ni, balık akmı l:>aşladığı gündenberi, 

yüzlerce, hattA binlerce insan bu yüzden 

yeni bir geçim yolu bulmuş oldu. BiJhas.. 

sa muse'i çoe'uklar, balık avı yapılan 
yerlere adeta akınla üşüşmekte. açık gö~ 

lülükleri sayesinde, havadan mükemmel 
para kazanmaktadırlar. · 

• • • 
Bilmem, Qtıgilnlerde hiç yolunuz düş

tü de Karaköyden .2fCtiniz mi? Eier 
geçtinizse. köprünün başladığı yerde el
bet sa~mııa solunuıa bakmışsınızdır. 0-
r:ırfa gördüğünüz kalabalık, hep balık a

vı ile uğra~ :insanlardır. Ben, bilhassa 

hunlan gön1p konuşmak için oraya ka
dar gittim. Ewel5 köprüniln Kadıköy 

iskelesine indim. Burada iskele kenarın. 
dan ba~hyan avcılar, Galata nhtımımn 

liman müdürlüğü önüne uzanan kısmına 
kadar ""l' tarafı hmcahmc doldurmuş. 

lardı. Denizde her kanş bac:mda bir olta 
sallanıyor, ve her an bu oltalardan diir· 

dü beşi ucunda kocaman birer balık sal
lanarak sudan çekiliyordu. 

Rıhtım --·:unda. iskele ilzerinde top

lananlardan ba5ka. denizde bir sfirü ka

yık da bu işle meşguldüler. 

Yüzlerce insan, durmadan dinlenm('. 

den palamut yakalamakla meşguldüler. 

Amatörler. yakaladıkları balıklan. yan -

lannda getirdikleri sepetlere, ça\alyelere 
dolduruyorlardı. Fakat bazı açık gözler. 

aralarında şirketler kunntişlar, her balık 

yakalanır yakalanmaz, satış işiyle uğra. 
şan ikinci bir arkadaşa geçiriyor, o da 

hayvanı canlı canlı iskelede dolaştıra

rak satıyordu. Bu satışlarda fıat. 5 ku-

ruş olarak tesbit edilmic:ti. Küçükler: 

- Ses ktinişa canlı canlı palamut 

çifti iki çeyrek diye avaz avaz bağınyor

lardı. Çok geçmeden bir müşteri çıkıyor. 
ellerindeki malı alıyor. çocuk bu 5efer 

de koşup ortağından yeni mal altp onu 

satryordu. 

Galatanın T/aliç cihetinde balık 
av uyanlar 

Ona. yanında başka bir adam cevaJ' 1 
\'et'dİ: 

- Niçin böyle söylüyorsun baba, köp 

rünün bir de öbür tarafına geç de bak. 

Orada da başka balık tutuyorlar. Filha
kika palamut birçok balıklan kaçırdı a

ma. )ine de hiç başka balık kalmadı 

dentmez! •• 

"Köprünün öbilr tarafı., sözleri aklı-

mı blşıma getirdi. Demindenberi bura. 

ya r.aplanıp kalmıştım. Hemen Kadıköy 
iskelsinden ayrılıp, Haliç cihetine geç -

tim. Meğer. buranın \'a.ziyeti daha ente· 
resarunış. Sahil baştanbaşa kayıklarla 

dolduğu gibi, motörler, mavnalar, duba-

lann üzeri tıklım tıklım balıkçılar tara

fından istifade edilmişti. 

Balıkçı deyince. bunların hepsini pro

fesyonel bal_.:,, samnaym, bu taraf ta da 

Kadıköy iskelesi ve rıhtım cihetinde ol-
Burada se);rciler arsına sokuldum. 

lntiyar bir adani: 

- Yazık oldu. Şu palamut akını yU- LulıQatnômei 16f'i~ 
zünden ba~ka balık knlmadı. HrnzJr TflftJC ~ı;"aa .,. MO.r'TAlıCL • 

,, KllUMATYI ~llUlll'I ~t 
mahlılklar. diger balıklann köküne darı 1 -~"'"'"""' &.a. .,._ 
ektiler. deyip duruyordu. · -

Film u .yrtlmtk .. Fiatl01 ... 
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duğu gibi birçok amatörler bulunuyor
du. Hele motörcülerdcn, mavnacılardan, 
daha doğrusu işi bu sahilde olanlardan 
eline bir olta alıp da, balık tutmıyan 

yoktu. Yalnız aradaki fark, bu cihette de 

pıilamut yerine "çinakop" yani lGferin 

küçüğü bulunmasmdaydı. 

Ve burada balık satışı biraz daha ses. 
siz, biraz daha tabii bir şekilde yapılı-

yordu. Eline canlı canlı birer balık alıp, 

halkın arasında avazı çıktığı kadar ba· 

ğırarak malını sa.tmıya çalışan açıkgöz

ler yoktu. l tiyen balıkçılardan birinin 

yanına sokulu}ı>r, tanesi yüz paradan 

bir miktar çinakop alıp yoluna devam e

diyordu. 

Yaşlıca bir balıkçı ile konuştum, bir 
taraftan oltası ile mesgul olurken, bir ta

raftan da bana şu tafsilAtı verdi: 

- Kaç senedir böyle bir akın görme

mi5tik. Sirndiki manzara bir §eY değil, 

sab:ıhleyin gelmiş olsaydınız, şaşkınlık

tan atrzınız açık kalırdı. Burada millet 

elle balık tuttu. Hay\'anlar öyle üşüşmüş 

terdi ki, denize elini daldırmak bir ba. 

hk tutmak için k!Hi geliyordu. lki gün

dür az çok mallara müşteri bulunuyor 

anla, daha bir müddet ayni oolluk de-

'9'3m ederse, artık malı bedava da ver- I 
sek kimse almaz. Onun için, bana sorar- f 
sanız bu bolluk artık bitmelidir. Bu he- I 
pimiıin selameti olacaktır. 

ihtiyar adamdan sonra, daha bes on 

kişi ile konu~tuk, profesyonel balıkçılar 

hep ayni şekilde düsfinüyorlardı. Fakat 

birkaç gündür, geçimini bu yüzden te

min eden açıkgözler, }'ağmur duasına çr· 

kar gibi balık duası ediyor, bolluğun 

bitmeden, tükenmeden devam edip git • 

mesini istiyorlardı. 
• 

Ben balığı çok se\·en bir adam oldu-

ğıun halde, bu kadar balık bolluğu dci-
rusu beni bile tiksindirdi. Doğrusunu is

terseniz, ben de balıkçıların fikrindeyim. 

Her şeyin fazlası fazla oluyor! ... 

HABERCt 

PutW.. . 

Köpriinföı saımda ııe solunda balık avı 
ile meşgul olanlar 

iaci/i dit10C fti: 
__....._.. - awwwa ._, 1' 

Mehmetçik 
siperin Dçlnde 

neyD aırayoırdu ? 
U MU!ll harpte, İngiliz ordu u 

KUtulAmmarc·de bir kaç defa 
ycnllnıJş, Mehmctçlklcrln dualı ısUn· 
gUsü, düşman göğü lcrin<lc kanlı iz• 
lor ve eserler bırakmıştı. 

İngiliz erkAru harbiyesi, ordunun 
bozgunluğu karşısuıda ne 7apaca• 
ğmı şa'ırmış, feci bir 'azlycte düş• 
muştu. Bu elim mağlfıblyct kaı·şısm
dıı, tngllu gunıru, tngllJz azameti 
fena halde kırılmıştı. 
Düşman ordusu muhasara altına 

alınmıştı. Türk askeri düşmana ne• 
fes aldırmıyordu. 

lnglllz ordusunun başında general 
Ta\"Zent \"ardı. Mağlfıblyct, ricat, as· 
kerlerlnln enerJllerlnl kaybetmesi 
kmnandanı harap etmişti. Ne yaııa
ca~rıru şaşırmış, Aciz ,.c zavallı, hü
cumlar yaptırıyor, faydasız hunıç 
bareketlcrinde bulunuyordu. 

İngiliz crkAruharblycsl, Tancnt 
ordusunu kurtarmak lçJn iki defa 
ordu teşkil etti, ona yardımcı yolladı, 
takat iki ordu da TUrk a<:kerlnc, 
Türk bucuınuna da7anamadı. Rlcat 
etti ve k~tı. 

Dunun llzerlne llçilncü bir ordu <la· 
ha teşkil etiler. Ve 1016 yılının :S 
nisan ımhalıı Türk ordusuna ani bir 
baskın yapma~a karar verdiler. 

Türk ordusu, Tilrk kumanda he· 
yeti tngllizlcrln bUcum kararını. ya
pacağı ani taarruzu sekiz saat en el 
haber almıştı. Bunun için, yan ateşi· 
ne maruz kalan (l<'elAhlye) birinci 
mllı1afaa hattı boşaltıldı. numn kll\'• 

, ·etler lldncl müdafaa hattına tekli· 
dl. Birinci hatlara yalnız kırk dUr
<lUncll alaydan iki bölük bombacı bı· 
rakıldı. 

lnı;llizlor, gUno.5 doğmadan, bir 
kaç bini geçen top mcrınlsl attıktan 
sonra hllcnma geçtiler. Bfrlncl hat
ta bulunan bombncılar gllzel bir mil 
clafaa yaptılar. Mevcut bombalarlle 
mukabelede bulundular. Düşntanı e
peyce meşgul ettiler. •lhayet ellerin 
de birer bombadan ba.,ka bir şey 
kalmadı. 

Son bombalarını fırlattılar. Sonra 
mlitevekkU ve milt~"·azl, ,.azıfelerlnJ 
başarmış olmanınm zc\'ldle, alayla· 
nna ulaşmak üzere, geriye dönerken 
4 ı llncU alaydan Ankaralı Halli, strıc 
rln l~inde yere eğildi, bir şey arama 
ğa başladı. 

Arkadaşları: 

-Hlşst .. Çekil! .. Çabuk ol .• Gel! 
ghllyonız diye seslendllet. 

nam cevap vermedi. Ara.,tınna
smda devam etti. Kurşunlar nzıldı
yor, toplar gftrlüyor, tehllke yakla-
şıyordu.. Fakat HalJl top gtirle· 
meslne, knn,tınlarm vuır \'IZJr başı
nm llsttinc'len geçmesine ehemmJret 
blle vermiyordu. O, mlltemadlyen 
siperin lclnde bir ı,eyler anyordn. 

Arkadaşları tekrar seslendller: 
- Heyy!.. HaUlll!.. Saıtı:r mı ol· 

dun? •• DUşman nerede ise karşımıza 
JIUscyfn Rllı:"ttl Tn,.,an 

( Lillf en sayfayı ceviriniz) 

. c.ıır ... 



Filistinde 
hadiseler 

Bir yahudl otobilsU 
taarruza uğradı 

Kudüs; 6 (A. A.) - Ttlavivden 
Kudüse gitmekte olan bir yahuai oto

b:isü taarruza uğramıftrr. Bir yahudi 
polisi ağır ıurcttc yaralanmıJtır. Ku
düs varoşlarmdan birinde bir yabudi 
amele telef olmu§tur. 
iyonistlerin teşebbüsü 

Londra; S (A. A.) - Röytcr ajan 
rrun öğrenclicine ;göre cihan siyoniıt 
cşkilStı :miistemlelrit nezareti nezdinde 

tqebbüate !bulunarak dünkü beyaz ki 
lapta beyan edilmiJ veçhile, yahudilc 

rin Filistine muhaceretlerine aid siyasi 
seviyenin ilgaaıru ve yahudi mıihaccre 

tinin mCırileketin iktisadi imtiu& kabili 
yetine göre tesis edilmesini talep etmiş 
tir. 

Numan Menemenci 
oğlu Aokaraya gitti 

Kendisine gc~enlcıtie Cerrahpaşa 

hastancainde ameliyat yapıldıktan son
ra, nekahet devrini §Chirimizdc geçiren 
Hariciye Vekaleti Genel Sekreteri N u
man .Mcncmencioğlu ,tamamiyle iyilC!· 
miı ve diln ak§aıriki trenle Ankaraya 
gitmiftir. 

Sirkecide Agırcfendi uddeiinde Bes
ler çikolata fabrikasında işçi Sadık ile 
çırağı Avram birlikte hamur keserler -
kcn çırağın elinde bulunan bıçak Sadı

ğın sol gözüne girmiştir. Gözü çıkan 
Sadık baygın bir halde hastaneye 'kaldı
rılımştır. 

Is kozası 
Yıldadz Teknik OkWcla marangoz 

'Malcsut mektepte çalIJırkcn kurduğu 

fakc!ed-:n düşmüJ, sol bacağı lanlmıf, 

Ccm:lıpa~a hastMteainc kaldmlmııtır. 

Denizden bir ceset 
çıktı 

Bu sabah Haliçte bir erkek cesedi ~k
nuştır. Uzcrinöe hüvjyctini isbata ya· 
rayacak bir vt-Gika yolctur. Ceset mor
ga kıldmlmiıtır • 

Otomobil altında 
kalan talebe 

Şoför Salihacldinin idaresindeki 2631 
numaralı otobomil dün Ortaköyden Be
ıJiktaıa gelirken Deniz Tiearet Mektebi 
önünde, mektepten ~ıkan Necafiye sarp 
mış, tekerlekler altına dilıen talebe 
muhtelif yerlerinden yaralanarak has
taneye kaldrnlmııtır. Şoför SaUUıaddio 
yaka.lanmı§tır. 

rcERDE: 
• Tunceli müddclumuml i Yusuf Han

cı, birinci sınır adliye müfctılşli§ine t:ı... 
yın edilmiştir. 

• Yeni l'npılncak odllye sarayının önü. 
ne rnstlayon blnnlnrdan onunun :istimlaki 
yapılmıştır. 

• Turgutlu da büyük bir istasyon ya. 
pılmaStna !karar verllmfşlir. 

• 'JJclediye F.hrimlzde s:ıbnha lrodnr 
yanan JAmbalann sayılarını eoRaltmayıı 
~nrnr "Vermi.Ştlr. 

• Mısır İş Limited şirketinin tasfiyesine 
bıışlımmıştır. · 

• Maraş vilüycline bnAJı Sucatı~ Tekir, 
Allkn3 a köyJcrile, Sin oba ~h Karasu 
köyü binnlonnın beton olarak yapılması 
kararlaştırılmıştır. tnşıınla Ukbahard J:ınş 
bnacaktır. 

• Tfirkbc - Amedkn nra ındnki tlcaı1 
münasebetleri genişletmek Dzere, gelecek 

y merikayıı bir Tilrk he)'eti gidecektir. 
Heyetle Hariciye ''eklı.lellnden, Cumhuri
yet Mcrru banka ından :milmcssiler hulu 
nacaktır. 

• Bina Jiığımlırrınm umuınt knnıllluıs
:rona balilanması için blr proje hazırlan
mıştır. Bu iş için alınacnk ilcret h:ıl\kın. 
da bir tarlre hazırlanaCJıktır. 

• Türtkoşuna yanlma mQddetl ayın 
onunda rniba3·et bulacaktır. Şimdiye ka. 
dar Türkkuşuna 300 talebe 3-azılmışhr. 

• Huktik talebe.sinden 5 şi kıt olmak 
Ozere 25 kişnik bir kafile ayın on beşin
de Bukrqe gidecektir. Gnıp Bfikreşte Cç 
sfin knlac k, omdan Peşlc3c gidecektir. 

• Elektrik e hna gaıı tarireJerinl tes
hil edecek komisyon ,;clecek h:ırta ropla. 
nııcnk, yeni fiç aylık tarifeyi kıırnrlnşı ırn-
cnkhr. ' 

• Dfin EminDnil mıntaknstnda llc1edlye 
nlznmlarmn aykırı hnreket cderı -40 Jdşl 
cczalaadınlmıştır. Ayrıcn 20 noksan ek
mek, 20 kilo şarap, '"e l2 ldlo tulumba 
tallısı imha cdllmlşllr. 

• Otobfis m lesl cınırındn tetldkatn 
memur edilen mülkiye müretUJlerl işlerini 
bitirmişlerdir. Müfottişler yakında Anka
rnya döneceklerdir. 

• Kfiltilr ba:kanhltl Sivu ~ğrctmcn oku
luna inşaat okula haline koymaya karar 
vermfşlir. Okuldaki taleh ler bnşkıı öğret 
men okullarına taksim edilecel:.tir. 

• Amerikadald Tilrk tlcorct konseyll~
ne bir muavinlik ihdas edilmiştir. 

• Roıla, tc.lgraf Te ıveron gen 1 dire'k
Ukil ·uır, maunen şehrJmfze gelmiştir. 

• Bugün orlodokslorın ha('J su}·a alma 
yortmmdur. Bu münaschelle hac kiliseler 
de fıcılıı.ra ntılaetıkllr. F~l:lden denize nt1-
lırdı. 

• Bu yıl Almanyoy:ı 200 blnparlııkal 

gôndcrllecdtlr. 
• Evvelce ıı liraya dllşcn. daha sonnı 

14 linıdnn muamele gömıel!e ba)layan 
gayri mfib:ıdil honolan dün birdenbire 
19.10 liraya yükselmiştir. 

• Emnhet direktörleri sfhl, emniyet 
memurhırının d:ı. acık )akalı ell>i e s;ly. 
mclerine knrnr -. erilmiştir. Kıırar allıka. 
dnrlarn bildirilmiştir. 

• Cumhuriyet Merker. Jıank:ı.sının his
se enctlcrl dün 09 lirnd:ın muamele gür
ıı:ıilştür. 

• F..snnf ccmi:retleri busün umumi be. 
yet halinde Eminönü. Tln1kcvl salonanda 
toplıınac:aldordır. Toplantıdıı esnaf df~ 
panserl, yardım te kilütı etrarmda konuş 
m:ılar ynpılncak, h saplnr hnkkındn iza
hat verilecektir. 

• Türk borcu 1nhvlllerl diln 18,79 lirn.. 
dlldlccck ha d:wrnn tla buradan Q- ya kadar çıkmı$hr. Parls borsnsınd:ı 279 
kalım, alayımıu lı:anışalrm. frnnıta salllmıştır. 

Halil top gibi gtırJ df: • Vekiller heyeti dOn akşam üzeri Mec-
- Gidiniz siz.. ne.n size fetlşirlm. lis hlnuındn lol\lıınmı.$1ır. Toplantı urun 
- Bizimle nlcln Jt lmi)"Orsun?.. sürmüştür. 
- Sebebi TRr. • Mutb:ı!ı tuzlarının fiyntl:ırındn yüzde 

eyınlş 0 cbcb? 30 nl helinde 1en:ı:llCıl ynpılmışhr. Tuzun 
- Sa", kolurnn gillle uçurdu. Ona kilosu Ankaradu 4 kuruş 93 sıınlinıe, ls

bnlmnclnn nnsıl gelirim? DH,-mana tanbuld:ı 3 kuruş 80 santime .c;:ıtılacaklır. 
mı kal m kolum t.. • trrrı dnlrdt'rlndc şifnlıen yapılan ta. 

\"e omuz başından akan knnlıırla kip talepleri için, dnmg:ı rcsmt 'i'C hnrç 
k:ızıllnşan toprak )'lj:,"lnları lçlntle. :ılının:ımnsına knrnr ,·crilmbtir. 
kopuk kolunu bulmak itin aranJl'o J)ISJ\RO•\: 
ken başının UstUndo bir gtllle pathl- • n~mrıda çılan resmi "Jnformnzione 
<lr, bacııtdnn, hu·nlan<lı. ~lit'dcslntn ılirılomnllrn .. s:ııcte i nr~rctm~ otdnl{ıı 
~·ansı bir tarafa, yarıst ha ka btr tn· bir teblif1dc lloland:ı hfiklıroelinln ltalyn. 
rafa açta. Dlr saniye içinde Halllin mn lJJb<.'şbtıındnki lıü'kümnıntık hnklorı
rcscdlnclcn ortl'dıı hlcbir ŞCJ kalma· nı tanımış olmo<ıı dolııynile memnuniyet 
dı. bcynn etmektedir. 

nadolnnun, ~ üzbJn bilmem katJD • fıecenlrr<lc lı l r otomobil knımsı grçi. 
er yn1-rnsu. crserl bir merminin u- ı-cn lfolanda vclinlıtının kocası pren" 
çur<lnltu tok kolunu düşmana bırak- Bcrnıır<l ılün hnstııhanc<l<'n cıkmış ve bir 
mamnk için, l\:litUl mmnrcdc on ne- ıloktıJrln ht'rnbrr Soco;l ıl~ k ~:ılo~unıı f::lt-
fr ini fşte böylo ,·onll. mi tir. ı 
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inhisarlar lstanbul 
Baş müdürlüğünden: 

,:amaıtı memlahasında sureti ma: _Ja tesis edilmiş olan ince tuı değir. 
men!erinde fennt hır rurette ihzar olunan ve ewclce kilosu "5.25" ıruru, hesa
bıyle 50 kiloluk tuvalı "262,5" kuruşa satılan mutfak tuzunun 1-1·938 tari
hinJı!ll itibaren halk tarafından kolaylrkla tedarikini temin m3ksadiyle kilo
su 3 80 kuruş hesabiyle elli kiloltik çuvalı 190 ı...-uruşa indirilmiştir. 

Çuval bedeli, tuz fıatma dahil old$ndan mUsterilerden aynca çuval be-
deli alınmryaC3ktTr. (8726) 

• el 

Adananın 

kurtuluşu 
Halkevinde toplantı 

yapıldı 
Dün Adanam kurtuluşunun 16 m 

cı yıldönümü münasebetiyle, Toroa 
gençler birliği tarafından Eminönü 

Halkevinde bir toplantı yapılmış, Ada 

nanın pıilstevlilerden kurtuluşunun me 
ud yıldönümli merasimle kutlanml§

tır. 

Merasime İstiklal marşiyle başlan 
:mı§tır . .Bundan sonra, m:It.:adele §Chid 

1crinin aziz hatırnlanna hürmeten bir 

dakika silkut edilmiş. Toruslu gen~ler 
birliği başkam Rahmi Akser~n bir nu
tuk söylemiştir. 

Bundan sonra, mücadele yılların da 
Adanada mühim hizmetler gören Sinan 
"pap" namiyle maruf :zat kürsüye ge 

Jerck mücadele safhatan hakkında ma 

JQmat vermiJ. halkın fedakarlığını. 

gençlerin feragati nefsini, yokluktan 

varlık çıkaran bir milletin yaşamak ve 
vatanı kurtarmak için nelere katlandı 
ğtnt anlatmış. i~alde ironıitccilerin 

Fransızlarla bir olarak Adanalılara kar 
§I yaptıklan rulum ve işkenceleri teba 

ril% cttirmiıtlr. 

Tıp fakUlteai talebelerinden Nihad 
ve Kemal birer nutuk söylcmiıJer, Hay 
darpa a liaeainden Mehmed Gönül bir 
manzume okumuştur. 

Nutuklar bittikten sonra, misafir
lere Adana portakallan ikram edilmiş
tir. 

AhmetBmln aleyhine 
bir dava daha a~ıldı 

lstanbul Cumhuriyet müddeiumumtli
ği, on yedi kanunuevvel gününden iti
baren yirmi dört kanunuevvele kadar 
Tan gazetesinde çıkan bir seri yazılar -
dan dolayı Tan gazetesi aleyhine yeni 
bir dava açrruştır. 

Müddeiumumilik ayın dördünde as -
Uye birinci ceza mahkemesinin Ahmet 
Emin Yalman hakkında verdiği ôuruş
mayı tatil kararını temyiz etmiştir. 

Sokak levhaları 
Emayeden yapılmt§ olan sokak levha

larının hemen yarısının okunamıyacak 

bir hale geldiği görillmücıtür. Ç.ocuklar 
tarafından birer n_!şangtıh ittihaz edile
rek atılan taşlarla parçalanıp bu suretle 

1 
okunamıyacak hale gelen sokak Ievha-

lannm emayeden yapılmayıp Avrupa
da oludu&ru gibi saçtan yapılması düşil-
'i:ıülmelttedir. Bu takdirde beyaz zemin 
üzerine kabartma olan isimler şiyaha 

boyanacaktır. 

M Uşterlyl yaralıyan 
kahveci çırağı 
Beyoğlun:da Rifatın 176 numa· 

ralı kahves.ini tutan Rıfk ıile çırağı Ce
mal ve mü§terilerden Ahmet kahve pa

rası ylizUndcn dövüşmüşlerdir. Çırak 
Cemal, ustasının yediği bir toka ta sinir-

lenmiş, sustalısını çekerek mü~tcri Ah
medin sağ omuzuna, yüzüne ve ellerine 
saplnmı§tır. Ahmedin fcryatlanna po
lisler yetişmiş, yaralı Cerrahpaşa hasta
nesine kaldınlmıştır. 

Ahmetle ustası Rıfkı yakalanmıştır. 

Jkükııeldcn r~ondrn) a hareket elmlşlJr. 

Zıınne<lildi~ine J:Örc Vun Zceltı.nd dün:ra 
ticaretini ı lıUı etmek tıırclcri hakkındaki 
rnporunun lı•tklkl fcin l..ondrnyn davet ı 
cdilm iştir. 
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lngllterenın harici siyaseri 

değişecek mı ? 
Fransa ile müttefik olan bu d~ 

dosUannıı ,.c müllcfiklcrfoc, ynbUI 
lerJne ve düo;mnnfarına karşı vnıf)·etl 
d~ildlr. l\feJO A, İngiltere ile Son-ti 
ynnın münasebeti, İngiltere ıile Jı.ııı;' 
nm tı:ıünnsebcli böyledir. l 

KURUN' da 
lngillereni11 begnclnıllel sluautinde 

deOişikllk olacağı ~eklindeki rivayetleri 
banfirıgıl baı ua:ııınıı mevzu yaparı Allm 
Uı, diyor J.:i: 

"Bir tııraflaa fosiliz: - lıa.lyan milııase
hetlcri .son günlerde yeniden gerptılcşu. 
ıli ve iki memleket arasında .şiddetli bir 
radyo dilello o başlndtlı, diğer wraftoıı 
Jnponynnın Uzak Şarktaki hnrekelleri her 
memleketten ziynde lngillercye zarar ''e
rir bir ccrc1•:ın aldııtı §U gilnlcrde lngille
rc si:ra elini idnrc eden l üksck şahsiyet
lerln mczunl;rct alnrnk Akdeniz sahilleri
ne inmesi, İngiliz Hariciye cihazlarında 
deI;lşikUkler ,Yl\pılması, Ba~vekil Ctıtnbcr. 
Ja~·in: biızat Jlariclye neııı.retl işlcrile 
~rıışmnsı basit bir 1cs.ıdüf c eri olamsa 
gerektir. nu tesadür en hnfif bir tııhlrlc 
lnsili:ı: h:ıricl siyaset cihnuıım yeni baş. 
lan t:ın:ı:imi ımrr.tlnde tefsir olunabilir. 

Hnklknt halde lngiltercnin bugün hnrlcl 
iynscliııc hnklm olan cs:ıSlar nelerdir? 

lnsillerc, Frnnsıı ile dost ve ııın 
olmakla beraber Almanya ile arıı1'51 
hakem rolü oynar gibi görünüyor. 
tnglllero ltal)n ile gerçekten anla 

Uzak S:ırkta serbest bir siya et t 
mı istiyor, yoksa gerek Akdeniıdc 
'nliyfik ôkynnusla knti hır siynset tıı 
fçln s:ıclece silliblnnm:ı. progrnınııt111 

mamlanmnsmı mı bekliyor? Bu lıı ~ 
de~ildir. Yani bugün lnsillercoin l> 
dünya slyaselinin ann hattını hndlscl~r 
nnlamnk kabil olnmıyor. Onun içid1 

b:ısın lilemlndc lnslliz slyoseline dııi~ 
gün birbirini tekzip eden rivayetler ('f 
bulabiliyor ve Jnsiliı hnrict si ıı,et 
fiği makul inhinnlardan değil, sürııtlC"" 
rıbn zıkzııkh hatlard n teşekkül edi) 

Hatay davamızda son vaziyet 
CUMHURI YET' de hulunuror. 1şıe Fransa ile bizim arJıt' 

daki rı.rk: Frnn~:ı)'A karşı samirnl 
Tfirki3•e 'komşU$U Suri;renin bakk•' 
lstikltıle binın l>ncc ve tam olarak I>' , 
masını istemekte de çok snmirnidif• 

Milletler cemiyetinin bu ayın on uedi. 
sinden itibaren toplanmaOa boşlauacak 
olan konseyi, llalau meıclcsl elrllf ında 
vcrdlOimi: prolc.ı;lo muhlırantızı tetkik 
ve mü:akerc cdecel:llr. l'ıınas :Nadi, lla. 
tayda yapılacak inlihaballa takip olnna. 
cak uıulü mahallinde tetkik eden cemiyet 
murahhasluruun, cunlyetc luıklkalle ta. 
ban tabana zıt/ bir rapor verdikle.rlni, vc 
bu ravorun ha:u~lanışında Türk tcldkkilt. 
rinln ntı.ıarı itibare alrnmadıOını söyledik 
ten sonra, Fmnsı;: matbuatının .. llataua 
oiden hr.utt,• Türk noktal na.:arını l;ğretı 
me[je mccbıır dt.iJlldl/,. 11olandal..-l müta. 
lcalarmı J.audedioor vr. diyor ki: 

"Hntny işinde bizimle ilk mwı.hederl 
okdtemlş olan Jo'ransa ile hukuki cepheden 
hiç olınotsa müsavi vııziyctteyb;. Hnklkt 
cepheye gelince bu davada Fransnya üs. 
llln bir Rllik hlbl ol muzu Frnnsn. 
nın da takdir '"c kabul ~tme i lazımdır. 
Türk olnn Hnlny işinde Türkiyenin allıkn.-
'" tabiidir. l~:ısen bu mesele ile hiçbir 
olllu. • hnn n Prcm. nın nmaya n:= 
den foıln 1;{iz snhirıtını Jddlası gariptir.,, 

Cumhuriyet başmuharriri, ya:mna f>OIJ
le devam edluor: 
"Frsnsnnın Jlnlay işinde dürfist olma

yan barc'ketlerl bu devletin bütün Suriye. 
deki "VazlycUn itibardan dilş(lrceck vazı. 
ycllcdlr. Türkiye3e karşı bir tllrlü sami
miyet çehresi göslcnniyen Frnnsa, manda 
terlilUni deruhte eltiAi Surf3•c ile adeta 
bir oyuncak sihl oyıınyabileceiU unnındn 

. ' .· ',, .' .. ~ . ) ' ı/ 

doğrusu istenilirse cenup hududunl 
cenubundoki memleket 'e milleti ilA11 

) ' C knlılr yabnncı :kun·etlcrln clinde ıe 
bif' O)'flncak g&rmek lstcmiyonız. Bu ıb~ 
yakın menfaotlmiz icabı olduğu gibi. 
vazlycllnıi:ı:in bir şeref mecburiyetid1rd 
Biz Türkler Osmıınh lmparatorluğtı11 

a)•nlan memleket ,.e milletlerin " 8 ~ 
mcyandıı Surl3enln !·endi mukadderi~ 
nnıı kendilerinin hakim olacaklarını 

6 bul etmişizdir ve onlnn bu şarılo bU 
larımız b ricindc bırakmışızdır. __/ 

-------------------------------------------- d B kreş polis mil Ut"' 
ne geniş seUihiyet 

verilJi Jı 
Bükrtş, 5 (A. A.) _: BUk~ polis~ 

dürü ve kralın muternetlcrinden g~e 
_, ..CC.hricl 1'-1.aı h•Q~cı oır tıiıl tJf 
müsteşarının haiz olduğu salfJıiyeU 
müşabih saUl.hiyetlcr verilıni~tir. ~ 

Baş, diş, nezle, grip, romatizrrtS 
ve biltlln ağnlanoızı derhal keser. 

lcabmda rUnda 3 ka,e ahnabUlr 
ısım ve markaya dikkat. Taklltlerlnden akınınıt• 

- • • , ~ 6 .. ; 

•SAKARYA sinemasında 

DANIELLE DARRIEUX nUn ,aheser 1 

Suiistimal Davası 
ikinci muvaffakıyet haftasıdır. Bu harikayı görmek için 

bir kaç gününüz daha kaldı. Acele ediniz •• 

Yeni Paramount Jurnal'de MODA (Yeni §apka modelleri). 

BU AKŞAM 

s AR Av sineması 
G A R Y C O O P E R. in 
GEORGES RAFT 

ile beraber çevirdiği EN BOY OK fı1mi 

Deniz Kahramanları 
Fransızca sözlü esern~a 

T-'ccllm ediyor. 

Aık .• Heyccm.. lhtiraalı maceralarla dolu muhtefC'l11 bir eser 

Jla..,·etcn: FOX JURNAL 4iünya havadislerj 



-
a 
D -1\'Je\'Jft Yazan: !Vizamettin Nazi/ 

k YI Basen, Alzze'yl harem dairesinin 
apısına kadar J!Ölürdilltten sonra 

Pantaziy bahçeye çıktı 
1Ctinin Jtı .. a yapan, at koşturan asker- iı::te en ufak bir gecikme, tahammülüm 
tın .. gın .. ıo 

a o, herk . guneşte parlıyan kılıçla- olmadığını bir daha tekrarlıyorum 
turı. b;sltnıae~n sandığı gibi yalnız gu- Şeyh Abdülehad! Burası ne kabile-
UyJtu uylt)'a z 1' llartalardanberi iyi bir niz:in çadıriJır ne de Bardu sarayında 
ğırJaı:nıı ol ttlad~.ğı için kurşun cibi a· uyuıuk bir ihtiyar vardır. Yalnız kendi 
~ltkt.rı, birı:n g~z kapakları }arı kapa- kafanıza göre hareket etmek ve hürri 

1 
Cfi •r11ınc1a ırlerıne karııan uzu kirpik· yetle yaıamak iıtiyo' çöldeki çadınnı-
:rı, teker t ~ korkak bir ıCS.sle, o kılıç· n dönebilirsiniz. Orada adamlannızm 
tn:!isını p t er •eyreder Ye kardeıinin, her emrinizi yapttklannı bilirim. Fak.ıt 

1ııtetı tllert~çalatnıak için kiralayabi· burada babamın devrinde olduğu gibi 
d"l!ıa-beyh tıfetmete çalıtırdı. Ve bu hareket etmenize bir ldaha müsaade 

Çcsıun h Ude bir nhmet olurdu. • edemem. Bu aarayda ben hükmederim. 
taflt\a blr erle tarafına, Tunuıun her ta· Emirlerim her zaman ve istediğim te-
~a•ualar d:; llıli memurlar, hafiyeler, kilde yapılmalıdır. 
a.rın, bunı ıtnıııtı. Hazinesinin altın· İhtiyarın yüzünde en ufak bir çizai 

ka.. atın k 1 . • 
~· 1dilerind cae erıne akıtıyor ve kırruldanmadı. Gözlerini de dilrtiği yer 

\'abınr •rı en yalnız ıu tek sualin ce- den aytrm-31. Hafif, nefes alır &ibi bir 
- .,._ )'ordu: 

~l'd sesle: 
Ven t1im ntrede?. 

HABER - ;t\Q.m po9ta8I 

,Ş_AKAf 
Beterin beteri 
Erkek ipnden dönmilf. yorgunlufun

dan şikiyet ediyordu. Kansı da yorgun 
du. Dedi lti: 

- Hayat böyle .. Ben de gündüzün 
yemek pipnneğe mecburum. 

Erkek içini çekerek cevap verdi: 
- Ben de piıirdifin feYleri yemefe 

mecburum! .• 

Saınat muhibbi 
Sergi dolayııiyle Parite gitmiıti, 

Luvr müzesini gezeli. bilhusa JOkond 
tablosunu pek befcndi. Dıpn çıkarçrk
maz o civardaki dükkanlardan birine 
girerek o tablonun bir fotoirafmı iıte· 
di ... 

Satıcının sıkarldığı fotoğrafı uzun U• 

zun tetkik ettikten sonra: 
- Pek fena defil, yalnız Joltond'un 

profilden bir kopyası yok mu?. 

ı e Ctlip Md - Hükümdarım .• - dedi - bundan 

'ardllı, ,._ •• enlerden, ne uun kut· b • d • · - .- sonra ana hıd et etmek ıçm se.bep -
h:dcn bir c:; r~zıArlarclın, _hiç kim· bulamayacaksınız. İstediğiniz gibi ha-

t?tdj,e . a amıyor, hiçl•1r ıeyden reket edece~im. Yalnız bu itaa... Tu· g ı sıne de ıo .. 
k ar,h d"· nnan bulamıyordu. • nus veziri kalmak için içimde bir hır.s 
''lrll!J,.t ond.lkleri zaman hava iyice bulunduğuna atf etmeyiniz. Hayır .. 

~iıııtr ı.~ r. Tunııs minarelerinde mUeı-\·o la .,.lkı }' ts Burada vücuduma ihtiyaç olduğunu 
; t tdı M ~ 1 namabına dıvct edi· bildiğim için kalmak istiyorum. Zira 
t tıtı dair;si ~v iyi Hasen, Aizzeyf ha· tehlike büyümektedir. 
tıı •- nın kanısına k"d ••t•· d""k -vnra ba ı· " ar go ur u • 
tard hçcyc çıktı . 

~k llıe~ &&rayının bahçeleı-i o devirde 
ll'raıııu..,,, ~<lu, Fransa kralı Birinci 
" .. q ı·a . 
"oııııcr rısten dört uıta bahçıvan 
°'t •ara;ck bu bahçeleri tetkik ettirmit 

'il h' ını Çeviren röplüklcrde Tunus 
t' ırka ha :ı-
.'· }:'•kat ·/' hçe yaptırmak istemi§· 
l:ıi \'e d ransız hazinesinin züğilrtlil· 
it evam d" 

Hasenin kaştan çatıldı: 

- )'ine h:ıngi tehlikeden bahsede
ceksin. Tehlikel Tehlike! Tehlike! Bu 
sarayda tehlikeden baıka · bir ıcydcn 
bahsedilmez: mi? 

Bu sefer ihtiyar vezir gözlerini yer
den ayırdı ve gencin göz bebeklerine 
bir kartal bakışı ldikerek !lesini yük
seltti: ratın1 bu e ıp !!İden harpler Fransa 

zevkten mahrum etmifltl. _ Barbara• .,.ı.m eeiudeu•batııtedl-
l3crrı:k b" yorum Emirl Artık bu işin sonu yalda 
11 • ır .ı "'•·-. ..ı &cceydi. ı::ıyor. İki gündenberi Cezayir donan-

" ~· .. ~ı.. s 
flla lr1 rcıj,,0~d ' ''1 "~ :ı·0•••u 1'ursouıı1u~ maw'"a m'"nsup bazı gemilerin mütema 

1 n geçti "· u. Gün~!I batah epeJ sa- diyen .sahillerimizde dola~tlklannt El· 

1'~Yc ek ~:h:ıldc Sıcak, tahammül cdi· kalveldcn (1) bildirdiler. Barbarosun 
l~rın dalla .r derecede idi. Büyük ağaç rivayet edildiği gibi Sicilyayı ve Trab-
•an, tl ' t• ~· buıda donmuı ser~lerin lusu değil, fakat ~oğrudan doğruya 
. nobn g 

1 
hareketsizdi. Tunusu zaptetmefe haz:rrlanchğı mu-

to:ı:, l!Öğü a~n Cilmü§ rşığı ile kamaşan hakkaktır. 
~=zlu bir ~ra~ püskürme yıldızla· Mc!ayi Hasen kendini zorlaya zor· 

&ibi b ı ar ından seyreıdiyor- laya bir iki kahkaha attı: 
>'n lıı:tktan l! utlu bulutu görüyordu. 

tılu. ~u ak:?n suların ftnltisı geli-
~ccc .. iıı" §ıttltılar ıu bo"'ucu Afrika 
)ıf ın ne b" b 

't cvıayi li uyük tesellisi idi! 
c h-e hava asen §rrıltrlara kulak vere 
Clt tarhtaYa ağır bir koku ldağıtan çi-

Ctr:ır rı a ~,, s d 
() ıtır dol • ın an ge~'!"ek sarayın 

d 
llda k andı, arka bahçeye geçti. 
ı l' at kat 

h · aıları d mermer havuzlar var-

- Taş çatlasa beni korkutamaya
caksın ! diye bağırdı. Hayır! Beni kor• 
kutam.ayacaksınız. Barbaros buraya 
belki gelir, fakat gelirse kar§lsındaki 

adamın dehşetinden ürkecekitr. Tunus 

bir Fransa kralının, bütün ordusile na· 
ııl mahvolduğunu unutmaımıtır. De
delerimin böyle tehlikelere göğüs ger
mesini bildikleri !·~ar ben de bilirim. bill • tctli! tnc antcll gibi iflcnmiı olan 

1 tiııc akt rrner havuzlar subn bir- - Fransa kralı Luinin ve askerinin 
trd arma ed' 
tar Ctı nıinare ıyor, ~yısız fiskiye- Tunus silahları ile değil çıkan veba 

a 'erinrk boyu yilksclcn sular et- yüzünden 61Up mahvolduklarını, kü-
tiı 1 Veri d lı:ı ·t ll'lUddet yor u. tUphanelerimizdeki tarihlerde okumak 

~~ birde b' ora.da kaldı. Sonra ak· mümkündür Emir hazretleri. Bu aefer, 
k arlan n ırc bir fikir oclmit gibi aynı vebanın bizimle ittifak edip Bar-
vıı 1P Ser· d ... 
iı. llrıde 1 a ımlarla saraya daldı. bar011u mahvemtek iatiyeceğini kimse 
"'lt"· 8Ctdey 
~i litıden atı c varan zenci kölelerin bize temin edemez. Sonra unutınamab 

Göz MKtol'Q - Levb..aıa ilk satı
rındaki barllerl ~J'leJIWz bakayım. 

Hasta - Hangi levha doktor? LeY 
ha var mı? 

ıstanbul radyosu 
e tkincltlnan perpmbe 

18,30 çocuk Uyatrosn (Tiltil 'Ye lılUU ıe 
cc sarayında), 10 Neıihe ·ve arkadaşlın 
ınrafındnn Turk musiki 1, 19,SO :;por mu
snhabel~ri: Eşref Şefik, 1°0,~ BOrsa haber 
lcr:i, 20 Cemal K!tmll ve arkadafları tıra
fında n Türk musikisi , .• halk şarkıl•n· 
20,30 llıın raponı, 20,33 Ömer 'Rıza tara. 
tından arapçn s6ylev, 20,45 Fasıl saı beye 
ti: Okuyucular: Kilçült Safiye, lbtab1ın. 
Ali: Kanun l\Junmmcr, Klarinct Hamdi. 
Tanbur SnlAhnddln, Ut Cevdet I\oıan, Ke· 
man Cevdet, 21,15 Bedriye Tllziin: Şan or
kc5tra rcfakalll~. 21,45 orkestra: 

ı - Glinr.a: Yvan ınısanin n,·ertür. 
2 - Friml: 1ndhın Love Cali 
3 - Gounod: Romeo et Juliette fan

tazl, 
4 - Çnyko,·lski: Reverie lnterrom

J>Ue. 
22,15 nJans haberleri. 22,30 pJAkla so

lolar, opera ve operet parçaları. 22~ son 
haberler \•e erle$İ 41üniin P~mı, 23, son. 
JJ/)KREŞ: 

18 cazhnnd, 20 şarkılar, ~0,25 mandolln 
orkestrası, 21,15 radyo orkestrası, 22,45 
Rumen havaları, 
BUD.APESTE: 

18,30 cazbant, 20, siıın orkestrası, 21 
müzik, 22,05 Bethoven sonatları, 23,30 
Tramvay şirketi orkestrası, 
BERLIN: 

18 köylü havalan, ,.e dans nıüziAi, J9: 
pJ:lkJı hafif mQıJk, 21 cazbant, 23,30 hafif 
müıik, 

tı;_ttçı~ bi .ay~ atlaya uzun bir dehli- drr ki vebaya karşı biz ne kadar dayıa-
~il rıncı katta · ı·1 d d 18 1" R' bit I"! lamd otuzar kollu iki nıklı isek Cczayır ı er e o erece , a ıyodojaneyrodan konser nakli, 

ROMA: 

Qd•ra d anla aydınlanar. küç__ük dayanıklıdırlar. 20,30 radyo orkestrası, 21,30 müıik, 22 
~it aldı. temsil nakli, 

)ıit '*lcallı bir (Devamı var) l'AR$0V.A: 
'· 'l.ı lr-ı' adam, bir ipek •ilte G l tt d 1 20 2 .raıd :r ne göm··ı . ~ (1) BugUn Gulet = ou e e en - varyete, 1 konser, 23,05 küçllk or· 
tı• lılir1 11 ld u rnUş kapağının altın len yer. keslra, 

~~~'U I ~~~rk~~~~~ ------- ------------------------
t~tl:c lti~a~~rdu. Mevlayi Haseni i:Ö· Ev ekon um isi 
hı tUtdlllttc kapadı ve öpüp b:ı!ına 

t s n sonra 
~}' Cdcn· yanı başında duran Sabun llıtlkArı var 1 tı at a 1taı~ rahlenin üstüne bırakarak 
lııtu bUı.: tı, e_lleti~i kavuıturdu, boy

ııı ~erıç h~gözlerıni yere dikti. 
ıq.tlandı: · nıdar ona bakmadan ho

llir h 
' 'I lber v:ır mı? 
' ı-.. ilr efendimiz 

B U SJ<J ·ı~ zeytinyağ boldur. Hm. tl1 Ayrnhkta zcytinyağın toptan kilo
su 30 kuruşa l:itLhlıyor. Salıun yağlan daha ucusdnr. Bö7le oldnp 

halde, sabun f1yaiları pahalıdır •. nakkallarda bir kilo sabun 40-43 kurata 
satılmakta.dır. ı\lleleri pek yakından nlAkadar eden bu mesele hakkında 
tahklkat yaptık ,.e şunları öğrendik: 

0 'Uld • 
' :S Ular mı? 

~~1- u •cf 
t, er aldanmadrklannı sanı-

' l> ~ Cgj b() . 
'" "'crnı· Yle dır de niçin bana ha~ 
"tt ıı... 1Yorsttn, v _ . 
Ct:ı· -...ınınat ·. ~rdeşım hakkında 

1ı:ıı •or- alabilmem için mutlaka 'h "1am - 1• Ç(>t. <lay1 .. .ı azım ? 
L ıt ""'- r •. lUend' . 
ıtaaa·"'lllldık . ımız. Fakat o kadar 
l :ı~11 r ~ ha beki • ller gün birbı.rine o 
~i~ ~ ~in rlcr alıyoruz ki .. Doğru 

t}'i l}'i huolrı:ı dan efendimize bil-
' bo;ı; im .. lı'":'I . 

t>tu, Y<ıl 
an, a:ıh var yok, bu 

Sabun yapan lmalAthanclcrdo. hlr kilo sabunun maliyet fl7ab 18-20 
kurn,tur. Bu şerait altındn. sabun 22-2:> kuruşa satılabfllr, halbuki sa
bun lmal'\tbanelerl en adi sabunut6-27 knro;&n satmaktadırlar. Bir 
sabun fabrikatörü diyor ki: 

- Ne yapalım, cllmi:z:dc ,·aktile puhnlı olarak llldıiJDın se,Unfatlar 
'\ar. Bunlan sartctmeden, sabnnn <lnba ucuza satmak kabU delfldlr. E8kJ 
fiyatın almnn zeytin3 nğlar lılttiktcn son\'&. daha ucusa sabua ~ 

Sabun fal1rikatörU bn iddiafln bnlu11urken, l&bun lflJe al&kailar birçok 

kimseler, fnl>:ikaların elinde eski fi J&tla abnmlf bol mlktal'cla seJUn1alr 
olmadıj;i;m<lım hnhsodlyorlnr. DütUn sn.bun bn&IAthanelerlnde ucuaa satın 
alınmış yeni r·no rnnhsulU olan zeytin yağı '\-ardır. Demek oluyor Jd ortada 
bir sabun ihtlkA.rr mevcuttur. Geçen lcrde makarna ibtlllrmdan da bah
setmiştik, bütün bunlardan çıkan notlce, alle ekonomisini ali.kadar eden 
hlrtok ma.cld<'lcrln pahalı satıhşı<lır. Du maddelerin üzerinde ıetktkler 7ap 
mak surotne, pahalılığı tesblt etmek çok kolnydır. Böyle oldulu halde, ba
yatı ucuzlnştnınak hususunda belediye iktisat midlrllll, neden bu mad-
delerin ucuzlnshrılmasına <'alrsmıvol' ? · 

Ya:an: Kcnaa Çlnlll - Meleba4 Çlnlll 
( ERKEK - KIZ ) 

51 

(Tercame ve lkttbcu haHcı mahfımlur~ 
-Numara 3Z-

Bir gün olmadık bDr şey oldu: 

Hicran bent yatak 
odasına çağırttı 

"Sen kızmışsın, doğru mu? .. dedi. 
Şaşırdım; cevap veremedim 

Vaktimin bUyük bir kramı Hicran~ 
da geçiyordu. Akşamları eb~eriya ah
bapları ve akrabelan gelirdi. Toplanır 
ve oyun oynardrk. Hicranın üzerimdeki 
tahakkümü gUn geçtikçe artıyordu. Be
ni Ferik6yden deitil. içkiden de men
etmi§tl. Hattti tigara içmeme bile kuı
yor ve töyleniyoMu. 

Ona kaf§ı, Leyllya yaptıklarımı ya-
1 

pamıyord\nn. Hicran söylediğini yapan 
bir bc!mdr. Maamafih onun bu tah•k
kütnil, haddi ntlnde yapılmaındı icap 
eden ıeylere .ait bulunduğtt için gücüme 
gitmiyor ve hatta isteğini yerine getir
mekten NiyU'k bir zevk !duyuyordum. 
Zaman ıeçtikçe Hicrana all'§tYordum. 
Onun da hini ayniydi. 

Bir ıUn tamatMn 'lmıdisinin. olaea· 
ğım il.midiyle ve temiı bir hisle bağ
landığını anlıyordum. Böylece aylar 
geçti. 

Blr elin, her gUnlrll gibi, evine git
tlm. Hicran daha yataktan kaThmaımJ· 
tr. Çoeuldarı, benim ıeldiğimi haber 
ftl"diler. O umana .wl.ar hiç vaki ol· 
mıyan bir lıattkettt tıWundu. Beni o
dum• çaftrdı. 

Oc1a4an içeriye eirdilim zaman. onu 
ıtYinlr buldum. 

- Gel beblnn. dedi. 
-N1111ıml 

- E .. İ)ri olmıya ça1~ıyoruz. ıSen.na· 
aikm?. 

- Fena delil. 
Ba1a11t hareketleri .mirli oldutunu 

g&.terirordu. Saçlannı JaıJa1dan arb
sma iliftirdilrten aon.ra yU.rflme bütt. 
Beni daha diklcatli aüzmiye baılach. Bu 
pyri tabii hareketleri içimde bir fÜP
lıe gyaııdrrdı. Acaba kenclialne bir ıey 

mi 90ylemitlerdi. 
- Seni yatak odama çatırdıfıın için 

beni mazur gör, d«li. Sana sormak is
tediğimi ı1pfıda aoramazdım da .. 

- B~dm bir ıey mi öğrenmek ia-
tiyonur.? . 

- Evet .. Hem mühim bir 1ey .. 
- Merak ettim doğrusu. 
- Ben aenden daha çok merale ıcdi-

yorum. Fakat itin hakikatini !ıi:Sylemeni 
rica ederim . 

- Senden ıimdiye kadar bir şey 

sakladım mı? Bildifim bir fCYM! ıtabia
tiyJe c!otru aöyliyec:etım .. 

Ben bunu e8yler:lam o yanıma yak· 
lapnlftt. Saçlarına aUrdUfil baygın. ve 
hafif bir kok~ odanm havumı tama
miyle defiıtinnifti. Sormadığım gö

rilnce: 
- Sualini bekliyorum, dedim. 
- Evet .. Sualimi bekliyorsun! .. Bu-

nun ben de farkındayım •• Bana söyler 
milin Kenan .. Senin için: "'Kı~ır!., di
yorlar. Böyle mi? Bunu kaç nmandır 
ötedenberid-m ititiyordum: fakat, böyle 
bir tefin dofru olaeatma hiç ihtimal 
vermtdiiim için inanmıyordum doiru
m.. Amma dün yakm bir akrabaııdan da 
bunu İ!idince ıUphelendim .. Ne denin 
buna?. 

Hicrandan her fCyİ ifitebileceiimc 
ihtimal verirdim de buna vermezdim. •• 
Ne kadar mUfkül vaziyette kaldıfnnı 

ta-hmin edebilirsiniz .• Cevap veremedim. 
Şqrrdıflmın o da farkına varmqb: 

- Rica ederiın, ~. Söyle!.. 
ldcdi. 

- Hayrr, dedim. .Saklıyacak !bir fCY 
yok ortada .. Sana 9Ö\•ledikleri aı"bi ben 
ktz değilim.. 

Yere baktım. .. 
- O halde? Nesin?. 
MUtee18lr bir ta'nl' takmarak: 
- Ufak bir ameliyata ihtiyaeıın var. 
- O halde hllnıum .. Bu vaziyettey· 

ken nuı1 e.lenmiftin? .. 
-KTlenmittim, ve daha çok ıbu yüz-

den aynldım.. · 

Hicran benim mütcesair oldulumu 
görüice: 

- Bu insanlık, dedi. Hel'fCY olabıilit 
ve gene her şeyi tabii karplamak lbım
dır. Bu hususta aana bir ICY taylemlyeo 
dilim varmaz .. Fakat bundan bana ni
çin evvelce baheetmedin?. 
Başım önümde cevap Tetfdim: 
- Sıkıldım. söyleyemedim.. 
-Niçin ameliyat olmuyonun?. 
- Doktorlar zayıf oldutumu 18re-

rek ameliyatı §lındillk tehlikd INb 
yorlar. Biraz toplanmam 1hmım1J .. 

Hicran bu cevabım brpmcla .. 
çıkarmadı.. Odadan ıdı~nya çdttr. 

Bugünden eonra Hitranm bana a.., 
nasrl bir 'ftziyet alac.afmı ~ tıılfıı 
ladmı. Hiç dcğipnemiıti. Bana ıene fto' 

kisi gibi muamele yapıyor, qnl aJ&ka)7 

g&t nyordu. Bundan, .c>.Ume inandı
Kmı &nlıyordllhL SfSylcdili eti wsi,... 
tim1 tabii brfdamıt oı.caW. öl .... 
onu, N>ylece idare ettim. 

tki sene sonra da baldht me)'da.nl 
'1ktı. O .zaman, kendisiyle, alay ıetmİI 
olmad.1an muibef oldu. AramDda 
ıtrUthif bir lr:H"ga koptu. Hırsla euratı
na wrduğum bir tokadı hazmeC!emedL 
Gidip beni Panplb lı:aı-Uoluna tilril • 
yette bulundu. 

Serkomiaeri ffkiden tanmbm. ~ 
çağırttı, h!Glleyi ılfaber Tm!t. Kadının 

ılklyetÇi oldu~"' &,. .aec,tf1! '"r 
dirdi. Bunun üzerine kendisine aynen 
JU mektubu yuarak randerdtm: 

Hicran, 
8-i «laft~ ipttiıa Çcıls.a-

twlirim. ............. ....... 

Ç&nldi wü ·~ .............. Mticey 
le brıJlaıtırdım.. F.at ...._ .,... 
aüıüııülmeden yapılan ..,ıesldir. Beni 
da'N ..... , o1mm ...... ipa • i~ ol
mıyac:ajmı •nmm .. Böyle bir -naıİylll
ı. ~ ne Mnia, 111 de IMrnim 
aile Mvi,eierimia 11Yf111l .,.mm.x .. 
Seninle bu hu1a1ta aörüfll'lk ........ 
m.k isterim.. Cuma cWi .- lııiıle T .. 
peüatüncle Mni Wdi,..,eiim.. Gel ... .. .. • 1 

meteleJi halledelim. Gelw••ır• Pf'MI' 
olunun. Selamlar .• 

KENAN 
Cuma gününü u.bıraızlı:kla ~edim. 

Saat tam ikide TepeüstUne pttiliıD sa• 
man onu beni bekler vuiyett• buldum. 
Yanınd:ı bir ide arkadatı vardı. Beni 
g5rtince arkada9iyle beraber ,.anana 
gtldl: ' 

- Ne alSyliyecebin? Beni niçin ça· 
ğırdın? dedi. 

- Beni dava edeceğini &&,dulum 
için.. unlar ayrp ıerler delil mi, diye 
cevap ve"1im. • 
Konuımamız bU mevzu ilrerlnde de· 

vam ederken, siyah elbi.eli. llciwrt 
pardesülü, otuz yatlannda ı6rünaı bir 
adamın yavaı yavat yanımma eokuldu
ğunun ve biri dlnlediğtntn fadafta vat• 

dım. Döndüm ve adama: 
_Ne var, ne istiyoraun? 
Diyeceiim amılda onunla Hicr.n 1to

nupya tıafladt: 
_ ftte efendim, bu çocuk, dedi.. Si-
Siyah elbiseli adam. bana bir ıdrm 

daha yaklafarak: 
- Benimle karakola ceJecelninl, d .. 

di. 
- Ne münuebet, sen kimain?. 
- Polis .... 
- HUviyetini röremez nılyim?. 
- BuVUJ"ın .. 

Adam ''Buyurun,, derbn. padelU
sUnft aıym!ı. Ceketinin dttt...ınl ça.. 
dil ve yeleğini yukan bldıranık ~ 
deki polis kemerini ıa.terdL. 

- Peki pielim, ~ 
(Devamı :nr~ 
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Sanatkar her zam.an 
için hür olmalı 

Sanatkaran eserini satın almak daha 
doQru ve verinde bir yardımdır 
HUseyln Cahlt va Se)fett'n Asa ın flklrlerJ 

Hilscyln Cahlt, dc,·Jct hlmnyest 
nin bugünkü sa~ıat scYlyemlzl ytlksol ' 
tlp yükscltemlyecoği hakkındaki su· 
alime keskin \ ' O kat'i bir ce,·ap ver
di: 

- Hayır, ben, dedet himayesinde 
sanatt anlamam. Böyle btr şey ola
maz. 

-Bunu ~anatk.llnn himayesi şek
linde izah edemez misiniz? 

- Devlet snnatkArı ne şeklld,ıı hi
maye edebilir? .. Evvel! mevcut sa
natkQrı ta:rin etmek lAzımdır. Yani 
kim sanntkArdır, kim değildir diye .. 
Sonra sanatkllrlar arasında bir tas
nif zaruridir. lyisinl, kötüsünü ayır
mak için ..• Aksi takdirde önüne ge
len kaleme veya fırçaya sarılır, sa
natkQrım diye ortaya atılır. Bundan 
onu kimse menedemez .• Hani sanat.
kAr? •. SauatkAr nerede ki iyisini kö
tüsünden ayıralım •• Hem bunu kim 
seçecek? .• 

Ve, Bay Hiiseyln Cahlt, bu fl..ldr et 
rafıntla epeyce taledlAt verdi. Sonra, 
hu ıııcvznun bir l>a~kn ceııhcslne geç 
Um. 
-nuı·lıan Toprak ve Lcopold Lerl, 

<le\•lctin sanntkilı·a sipal'işler vermek 
ı;urctilc onu bir ne\·i hlmayo altına 
ıılmış olnhilect•Ainf SÖ)'lcdilor esasen 
hnş,·ckH de l\fecllstckl nutkunda de\' 
Jetin snnat işlerine mUdahalcslnl ih
sas etmişti. Illzcede bu müdahale 
. nnatin )("hine olacaktır. Binaena-
leyh, bu şekil, sıuınti, lçill(le bulun
duğu clc~eı·sizUktcn kurtarama;,; 
nu·: .• 

- Ben buna kani değllfm. Bir 
kere saııatkdra sipariş ,·ermek onu 
himaye etmiş olmak demek değildir. 
Şiparlş her zaman için mümkündür. 
Ben "devlet himayesinde bir aanaU 
anlamam,. derlcen tabii bu şekll kas 
detmedim. Mevzuubahs olan sanatın 
devletleşmesi, ltalyada yapıldığı gi
bi tcşkflt'ıtlaştırılmasıdır ki bu da 
her clhetçe sanatın devİet kontro 
lüne girmesi demektir. 

Burada sözUnU kestim: 
- Sanat devlet tarafından muay• 

7en maksatlara scvkolunabilir mJ 
sizce? •• 

- Tamam, ben de onu söyllyece
ğim.Sanatkdr her zaman için hUr ve 
serbest olmalıdır. Aksi takdirde ken 
dlslnden beklenileni veremez. Nite
kim ltalyadakf teşkllft.tın da, ben, 
iyi neticeler VPreceğine asla kant de
ğilim. Nihayet, devlet. sanatkft.ra 
Elparlşler vereblltr, onu yetiştirmek 
için akademiler, konservatu,·nrlar 
açar; fakat bunlar saııatkfırm mut
laka fyl eserler vermesini intaç ede
cek devlet mlldahalelerl şeklinde 
anlaşılmamalıdır. TabJt sanntkdrın 
himayesi demek de bu değildir. 

- Devlet, rahat tahşınak inıkllm· 
nr temin ettiJ:,'1 tıık<llrclc eserin \'tlsıf
lan ytikseıccek nıldir? Ynnt bizde 
noksan olan de\•let hJmaJ'esl midir? 

- ŞUpheslz hayır. Zaten ben dev
letin rahat çalışma imkAnlnrınr na
sıl temin edebileceğini tayin edemi
yorum. Dunu temin için yapı
lacak tednkftrhklarla doğrudan doğ 
ruya sanatkt\rın eserini satın almak 
herhalde onun daha lehine bir hare· 
kettir. 

Noksan olanın devlet himayesi o
lup olmadığı meselesine gelince: 
bana kalırsa, ı;anntkAr, eserini her 
zaman verebilir. lyl eser yoksa, bu, 
herhalde sanatin htmaycslzllğlnden 1 
mUtevellit değildir. 
Hatırıma geldi. Hakkı tclfffn kn-

bnlU hakkınllıtkl clUşiinC'clertnl dö 
öğrenmek istc(llın. 

- Ben, dedi, hakkı teıırın tanm
maslle aanatk!rın ne şekllde hlma-

ye edilmiş olacağını anlaya~ıyo-
rum. 

- Efendim, hakkı tellfln tanınma 
sı sanatkAn kcndinJ ,·cnncğc sc\·kc 
decekttr denllf)'or .. 

- BflAkis. Esnsen mahdut olan 
değerlf tercUmoler de ynpılnmaz ve 
!iki r hayatımız kapannnş. baltalan
mış olur. 

• c: • 

"Seyfeddin Asal,. a 
göre ... 

Seyfeddin Asnl, 
konscı·,·nttı\'81' • 

da, mutad ke -
nıan clcrslnl ,·c· 
rlyordu. Dersini 
yanın bırnkmak 

nezaketini göster 
<lf. Zlyarctlmln 
scbeblnJ izah et
tim. 
- Size, muayyen 
bir nizam daire 
sinde söylemek i
çin düşllndtlğllm 

sistemli hrnıaye şeklfnf ve umduğum 
neticelerini anlatayım: tablt sözle
rim, kendi branşıma alt olacaktır. 

Memlekette iyi musiki eseri elde 
edebilmek için her şeyden evvel lyt 
musiki adamı yetlştlrmek icap eder. 
Bunun için yapılacak şey sfmfonlk 
orkestralar, operalar kurmak değil, 
sadece konservatuvarlar açmaktır. 
Bunlar, memleketimizin belli başlı 
şehirlerinde biran ev.el açılmalıdır 
ki, oralarda sivrilet'Ck elemanlarla 
ve Türk unsurlle slmfonik orkestra
lar, operalar, baletler yapılabilsin .. 
Elimizde eleman olmadan opera ve 
orkestra yaparsn.k bunları yabancı
larla teşkil etmek mecburiyetinde 
kall\_CJli;ız. 

'Meaell, latanbul kon.eervatuvan 
on, on beş scnedcn'beri çalıştığı hal
de ancak bir tek orkestraya malik 
olabilmiştir. llQlen Anliarada devlet 
konservatuvarı, Jstanbulda belediye 
konservatuvarı var. Bunların en gen 
el geçen sene Hursada açtırdığıruız
dır. 

lmdl, konservatuvarlar bollaşınca 
yetişecek elemanlara mahreç olmak 
Uzere slmfonik orkestralar tesis olu
nur. BugUnkU halde hiçbir vatandaş 
çocuğunu müzisyen olarak yetiştir
mez. Halbuki mahreç oluuca, zikret
tiğim yerlerden yetişecek olanlar hi· 
maye göreceklerinden rağbet ve de
ğer artar. Ancak musiki mektepleri· 
le söylediğim orkestralar tcşekkill et 
tikten sonradır ki musikimiz ama
törlükten çıkıp profesyonelliğe ge
Çf>~cktlr. Bu şekilde himaye gören 
aanatkAr, elbette çok daha iyi inki
şaf edecek. 

Bana ı.-.ırrsa, mllzlktekl kısrrlığı
mız mahreçslzllktendlr. Devlet hi
mayesi tasarladığım şekilde tewer
kü; eder etmez, kısa bir zamanda bi
rinci derecede elemanlar ve değerli 
eserler meydana çıkacaktır. Esasen 
bu kabil mahreçler "toplayıcr,.dır
lar. Müzisyen, ressam, dekoratör, 
muharrir kolayca bir operet mUesse
sesl etrafına toplanabilirler. Mesele 
evvelA sanatkArr yetiştirmek ve ar
kasından ona bir "mahreç,. bulmn.k
tır. 

Bakınız, Almanyada propn.ganda 
nezaretinin gayet faal bir mUzlk ko
lu vardrr. Bunun dn başlıca vazifesi 
memleketteki sanatkArları, musiki 
topluluklarını (orkestra, opera ve
saire gibi), evet, bunları hariç mem
lelcetlerde tanıtmaktır. Propaganda 
nezareti artistlere ecnebi memleket
lerde angajmanlar bulur. Konser
ler verdirir. Alacakları kritiklere 
göre daha yUksclc ,.o bllyilk musiki 
merkezlerine gönderir. Du teşkfl(lt 
Myeslnde musiki ehemmiyetini es
ki Viyananın clfnden yn,·aş yavaş 
Berlln almaktadır. 

Sonra şunu dn lltwe ediniz ki dev
let yarclımr snnntkftrı fazla tazyik 
etmemeli. kontrol veya s~vkctmek 
gibi ka:ı."ltlnra tabi kılmamalıdır. E
snııen hu, musikide gayet gliç bir 
şey olduktan başka onun muhtaç 
olduğu serbestiyi de tahdit etmek 
demektir. 

Keneli kendine çalı~mrn.k lmkfinmı 
tıul:>n hlr snırntlcdr, devlet himaye
si nltmrla elbette nn iyi rserlnf \'ere
cektir. Jhısynda otuz bin nllfuslıı bir 
şehirde hile rle,·let himayesinde sim 
fonlk orkestra ''ardır. 

Seyfeddin As:-.ıa tesck..ii.Ur ettfm. 
Zahir Sula Güvem 
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Kızile seyahat eden bir adam Röportajlar 
~------=---B:let param 

yo~< derken 
Rırk yamah yeleği 
cebinden 331 lira 

çıktı! 

"Üzüm,, ve "Aşk,, 
d·yarı: Manisa ••• 

Ceyhan (Hususi) - Siirt \ilayetinin 
Şin<ın kazasına bağlı Hasran kö)iinden 
olduğunu söyliyen elli yaşlarında Isa a. 
dında beli bükülmüş, ayağı topalca bir 
dam, beraberinde 15 yaşınd::ıki kızı Fat. 
ma olduğu halde Adanacfan trene bilet· 
siz binmiş ve yolda kendisinden bilet so. 
rulunca parası olmadığı cc\'ahını vermiş. 

tir. Diğer yolcular. bu baba kızın haline 
acımışlar, aralarında bilet p.."Uasm1 toph. 
yarak memurlara \·ennişlerdir. Tren me. 
murlan, Ceyhana gelince bu fakir adam 

Bugün ne tnraftan bakarsanız bakın•'
Manisa bam başka bir çehre gösteılt 

la kızma beldeiyeden yardım temin etmek 
için kendilerini polise Yermişle.'"Ciir, polis 
dairesinde vaziyeti şüpheli görülen lsanın 
üzeri aranınca 40 yamalı yeleğinin ce
binden tam 331 lira çıkmıştır. 

tsa memleketinde evini satbğını. Çu.. 
kurovada bir seyahat yaptıktan sonra 
memleketine dönmekte olduğunu söyle. 
miştir. Keyfiyet memleketin \rı sorul
muştur. Paralan emaneten maliyeye ya 
tmtmıştır. 

Ehli hayvan 
servetimiz 

Konvada on senede 
618 hin baş nrttı 

• Konya, (Hususi) -r- Ç:Ok eski çağlar. 
danberi ehli hayvanatın yatağı olan Koy 
yada son savaşlar yüzünden hayvanat 
çok azaldr. Yeni rejim, her işte olduğu 
gibi hayvancılığa da ehemmiyet verdi 
ve millt servetimizin bu cihetten de art.. 
maSina sebep oldu. 

Konyada birka_c senedenberi__d~ 
eden müthiş kui"akhklann hayvanat üze 
rinde yaptığı tahribata rağmen 927 ~
ne3inden 937 senesine kadar on ~ne zar 
fmda \ilayet huduttan dahilinde muhle. 
lif ehli hayvanatta 618591 baş artış var. 
drr. 

" 927 senesinde \'il~·etimizde 221263(' 
hayvan mevcutken 937 sayımmda bu 
rakam 2.831.221 e çıkmıştır. Bilhas..c;a bu 
artış 926 yıh ile 937 yılında mühim fark 

tar göstennektedir. A~ağıda da görülece. 
ği veçhile 936 yılında hayvan..ıt mcvcu. 
du 2.400.152 fazlalıkla 2.&14.221 adede 
çıkmıştrr. Bu yek~nlara ya!:ı itibariule 
vergive t:\bi olmıvan elli hin havvan da
hil değildir. Şu hale nazaran \'İhiyetimiz 
de üç milyona yakın ehli hayvan var. 
dır. 

936 \'e 937 5enelerincie yapılan sayı. 
ma göre hayvan adetlerini cinsleriyle 
aşağıya yazıyorum: 

Cins 
Kovun 
Kılkeçi 

Tiftikkeçi 
Deye 
Mar.da 
Sığır 

At, ı.., rak, iğdiç 
Merkep 
Katır 

YekCın 

936 
Ad!'t 
13?0586 
3m441 
481409 

4869 
13344 

174511 
4~519 

63180 
1293 

2·100152 

937 
Adet 

1587632 
341151 
578826 

5677 
13751 
1~5070 

41296 
6921'1 

1604 
2834221 

E"'ede tutun 
satışları 

ı'.Jmıf a:ım lıer sene yctiştirdili 37 milyon 

İzmir 1 (Hususi muhabirimizden) -
lzmirin kulağv dibinde bulunan Mani
sayı bir senedir görmemiştim. Bir ha· 
tıranın icabı beni tekrar buraya çekti 

Doktor Lütfi Kırdar Manisaya yeni 
vali oldufu sıralal'da kendisile konu
şurken bu vilayetin imarı için ne dü
şündüğlinü sormuştum. 

Bay Kırdar, daha o günlerde tasar
ladığı kalkınma çarelerini izah eder
ken : 

- Muvaffak olacağıo:ıl 
Demişti. 

Muvaffak olacağım .. Bu cümle, insa 
nın nefsine ve ener'iaine beslediği iti· 
madın ifadesidir. Cumhuriyet valisinin 
sözünde de bu ifade okunuyordu. 

Şimdi aradan bir sene ibi müsait 
bir zaman da geçmişti. O halde valinin 
sözü tahakkuk etmiş ve Manisarun çch \ 
resi değişmiş olmalıydı. 
Şu anda Manisadayım. Ve yukarda 

ki tahminlerimde aldanmadığınu ilk 
müşahedelerimden edindiğim intibadan 
anlıyorum. 

Uzüm diyarı hakikaten güzelleşmiş. 

Güzelleştiği kadar zindelcş:niş de. A
deta gürbliz bir genç gibi ayakta duru
yor • 

Artık burada çamurlu ve gölgesiz 
caddeler yok. Onlar yerini asfalta ve 
fidancıklara terketmişler .• 

:: :::: :::=:::::::::::::::::::=: ::::: ::::ıc:s::: :111::1::: 

~i Y u r d u n ı·~ .. . 
ı: : 
U D ı I ek 1 er i ı! q tt 
iı lzmitliier neler ii 
fi l •.) .! il is ıyorhır i n 
.. r 
!! /:milin muke: Jm:asuıa bağlı köu ve ~ 
j! malıulle parti ocuklıırınırı yıllık tupla11- :; 
•:i lıları bllmıc ve halkın lesbil edilen ıii !: 

• y •• 

!! tekleri merkeze oöııduilmişlir. Bu dl· ii 
U leklcrin en baş111da şu vur: . . J~ 
i! Köyluue yakacak odun, şehırlıye ma11 H 
.. • '·ö - - .. $C gac .- muru. :: 
"ti Bu11dıın sonra, istekler şöyle sıralanı· if 
: yor: :: p Jlasta11ede bir doğum evi açılması, n 

:! lütünleriıı /:mitle lşlenınesl, reşme ve ii , " f. kaldırım yapılmcısı, Balalıan suyunun il 
iİ /:mile getirilmesi, orta okulun liseye !i 
ı: lahvill, me:lıehuııın şehir hariciııe rı· !! 
:i karılması, caddelerin aydınlatılması, g 
H kör{ ez dahilindeki ka:alar ve bütün :: 
fi iskelelere ucu.: ücretle nuuıta:am set er!! 
i: Ter yapacak vapurlar lemi11l, okııl Öğ· ii 

Tzmirde tütün satr~!an yeniden hara. ii relmerılerlnin yel.:rıasal: elbise '{Jlymesi, g 
retlenmi~tir. Bnudan evvel Scydiköydl H bo:uk yollarm tamiri, şclıre bol su le· ii 
bazı firmaların adamları tarafından köy- g mini vesaire vesaire... fi 
lünün kandırılmak istendibrini ve tütün :! IJu dileklerin blrr:olJu evvt:lkl sene- H 
fiyatlarının dü§ürülmek istenmesi mm·a- H lerılekl konorelercle ha:ırlııııan rapor· İi 
cehesinde buradaki tütüncülerin bazı di. :: farda :lkredilmiş olduğu halde yeni :: 

1 
:: yıl raporlar111tl<1 tekrar edilmiştir. Bu· i1İ 

!eklerde bulunduklanm yazmıştık. ~! nun .!ebebi de, kongrenin, bu dllekl ,.rin ii 
İnhisarlar umum müdürlüğünden ve. ii tekrar edilmesini faydalı oürmesidir. E! 

rllen maltlmata göre Seydiköyde züram ia \'ııkarıda sayılanların, tesbit edilen i! 
kandrnlmak istenm~i Mdisesini haber fi dilek listesinin ancak ellide birini teşldl H 
al 'nh' "d · h h k te g i: ettiğini &Ö(Jlersem l:mllllnln ne kadar:: an ı ı:;ar ı aresı emen are e e- •• . . 1 d h d x 1 :: t :: r:ol: ıhtı11açlar iç n e ıılun ııuu on aş- :: 
terek kapatı!dığı halde alınmıyan tütün· ;: lır. !! 
leri mübayaa etm'ş ve piyasanın normal :a lzmitifler, lıu rlilrl:lerln bli•ıül: biri! 
\'aziyeti muhafaza etme::.i için birçok yer ~~ l:ısmr l:r.ndi~ine taalluk etme.~/ itlharile i! 
!erde her ~nerlen faz1a tütün almıı;tır. g bıı 1111 için<le he1rdirıulen daha verimli f! 
SeydikiJv tütii.,cülerinin dile!cleri.,~te te. g ralışmalnr hl'kdil!orlar. fi 
mas ettikleri baZT noktalar üzerinde de !L .................................. !~.':}.t.!! ..... ::::ıi: 
icap eden tedbirler almmı~tır. 

.................... . .. .._,._,.._.._ ..... ... 

ı,ilo nefis iiziimlerinden bir kaç k 

Bundan ba:ika, gecenin karanlığı; 
koca ve tarihi şehri yutamıyor; bit 
şelalesi sanki "Sultan dağı., ruo ~ ' 
maçlarından Gedize doğru akıyor 
b• f 
ı .. 
Hele o bir yığın adacığın arası 

gelişi güzel serpilivermiş olan harıeC 
lerin nerelere gizlendiği bir türlü ııl"' 
nemiyor? Bunların yerini güzel 
muntazam yapılı kübik binalar k~P~ 
mış. Koca Sinarpn ölmez escrletı .
artık harabe halinde değildir, billı8dl 
''Muradiye camii, Sinanın azmi ka 
tahkim edilmiş. 

Sağdan soldan, aşağıdan yukart~ 
bakınız; Manisa eskisi ile mün11seb'r 
olmayan başka bir çehre arzediyor, ,r ; 
~:._ _.. !;la 'n ~h ~c.'UI "\;. •• 

Hakikatte en feyyaz topraklara ~ 
lik bulunduğu için senevi vasati h~ 
la mUlhakatile beraber 37 milyon pf 
üzüm, on milyon tütün, 14 milyon t,ıl 

muk ve 8 milyon zeytin veren .,e " 
miktarın yüzde otuz beşini kendi ç~ 
resinden istihsal eden Manisa, bu tl1 , 

bur tarım ve üzüm memleketi, bıl11 

ne kadar muhtaçtı!. • 

Uzüm .. denince bu şirin diyarın ç~ 
eski hususiyetleri hatırlanır. öyle 0 

j1 

jinal hm:usiyetler ki şu anda orı1', 
daha iyi hatırlamak için bulunduğıl1., .. , . 
pencereden ovayı seyrederken. go tıf' 
rim, asmalar arasında rengarenk el 1 
sclerile kolkola gezinen Manisanın t>' 
er kızlannı görüyor gibi oluyor. 

Manisada "iizüm . .,, denilince ar~ 
smdan "'aşk., ı da fısıldamak Uizıttl· 
mutlu böyle bir beldeye •• 

Kastamonfde 
memurlara 

yardım sandığı 
Kastomunu (Hususi) - Şeh · 

memurlara yardım sandrğı adlı bit t dl.' 
kül vücude getirilmek üzeredir. tıeı 
mur, ayda bir liradan on liraya kad3' 
sandığa para brrakacak ve lüzUll1 
cüz'i bir faizle sandıktan istikraz ede 
c.ektir. 

Jzmlrde oir ~tftlllı 
höylilye salalıyo~ 
lzmir, (Hususi) - Evvelc.e /\ 'sıt' 

dukzadelere ait olup Zıraat ba~~ '
devren intikal eden Bulgurca çiftliği~ 
tıhğa çıkarılmıştır. 37000 d...ınüm~ef1 .# 
ret olan bu büyük çiftlik için vılM 
bazı düşünceleri vardır. . ~ 

Çiftliğin, burada oturan yerh .t r.1' 
satılması ve bedelinin uzun vadel1 tfl' 
sitlerle ödenmesi münasip görülrrıM ef 

Esasen burada oturan halk da, dalı" fi 
velce \'ali Fazlı GUlcçe başvurarak bÔ 
bir temennide bulunmuşlardı. " 

Vilayet makamı, alakadar banİ"; 
temas halindedir. Ziraat bankasınrf1· 1' 
kadar köy1illerin müracaatini iyi le~ 
lavacağı ve çiftliği taksitle satacdt 
edilmek redir. 
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1 
\(' orljlnnl bir m ·nr" 

t~lll.!ı-tn: t>ll, J•nrlsln en mc~hm· 
~llılrnıstıı~~. Şlynıınrolll 1ııı arındnn 
,. 1ı:ttı ltt11 • "11'1lın \ c kırıııız.ı ı-cnkll 
~ttlltn .,:;1l<ın<tır. J{ıı mızı renkli 

l<tadır. llarçn bcl<lcn aşağı ı·k 

1 t 

Kürk parçala
rından yapılan 

garnitürler 
Bu sene en ziyade yakalara ehem.. 

miyet veriliyor. Bunlar, ekseriyetle 

kUrkten ve pek geni yapılmaktadır. 

(Zabit yakası) denilen yükeck yaka
lar bu s ne pek makbul değildir. 

Öğleden sonrn:, hatta suvarelerde 

giyilen roplar da, geçen senelere nis
betcn nz dekoltedir. 

Muvare ve kadife kordelfilar moda.. 
sı ~·eniden rağbet buldu. Bazı büyük 

terziler, lı\me kordelCilar da kullanıyor 
lar. 

Fakat, bu sene en çok moda olan 
şey, kürklerden, kUrk parçalarından 

yapJlan gnrnitUrlcrdir. 

Bunlar, bnznn bUyilk ve dewik, şal 
veya pelerin rakalar şeklinde kullanı

lır. Kürklerin en makbulü de Astragan 
dır. 

Yünlü kadife roplara deri ke
merler çok güzel yaraşır. Bazıları çok 

enli yapılır ve parlak bir toka ile süs
lenir. Toknlarm coğu nltın, gUmilş kap 
lnmadır. Yalancı tqlarla müzeyyen o.. 
!anları da vardır. Ka.fkaa, İran ve Şark 
işi tokalar çok modadır. 

Bu kemerlerin bir faydası dnba var 

lır. Eğer manto biraz uzunca i~ be. 
le sıkıca ba~lanan bir kemer, mantoyu 
en aşağı 10 santimetre kısaltır. 

• - • 12' 

' . . .. .... : 
~' . · . ~ 

' ' 

~~ ~).l' l:Olc 
' teşkil gU7.<'l lı-lko btr gömlek.. ~;;o grnm yün l'C '1 dliğmc bUtün hnr- I 

ctnıcktclltr. 

...... 
Kadının en pahah olduğu 

memleket Çindir ! 
cç;ınınoerr kadanuarano ncabaında rrehln cDarrak bıra
karoaır, kaduın oırada lhacnz aBtnına aaanoır ve borç 
ödenmediği taktdllırde fhıaraç mezat satoUor 
Afrikanın bazı yerlerinde ise bir kız alabilmek için 

babaya bir. tütün paketi vermek kafidir 
GCÇcn yıl: Jenevillyede, bir lokantada döndn. D<>ıru murabahaanm d~· 

Sünusi Mehmet adlı bir arap, kansını na gitti. 
arkada~lanndan birine 600 fr.Uik muka- Murabahacı, kendisini güler yQıle ~· 
bilinde s.ıtmıştr, Fakat, kadın arnp de.. Jfunladı. Ve: 
ğil, bir Fransız kadım olduğu için bu sa- - Beyhude zahmet etmişsiniz. Pam· 
tış muamelesini tanımamı§, yeni sahibi ile . nm muhafaza ediniz, kannızı da bana m 
beraber gitmeyi red ve mahkemeye mil- rakınız. Çünkil ben kendisinden çok mem 
racaat etmistir: nunum ... 

- Satılmak istemem. Haberim \'e Dedi Çiftçi, ilk evvel §a~ı. Sonra 
muvafakatim olmadan yapılan bu mua· kendisini topladı: 
melenin hUkUmsUz bırakılmasını rica e. - Yalnız sizin amtnuıla olmaz. Bir. 
derim... kere de ltadımtı fikrini lalım. Bakalım o. 

Demi3ti. Mahkeme, satıcı De ahoYJ buna razı mı, de~il mi?.. • • 
birer sene hapse mahktlm ~tti. Sünusi. Dedi. Murabahacı muvafakat ettL 
mahkemeden çıkarken kendi kendine: • Yere iki hasır ~e. ve kadının gözleri 

- Acaip ~! Ben, kamnı ilk koca- ni bağhyarak hnsırlnrm ortasına bırakmı 
smdan 400 franga satın aldım. O zaman- ya karar verdiler. Kendileri, hasırlardan 
danberi şişmanladı, tabii kıymeti de o birine uıanıp l'8caklardı. Kadın, hangi.. 
nis~tte arttı. 600 frang<'l sattım. Alrr- sinin yanma giderse, onun olacaktı. Tabir 
ken bir şey diyen olmadı. Satınca mah- hangisinin hangi hasırda uzandı~ bil. 
kum ettiler. Bu memleketin kanunlarına miyecekti. 
akıl ermiyor... Kadına haber verdil"r. ltiraz etmedi. 

Diye söyleniyordu. Arabın böyle söy Gözleri bağlandı. ]ki ha5mn ortasm:ı ge 
lcnmekte hakkı vardr. Çünkü rnemleke. tirildi, bırakıldı. Sonra iki adam, sessizce 
tinde kadm, para ile alnırr ve satrlrr... i~eriye girdiler, hasırlardan birine uzan· 

Bir aran knrfımn fiah Pel~foli bir kadın dılnr. Hizmetçi kadm elerini biribime 
Dünyanın en ucuz kadım arap diya. çarptı. 

rmda bulunur. Filistin araplannm, ya- hayır! ... Fakat, Çinin birçok l'erlerinde Erkeklerin her ikisinin de kalpleri 
hudilcrin Tel .. Avivde }'erleştirilmelerine ı yalnız rehin olarak bırakılmıyor, borca vuruyordu. Çünkü ti(tçi de, murabaha:. 
itiraz etmelerinin bacı?ıca sebebi, hayatın mukabil haciz altına da almıyor, borç a da kadını candan seviyordu. 
pahalıla~sı "' kadm fiyatlannm }'Ük- ödenmediği takdirde haraç mezat satıh- Kadın, bir an tereddüt etti. Sonra eı .. 
selmesidir. lerini uzattı, yavaş adımlarla ilerledi, ka 

yormuş ... 
Son zamanlarda, 10 bin franktan aşa. Bir murabahacmm çiftlik sahibi bir pıya doğru gitti, sonra döndü. Sağa, sola 

~ bir zevce satm alabilmenin imkSm mogoldan mühim bir para al?cağı vardı. gitti. Sonra gene kapmm yanma geldi ve 
yoktur. 1927 senesine nisbctJe on defa Çiftçinin koyunlannı, çiftliğini haciz aı. dr~n çıktı. Mongol evlerinde, odaların 
daha fazla... tma aldınnr~tr. Buna· rnl:rmen çiftçi bor- kapılan daima açıktır. Yalnız geceleri 

Arapların hemen hepsi. en fakirleri cunu vermiye yana~ıyordu rnuraba • kapanrr4 

bile herf(ünkü kar.ancından ufak bir kts- hacının sabn tükendi. Borçluya müra- Kadın;·bolkana doi:rru yürüdü. kay .. 
mmt bir tarafa atar, ileride satın alacağı caat etti: boldu. Çiftçi murabahacı, onun tekru 
kadının bc<lelini bu suretle biriktirir. _ Hareketimi mazur görünüz, dedi, dönüp geleceğini düşünüyor. gülü~Uyor .. 

Kad'"I en bnha11 memleket · bekl*..ıı· B tardı. 
1 

•·· §imdiye kadar s:ıbretttm, eytm. or-
Çin hQkQmeti: eski Metleri, ananelerl cıınuzu 6derslniı sanıyordum. Siz ise hiç Beş dakika geçti. Kadm dönmedi. 

kaldırmıya ve a•ril~iye çah§!Yor. aldırmadınız, aldmmyorsunuz. Binaen. Men$l dü5tüler. Hep birden balkona 
Kadınlar, eskisine nisbetle biraz ser- aleyh, hakkımı istimal ettim. Karınızı çıktılar. Balkonda kim cler Y01d:u. Ka.. 

best olmakla beraber gene kocamın & haciz altına aldırdım. Ve emin bir yerde dm kaybolmustu. Nereye gitti~ni. ne 
ridir. Ve bu esaret, 8mril olduğu kadar hıfzı için kendisini alıp götürmiye g~ olduğunu gören de olmamıştı. 
devam eder. elim.... Ned;ln sonra h:ıkd~l~at ~=~ıldı: G&tra~ 

Çinde evleneb'ılmek "1ç'ın mutlaka ,.,..k ı 1 bi rine bağ anan men ı ın a. an e .,., Çiftçi; iki sene cvve gayet güze r • ·r d cd 
zengin olmalıdır. ÇünkQ diln~'8da, kadı. kadınla evlenmisti. Kansını çıldırasıya gören genç kadm, fırsattan 1stı a e e.. 
run en pahnlr oldu~ yer Çindir. seviyordu. Hakkı da vardı, çünkü kadın rek balkona ÇTh-rnrş, ktlendisinki beldiyen 

Z""n"ı·n bı'r ~ "on"o', ...... dı·ği b'ır ka- • 'lel . bir delikanlının atına a ayıp ·açmıstı:. 
""' ,., m ıo. '' """~ cidden güzel ve Çinin yüksek aı enn· 

dınla bir yuva kurabilmek fçin tam 1000 den birine mensuptu. 
lngiliz lirası venniı;ti; diyor ki: Çiftçi sesini çıkaramadı. Çünkü ka-

- Babnst, nazik ve tnbiytli, fakat nun hükmfine itiraz hakkı ,.oktu. Böyle 
çnk hasis, çok para ttmlı bir adamdı._ ilk bir hareket kellesinin uçurulmasına sebep 
evvel 800 lngiliı lirası ttklif ettim. O, olabilirdi. o dakikada borcunu vcrebi-
1200 lira isledi. Nilıaytl 1000 lira vnece lecek parası da yok1u. DQşündQ, dOşQn.. 
i!imi, lmnH da kabrll tlmtzse vazgeçttt.. dil, nihayet: 
1fimi sö\ıledim. Kabul ttti... n k lA ded' Al "tü Fakt ri !i ~ - .re a u, ı. , go r.. , • 

Çinde, bugQnkCl paraya göre kadınla.. ca ederim, hQrmette, iyi muamele et-
nn lnymetl bin, bin beş yüz, fkf bin tn. ek ku tm m te sure e ... 
giliz lirnsı amsmdadır. Bir f ngiliz lirast· 
nm bizim paramızla 620 kurut tuttutu 
dü~ünülQrse az para d~t! ... 

Rehin bırakılan kadınlar 
Kadınların rehin bırakılarak para a. 

lmmasma ihtimal verir misiniz? SUP.hesiz 

" 

Para pe~lnde 
Çiftçi, ertesl gUnU yola dCl~tO. Yakın 

ve uzak şehirlerde bulunan dostlqrına 
müracaat etti, Karnını kurtarmak için 
IA.mn gelen P.'U"3-YI buldu, memk.eletine 

Ucuz al.nan kadınlar 

Kadınların hepsi, Çindeki gibi palıa.. 
h değildir. Mesela Afrikada, Pigmede 
bir k"Iz satın alabilmek için anasına htr 
köpek vermek Mfidir! Baba, bir tüttln 
paketine de razıdır. 

Ginede kadınlar gümüş bir para mu
kabilinde satılır, bu gümü~ eritilerek bir 
madalyon yapılır. gelinin boynuna tah,lır. 

Kongo da, bir mutfak takımı veya on 
kilo demir mukabilinde al mır, satılır. 

Eskj devirlerde kadınlar, esir pazar. 
larmda milzayedeye konulur, en fazla 
para verenin \lzerlnde k~rrdr. Son zaman 
tarda bü ~det·tamami)'.le kalkriU~tır, ı 
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şampİ1Jonluqunti kazanmak •• 
·n~lJU 

ç zor eq, fakat onu mulıaf aza 
kazanmaktan da zor ... 

Küçükken kavgadan, dövüşmekten ödüm kopard1. Fakat 
b11gün sevdiOim kızı kıskandığım için dövüştüm ve .. 

Bu eni dünya şampiyonluğuna kadar 
yü selten dövüşlerimin başlangıcı oldu! 

r.:::::::::c::::ıe-=:::::::::::::ın::::-.::r..:a:.-:::=:::::::::-.:::::::::: ::-.::::- ::ı ::::::::::::::: 
~ u 
:: Yazan·. ·· H .:l.a.· :: .. :: :: ... 
:.!. :: i:.· 
:: E 
ii :~ 
ii ii 
'i :: 
ı. ' :: 
li :; 
il i~ 
lı :: 
~ E 
:ı •• Maks barlarda çalışmıya başladığı zam an gl'celerini böyle geçiriyordu vt 

bütün bunlar koca bir şampiyonluğa mal oldu 

Eski dünya boks şampiyonu Max Be 
eri hangimiz tanımayız! Bir zaman ö 
nüne geleni döven ve sonra birdenbi
re önüne gelenden dayak yemiyc 
başlıyan bu talilısiz boksör, hiç şüp
he yok ki, sef alıatin kurbanı olmuş· 
lıı. Kadınların sevgilisi unvanmı ol. 
dıktaı t•e barlardan dışarı rıkmama
ğa başladıktan sonra, dünya şampi· 
yonluğunu başka ellere kaptırmış o
lan bu genç ve gilzel döliişçü, bir 
lngiliz gazetesine hayatım anlatml§
tır. Ciddm meraklı vt nümunei imli· 
sal bir hatıra olan bu yazıyı sıitımla
rımıza geçirirken, biitıln sporctl kari. 
Zerimize aşağıdaki satırları okumala. 
ıım tavsiye ederiz. l 

:: H 
m \•Ucuduma bakarak bana çatmıyaca. mı sağlı sollu sallıyordum. Dunlnrdan } simi alnuya başlamıştım. 
ğım !arZf!ttiğimden olacak, şişeyi ben al- biri Koribonun kulak t.nuna indi ve Ko- ~ımarıkhk ve ilk mağlubiyet 
dun, dedim. Daha lakrrdımı bitirmemiş· ribo da yere yapı~tı. Daha birinci ravnt- Her maçntlı nakavtla bitiriyordum. 

ğır sıklette benim gibi şanıpb'Ci' 
doğru yürüyen ve tekniğinin ~ 
melliği ile tanınmıs Frankie caııw;;, 
dında meşhur bir boksör .. -ardı· ' Bir k<Jy delikanlısı 

Bundan sekiz sene evvel ~dece ın 

yan bir köy delikanlısı idim. Hayatnnrıı 
1 

1 

tim ki, bir yumruk burnuma, bir yumruk ta nakavt ile kazannu~tım. Fena halde ~ımarmıştım. Artık kendımi 
da gözüme indi. Neye uğradığımı 0 zamanın dünya ~piyonundan daha 
~şırmıştım. Allahtan arkada~lar a - iyi görüyor, bu unvanın adeta ondan alı-
raya gird;.zr, bizi ayırdılar. Bu benim ilk narak bana verilmesini istiyordum. Tam 
ka:gamdı. bu sıradaydı ki, hayatımda ilk · büyük 

Dans s:ılonunun ortasında gülen, alay 
eden çehrelerden müteşekkil bir ring 
peyda olmu)tu. Arkadaşlnrım döğüşme
mi istiyorlardı. Ben korkuyordum. 

Bir aralık doktorun ü ilme saldırdı
ğını gördüm. Kendimi kon.ımasmı 'e 
yumruk vurmasını hiç bilmiyordum. Taş 

atryor gibi bir yumruk savurdum. Elim 
sert bir şeye geldi ve dehşetli aadı. Bir 
de baktım ne göreyim, doktor yerde ya- • 
tıyordu. Arkadaşlarım yaşa diye bağırı
yorlarch. Aradan bir iki dakika geçliği 
ru d ı:torda hiç ir hare et yoktu. He 
pimiz sahici bir doktor bulmak telaşına 
dü~üştük. Neyse. lftfı uıatmıynlım, ço
cuk ancak yirmi dakika sonra kendine 
geldi~ri vakit, Ella benim kolumdaydı. 

dersimi aldım. 'ani .. Tomi Lögran'' dan 
·mükemmel bir dayak yedim. O zamana 
kadar ben bu işte daha pek acemi oldu
ğumu anladım. Beni boksa başlatan El
la olmu~tu. Durdurup dü~ündüren ve ak 
lımı ba§rma toplatan da (kendime gel· 
dikten sonra) Tomi Lögran oldu. O za. 
man bu' işin daha bilmediğim birçok ta. 
rafları ol uğunu ö"' ~m ve bütün gay
retimle çalrşmıya başladım. Gözüm dün· 
ya şampiyonluğundaydı. Lakin ona criş-

..menin zannetmediğim kadar kolay ol -
marmnnı grenmıştJm. 

\faç başma on bin dolar 
O sıralarda bana her maçım için on 

bin dolar \eriyorlardı. Düşünün bir 
köylü çocuğunun bir maçta on bin dolar 

· cerim onunla bir maç imzaladı. 8 

kıllı çahşmıya basladım. Hasın~ 
çetin oldutrunu iyi biliyordum. eıı 
ta, o zamana kadar edindiğim ~ 
si az bile gelecekti. Nihnyet rnaÇ t
geldi. Ringe çıktığım zaman h~>. 
hatta asabi idim. Bütün gayrrrı ~ 
mamak, bu korkunç hasmı fı~ .. k 

tunca nakavt etmek ve kurtu)rwv· 
Ramdlar ~eçiyor. kurnaz hasrı1~ 

vermiyordu. Nihayet bir açık go~t 
s;ağ yumruğumla olanca kuvvetiıı~ 
hiş bir yumruk çaktım. Frankie' ~ 
re dü~üşii hiç hoşuma gitmedi. ) ~ 
hilesiz, temiz bir vumruktıi. Fakat 
kie kendine bir tftrlü J?:elemivordU. 

Yumnillla llk ölClürdUğillll 
en f yi arkadaşımdı ~ 

Profesyonel boksta hasmmıza el' .J 

Boksör o'urken 

Maks köyıindt çiftçi olan babası t.·c 
kard~iylc beraber 

lşte ilk aşkım ve ilk maçnn böyle bi
ribiriyle alfilcadar ve hatıramda pek tatlı 
izler bırakan iki \·akadır. O ringden öy

le bir indim ki, muhakkak İngiltere kra. 
h tahtından o kadar azametle inmemiş· 
tir. 

den geldiği kadar sıkı vurmak ~i 
yetindesiniz. Yoksa senelerdent>e!İ ~ 
te pi~ş olan hasmınızı nakavt 
siniz. Esasen profesyonel boksör ~ 
ettiğiniz yumruklardan hemell j 
yüzde doksanının hızım ve kU~ 
kaybettiren insiyaki hareketler ~.,eJı Mahs IJir fmnçikbolda ralışıyor 

20 ya5ma kadar olan kısım babamın füı 
liforniyadah.; küçük çiftliğinde g~ti. 

Çiftlikte serbest, her türlü düşünceden 
ftri, temiz bir hayat sürdüm. Çocukken 
hiç kavgacı değildim. Hatta bir yerde 
kavga çıkacağım anlayınca artık orada 
durmaz, bir bahan; bulur SIVIşırdım. Kav 
gadan dövüşten pek korkardım. Arasıra 
gazete okurdum. 

Ertesi günü babamın çiftliğinde ku· 
laklan karnıbahara benziyen, burunları 
bir tarafa çarpılmış iki zat beni arıyor. 
d:ı. Es.ki boksörlermis. Bana: "Karibo 
reis .. adında bir kınnızı derili ile dört 
ra~11tlu!t bir maç yapmak için otuz beş 

dolar teklif ediyorlardı. Otuz beş dolar 
mı? Biz fakir insanlardık ve ben beş do
lan bir arada avucumda görmemiştim. 
Teklif pek cazib görünmekle beraber, 
boks bilmediğimi söy!edim. 

- Zarar yok, dediler. Karibo senin 
kadar da bilmiyor. 

Ondan sonra işlerim gayet iyi gitmeyr 
başlamı~tr. Daha yedinci maçımda orga. 

nizatörler cebime· 7500 dolar tıkmışlar· 
dı. 

Muvatfakiyettcn muvaffakiyete 

Adını duyduğum sporcular arasındaki 
kahraman Jak Dempseydi. Onun ha
kiki otd~unun bile farkında değildim. 
Nedense her çocuk gibi onu beğeniyor. 
om tapıyordum. 

11k mac ve korkusu 

Artık muvaffakryetten muvaffakıyete 

k<>suyor, avuç dolusu para kazanıyor

dum. Hele gazetelerin ilk sayfalarında 

ismimi ve resmimi görmek bidaydte pek 
hoşuma gidiyordu. Bol bulduğum para· 

tarla her aklıma geleni yapmı}ıı başla
dım. Aklıma gelenlerin içinde bir hayli 

'fesut ~ünler 
Babam çiftliğinde inek yetiştiriyordu 

O zamanlar benim de en fazla bildiğim 
ve alaka-tar olduğum o işti. 

Biz, köy de1ikan1ılarnın büvük bir c:;~ 
bır5ızhkla beklediğimiz ahırlardan biri
nin Üst katında ayda bir defa nıoı'ar 
danı;lı ça"dı. Hepimiz en yeni esvabl:m. 
mızı giyer orava giderdik. 

O mesud günü bilhassa ben her kes
tcm ziradc bir tehalükle beklerdim. Çün 
kü köyün Ela ndmda güzel bir kızma ft. 

şıl:tım. Hani şiir ya1,abilsern. şimdi otu
rur onun için sahifelere doldurabilirim 
Onun iri m:wi gözleri şimdi bile zihnimi 
lmnalar. 

İlk elaya { 
Bir gün yine ahınn ü~t katında yapı. 

lan dansa gitmi,tim. O gece Ellaya baş. 
ka birisi mu~aııat olmuştu. Bu Oakland
da tıbbiyeye gittiği için aramızda doktor 
dire alay ettij{imiz bir zengin çocuğu i
di ve bir de Ford otomobili vardı. Her
halde otomobilin tesiri olacak ki. kız d.1 
ryna iltifattan geri durmuyordu. 

Bir aralık arkadaşlar. doktorun oto
mobilindeki bir bliyük şişe şarabı aşır-1 
dıtar. Doktor Ellaya ikram etmek üze 
re şarab ş~ini ararıp da bulama)ınca 
gülüşmekte olan arkada~lara çattı. Ne -
den bilmem, yan kıskançlıktan, yan da 

Böylece işi kararlaştırdık. A \'cuma pe. 
§İn olarak sayılan 33 doların sevinci ve 
yapacağım ilk maçın korkusu ile o gece 
gözüme uyku girmedi. 

Ertesi günü Stocktonda yapılan bir • 
çok ma~Jar arasında ben de Koribo ile 
karşılaştım. Olanca hızımla yumrukları-

acaipleri de vardı. O zaman gazeteler 
hakkımda ne yazılar yazdılarsa haki ı . 
dırlar. Gezdim, tozdum, dünyadan heve 

Katnrra ile Maks Bir sahici martan evvel bir filmde döğıişmüşlerdi. Ve bu 
maçta hakem ]ak Dcmpscydi. l'ukarkiresimde sıra sıra diinya şampiyonu olau 

üç büyük boksôrü bir arada gö1üyorsunuz 

Dempscy Mak.çı çalıştırdılı det•irlerde biı 
maçın ravwi arasucda talebe.sine nasihat 

veriyor 

kazanması. Kendi kendime gülüyordum. 
Bu arada kendimi halka da adamakıllı • 
sevdinniştim. Benim maçım daha mü
him maçlardan kalabalık olmıya başla
mıştı. l\!açımın birinde yediğim sıkı bir 
yumruk beni f cna halde sarsmıştı. O ka
dar ki, ringde sarhoş gibi dolaşnuya baş
ladım. Fakat sersemlediğimi belli etme· 
mek de istiyordum. Onun için bir taraf
tan da, sanki mahsus yapryormuşum gi. 
hi smtmara başladım. Halk da gülüp 
beni teşci etmeye başlayınca, işi büsbütür 
roytanlı~ına döktüm. Hıor yumruk ye1

·: 

şimde ~anki fena halde sersemlemiş gibi 
,·apryor. halkı güldürüyordum. Fakı:ıt 

hasmım suratımdaki smtmayı bir yum
rukla yüıiime yapı~tmnak gavretiyle ü • 
ıerime ı;aldrrmca, bir "sayd~tep" yapı
,·or ve yumruktan srvnlıyordum. Artık 
hoksun inceliklerini iyice kavram• tım 
Bu tertip boks seyirci!Min pek ho~un? 
ı.tidivordu. Hac;ımlarnn hu komiklikle -
rimden sinirlenivor, mılar sinirlendikre 
miirlafaalanm ihmal ec1ivorlar ve bcniır 
t,1.,.aıım~rn kol:'l'+:ıl'n•oT'ftu. 

Hayatımın en büyilk felaketi! 

1 
lşte tam bu srratarda idi ki, hayatı

mın en büyük felaketiyle kar§tlaştım. A· 

o yumruğu bütün şiddetiyle yeJ'.11 ~ 
Zavallı Frankienin o anda rı.a5 tı'1 

bulundut:runu bilmiyorum. BeJkı tıt'1 
zenesiz bir vaziyette duruyordu. t~ 
bir an için üzerimde temerkiiZ e ,ı 
dikkati başka bir tarafa kaymıştı·.~ 
c:tl Frankie yediği yumruğun verd~ 
gmlıktan ayılmadı. Onu ringdell at 
ye, beni de mevkuf en karakola gri 
ler. Frankie sabah olmadan öl~; 

Frankie Campbell ring haricı eJllİ' 
.::ğer arkadaşun1ı. Arslan gibi, t eli 

~ Ucvaıııı 12 ili 



1Yevyar7c 
"1&§tır 'B radyo~u, Ncvyork berberle W arcı.•mıda bir şarT·:ı m'üsabakası aç-
~ilğünilz grup miisa lXı'kadcı birinciliği kazanmı§tır. 

'' lklırııca Ka'l!:sırDnDn D'll:lırail'laıro 
Günahım, aşksız 

~aşayamayışımdır!,, 
a .. :Paratoı içe, bir mehluh,unda di11or ki: 

•even bir kocaya düşseydim, ömrU.n o.dukça 
o.ıa sadık ka:acaktı,n 1 

lkfn • K 
et atcriJı /ı?mfnd6 me~hur 

CSotı n....::_ 
lltensıe . "'aıı:>ta Frcderik); Alman 
~dır ,.,:ınden (.Anha1t Zebcrst) in kı

• 'WCUkJ ~ 
lıa lllUh b ~gu pek elemli ve baba., a-
. ı... a betınden mahrum geçmiştir. 1 

""U<;Uk So . 
l'atınd fı, dadısından ba.§kası ta-
~elt a~ &evilıncmiştir. Bahası, bir er-

e\'lat ist· 
~lllezaı ıyordu. Kız çocukları hiç 
)C>rtıu. • Bu sebeble kızmı ihmal edi 

l.. Soti 14 
""- kiizeı ~aaına gelmişti. Boylu, bos-
beırl(ı~ ~ırkız olmu§tu. Bir gün, hiç 
l'a.l' 'tlaıt 1

Yen bir zamanda Rusya sa-
'•t- rında.n 'bir mektup geldi: 

h.....· 4lllı>arat · 
.... q, bü •. orıçe Eliza.bet Petrovna-
~lıltik''YUk keriınenizle beraber ve 

~l a ug11 1°1duğu kadar çabuk Peters -
aı...::.__ e ınen· · · -·ırua ızı rıca ettiklerini sa}'gı-

. llrzcde · 
~re rıın ... ,, 

lloııta :.~~en:ıen hazırlığını gördü bir 
de bir ,. asıyle yola çıktı. Beraberin· 

~- .,aver "'-ş d h' . "llfl • ~ e ızmetçı vardı. 
'ite""'. • Yolda .r:tiderk .. d. 

''\ll&iııı d ~ en mutema ıvcn, 
'in avet eden imparatoriçenin 
~dııı ~,:a~ıyordu. Onun pek titiz bir 
~itnı usunu, hükumeti zorla eltne 
~ • sonr ~y 
'""llt llrens : Oci u olmadığı için ye. 
lıiıı~ord O ıycr) l \'eliaht yaptıgını 
~lllt et-..~· ~u halde Sofi ilk evvel bir 
"Ut' Q• cuıduııe . 

•çe~ı ol~ sı, sonra Rusya imp:ua-
\'ıhrıı acaktı. Bu ne ~anstı ... 

~llta lt gün devam eden yolculuktan 
!!arı~ g~~ilYa vasıı oldular. Hüküm-
~i~ 1 1 karşılandılar. 
~ bı;·,~ok kaba, çok çaplcın, veba
~all'ıtşll_11111d· :rı hir v~~,,da i 1tiyt> 
l°Qrdu.. Vaktıni sefah"tle geç•rı -

~\)l>egj !Ôflek rneralchsıydı. YUzltrce 
~U.Ust d:;dı. Bunları, kıslık sarayda, 
~~ltt.i. ~Sinin ~·~nına yerleştirme~. 

arısı ıtıraz edince yatak 

sinema yıldızı Marlen Di{lriç 

odasına bitigik bir odaya doldurr.ıuş
tu. Karısını ihmal ediyor, haftalarca, 
aylarca yanına uğramıyordu. 

Katerin; vaktini kitap okumakla, 
r.ta binip gezmekle geçiriyordu. İşle, 

bu sıralarda kendisine refakat eden 
Saltikofa gönül verdi. Katerinin ilk 
Aşıkı budur. İmparatoriçe Potemkine 
yaz1ığı bir mektupta: 

"Eğer, diyor. Beni seven, benimle 
meşgul olan bir kocaya düşmüş ols2.y
dım, herhaue bütün kalbimle onu se
vecek, ömrüm oldukça ona sadık kRla
caktım. Şef ahate Hiç meylim yo'<tu. 
Allah buna şahittir. Benim asıl güna
hım sevgisiz yaşıyamayışımdır. Bu
nun bir kabahat olup olmadığını bil
mem ... ,, 

lmparntoriçe Elizabet 1762 de öldü 
ve Rusya tahtını yeğeni Uçüncil Piyc
re bJraktı. 

O sırada Katerln 33 yaşmda)dı. 
lmparatoriçcnin matemini tuttu, ve 
kocasjyle hiç me~gul olmadı. 

1 
Fakat, el altından enhikaJar <;Pvir

mekten de geri kalmadı. Üçüncü PıyE'
rin saltanatı 6 aydan fazla sürmedi. ! 
Saray hallu. hiikCımct ricnli. hatta va
bancı sefirlC'r bu sarhoı:! adamm kahi
livctc::izli<Yini .anlamışlardı. 

Orlofun te<ıviki. snrav muhafız sıla
yının ynrdımiyle Katcrin, 1762 senesi 
h::ıziranın birinci günü hiikumeti ele 1 
aldı. 

Piyer tahttan indhildikten sonra 
col{ ·a .. amadı, ö1r11i. j 

K • ri"'l: ~ r'· tc · · ~., sonr., 1' ·n
disİ"İ s~f ... h tn k"t ·~ dı. Yanında hir
c;ok nedimler bulunduruyor, bunlarla 
beraber içiyor, C'ğleniyordu. Bu hal ö
,IümUne kadar devam etti. Seksen ya
şında öldü. 

HABER - ::c\&arn ~ 
==== === 

H n n dl n ~tc§l n b n ır 
Cef.i1neit <dl~ğüU<dlötr U 

320 · milyon insanın 300 milyonu 
sefalet içinde bul~nuqor . 

9 yaşındaki kızlar doksanhk ihtiyarlarla evlendiriliyor 
Hindialanın merkezi (Kalküte) nin, 

bu (Saraylar beldesi) nin bir tarafı, 
Yunan üslübu binalar, muhteşem Abi
delerle süslenmiş ı.engin ve aydmlık 
bir şehirdir. öte tarafı ise, pis iğrenç 
kokulu, kasvetli karanlık .• 

Bu bilyük yarım adada, dilnyanm 
hemen hemen beşte bir nüfusu yaşar. 
Daha doğrusu sefalet, zaruret içinde 
sürünür. Hakikaten burada, 224 türlü 
lisan konuşan, dört beş tUrlU dine 
hizmet eden 3~ milyon insan vardır. 

AraJarında mtisavattan eser yoktur. 
Birbirlerine düşman gözile bakan bu 
320 milyonluk kütlenin ancak yirmi 
milyonu hayatın zevklerinden, saadet
lerinden, refahından istüade eder ve 
insan gibi yaşar. 

Bu yirmi milyon, zengindir. BU~ük 
saraylarda, köşklerde oturur, altın ve 
gümüş kaplarda yemek yer, elmaslı 
ve billfır kadehlerle içer, fillerle, oto
larla dolaşır; bilhassa seyahate çık

tığı zaman bütün görenleri hayret ve 
gıpta içinde bırakır. 

Bunlardan bazılannm bôrun kanat
larma taktıklan pırlantalar orta bir 
aileyi ömrO oldukça refah içinde yaşat 
mağa kafidir. Bunlann saraylan, 
köşkleri. atlan, arabalan, yüzlerce 
hizmetçileri, milyonlarca gelirleri var
dır. 

Sonra beri tarafta, 300 milyon köy
IU yuvarlak çadıra benziyen küçük 
kutubelerde, toprak ur.erinde aniUr 
silrer. Bu kulübelerin damlan burma 
da1larından yapılmıştır. İçerileri zin
dan ~bi karanhktır. Ne oturacak bir 
san4at~. ne ~e bir masa vardrr. Bakır 
v.,_,,.~ lııir teDcen. blr gUğüın 
ve bir yığın paçavra .• 

Çok defa, çıplak ve sıtmanın tesi
rfle yatan kUçUk bir çocuk bu paçav
ralar üstünde kıvranır, inler .. 
Dokuz yaşmda evlendirilen 

luz'ar 
Hind kadınlan ömürlerinin beşte 

dördtinü bu müteaffin ve karanlık yer
lerde pırinç pişirmekle, toh~ ve çe
kirdek dövmekle geçirirler. DoktiZ, 
on yaşına gelince kocaya verilen bu 
zavallıların pek elim eartıar içinde 
dünyaya getirdikleri yavrucuklar, 
tıpkı sivrisinek yavruları gibi ölür, 
gider ve hazan annelerini de beraber 
sUrUkler götUriir .. 

Uzun müddet Hindistanda seyahat 
eden, tetkiklerde bulunan beynelm:lel 
kadınlar konseyi umumt katibi mat
mazel (T. A. Van Ven), konseye ver- ( 
mek üzere hazırladığı bir raporda şöy
lediyor: 

''Caddeler, sokaklar serseri çocak
larla dolu. Bir Himayeietf al cemiyeti 
bunları toplamaya çalışıyor. Bu yav
rucuklarm arayYp soracak, kendilerıne 
sahip çıkacak kimseleri yoktıır. Ne 
babaları, ne de anneleri beUidr. 

Burada, hayvanlar da insanlula 
beraber yaşıyor. Mukaddes sayılan 

inekler, sokaklarda serbestçe ve başı 

boş doh'iıyorlar. Şayet, yaya kaldın
mına çıkmak isterlerse halk kendileri
ne yol vermek mecburiyetinde kal
)·or. 
Ev er·n dam'arı maymun'arla 

dolu ••• 
Çebor ve Delhi de evlerin damlan, 

sokak kenarlarındaki ağaçların dııl
lnrı mayrnunl:ırla dolu .. Renk renk ka
natı:ı.rım açarak dol~ruı tavus kuş
ları sayılamayacak derecede çok .. 

Hindistanın havası pek fenadır. Bu
rayı, bir cennet gibi tasvir eden mu
harrirlerin söyledikleri hep uydurma 
ve yalan .. 

Bura1a, senenin birkaç ayı ş!ddPtli 
bi kura.ki '< h' ':üm sUrer. Bu mUd
dct zarfında bir şey ekmenin, bir 
şey yetiştirmenin imkanı yoktur. 
Sonra, birdenbire yağmurlar baş!ar. 

Ve Uç ay fasılasız yağar, sanki sıcak 
ve ağır bir su kovalarla dökülUr .• l'a.r-

Beynelm.leı kadınlar 

konseyi umumt 
kl:lb nln raporunda 

neler var? 

teri kar§ısmda Hind feministlerinin 
yapacakları şey pek çoktur. Yukaı ıda 
söylediğim mümtaz kadınlar zümresi 
her türlü fedakarlığı göı.e almıştır. 

Bir taraftan kadınların haklarını is-
tihsale gayret ediyorlar, diğer tanf· 

.,.._...,._.._________ tan da tahsil ve terbiyelerine çahşr. 

Doksanlık ihtiyar ve ... 
t §i e 9 YG§ıtıdaki karısı .• 

tatarda her eey süratle yetişir. Beri 
tarafta duvarlar çatlar, evlerin çatı
lan çöker, elbiseler küflenir, sari has
talıklar - veba, kolera, malarya, di
zanteri \'e emsali - başlar. Günde yüz.. 
lerce binlerce kişiyi öldürür ... 

Bu, sıhhate elverişsiz, fakat aynı 

zamanda harikulade bereketli ve mah
suldar memlekette yaşayan 320 mil-

yon halk birbirlerine yardım, mu:ıv~ 
net edecek, bfribirlerini koruyacak 
yerde, birbirlerile temas etmezler. 

Birbirlerinden ayrı ve dü.~an gibi 
ömUr sürerler. 

Hindli kadınlardan ancak birkac; bi
ni, erkeklerin haiz olduğu hukuktan 
istifaJe etmektedir. Diğerleri esir gi
bidir. 

Zira, Hindistanda rey vermek hak
kı yalnız zenginlere, emlak sahipleri
ne, tahsil ve terbiye görmUe kimselere 
münhasırdır. Bu hakka sahib olan ka 
dınlar ciddetn bahtiyardırlar. 

Hindistanda, kadına ancak son za. 
manlarda ehemmiyet verilmeğe baş
lanmıştır. Kadınlık hareketleri giln
den güne ilerlemektedir. 

(Bombav) da kadmlaT' tarafında.n 

tesis v~ idare olunan b1r hastahane 
vard:r: MUdUrU, doktorlan, cerrah!a
n, hasta bakıcıları hep kadındır. Bun
lar, tahsillerini Londrada yapmışlar
dır. 

Hindli kadınların bu elim vaziyet.-

yorlar. Kadınların erkeklerle mün.svi 
haklara mazhaı iyetini temin için pro· 
paganda yapmaktan da geri kalmı
yorlar. 

Son senelerde, Universitroen diplo
ma alan Hindli kadmlarm adedi ço
ğalmıştır. Mektep ve lise müdürliiğü 
yapan, hocalık ve doktorluk eden ka
dmlann sayıs' binlere varmıştır. Bu 
gün mekteplerde yUz binlerce Hindli 
kızı tahsil görmektedir. 

Siyaset bakımından da kadınların 
m"vkil ehemmiyet peyda etmirıtir; 

belediye ve maarif meclislerinde aza
lık, hatta hakimlik eden kadınlar var 
dır .. ,, 

Hindlilerin ekserisi eski ananelere 
bağlıdrr. Kız çocuklar, yedi sekiz ya~
na gelince ni~antanır ve on iki yaı::•r.ı. 
girince dilğllnleri yapılır. Bu minimi
nilerln kocalan bazan on beş, yirmi 
yı.ı.c::,nda J?enı;ler, bazan 50-60 yaşında. 
ihtivarlardır. 

• 
Kocalannı da kendileri beğenip seç. 

mczler. Bu hak babaya aittir. Kızı se
kiz dokuz yn.şma girdi mi bir damat 
bulur, nişan merasimi yapılır. O gilıı 

küe?tlk yavrucuk tıpkı bir gelin gibi 
sUslenfr, saçlan taranır, kokular sil· 
rUtUr ve llzcrine elmaslı bir taç otur-. 
tulur. Vüzl\ne beyaz bir tül örtülür, 
alayla mabede göttlıi.ilür. İçeri girer .. 
ken ilr.erine c.;l~kler eerpllir. 

Ma.bette ilahfler, dualar okunur, 
nikah yapılır. KUçük gelin, yine aynı 
alayla babasınm eme getirilir. On 
bir yaşına kadar ailesinin yanında ka
lır. 

Dtığlln merasimi gilnlerce Bllrer. 
Damadın evi fenerlerle, kandillerle 
doruuıır, c:algrlar çalar, tUrlU türlü 
oyunlar eğlenceclr tcrtin olunur. Zi· 
yafetler verilir; yenir, içilir. 

Fakat zavallı gelin, biltün bu eğlen· 
celeri görmez, yalnız gürültülerini l§i
tir. Dört duvar içinde kapalıdır. İster 
zengin, ister fakir olsun bir kız koca
ya vardı mı hapse mahkfun olmUf 
d~mcktlr. Kocasmm mUsaadesi olma.
dan dıı;arı çıkamaz.. 

Kocası ölen kadmla.rm hs.li çok f &

cidir. ömUrleri oldukça bir daha ko
caya varamazlar. Varmak isteseler de 

kimse almaz. Zira kocası ölen bir ka-. 
dm uğursuz sayılır. 

Dul kalan kadınlar ya balarmm 
evine dönerler, ömilrleri oldukça ora· 
da kapalı yaşarlar, yahut da aile yu. 
vasından kaçar, umum! evle~ sığınır
lar.. ı 
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Mi ki 
h81ıkı 

Mavs'un 
anlatıyor 

Fllmlerı dünyayı dolaşan Mlki ve arkadaşıa·ra 
bir günde doQuverrnemlşJerdir 

(Loı Anjelos) un sUldyolar mahal 
lealnde, Pelikül caddesinde, etrafı 
duvarla çevrtlmlı bliyilk bir bahçe
nin ortasında beyaz boyalı kUçUk ev
lerden mürekkep bir grup vardır. 
Evlerden bazılarının çatıları cam
dandır. 

Bu duvarların arkasında ancak 
500 ktşt çalışır. Civardaki muazzam 
stüdyolara nlabetle denizde bir dam
la denebilecek derece, az. (ÇUnkU, 
o stüdyolarda çalışanların sayısı, 
binlerden, on binlerden çok fazla
dır!) 

Fakat, bu 500 kişiye binlerce kur 
ıun kalem, tonlarca mürekkep, kilo
metrelerce kAğıt, mllyonlarca icat 
fikri ve gene o kadar tatbik kudreti 
Ulve etmek IA.zımdır. 

Anladınız değil mi? Burası Valt 
Dlzneytn "Btndyoau: Mlcke;y, Mlnle, 
Donald, Uç kUc;Uk domuz yavruıu, 
Uç kurt yavrusu, kurbağa Fllp, vesa
irenin evleridir. Hepsi burada doi
muşlardır. 

Slnema perdelerinde gördllğUmnz 
zaman gUldllğtlmUz mini mini yıldız 
ların; bUyUk ve kllc;Uk hepimizi eğ
Hndlreıı, velev kl muvakkat blr za
man lcln kederlerimizi unutturan 
M!ckey, Mfnle ve arkadaşlarının e
•lnl de görmek, gezmek istemez ml
ılnllT •• 

Haydi, ~yle lae içeri girelim. 
ProJekılyon salonunun yanında 

bllyUk bir aalon daha var: Resaam
lara mahsus .. Burada Valt Dlzne:yln 
en ziyade emnl.Jet ~•J.tl~t aO.ter
dlt( elti tijt c•tıtıYöfa. Hepst de aa-
natlcAr. r.etl sahibi aaamlar. BUtiln 
dünyanın aJkıl}lR.dığı Mlckey, Mlnle, 
Donaldın maceralan bep bunların 
dlmatından, hayalinden tıkıyor. 

Bu Balonun biraz ilerisinde ( mllb 
tedl reaaamlar)ın atölyeleri var. 
Bunların sayısı 100-160 kndar. Hep
si de genç. VaJt Dlzney bunlara me
todunu tallm ediyor, inceliklerini öğ 
retl:yor. Bunlar bir sene staj gö 
rtı:yorlar. Sonra ressamlar sırasına 
seçiyorlar. 

Filmlerin mevzuunu dalma Dlzney 
Yeriyor. Krokiler, ilk evvel kurşun 
kalemle yapıh:yor. Sonra, mnrekkep 
le çlzlll:yor. Yalnız kadınlardan mn
rekkep hususi bir atbl:yeye verlliyor, 
Bu Sellulold par~alar oradan eklen
dirme atölyesine geçiyor. Krokiler, 
renk renk boyanıyor. Ve resimler, 
fotoğrafları alınma:ya hazır bulunu-
7or. Bundan sonra derhal fotoğraf 
Juımına gönderlllyor. Krokilerin, sı 
raalle ve bUyUk bir dikkatle fotoğraf 
ları çeklllyor. Dokuz dakika devam 
eden bir tllm için 15.000 krokinin 
fotoğrafını çekmek lAzımgeJdlğl dll 
eUnUIUrse, sarfolunan emeğin kıyme
ü anlaşılır. 

Fotoğraflar alındıktan sonra fllm 
ler, de dekupaj atölyesine, (senaryö 
7e göre ıahnelerl tertip eden daire), 
daha sonra tetkik dairesine gidiyor; 
lAzımgelen tadlJA.t yapılıyor. · 

Buradan. sessiz filmler kayıt da
tre8lne gönderlllyor. Fotoğraflar, ilk 
evvBl ayrı ayrı kaydolunuyor. Söyle 
7eceklerl aözler işaret ve teablt olu
nuyor. Musiki aahnelcrl tayin edlll-
7or. Ve fotolraflar aealendlrtliyor. 

lete gördUğtlnUz ve canlı zannettl
llniz bu kllçllcilk resimler burada, 
bu kUcUk atölyelerde doğuyor. 

Şimdi, bunJan hayalinden çıka 
ran Valter Dlzneyl dlnllyellm: 

- Dana dalma, Mlkeyl nasıl icat 
ettiğimi soruyorlar. Buna cevap ver
mek zannolunduğu kadar kola:y bir 
iş değildir. Zira, Mlckey bir günde 
doğu vermemiştir. 

Mlckey bir tekAmUldUr. 1923 de 
Kallfornladan geldiğim zaman can
lı rnlmlerl tecrllbe etmek, bunları 
tekAmUl ettirmek fikrine düştüm. 
Dlrkaç arkadaşımla beraber olduk. 
Llıımgel.en sermayeyi koyduk. llk 
ffJml yaptım: .. Harikalar diyarında 
Allı ... Bunda, bUyilk bir mnvaffakl
yet kazanmadık. Fakat ben muannit 
ve azlmkAr bir adamım. Çalışmaktan 
uğra,maktan bıkmam. usanmam. 
Biraz ıebaUA resimleri drğiştlrıllm, 
tadil ~ttfm. 'Razan hepsini yeni baş
tan ~izdim. Nihayet koca kulaklı, u-

V aU Dümy :oe ka1ıra,,,anla11 

ıun burunlu, kUcOk vnoullu, bacak
ları zayıf, ayakları iri bir mahlQk' 
yarattım. Buna llkevvel Jıfartlmer 

'·~~lŞD,...~,4alm: k~ ..... 
şuna gitmedi. DUşUııdUlt v~lckey 
olsun dedik. 

Mlckey bOyUdll. Birçok lıardeşlE>ri 
oldu. Sonra, hUtUn dünyanın sevdiği 
ve kabul ı>tt1c11-1 bnş!rn '"·has dt>ıı-du. 

Mesntmden çok memnunnm .. ,. 
(Valter Dlzney): btıabüttın yeni 

btr tarzda yeni bir mnı daha yap
qı .. :,•U• .ıH41 ... t_, H 

Bu filmin slneiıfafarda ,g-os~etllme 
el sabirsızfrkla bektenlydf: Bunun 
da dlğerlert gibi, belkl de daha ~ok 
ra~bet kazanacağı muhakkak sayılı 
yor. 

Alkazar sineması bu hafta "iki canlı adam., lsmlle y:enl btr heyecan 
filmi gösteriyor. Ralph Dellamy Ye Marina Marshın başrollerlnl denıbte 
ettikleri bu film, "iki yUzlll adam., filmine nazire olarak yapılmıştır. 

I~ kanununun emrolliöi şekillerd&: 
ı ltçl (ç.-lı~r.Ja) cel\'~Ti :!S i~çi üır-riıı~ hır yıl'.ık 7S l..ı.ırııf 
2 f.,çi (\·alışına) cd•eli 1(1() İ'jçi üır-riıır ~,ir y;!);l, ı-iltlı 3'1) kurut 
3 - loçi yoklama ddtrrl S•J ltçi üır-•iııc bir > ıllılı. ıu 1ıur:.ıt 
4 l.,çi he"tp pu~laları defteri lOJ yaprak kjP>"'' •~ ıım!.ıalı 60 kurut 
S ftçi h.-sııp crp defteri j~ te'di7clıl.. S l..uıııt 
6 l1çi ıııuk.ıvc!esl \l.:1' İfÇİ ile).50 tane~i lOJ l..\lrUf 

7 l,çt uıukavelui (talı.un balıııdr·) SO tıınesl 100 &..uru' 
8 ft,;i uııı.:ı7 ı,,,rdrusu 51) t.ı:ıe:>İ !OD kuruJ 
9 - 8.iyül.. buy puv•nta} dcrdri (SJ y .. proıldı "~ ııuıb.ı!ıdır) Jf)J k~ra' 

lO Kanun 1'.ır91~ınd:ı İfÇİ (cep kiUıbı) Lu kitahda it,Vl"rt-n ilı- İJ,ıııin 
., birbirine karşı lıı.aıııaul hak vo ödevlrrl hıra iie yuılrnı~tır. ·ıs lıuru' 
'. .S'afı . Tll k' \:. Öiretqten fuaıi Gü.:üyner'in ( .Arı;ıdolu Türk 

Ş f!r ezı. kıtap drpc.r.;u)Jır. Yeni po~tırne knr,ı.•ıııdl) ;ı,t, y-

daııcı~ hoıoı ada No: 10, 11, ll. Bl·de 1 i pc Jİ~ gön deri le o t.ı f r.1 :ı i p.ır İ1•,·r 1 ~;u 11 d n i: \.T 

Fransızca ~··.'.:·(.;,,mek isliyor. Türkler için yazıl
; mış ve bütün dünya mototlarından muhakkak 
• çok ·~stün. çok kolay bır rnelot: 

• ( Fran~ızcayı çabuk öğretirim) 
11 kıl.ıv~z, 1 lıonU~(~ıı,. o Litup tntfı takım ..-p~r. 1 \~ ,·iltkııwi'li 1t•J i..urıı ... 
·.S'alts '17 ~cr/.'e ,İ. ö_.,..rr-tın<·ıı iu.ıJ ~ül\J)cıın ın ( Au ... Jo'u Tür?..ı 

"ı " - • l.ı.Jt4p ,Jrpo,ulJır. 'ı ,.~, p•1~t1&Pe Klir~1Jl1J-:i.ı ;\~ey-

daiıcılı. haoıad!l Noı!0,11 l'!.llnleli l"·1iu :.;ijrıdaı'.-u Lıtr>< ~ıp.ıri~L·rı l(Önderl!lr 

' 

--- --

~~~' z.. a.~4 
Hoııvutta bir gece 

V - Rober Taylor 
Sinema payitahtında "Tayıor 

avcısı kadınlar klübü ,, 
olduğu~!~~ydunuz ~1!1-" 

l'OIU;, muıznm bir 1 1 
-~ sane inledi: . _ _.... 

bina idi. Burur ha- - Aley~ 
kikaten mühim bir · muhtelif ~ 
sahte adam imalAt· lerden be§incısıne mensup bir kaddl-' 
hanesiydi. Muhte- bir "bizim olacak sm" azası. :eenl : 
lif salonlannda bq çok harap eden bu te§kilAttır. Allab 
ka başka işler görü- ]erine dü§iirmesin. Pestilimi ~ 
len binanın daha Hepsi apaş sınıfından, iri yan ka~; 
kapısında göze .car- Ben nasıl onlara mukavemet edebiJ.İtlll': 
pan büyük für lev- - Aleyhinizde daha kaç kadın ~ 

hada "sus ve ölü leri dinle .. ,, cümle- tı var? •• 
si yazılrnı_sh. - Hepsi ga1ibal63 ... Haıtmnda ol~ 

Bir numaralı salon bu esraren - lardan bir kaçını söyliyeyim. "Taylor _~ 
cümleyi iıah, ediyor: yüzlerce Konofon, Bunlar, nefret ettiğim esmer kadınJaır 
yüzlerce meşhur insanın sesini, sizin sesi cemiyetidir. Bir an evvel ölmemi ist~ 
nizin yerine koyuyor. Mesel~ üzreinde Her ay, be'j altı sui kastleri polis ~ 
beyazla Carozo yazılı bir aletin mikrofo- dan meydana pkanlrr. ''Bizi sev!" Jdatı' 
nuna bir seyler söylerseniz Hoparlör se- de batın sayılır derecede tehlikelidir·'"' 
siniıi Carozonun sesine tahvil ediyor. Sa kir delikanlı", "Seni yiyeceğiz", de~ 
nryorsunuz ki, me§hur ~ dirilmit lardandrr. Diğer bazdan da pmlar: _ ~ 
de salonu çın çm öttürmektedir. bimJzin intikamı", "paylapna komi• ' 

Yine nie!e1A "burun dairesi" bOtQn "keDıikıerimizi kır", 'Jigolomuı" ·(1#, 
meşhur phsiyetlerin burun kaJıplarma tfk)', '(!eYgililerin)', (ya kaJb ya bl~' 
tahsis edilmisti. Asansörle 75 inci katta '(ötQmOn el:M;zdedir) ve daha bir ~ 
ki 100 numaraya çıktık. Bu oda mQnha.. Ben, bu §ef3it aJtl" 
sıran siyasilerin kafa kalıplariyle doluy. da ytldızlılm tel,,. 
du. li encamını dil~ 

Yer attı asansörile yedi kat yerin dibi. ken m~hur arti-" 
ne girdik. h dairesini ziyaret ettik. Dün evine gelmi§tik. iP 
yada ne kadar İ§SİZ katilli§ ~ hey- ra bir nevi m~ 
keltraı, fotografçı, tön11ÇU, mulAjçr vana kem mevki idi. IJ' 
burada çalışmaktaydı. Iri gövdesiyle tem • kale toplanndan. • 
patik dostum Arif Dinoyu, Fikret Mual UIWl menzilli sahra toplarından, ıutıJll 
layı tanıdım. Tekrar yer )'i1züne çıkınca t ~ye kadar adeta bir ordu fJ 
·~ ~~1JIMır aatOiıa:a ilL EJStnJi .sitfi tel ftrgQ manileri, 
da bfltôn 6trtıüş sand~ artistler, ~' oltalan her adaımda önümilze ~ 
tanım, sohbet ~t. İnsan bun!ş· KalmuıJç içe üç kapısı vardı. Her,_ 
nn sokaktan toplanmq bir taknn eeftl!er prda da ayn bir parofa veriliyordu. 

1 oldu~ nasıl inanır?.. • Rober Taylor bir taraftan bana ~a 
Nike Rayayı orada bırakarak 80kala diyordu: Parola her gün delfJirmit- "' 

çıktım. Daha Qç adım bite gitmek kısmet pdardan eonra karma kanpk bahçe ~ 
o!madı. Deh~tli bir kalabalık gözOmft lan geliyordu ki, gideceği yeri bi~ 
çclcti. KalabalıPı hususiyeti hepsinin bir eve varmasına imkAn yoktu. Yollar 1• 
noktaya hücum etmiş otmalan ve sadece rent gibiydi. Gözdller burada ~ 
binden fazla kadından ibaret bulunmasi §3~ dolaşan bir kimseyi yukarr''ln c' 
idi. lterde parçalamtP§ bir ~ ıinka· lik ağlar içine alarak yakaliyaca:.ıaı: 
zmı gördüm. Sokak kapısından bir salona girdik. 

Haberci ile foto 1\linin orada bulunma rada kırk elli kadar Taylor vardı: _...tı: 
lan ihtimaline ra~en yaklaştım. Ne ol- - Her ay yıldız imal bürosu, yük!P" 
duğunu sorup anlamiya vakıt kalmadan ücretli fedailerimi benim. nüshalanrn lıl' 
düdükler ötmeğe, makineli tüfek at~eri line koyar. Hepsinin hayatı sigortalıdl'' 
duyulmağa baş\adı .. Bir anda earafımız KW?un işlemez çelik yelekler giyerld• 
polislerle sarıldı, Fotografım daha ({'!lir Kadınların nümayişleri, tehdit mektupl.ıt 
gelmez ''G. Men" lere da~ldığmdan be çoğalınca beş on tanesini muhtelif isti)' 
ni tanıdılar ve do})Unmadılar; Lfilcin orta metlerde şehre salarım. Biçareler eıcseri1' 
da ne kadar kadın varsa ite kaka sürükle 'geri dönmezler, polis bir kenar mah!.!: 
yip götürdüler. Biraı sonra benimle, e- de veya hir umumt evde onlan ezi~ 
zilmiş, h~rap olmuş bir yaraltdan ba~ka bir halde bulur. .....t 

kimse kalmam~tı. Betbahta yaklaştım. Muhaberat dairesi !adece tehdid fili"" 

Yağlı saç.lan, parça parça göml~. ça- tuplanna cevap vermek için 350 ~ 
murtu suratiyle her halde linç edilmesi bulunduruvormuş. Hayretimi c:etb ~ 
düşünülen bir kadfn düşmanı olmaliydi. bir nokta da evde hiç kadın otmamasır 
'Nihayet yavaş yavaş ayıldı. Kim oldu- Bunu sorduğum zaman bana: 
ğunu ve beni deh~tle saran hadisenin ma - Elbette, dedi. Maazallah bir ıcadl" 
hiyetini sordum. Anlattı ve o zaman yü bulundursam bir daha kapıdan dışarı ,/J. 
zünde hakik! hüviyetini gösteren çizgileri mımı atamam. 
göT'fT': .. ~ -···· ·~ ''ak oldum. Ve bir işaretle genç bir memuru Y~ 

Meğer bu hiçare bir na çağırdı. Cevabı yazı'makta olan til 
'l'ı.imaralı jön prömi mektubu bana g5sterdi. • 
'-'e Rober Taylor- Mektup "Katıl kıckançlık" cemi~ 
muş. Husust tankiy dendi ve şurJar Yazıliydi: 
le hµradan geçect'ği ''Taylor! DQn jstJ"hJcftmlannda c:~~:! 
ni "Tayloru takip be,i ~ gece bir kadın mendili IJU' .... 
t~kilAtı" vasıtasiy!e du. Avağmı teb'k a1..." 
J~renmiye muveHek Bao:1{a hir kelime yok. 
olan kadınlar yolu· - lşte, diyordu yıldız. Her şeye ,1-
nu bekliyerek tanka men benimle bu kadar yakından al~ 

saldırmışlar, ismeti· ne tecavüz etmek dardırlar. Beş kere intihara teşebbil~..:fll 
istemişler. saikai muhabbetle herifi bu tim. Beşinde de kimseye söytemedı,~ 
hale koymu~lardı... tasavvurumu haber alarak mani Ol"" 

Berp.berce yürilme~e başladım. Bırak
~m vıkıtacaktı. E\i yak:ınrnJ5. Bu kıya
fette -tanınmaktan korkmuyordu. Yerde 
be.yaz bir sev gördüm. Aldım. bu hir ro
zetti ve üstünde, artistin te:rc'fimesine gö 
re "T3yJor avası karlmlar klülıü'' demek 
olan bir ihare '•errl• O mada ranrmııdan 
yı!dmm süratiyle bir motosikletli kachn 
geçti. 

- Bu ne? .. diye'sorduın. 

tar... b9Jt! 
Bir cehennem ha,'3tı yaşıyan btt~ 

adama veda edip çıkarken koluma 

dı: ~ 
- Ne yaptyôrsunuz canrm? tki 

kada~beri parolalar d<>~i~ti. Hem tcıı:=, 
o'ma'1ı~ıza dair sansör dai~ert 
him"'el-i cemiyetlerce ta~ikti bir ~ 
almad;ın nlcmavın yoksa haliniz ~ 
tır. 
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'' 
N akled e n P. K . 

ltt1111 h • 
181'ıertnı~rars, ktmı canı, bu bir .ara f 
~~18eettnı J:;:nea dursular tqıya-

11ıuaı81 n naıek oldukça güçtür. 

-Duldum! 
Dedi. Alt, ben ve ba,ka tıo eenerl, 

yakın bir Cftmlln tabatlutuna girdik. 
Gece, zifir gibi karanlıktı. Soğuk bı 
çak ıJ bl keılyordu. :mat! bir tabut 
seçti~. Çıkardık. Sırtımıza vurduk. 

Buraya ,bakın Cehennemden 
gelen adama yardım edin!,, 

l'fbt11ııe n aaıı bir bla, hepalnl de bl
e candan bailryor! 

llır lece G 
~rı tat b • lı1t hanının dört bir ta-' '°tut a&ık tavanlı odası zehir gl
~b" Yarı'r!ana kayt"an kırık ayalıh 
1 ır1t, eıu :1or. Saç mangal kül dolu. 
•l'ın araa nıanın nefesi. taş duvar-
~'Dhruz d 1111 bir türlü ıaıtamamışıı. 
-.11. e, titremelerle bllzOlmüt-
Oecenı 

llıtzı llrPc 11 Yarısına doğru, tüyleri-
lttıtııbetu ~en bir lnllU ile uyandık. 
tllk Aı;r n•arın dtblnde yatan kü
:llkıııın k::Uthlş bir nöbet içinde iki 
ll'i1ordu ranıyordu. Zangır zangır 

cı,., ~anc 1• Dl~lert btrtblrlne vuruyor 
l<oıtug a nnn~t ı . 

lbtrtıe 1 ~nda yığın yığın gazete to
:ııı en' g a abın karanhf;ından akşa
ll', buz e: saatine kadar - ya'ğmur, 

'çııc doıa etneden - yalnayak, başı 
~1 ka0 ı,an kUçilk en sonunda şifa-

'> nıı,tı t t • 
~''•Jı ş e ... 

betoıı, ~ Arır.. Ölen babası bir renç 
tı""d~ rakranın k8tük btr kasaba 
~tori,!,4rlaları, tatıları varmış. 
~ltlerı 0 ~l~lyorlaMtıt. Halleri, 
"""1111.nd~.: e Yerlnde1mı1 kl!.. En ;"\at bır ubran, bu kaygıııı ailede btf' blrk akmış, ne tuz .. Ekip blçtJk
tl'bb lııııa. a~ tnadrabazın eUnde yok 

l ek.e'l'lt g diyormuş. Artık eektal 
'''' bor ez, biçemez olmuşlar. Pan 
:- btr 11~lannu,ıar. Yatlı baba, bu
l ııaı,l'ı zor katlanmış: ölmtı,. Dul 
·~ ceİıııe'· ~enmfı,; uzak 1nemleket-

t 4-l'ffin g tmış .. 

1 '-ı, ab~ı on Bekiz yaılarında lkl a
'IJ. ıs.r. eJı:nıı,~rını omuzlarına vqrmut-
0 '··· Sab er çarıklannı ayakları
b "''*'·· g~na Onlar "tmltler; eklne 
1 ~ı,ıer n:ı ekdlklorlnl kendileri 
61'1 döfıU6' endi biçtiklerini kendl-
llırı tok ler .•• 

~'l'lııanı,, :f1tUk, dlterlerl J1rmtılne 
n llh~ 01 il tlç klmaeata kardet. ele 
~ırıı:•dan, bir Jıllık flarma
bf\.:.:~-. anca kannlannr d0111-
o~ Öd• 'abalannm panp1a 
tlaa.b tl1orıarmrt. 

'-ırıanı, !0 •11 tıer1 eıratr, uçurtma 
lallJ: llenır slbl Arife eorarlar

..... ._rtr 
- • be? ... ıııflt, a be Arif! 
- 'b • ıot • . • • 
..... "iootrau uçurtman be! 

~ı::- g, •• .;··11 
<e&lar Ja bl bl iti ataa var b9 ! .. 

'- ..... llııe 'u.,;urtnıacık! 
t 

1• kll~Uk ~ harman gelsin - der
~letıı, bo l'lf - hele bl harman 
•••t Yuınca uçurtma yapaca-

' lC 
• • •h taıı lı:ah .•• 
~ao~· . . .. 
....... b ıaınanr gene ala1 
.... et. e .A.rtf? .,. 
.... . .._ 'l'op • • • 

"""fl? ag t;:evlnneatnı · bllmenln 
.... auırı 
.... 'l' lll .... 
.... 'lor>acıa mı 101ı: be Arif? t 

~!:Olı: •• Amma, hele bt harman 

• r 

.... .... . . 
in .. ~ '~lı: • • • 
~laıııııar kadar atan var be! .. 
~•kteu? 1111 ıenı bu kılıkta ge1-
'- liııe bl 
~. lfeıe :~rman aelatn, efendi 

• • harman aelatnt •• • • 
~ •il ••• 
t&."": .. lCQçtı~a~ aellp aeçfyormut. Fa
'1~ aı111or rırın ne ugurtmuı, ae 

QS~ıı,.. • ne -de O.ta bqı 1enııe-
lttt•-~' CGltliı ı.:.·ae: ten lert, sararan benlz-
G;"il lkı t olmadan kocayan, hata-' - .. L kardet1n - ikisinin bir • 

d.__ ~ 11.ere Klttta.ı -
o.>-:"flllllttll ı •• ... n. Arif aoka

'a ~•a.ı1ı A •te .. 
,~k. ilk :ırın batucunda toplan-

'611 nce, herkea blrlblrlne 
'lf• lordu: 
"' lfe taplLC&tıı? 
le~~ l'ap&l'atız? . 
: laıtırı!rtn ı11tmat llzımdı. 
tır lf,11,~i" 1)1 ama, neyle?! 
S'"caı '-'•> ll: b.;_ lı:QJ dolu7du. Soba. bonı-
~ :l'cl, llecı ••bibi artık bunu yak-
11,, t111,, ıt!!ae .. Duvarın kenann
~!ta~ıllatrp ~utun &zerine, ceketle-
~ l '6}'t atanlar oldu. Ama, bu 

tı b l>t\1ı er onu ısıtmadı. 
..... 't'_r tı~~lertmtıı otutturarak, 

"- '"'il!. ?r ınur gerinerek hemen 
"tt !"il '&;- •.,rıui,,ttt ki. kimse
"'\" tlbtft ~ kurtarabilmek 1-
"ı,~· 1"tl, trı '•Jttp eobayı tatu~ur-
'l',a.~ctır"celr 11calr bir teY bal
~ r. 

.\ıı, hnnat1111 fatlattr: 

lUskl tabuta, Girit hanının karan
lık koridorunda parçaladık. 

lJemlnkl IGnllı soba timdi alev a
lev yanıyor, Ozertnde boyaları döktık 
porselen bir caydanlık fokurduyor
du. Taş oda. hamama dönmatttı. Kll
~Uk Arif ncılmı,tı; artık titremiyor
du. 

Klmblllr kaç ölll ıırtı deten tabu
tun ta kokusu cl#erıe'rıme ıtnmfştl . 
içimde bir llrperl' vardı. 

Kırık kenarlı bir ufak mqraba 
ile lblAmurunu içen haıta ki1çllk. o
nu kaynatan ateşin bir tabut oldu
#unu duyun<-a. sapıarı keıdldl; ıhla
murunu yarını bıraktı. 

R9f&t Enia 

ŞlkAyeller. temenniler : 

Vef~••& b i r dastı 

T i ryaki 
ctgarası 

DUrt gDndDr IDtOncD
ferde bulunamıyor 

Bayazrtta oturan bir oku)'UCUJDU%, 
bir:e yolladığı bir melctupta §Ö)'le diyor: 

'inhisar ıdaresi yıl tıa,mda piyasaya 
"Tiryaki"adiyle yeni bir tip agara çıkar 
dı. Bunu halka haber vermek için pze. 
telere duvar afiıi bQyüklüğünde koca ko 
ca ildnlar wrdi. Fakat tütündllere da. 
iıtıJan Tiryaki cigaralan daha yeni yılın 
ilk günQ olan cumartesi gQnO akşamı bit. 
mifti. . O iün ve ertesi pazar gQnQ tatil 
oldulu jçin t6tQncOJerhı idareden mal 
almaJ•nna h»kAn )'Oktu. Bumm için ba 
c:ipra)'I alan ve artık "Tiryaki.. içmele 
karar veren müşterilere öıQr ditiy're1c 
~ ıftntl bol bol bu cigaradan ba
hmdurac:aklarmı ~ü~. Halbuki 
ne ~· ne sair ve ne de çaıpmba 
l(lnfl tiltilndllerde ''11rYaki .. dprası bul 
"8k kabil olmadı. Bu ciprayr bGtOn 
Baymt ve Silbd dvarmdald ıntonco.. 
lenle aradılım halde (1ç gündür bu1aım.. 
)'Ol'UID. TGtancmer. fnhisarlann depo. 
aupda da bu cigaranın llle\'CUdu bulun
madııtmı sö)·lüyorlar. 

"ı"eni bir tip dgataya "Tiryaki., adını 
koymak kolay ama hakiki bir tiryakinin 
alıştıiı cigarayı bulamarıp bir başka .cins 
cigara içmek mecburiyetinde bırakılınca 
ne hale geleceğinJ de dilfQnmek iktiza 

e. ienfi. Eler bu dgarad8ft kAfi miktarda 
yetiltiriJememipe piyasaya çıkanlmaşı 
daha sonraya bırakdamu mıydı? 

Sonra Qç ~bu cigara bulunama • 
dılı halde gazetelerde ianJar devam edi
yor! llAn parasına )ımk drlil mi? Anka 
gibi adı var kendi yok otan bu nesneyi 
bakalnn kaç gQa IOl1J'8 tekrar tiryakile.. 
rfn karşmna planı1 ~ Fakat L 

Fcrond hQnıür hilngQr a11amıYa haf- bile etmek mecburi~ biz de fev 
ladı, öldüiflne pek QzQldd. Obür dünya· kalade sıkı bir disiplin vardır. Amirleri. 
da bile karısından ayn ~- min emirlerini dinlemtıaeln ben de ceza 
nı söyledi. sonra bu sr.On manasızhlmı g6rürQm tonra! •• Maamafih bu ceza se. 
kendisi de farkederek §31kmlıir büsbQ - nin için çok faydalı olacak ve eler bir 
tün arttı. gQn dünyaya dönersen aklında klslanç. 

Gardiyan papaz dqan çıkıp biraz lık hiç geçmh-ecektir. 
sonra tekrar geJertk Feronda Yİ>•ecek ve -Oliller dünyaya dönerler mi? 
içecek getirdi. - Evet. lsa isterse dönerler! 

- Oliller yemek yerler mi? - Eğer ben de dönersem sizi temin 
- Evet yerler! lsa müsaade ederse.. ederim ki karımı hiç kıskanmıyacak ve 

Sana ~imdi getirditimiı yemek dftnyada dünyanın en uysal kocası olacaiım. Ka. 
bıraktığın kannm bu sabah kiliseye nmm her dediğini yapacak. onun bir 
verdiği dua parası sayesinde tedarik edil Sl>ıOnü iki etmiyecelim. 
miştir. Eğer tarın para vermemiş olsay Ha, aklıma g~şken sorarım: Siz 
dı sen ıimdi açlıktan geberirdin! kimsiniz? Melek mi, §effan mı? zebant 

Ferond atıldı: mi? 

- Ah benim sevgili karıcığım. Ben - Hayır. Ben de senin gibi bir iruıa.. 
zaten onun ne iyi kalpli olduğunu bilir. mm. ltalyalıymı. Sardenyada doldum. 
dim. Demek beıti bu kadar se\'İyormuş. Dünyada iken hizme~ydim. Efendim 
öldükten sonra bite beni unutmamı§. Uit senin gibi çok kıskançtı, ben onun bu ha 
fen taraftından ona sellin söylenmeılini lini bir mecliste haklı buldulumu sôyle
temin eder misiniz? met gfinahmı l§ledilim 1çin cehennem.. 

Kamı ft\·kal4de acdanı§tı. Hemen deyim. Bu aebeple &eni dövmek vazifesi, 
yemele koyuldu. Getirilen prabr içtili )i~ni getirmek işi bana verildi. 
zaman yüıilnO buruşturdu: - Bunlda ikimiıdeiı başka ldm8e 

- Hay basi kadın! Papaza bizim Yok mu?~ pek tenha._ 

fena prapJanlan \'mllİ~. Şarap mahıe. - Cehennem tenha olur mu? BiWds 
ninin sol tarafında duran f!Çldaki iyi p. tıkltın tıklım dolu. .• Ukin biz diler c:e. 
raptan ~ ya.. hennem sakinlerini ne görllr, ne de söz.. 

Yemek bitince da)-ak faslı ıme Wa- terini işitiriı. Onlar da bizi görmeı ve 
dı. işitmezler. 

- .~ a§kma beni neden ~- - DOnyadan ne kadar mestafedeyiz? 
sunuz? - On milyon fersah kadar! 

- lsaıun emr;it her cOn yemeldet'den - Hangi istikamette? 
sonra böyle dayak yiyeceksin! - Bu noktayi gizli tutuyorlar. İçi-

- Ama niçin? miıden dünyaya dönen olursa ceherme-
- ÇOnkQ een sallılmda çok kıskanç mln nere& oldulunu hayatta olanlara öl 

tın. K6yQn en namuslu kadını olan ka.. rebrt'inler diye .. MalOm ya insanlar çok 
nndan §(lphe ediyordun! cilretkAr mahlfıklardır. Belki bir kolayı.. 

- Heyhat! ısa ~·haklıdır. ~ nı bulup cenneti, cehennemi bombatdı-
1..ı gibi tatlı, pamuk gibi ~ve na.. man ederler! 
musu kar gibi bembeyazbn ben . gme 1 oa n ya va d l:S na$ 1 
knkançbk duyuyôrdum. Fakat bunun Her gün yemeklerden evvel ve sonra 
aQnah oldulunu bilmiyordum ki.. Fbı' daYat ymM!k rejimi ile zavalh Ferond bu 
bilseydim tabii bskançlık eseri gaster- kaianJık mahzende tam on ay yapdı. 
menfim. 1 Manastır m, rahibi Ferondun kansiyte 

- Artık it işten geçti. Muntazaman bulu.,makta de\ıun ediyordu. Kadın da 
dayalı yiyeceksin. Verilen emirleri tat. kocasını çoktan unutmuıtu. tekrar dünya 

18 gelmesini temenni ettiği de yoktu. Fa
caba o mnan koca koca ilAniarla yaratı. kat ortaya çıkan mühim bir mesele Feron 
lan ilk ralbetin hm kırılmış olmıyacak dun dünyaya avdetini temin etti: Kadın 
mı? Ve tiryakiler ona, arada bir kendile- gebe olcfulunu hissetmfttf, 
rint terkedip gaiplere karıpn bayltz ve Rezalet blmaması için Ferondun c:e. 
vefa~ bir dost nazariyle bakmıyac:aklar I hennetnden dönmesi ve çoculun babahlı 
mı?" nı deruhde etmesi lbımdı . 

• • • f Mucizeci papaz ertesi gün c:ebennem 
CbyuamnJIWl hakkı var. Bununla mifesi gören ~bizzat indi. Sesini 

beraber inhisar idaresinin. yıl haşma 1-e.. deiiştimek maktan balırdı: . 
tiştirmek için, bu dpradan faJla miktar - lsaya bin §(ikret Ferond! Dünyaya 
da yapamadJlmı lllU)'Ol'm Bu bir iki dönmene müsaade edildi. K3.nm tekrar 
IÜD içlndt ymiclen bollapcaiı ve yoldq görebileceksin. Bir de çoc:uiun olacak. 
lanna bir daha vefa.cııldt yapauyacalı Adını Benua komm. 
tabiidir. Bu IQtfu kanımı dindarlılma ve kili-

sede sık sık senin için dua etmesine 
kilisede dua ettikten ba§ka o civarda
ki manastırın baş rahıöi olan aziz din 
adamından istiane etti. Cehennemden 
kurtulmanda bu aıiıin de ~ büyük bir 
roJQ vardır. 

Fmmd o kadar sevindi ki dünyaya 
az kalsın taır.amiyle zır deli olarak döne
cekti. Sevinç g~ Y8§lan dökerek diz 
çöktQ: 

- lsa o mukaddes papazdan ve sev. 
gili karından razı olsun, lnpllah hiç ce 
hennem yQıQ görmezler. 

Yediği Yemeie konulan uyutucu ~ 
la Ferond birkaç saat sonra baygın bir 
hale getirildi. Yalnm hı aefer miktarm 
az olmasma itina edildi, çQnkü ancak bet 
altı saat baygın kalması Ilzmıdı. Bu it 
olunca üstündeki elbiseyi çıkararak llhi. 
de konurken Qstfinde olan elbiseyi tekrar 
giydirdiler. Sonra Ferondu geceleyin mali 
zenden çdcanp öldüiü zaman defnedildi 
li IAfıide koydular. 

Sabahlevin Ferond. lAhidin bir tena.. 
nndaki delikten içeriye sızan gQneş 111-
fjyle gözleri kamaşarak uyandı. On ay
danberl 1'lk görmedifi için g6zterl Adeta 
yandı. Nerede oJ<fuiunu tayinde epey 
tereddüt geçirdikten sonra zihnini topar_ 
ladı. Mezarda oJdulumı anlamıştı. 0-
nım ,eri~ kim olsa korkardı, fakat o 
korkmadı. Cilnkil dünyaya avdet edece.. 
li kendisine tebşir edilmiş bulunuyordu, 
dönQe yolumm da tabit mezardan pçme 
si 1Aznndı. Bu itibarla kodcaya mahal 
yoktu. 

Şimdi meeele buradan çdanüta idi. 
Bunda da bQytlk bir muia uinYacaiı
nr pek sanmıyordu. Onu cehennmıclen 
çıkarmalt vaadeden tsa, Wüt kapaltnı 
kolayca açabilmesini temin edecek hazır 
hklarda bulummlr herhalde Wna1 .etme.. 
mit o1mahydr. 

Yiıbekçe olan llhitte ~e bir dolrul 
du, kapalı amuıiyle itti, herhalde ara. 
hktr ki kolayca yerinden ~ ve bir 
elinin dıpn çdcnıasma klfi gelecek bir 
lqluk meydana çıktı. Ve Ferond bu de
likten avazi çıktılı kadar balırmala bq. 
ladı. 

- Hey! Buraya bakm! Uhidin ka.. 
paimı açın, cehennemden gelen avallı 

Feronda ~-ardmı edin! 
Meıarlıkta birkaç papaz vardı. Me. 

zardan gelen ba eesi duyunca, bele tlhid
den dışarı çıkan bir el gCkfiııce korkudan 
ödleri koptu. Hepsi dört nala manastı. 
ra koştu, bq rahil)i bularak ona mesele. 
yi anlatıp akıl danıştılar. Kurnaz papu 
onlann ba telApna gülmemek için kendi. 
ni mrlıyarak! 

- Korkmayınız! dedi, herhalde yeni 
bir mucize kaıpndayu:. 

(Dnmm.-J 

H o!Jıri" dniı N .attra '""'°"': 46 - Adamlarımız, sizin hakkınızda kaptanın 
.,aptıfl muateına muameleye kızıyorlar. ltlerln 
gitgide daha kötllleteeellnden korkuyorum: il.
kin kaptanm Bize yaptıtı teklifi kabul edecek o
hınanıı tablt adamlanmız tçln artık ıızlanacak 
bir eebeb kalmıyacaktır. 

Bunu niçin yaptığını emin olunuz ki anla7amı
yorum. Size karşı bllsbntnn başka davranıyor 
veuellm ! Slı tlmdllik kendinizi ellendlrmek i
çin buzlu .,urdumusu gezip ötrenmele bymalı· 
sınız. ltte atze gOneşe kal'fl bir panama tapka11 
getirdim. Kahvaltınızı bitirince isterseniz •izi 
bir gezdireyim ... 

j / ·0 fı· ! 1 I . ., ; / . ı · • / · .. ,\ ( c ı; ) ~ i ' / \ \ . / [ ' j ~ ·' : j ~ J ) 
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Yasan: Ali Raa SeJfi 

L&kln beni eqırtan ve en çok hotUm& sldea 
'81' bll)'lk penceremden gGrllnen mansar,a. 1411. 
Pencerem s&netlA ıtıklan altında pınl pınl 1-.
nan blr göle bakıyordu, göUlD çenesinde ve uu.~ 
ıarında beyaı tarlarla Grttıltl dallar: tepeler var
dı. Bu tepelerin aruında da bir kar O\' ... , yahut 
yaylaaı, uzanıp gidiyordu. GöUln tl8t ucunda ve 
hemen 1111 ile bir hizada d8ı, bahçe yapılmıf, 1a
hut yapmala pek elverl•ll yeşllllkll epeyce toP
rak da görllntlyordu. 

- Doktor, alı. bir "mtısteana muamele.,den 
T8 bir .. tekllf,.den bahıedlyoraunuz. Bmln olu
nua ki ben bu aöslerden bir '81' anlamadım. Şun 
lan itana açık anlatır msnnızf 

- Bvet. bir dakika anlatacalım: Bu IOD Uç 
1d lclnde kaptan Blak buraya ılstn gibi, yahut 
ılı4en daha )'llbet lctlmal vazl1ette otuı kırk 
Jtltl getirdi. Bunlardan hiçbiri "Kaya aarayı .. na 
a1&k butıktan Jtrml dört saat •onra sağ kalma
dı. 

Teklife gelince, pekli& anlarsınız kl; bizim 
meauUyetlmlıe. maruz oldutumuz büyük tehllke 
ıere ortak olmak lıttemlyen blr adama bizim aa
hlp oldulumuz lıntlyazları. mevkll vereme1tz. 
Söztln kııan, bir vakit gelecek kl, ılzln de, trpkı 
benim ve adamlarmusın lmzaladılı gibi bir mu
kavelename imzalayıp 7olda~lıfa girmeniz Ilzım 
gelecek .• Bunu imza.lamadan rahat edemlyecek
alnlı zannındayım. imzaladığınız halde hllrrlye
tlnlz, pek bol para, asla donuk ve can sıkıcı ol
mıyan çok heyecanlı bir hayat, her ttlrlll zevk 
lldn olacak, it.kin tmıa etmlyecek olul'l&llnız ... 
Ob, doatum tttn 6Mr tarafını aöylemete dlllm 
varmıyor.,, 

Bu garip Jerl tolaşmat benim de lltedlltm 
bir 'eydi. Adıİını Oıbart olduğunu 6ğrendl&tm 
doktorun "ka1a Ara11 .. ndan göllbl kenarındaki 
kumsala indik. K8ç8k semiden enak ve malze
me bOf&}tmak lflnl bltlnnlf olan gemiciler, kuv
vetli glblef ıııklan &ltında blru ötedeki çayırlık
ta dolaşıp ılgara içiyorlar Jahut öteye beriye o
turmue konueuyorlardı. Biz kaqıkl dik yara st
den yolda yttr&yerek aralarından ıecerken onla
rın bana hiç de 111 gözle bakmadıklarını seçiyor
dum. 

Dlkkaya yolundan ytırOyeret karşı yanu 
Beıi bu manzarayı Myreder~en Jtumluk kı

yıdaki lıkele)"e kllçtlk bir vapurun yanaşmıt ol· 
dutunu ve akşam semlcllerln salonunda bulunan 
adamlardan bir çotunun bu gemiden sandıklar, 
çuvallar, fıtılar botaltmakta bulunduklarını ~
tim. 

Kahvaltıya oturdutum sıralarda doktor oda 
m& gtrdl. Çok netell görtınllyordu., hemen 16ze 
bqladı: · 

- Kaptan aellm ediyor ve rahat uyuyup uyu 
madığınızı ıoruyor. Söı aramızda olmak Uaere 
,unu da ben aöyllyeylm ki: Kaptan akşam gör
d~nQı tanda itlerden ve manzaralardan biç 
hoşlanmaz. Fakat. eter burada nizamı, dtılpltnl 
son dereceye kadar korumayacak olursak, bu he
rifler iki stınde bizi boğarlar. 

Doktorun bu aöılerlne naıtk&ne cevaplat 
verdim, o bqka terlerden kona,mata bqladı: 

- Doktor: ı,ı pek açık olarak anlattınız, ls
teraenlz •imdiden verecettm cevabı da 6trenebl
llnlnlz. 

GUtdl: 
- Aman. timdi heyecana dUtuıeJlnls. He1e

ean hasım ı,ınt 10n derece bozar. Kaptan Blak 
pek acele etmek, alil ook sıkıftırmak lltemlror. 

tepesine c;ıktılımız vakit çok muhteşem bir man
zara karşısında bulundum: 

Bllttln ön8mt1zde ve çevremizde karla OrtUlll, 
çok ;yllkaek bir çok Bazalt kayalarından mtıteşek
kll tepeler görllnllyordu. Bu tepeler arasında buz 
ırmaktan ağır atır akarak ve eriyerek aşağıkl 
yeşil çlmenll vadllere dökt11Qyor ve bu \"adllerde 
Ren ge7Utlerlnhı dolattıklan görU.ltıyordu. Denlı 
kıyıaını te,Jdl eden arazi .,Uksek ve çok heybetli 
idi. Ben ve doktor bu manıaraya hayran bir hal 
de bakıyorduk. O bana, oldutumuı yerden birin
ci dış körfezi gösterdi. Ad111 zırhlı orada demir
li bulunuyordu. 

ltte bizim bllt1ln kudretimiz, kuvvet tılsımı· 
mız bu gemidir. Bakınıs, ne kadar cnzeı 'e7 de
lil mi f Belki benim ba eoekunlutuma şaşıyor
nnuı. L&kln lılç Pf1Da11nıı. Bu geml olmaaa he-

.(l>enaıa .. l 
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Amerika, Japonyadan 
izahat isteyecek 

Max Baeı·· 
hayatını 
anlatıyoı· 

_.. Bnştarafı ı incide ı 
şarh1ald hakimiyetine son \'er'İ~ni 
soykmi:ti.) 

1) ı haber alan mahfeller, bu beyanatl 
Amerika ile lngilterenin arasıra açmağa 
matuf dipfomatik bir manevranın b:ıs -
larıgıcı addeylemcktcdirler. Panay hMi
sesi esnasında Japon halkının Arnerika
ya ka)'?ı mpatisini göstermek üzere Ja
ponların büyük gayretler sarf ctmi~ ol -
duklan da zynca zılcredil~edir. Söy
lendiğine göre bu beyanat ayni zamanda, 
To'kyonun izahatım kabul eden ~merika 
nm son not:ısındaki kap.ılı tehdide rağ
men Japon askeri kumandanlığının Ame
rika hfil;Q.metinin harekete g~miyeaği
ne ve inftrat~ sulhper\'er grupların Ame-

rikanın türlü müspet hareketine sed çektik 
Jerine kani bUlunduğunu göstermektedir. 
Bununla beraber Suetsugu tarafından 
yaJ)llan beyanatın Panay hadisesine ben 
m- bir hadise vukuunda Amerikan ef -
kın umumiyesini daha kat'i bir ~lde 
hareket etmeğe hazırladığına ~he edil
rntmektedir. 

İngiltere ile teşriki mesai etmek ihti
maline karşı Amerikanın hattı hareke
ti dcği~stir. Vasington hadisclere 
tlbi olarak habet teatisi \~ muvazi hare
ket siyasetinde devam edecektir. 

Müphitler. Panay hadisesi esnasında 
Ruzvelt tarafından ihdas l'dilen milli bir
Jiğin lı~A de\-cım tttijini ve uzak !i<lrk 
si)'3Seti do1ayısiyle Rur.'eltin hemen her 
kHin itimadım kazandığını beyan et -
mektt.'di rle-. 

Fraus1z gaıetelerire ııörc 
Paris. 5 (A. A.) - .. Figaro" gazete. 

sinde Donnesson, §Öyle yazıyor: 
'"Eğer Suetsugu'mm beyanatı, Japon 

hük1mctinin beslemet.."'le olduğu fikrin 
iradesi ise bu fikri komintcm aleyhinde 
lmly.., Al.manya ve Jnpon)'a arasında 
milnakit iti.Wname ile telif etmek nasıl 
mümkün olur Almanlarla ltalyanlann 
uıak ~rkta araziltti yoktur, fakat bun
dan daha raııa bir geylm vardır: mühim 
iktıgdt mentaatıer-

Domıcsson. bundart sonra Çin smaf
lestirildiği zaman Japonyanm Jtaıya ve 
Alr.\anya da dahil olmak üwe garb 
clevlctleri ile re!:abde -giri~te gecik-
ıniyeceehıi izah etm-..ktedir. • 

Dorm<"".....,;on. mütaleala:ma "ekilen bi
çilir,. diye nihayet \'cnnektt'dir. 

Romanya 
yahudileri 

-- na tnrafı ı incide 
"·ererek Londra kabinesinin 9-12-1919 
tarihinde Pariste imza edilmis olan ve 
akalUyctlerin hukukunu ı:ıman altına 
alan muahedeye karşı büyQk bir al6ka 
göstermCkte olduğunu hatırlatmıstır. 

1Hariclye naun Peraga gidiyor 
Pnıg. 6 (A. A.) - Romanya harici}·e 

nazmnın küçük itil5.f lehinde bir teza. 
hOr addedilmekte olan ıiyareti haberi 
büyük bir memnuni}~tle lau11lanmıştır. 

Romanya 00,Vekili Goga'nın )'eni Ru-

men kabinesinin küçlik 1ti1Afm müştettk 
menfaatlttinin müdafaasına \'C Roman
yarun ittifaklar sisteminin idamesine ih-
timam ~ni ve ken<iisinin selefleri 
taraf mdan giri~lmi~ Olan taahhütlerle 
~lı hissetmekte olduğunu beyan etmi5 
bulunduğu habrlatılmaktadır. 

Romanya hariciye namı MiC06CU
nun Çekoslovakyafim pek ziyade taraf
tar oldulu Macaristan • Küçük ltitaf 
mukareneti meselesi hakkında Çek na
zın Hodza Ue görü~ muhakkaktır. 

Hataya dair 
~ Utı~tnnılı 1 melde 

niumnamenin tıılırlri ' ' C tatbik mevkline 
vaz'ı hakkmda luıll ihtiraz kıı~·ıllan dere
maynn etlfftini bildirerek ~öyle dtmişlir: 

"J\arorınızla ıoe 1-'ransa ile :rnptlan uz.leş 
ma Ue b~h bulııntın hııkOmcUm, metin
lerin bu surct1e lııhrlf ohmrnnsı lıu usu. 
1ıun kabul cdllntfyccc#lnl bcyıın ederek ,.e 
937 m:ı)·ıs ccJ~cst "Sonunda go t crdi~i mu. 
\·offat.i) clln bnzı nunrl fonnülleri istnı. 
dnf eıme)ip belki uıl:ışma lıcycti umumi. 
yes.Jnfn fUen tnlı:ı\:lrnkunu iı.tihdof C)'ledi
~fnln senet fllilmı oh•nmMınt tit'n cıltır. 
nıoaenıılc)h. hükOnıctim zaten lwln ile 
lekeli olnn bu ni:ımnnnın .: kıkkında sure. 
ti mnhsu~ad:ı ihtlnız kn) ıll:ın dermeyan 
ecler Ye bu ni7.ıımnıımcnln konl'CY huıu. 
rundn uten nl!lk:ılı t:ırannr ohn ikJ dev. 
Jetin bernber çolı,mnsilc yeniden tetkik 
olonmadıkcn tatblK me,.kilne konu1masını 
protesto eder. 

"Ordre" ~e~ ya%ı~·or: 
" uetsugu'nun beyanatı, Almanya ve 

ltalyaya yapılmış bır ihtar teşı..,ı 'etme
lidir. Bu iki memleket, Japonyanın ken
di1tti ile ittifak etmesinin sebebi uhde
sinden gelebilectıği gün kendilerini daha 
ziyade kolaylıkla yutmak oldub'WlU an
lamalıdır-· 

SilAh anma faaliyeti 
\"a~ington. 5 (A. A.) - Ruzveltin ya

lmlda kongreye husuSt bir mesaj gönde
rerek bahri inşaata müteallik bir pro
gram teklif edeceği söylenmektedir. Bu 
yeni programın masarifi bugün tevdi 
edilmis olan ootce tahammülü haricin
dedir. 

Plajları soyan 

~ Baştarah 8 lnd<le 

rekli bir çocuktu. Bu işten nekadar mü
tees ir oldu~mu. nd·adar azab çcJ>ttği
mi dille tarif edemem. Artık boksu, rin
gi görmek istemi} or, halktan kaç yor
dum. Gazetı-.er adrmı "Öldürücü Mak-.'' 
koym~iardı. Ruhi Ye asabi bir b:iliran 
geçiriyordum. ·e yaptığmıı bilmi}ör . u
nutmak için her çarey başvuruyorduı . 
O zamana bdar kazamp biriktirdiğim 
paralann heps"ni o sıralarda yedim, bı -
tirdim. 

Jak dempsey imdada yetişiyor! 
Oylc zannederim ki, Cak Dempsey im 

dadıma yetişmes~ydi, boksörlüğe bir da
ha dönemezdim. Dempsey bana tam bir 
ıağabcylik etti. Çocukken benim için o e
ri~ilmcz, uzak bir kahramandı. Şimdi i
se benim halnkt kahramanım, taabbüd 
ettiğlm adamdır. 

Oilnya şampiyonluğu yolunda 
Dempseyin sayesinde kendime gclme

ğe, cs!ti benliğimi kazanmağa başlamı~ 
tım. O Renoda beni Paolino ile döğüş
türdü. Henüz lflyıkı ,·eçhile fonnuma 

- ~-~-· 

Kitap sergisinde 
HABER neşriyatı 

••ı.:r b " • d 'mi k eusu o"1 Beroğlu HalkeYi tarafından asılan -ıa er ın a: o uyu 'pCf 
kitap ~gisi ~fiyük bir ~ğbct gör~ 1}1er hangi bir kimsede ~ekunu. o~ ~ 
dün bır çok kımse eve gıdcr('k sergıyı geçen bu değerli eserlcrın hepsı bır 
gezmişlerdir. halinde vardır. ,.. 

Çok güzel bir tarzda hazırlanmq ld ğıl' 
olan sergide gazetemiz tarafından neş Gazetemiz §imdiye kadar <> u cJ 
ndilmq olan roman, lisan dersleri ve bi bundan sonra da çok meraklı ,,.e 

·.re IJ diğer neıriyat da te§hir edilmektedir. zip romanları forma halinde vernııı -
Güzel ı..:ildler i!jinde 1:örülcn bu eser vam edecektir. 

ler piyasada satılmamakta, gazetcmiı:- ...:ra~ 
Yukardaki resim, Beyoğlu P de forma halinde !jıkan bu eserler "Ha cıiJt' 

· ar vindeki kitap segı"sinde te~hir e ber
0

' okuyuculanna gazetemıı tar ın-

dan hediye cdil~ktcdir. "Haber'' rıe§riyntım göstermekt~ 

_.. llqtanuı ı tncJOe 

lutuf gö tenniş. verdiği üç ay ~YJ te
cil ederek biJekle.;ne kelepçe takmamış
tı. Bu büyük lOtfun minneti Bltmda 
dünyanın en iyi insanı olman lazımge
lirken, maalesef bugün heşeriytte ya -
kı~ıyan ''e yiız 'karar:an birçok kötü
lüklerin faili olarak bir yığın evrakla 
lütfunu suiistimal etmiş bulunduğun o 
mukaddes varlrğm karşısna ~'Orsun. 

girerneMi~tirn \'C maçı kaybettim. Fakat K d n ı· de f 1 r tın ti 
Dempseyin gö!'terdiği himmet ve öğret- a r a e z 
tiği ince teknfü ı::ayesindc o maçtan son- ıbtll' 

Şimdi söyle bakayım. bilhassa pltj 
mevsiminde birçok htrsızhklar yapmış -

ra altı sene bir tek maç ka)·betmemek Sof ya, 6 (A.A.) - Prens Miclıeli, muş, ha yuzdcn ha~r ;:reme~~ı ~oşt 
SU~,_·le mütcmadi'l·en döguv"ctüın vt en Yunanistana götürmekte olan Rumen Romanya hGk~~cti en ışelc uş a fr 

ıcu.ı .ı ,. • • • Romanya tnblısıyc semıleri ornştıntı ~ sın! 

~u boğuk bir sesle şu cevabi ·verdi: 
- PHij mevsimi olan haziran ve tem

muz aylarında ben köyümdcydirn. Bu 

nihayet Kamerayı döğerek dünya şam- torpidosunun Karadenudekı fırtına alh·cUnc giriştikleri gibi, n~TJcıı bütnı tı 
piyonluğuna kadar çıktım. dolayısiylc yoluna devam edememekte timiıden de tnhllslye gcmılcrlle artıf J 
fumrul<larımla ikinict bir adam olkluğu söyleniyor. ma yapma ı rJcn edilmiş, Türk seınil 

hrrsızhklan ben yapmadım. Bütün bu eş 
~·alan Mehmet Ali isminde bir gençten 
alıyordum. Onunla Nişanı.aşında bir kah
vede tavla oynarken tanşnıştım. Bana 
Ni~nt..ışmda Kodaman soka~ Oç 
numaralı apartımanda oturduğunu söy -
leıni~ti. Getirdiği bütün eşyaları bab.ısı
nm saatçl dükl:Anından aldığını söyler

O • d~ dil de Karodcniıo tıkmıştır. ~..ıı.. 
öldOrdfim en n Bo arada torpitonun telsizi tamir eu" 

1932 de düııya şampiyonluğu için kar- Bükrek, 6 (Hususi) - Yunan Veli- lerck hnbcr ~ermek imk&nı hasıl otııl 
§mlda elef,"İn üc;tünde kalmış :üç müthiş ahdinin evlenme merasiminde Romanya ,-e endişeler seçmiştir. f 
rakip vardı: King Lc\":inski}; Nevyorkta kralı n.zmma bulunma.k üzere Yun~nis- Rc:>mıı nyn lıükiııncti tohlisi;vcmlıin 
on ravnttı döğdüm. Ondan sonra dünya tana gıdecek olan veliaht :rens Mu:hcl oliyctindcn dolnyı hukumclimizc teo:cl:l: 
ı;ampiyonlutru unvanı için "C"n Tüney" Köste.needen hareket e~ı!, ~akat Ka- ctmişlir. c: • • 

il~ çarpı~mış olan Tom Hineyi, onu mil- radenızde fırtına çok §ıdaetlı -olduğu Dün akşama kadar bava kapalı gef 

di. 
teakip de Ernic Scboofu döğdüm. 7..a- İ!iin. bir m~ddct 80.~ra geri ~öumüştür. mi§. arasıra, kar serpelcmişti. Gee' 
\"allı Emie de, benim §3llSSızlıi:11m ola- V clıaht Bukreıe donmektedır. hararet derecesi sıfırdan a~ağtya dut; 
cak birdenbire hastalandr ye bu maçtan Dilkrcş 6 <A.A.) - Prens Mişcli Alinn- mu··., kar yağ-·ıııtır.. Bu ısab~L sull 

' .. " ya götürmekte iken Kıırndcnizde şiddetli s •u•:r '-'1 

on bcs ının sonra .oldü. • bir rırıını)·a tuhılan lııria ~ginn ndın- donmu§tu. Karın devam etmesi ihti~ 
- Peki, bu ~ralan sana niçin getirir

di? 
- Ben anlan relıin olarak bazı tam

dıklanmın yanma bııraku'. para alrrdim. 
Mchm · Ali bu i :ıı!erln her defasında ba
na komisron olarak dört beş lira hisse 

Artı1: halk bcnım maÇl~nmı ~yır _t- doki Rumen ıorpltosu, Xlng Ler isminde. vardır. Karadeniıde beklenen fırtııı' 
,in üı; günlük yoldan gelıyor, gışclerın Jd !nıilhr: vnpuna tarafından -tekilmelıi: su-
ô U ana baba gtinQ oluyordu. Bana rclilc bu snbnh snllmCSt J\östcnccye gel. 

sadece ''Ring komiği,. diyenler çoktan miştir. 

çıkamdı. fildrlerini deği:Hnni~ler. deh~tli bir ôö- HUkOmetimize teşekkür 
- Qn beş aıustosta Bil>iikada pla.

jında iki kisinin ceplerinden 2ŞJ'dığm 
makbuzla emanetçiden~~ saatleri-

ğOsçü o!du3umu inkftr edememefe ba518- Torpito açık deniıde iken telsizi hoıul-
mışlart!ı. 

Gaztnolarda çahşmağa 
ni llimışsm. buna ne diyeceksin? başlayınca 

- Kat'irren ben yapmadım. bu ~'3- Bu sıralarda üç büyük kazino ile de 
lan hana Mehmet Ali vermiştir. muka\cle yaptnn. Al(şaınları 'kızlarla 

- EminönClnde Tevfilin tabancasını §3Iia söylüyor. bir iki dans numarası ya-
nitin a.ldm? p1yor \'e etek dolusu para alıyordum. 

- Tevfık benim arkadasımdı. Taban- Kritikler tf'krar faaliyete geçmi,Ierdi. Sa
casımn yivleri bozuktu. Tamir ettirilme- bahlara kadar gazino ve barlarda dola
si için onu bana \•ermişti. Fakat o giln- ~n bir kim nin dün~'a fCU11piyon1u"'..ru 
terde ~ yoktu, o tamiri yaptırama· yolunda i~i yok diyorlardı. 
C:ım. Bir dar günümde de tabancayı bir Şimeling ma~ı 
yere bırakarak on lira aldım. Neyse uZ!ltrnıyalnn, o sıralarda Ame-

- Zabrtada bOtün hırsızlıklanru iti- rika)'I ~Jt tlst eden en mühim maçlanm
raf etmifsin, §İmdi niçin inkar ediyor - dan birini yaptrm. 
sun? Hem de kimirile biliror musunuz? 

- Orada tutulan u.brtlan okumadan Maks $rilelingle. Bu deh~t1i bir maçtı. 
imza ettim. kiğrt.Jarda ne yazılı olduiu- Şmeling druıa hirinci rayntta mŞıur o
nu bilmivordum. lan sol yumruklarını yağdınnl)'a başla

- Bu. Mehmet Ali deditrin arkadaşın dı. Ama be.n d"rsimi Dempsey gibi bir 
§imdi rıtıed~r? ilstaddan alm?Stım. Ve ~yle güzel eskiv· 

- Bilmiyorum. üç aydır 'kendisini ler yap:yorduiı ki, Şmelingin, o tilki ka
görmedirn. Polislere adresini verdim, on- dar kurnaz boh-sörün yumruklannm he
lar da nekadar aradı)'salar bir türlü bu- men hemen hepsi bo~ gidiyordu. Bir a-
lamadılar. ralık bir sağ kontra tutturdum ve Şme-

- Sen neyle geçinirdin? ting boynuma asılı kaldı. Arka sıralar· 
- Kırk beş lira aylıkla komisyoncu dan bici bağırmıya ba~adı: 

Muhlisin yanında çalı~ıyordum. - lfıkları söndürün, yalnız kalmak 
Sor«udan sonra hfildm muhtelif za - isti}-orlar! 

manlarda muhtelif mahallerde birçok Gayri ihtiyari gülmeye başladım. Ring 
hırsrzlıklnr yapmışsın. Seni şimdi te\kif de maskaralık etmeye artık tövbe etmiır 
ediyorum. muhakemen mevkufen de\'am ken kendimi tutamamıştım. O gece 
cdc,:ektir. demirur. Mak lardan biri onuncu ravndda on sa-

Bu lca·ı:rr müteakip Burhan jandar - niyelik bir uyku ~ekti. .Bunun hangi 
ma ar tarafından te\'kifhaneye götürül- Maks olduğunu artık siz tahmin edin. 
rnilştür. Kamerayı nasıl döğdüm 
-------------- Dev cüsseli Kamerayı nasıl döidüğ(l-

K aza Re~lren mü hatırlarsmız. Hulfısa edelim: o sene 
kadın tayyareci Kamera ile bir film çMnniştik. Filmde 

ba~ rolü ben oynurordum. Bir!;<)k dôğü' 
Basra; 5 (A. A.) - Kadın tayyare sahneleri vardı. Bu sahnelerde Dcmp. 

ci Marysc Hil" halıhazırda Jaskda bu 
lunrnaktadır. Kendisi. beraberinde bit scy hakem rolünü orııuyordu. Bu sahne.. 

ler ~.evrılirl:en ](amerıı ile hafif tertip 
takım bedeviler olduğu halde çölde iki kapı,m3dık ta değil. Bu sırada Demp-
gı:.in seyahat ctmit ve gerisinde hıfif çe sey Kameranın en zarıf noktalanm ga
has:ı.ra uframı' bir tayyare bıraknuş- yet iyi anlamıştı. Beni öyle hazırladı ki, 

tır. Kamera ile sahici maçımızı yapmak i-Maryse HiJzs motörün ne tekilde . 
çin ringe çıktı~m zaman maçın netice

dunnuı olduğunu izah etmiş, ve evvelli s:nden emintlim. Nitekim de öyle oldu 
para iltle atlamak istediği halde niha-

ve ~=.mpiyonluk ta bana geçti. yet mecburi bir ini§ yapmağa karar ver 
'tr.İJ Karjonski yakınında yere indifini FakaL .• 
ililve temiştir. Dünya §ampiyonluğunu kazanmak 

ispanyada 
harp vaziyeti 
Barselon, 5 (A.A.) - Resmi tebliğ: 

Aıilerin Teruel mıntakasmdaki hücum
lan, akamete uğramııtır. Teruel cephe
sinde hararet derecesi. sıfırdan apğı 

15 tir. 
Asilerin bir tayyaresini dU§iltdük. 

Asilere göre 
Salamanka, 5 (A.A.) - Resmi teb· 

liğ: 

Teruel etrafında muharebeler devam 
etmektedir. Dlltmanın 11 tayyaresini 
düıürdilk. 

Siı ve giddetli soiuk harekatı fÜ!i• 
leıtirmektedir. 

Madridl tahliye 
Ma:!rid, 5 tA.A.) - Bir :kararname, 

mevetiiiyctleri harp aervialcrl için zaru
ri olmıyan bütiln aivillerin otuz ıün 
urfmda tebrl terketmelerlni emretml~ 
tir. 

Olen ~azeteeilerin ~dl 
Pariate 

Paris, 5 (A. A.) - Teruel cephesinde 
maktul düsmüş olan ilcisi Amerikalı ve 
biri lngiliz üç guetecinin cesetleri bu 
sabah Parise getirilmiştir. Birı;ok gaze
teciler: istasyonda hazır bulunu)'Orlardı. 

çok zor şey, fakat onu muhafnza etmek 
kazanmaktan da zor. Insan, hele her §e

yi bol bulduktan sonra ha;'atım mute
madivm perhiıle geçiremiyor ki. Ben
den de kül~hr joe Luis kaptJ. Ondan 
sonra bir aralık boksu bmüctım. Fakat 
böyle ~yler insanda illet halini al.ryor. 
) ·ine yerimile duramadım ve tekrar bas
ladun. BaıJadığımdanberi işlerim fena 
gitmi)·or. Bu son rna~ımda İngiliz bok
sörü Tommy Fnrr'a sayı hesabi~·le mal 
JOp olmasaydrrn, iyi olııc:aktı. Ama kıs
met bu. Blli'Ün 1'ommy Farr'la tekrar 
karsılr~ssam. dayak yemem gibi 'eliyor. 
Şimdi tilm aktörU ••• 

Şimdi lnıdlterede frlm t"iriyorum, 
deh~tli bir film oluyor. Ü}-nadı~ "mnan 
.k-açrr.maym, görün. Herhalde ~unuza 
gidecek. 

çıkmamış, rüzgann sür'ati azalmıştır· 
Bununla beraber bazı: küçük vapll1' 

JJf• lar Boğazdan dışarı çıkamamaktadır 
Liman idarcoıitıe gelen maHunata ı~ 

re İnebolulu Ömere ait 120 tonlpk b 
motör Kefkcn adası açıklarında fırtııı.'' 
ya tutulmu§. karaya vurarak batınJ§tıf' 
Yedi ki~ilik mürettebatı kurtanlınıştıf• 

s r;re 
Yunanistanı:lan gelen haberlere g , 
yağan karlar yUziındcn bir çok köyJeı1~ 
biribirleriylc irtibatları kesilmiştir. JJıl. 
garistanda da kann irtifaı bir mett4' 
eeçmiştir . ıı 

Bu yüzden semplon ekspre~i bugu 
beş saat tcahhürle gelmiştir • _./ 

~aıru~te 

Bir bomba patladı 
Çıkan yangın çabu .. 

söndürüldü 
Paris, 5 (A. A.) - Gare de Lyorıd' 

emanetler d:ıiresindc bir infiınk wktıl ge 
!erek bir yan6Jn çıkmasına scbebi}:et ~:;, 
mişse de yangın çabuk bastm1Jlll~· .. 
lnfilfilc, meçhul bir şahıs tarafından ~ 
bahleyin emanet dairesine tevdi cd_il~: 
bir valizde d bir cehennem makinesı > 
zündPn vulma gelmiştir. • 

Mahkum olan bir Fnş;st Jidett , 
Paris; 5 (A. A.) - Totaliter te~ 

yilllcre sahip siyasi bir teşekkül o~ 
Rassemblemant Franç:ıi meselesi ~ 
kında mahkeme tara!mdan bir karaf 
rilmi§tir. • lf 

Mahkeme bu teşkilatın ihtitaP.:ı ~ 
likler hakkındaki kararnamenin tatb 
neticesi olar:ık re he •iJmiş '11an ftJl~ 
51z tesaniıdu, tcşkil:itından başka bJ 
!\ey olmadığı rr.ütalca&mda bulun111ııf' 
b~ ~ 

Mahkeme, tcı1kilat reisi bin _,, 
Jean Rcnaud'yu üç bin frank para ~fil 
sma ve diğer zimarndo.rlardar. her bıcı 
de biner franğa mahkum etmi§tir./ 

Palamut ihracatı 
nizamnamesinde 

tadll~t ~ 
Ankara. 5 (Hususi) - Palamut ~ 

racatı nizamnamesinin bazı m::ddel , 
değiştirilmi~tir. Bu husustaki ni~. 
me bugünkü r~mi gazetede inti .. at. ~e 
J 'izamname on beş gün sonra roerı> 
girecektir. 

' 
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ııın ıı 
l fııti lle .OkKA TAKiMi KAZANAN 

Ctlt &oıcak. Uıuı Falih dillserıade meydan· 

Bln ŞI 
2 lııc.t· T SE ESA, ·s KAZANAN 

Ilı ıs nu",.. •lit Hasan bllyfik J>nrmnkka-
~ •ra. 

1 
3 llıac~:~RtK F'l::NERl KAZANAN 

lltbesintİ entıfn Sünter Ticn t mektebi 
llh.= en. 
-..l'll::n MO 

ll'~~Kl\F.PI.t DOI.~tA KALEM 
J Pınd ·""ANANLAR 

... ,,. •leh flh 
b ""'aıa A)1t •n, 2 - Fıkret Yalon, 3 

0 ~ lıltibec 
11 Tuna lle~iklı~ ' - Mab· 

rtaı:a, 6 coı Tuna, s - Nedim Tuna 
lflllı ~q- Bülent \'aroı Do:racıköy, 7 -
<lat orta ç Cataıo1tıu. a - e lnnl Usu
; Sallha~' t - Ali Rıza C~~:ıloAJu, 10 
atal'l ltlllf& in Dolan Kadıköy, Fatih At· 

lfltteR s • Muıaffer Dinraeıkalp. 
tı CIKOLATA KAZANANLAJt 

~·1 ııı:11~,~~·n~ Şişli, 12 - Blnau Kabak 
'lııı)t) 1 ustu, 13 - Tovlik Seacan Per 
~~. 151~1• ~~ - Seman: Oıder SiHstrc 
G "' Eıfı lliıWıeı Swıanahmet. le -

1 
~en o1c..;ack:ıp1, l? - Zeki Aksara:r 64 

ı!. Şefik G,6
1
d8 - Murat 'Osk!idar orta okul 

lcıı 4ltıncr Fen Ankara llse&l, 20 - Peri· 
~ ~~ 22 ener, 21 - Talip Akdal, ~ 
' 3 - ~lh - C~Jrıl <"lsever Sullanabmet, 
~P'ltstn l3 

1 
:t D:tlkılıç Adana, 24 - l\lernl 

'ket tıast 0 
u, 2a - Sait Bcıitsan Bolu mem 

lıtJu;: 11 nesi. 
• 1\ l>AKl:."T SEKERLEME 

A 2 - O l<AZANANLAR 
~cltın Se~nıan Nuri J\a.racümrük, 27 -
~ lıat Ôlı:e ;rnını Saray m~ydanı. 2S -
~eı.Sf 'tala ll)·darpa:pa lisesi, 29 - Oanıan 
?~"<>"'•it ~nkırltöy, SO - Jak Sa~h 
~ - '°"dnt ;:'ı. :.ı - A. Salt B&kır'lt~:r. 

lıır orı:ıköy, 3:t - Ane 1\1· 

l~ 

rııl Cılaloitlu, S• - Aknd Pııkolo!ıln Beşik 
tnş, 30 - l'ılt!zaffor Dönnıeı: knlp, 31i - Hn
llsc Ersöz Camiikehir mnhnllesi, kuyufı
rın sokak. 37 - Hacer Pertcvniynl lisesi, 
38 - Semihn Jstanbul erkek lisesi, 39 -
Nuri DnTIJtpnşa orta okul, 40 M. Ergon Bi· 
lir. 41 - .ı\Ii Koı;er birinci \'akıflınıı, 42 
- ~tcl;ibat utkulu Anhra hamaınönü, 43 
- P • .A.N. 2 N.Ç.t.O.Ş. 44 - l\(uzn'ffer kum 
kap ıortn okul, •5 - )lukadıles Feı;zi paşa 

caddesi, .e6 - Zeki Vefa erkek lisesi, 4 7 -
H. Mehpare isliklitl Uscsi. 48 - Adnıtn 
Akadur Bahcekapı, '9 - Bahaeddin Bıı:r

nıklar, 50 - Rıza l'ztın Yusuf, Fındıklı 
llhan, . 

BlHEH DEFl'ER KAZı\NAXLAB 

51 - lsmaU PerteTDiyal Jlsesi, 5~ -
Hakka Pertevnlral lisesi, 53 - Gülçin Or 
kunt l taabul, 54 - Turan Del Musınrnke
mal pnşıı, 55 - Turan öz:ııer Utnnbul erkek j 
il.sesi, 59 - S. Baru To:ı:koparan, 60 -
S. Ş. Bengi Fatih, 61 - Tekmen Topbas. 
Sarnrhane, 62...: Semiha K. Fatih rclebl 
Sille') nıan soka le, 63 - SeyfecMin J\umkR 
pı orta Okul, 64 - Kemnl Kadırga üı;fincü 
ilkokul, 6i> - JlayrUnnlsa Dikolı;a:r. 3 fln· 
cü ilkokul, 66 - Güzin Tarı Tepebaşt, 
G7 - llehic• Kemal Fatih, M - Zesrln U
ıur Ahany, 69 - A. Burhan Çarşıkapı, 

70 - Zh.. Denfıyollarında 71 - Zehra 
Karqilınrük uıun)·ol, 72 - Gülçin Gülgec 
l:rzurum mahallesi Kaçtal sokakt 73 - 1'u 
ri:re !\aragümriik, 7t - Nu:ılli 54 nncii 
11kolml, 75 - Hicri lstanhul ~isesi. 

lllRER TtJVAT.ET SAUUNU KAZANANLAR 
:7.6 - Haldun Çurşıknpı m:ırrın~, 77 -

Haldun İstanbul erkek lisesi, 78 - Sait 
l\li lcıımron Gedikpaşa, 79 - Fahriye UJuc 
Fatih C.rçır, 80 - ru-ol Demirel lstıınbul, 
81 - Eşber Göktepe t-•:ııth Fe,-zipaş:ı, '82 -ı 
N~rat Arar Kfıcükp:ıuır. 83 - Mukaddes 
27 inci ilk okul, s.ı - Hulki Denıi Kara· 

tııümr(ik, 85 - l'urdaanl Çevik Sirkeci, 8ti 
Gürcan Kadıköy, 87 - Atln:ın Damynn 
oAhı T4bim, 88 - !brnhim F.ur Sabuncu 
lar, 89 - B. CaAlı S:ım:ıtyn, 90 - Eliz l.e 
Ta kız kolleJI, 91--0ktan Tur~a ~hudebıı 
şı, t2 - Hakkı Başkut Taşkasnp, 93 -
Hnlllsi ö11röttr ltasımp:ıtıa, 94 - LOtfl 6· 
ıdn F.mirg!'ın, 95,- J.ütfi Celin SııSr:ı~ u:ı:un 

HABER-~~ 

Cevaplan veren 

Profesör Sanerk 
OraTolojl ve Clr .. ometrl 

mUtetı••••• 
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Mardin E. /. Z - Orta boylu, §İ§

manlamağa müsait bir bünye. Sıhhat· 
çe iyi, uysal. iyiliği seven, başkalarının 
hakkına riayetten hoşlanan bir zat. En 
büyük kusurunua: hareketkrinİJİ mu
rakabe ~yaptığınız işin mafmda dik
kat eksiklili<:lir. Bu eksildik buan vaki 
olmamalda, bazan da kendini pek aıa 
g0stermektedir. O kadar k,, siı bu hük-
mü okur okumaz dü~ünecck, belki (aca
ba böyle miyim) di~iniı. VA!tl ol
mak istcdiiiniz hedefi tayinde zorluk 
çekmiyorsunuz, işlerinizde, ha)"atta iste • 
diklerinizi bilirorsunm. fakat vasrtalan. 
çareleri evvela iyi intihap etmiyor, ~ !:Ol> 

rti da yaptıklannm ldfi dikkatle l«>ntrol 
etmiyorsunuı. Her hareketinizi, sizde ku· 
sur anyan bir tenki~ göıü ile tahlil e
derseniz. hayatınızda yeni ve çok feyiz· 
li, bir devrin başladılmı görürsilnüı. 

yalnız bu esnada işi tereddüd '" vehim 

carşı, 96 - Mükerrem SlrlrecJ. 97 - Mab 
mut nüyfik lstikll1 ot•ll, N - Jıl. Masta. 
fa Demirkapı, 99 - Muıaffer Onarlnll Ta, 
h:ın ynnıncla ıoo - Nuri Everifin Bahttka 
pı, 

HIRER CET\'Et. iKAZANA~"LA'R 

101 - Hale Edip Sehrenıinl, 10:! - Sti· 
he)"lı\ 31 ilk okul, 103 - RıM"an 31 inci o-
kul, 104 - l.cvtlct 51 üncll ilk okul, 105 -
Mmılli'ı 44 üncii okul, ıoe - Te,·Cik Can 
J\nsınıpaşı Neva .sokak, 107 - Renlı: Cskü 
dnr, 108 - ı\)-et SellmiJ9, 109 - SeTtm 
Tiizer Catalca ı inci okul. ııe - .lbfat 
Altın kulak \'cra lisesi, Ut - Hlleyln 
ÇallııyanMı :btanblıl heyaııt, 112 - G. 
Çtıylak Bakırk~y 113 - Süleyman Jsıanlnıl 
ı.anatlnr mektebi, ıu - FcyyH Kutua HaJ 
rıyc lisesi, ı ıs - Gnlllınser Ertalkan Sa· 
:rachan~.baş1, lJ6 -A. P. Kutsal Fatih, 117 
- P. Tütenyurt KııatmPllfllt ııa - Bekir 
Önen 2' ftnctl llkolı:ul. ı ıt - M. Malllın 
Baras l\ocamuatafapap, 120 - Vcdet P8l 
"' Fatih J\rıtaşı. 121 - Naıaffer FaPr Ha7 
d:ırpaşa Usal, 122 - \'tıdl4ı Erdll ,_tfh 

-222-
TeJHbap, M • .U - Hrrhalde kabili

~·etleriniı derecesinde muvaffak olamadr
ğmııı siz de düJQndQnüı. ve çok defa (ni
çin daha mes'ut delilim) de dedim ve 
sizdtn daha u llyıklann daha iyi vaıi
yette olduklarım da hatırladma. 

Bunlar niçin böyle?... Sebebi basit: 
ek-sik ~ yapryorsunuz. Sizde i~ni tamam 
yaı>maJc istiyen bir kiınsenin titiiliği yok. 

YOı emek sarfedilerek 10 netice alınacak 
bir ıseY için 99 emek sarfederek ~defa 
9 netice alınmaz. ı. 2 veya sıfır netice a. 
lmır. Siz de bu vaziyettesiniz.. lsterwıiz 
kendinizi iyice tahlil edip hülanünüzi1 
veriniz ve bana da düsündüklerinisi yaıı
nrz. MHsait bir :zamanda sizinle daha bol 
meşgul oluntm. 

-223-
Bdırköy C. H. M. 3398546 - Sizden 

e\"\"el verdilim yukarki cevapta, m<ıraca· 

Cı~rr 223 - :Şenta Kadıköy, 124 - Os
man f\odlıa A'ltkun, 125 - Hal6k Beşllı:· 
tat Ahrttler, 126 - Firdevs Taksim Sıra 
ııelvller, 127 - HaJTl Haydarpap Usesl, 
121 - Slkrll Xalku, Haydarpaf&. 121-
1.emı Kadıköy, UO - Gftrln Akay, Topba· 
ne.. U1 - Nursel DeyoAlu, onbeşincl okul, 
132 - Necla Kansu Bakırköy 1 htcl oktıl 
133- Sna Handan Ank:ıra, 13' -Saniye 
Top UskftpH1 mohallesi, 13!'. - KAsıt -Gün· 
oğlu Tünelbap. lJG- Mıızz:er Evin Alalürk 
erkek ilk okulu. 137 - Şnket Çobadar 
Kumbp1, 131 - Emin Be~·nam P~ 
fanir, Ut - Hayrttnnlsa Satı)·er derebo 
yu, UQ - Y. Ö8(laç PertevnisaJ llses1, ıu 
Ne~t Mubtarbe7 lı:Gfkll Jtami, 1'2 - Ateş 
Erl:ıt IJ{lııel sanallar atııdemtsl, 143 - • 
Hlın<'rDeroıtlu 29 unca ilk okul, lU - MO 
fit kuımpqa mnnara 5, U~ - Hurşft Sı· 

YH lttımbpı 021• okul, 148 - l>iitdane 
Şlşl&r, 147 - $adi Afllı:papı, 1t8 - $akfr 
.ftllı: ReyolJu 15 incl okul, Ut - Zebra 
Uysal PaUh C•J'f•mba, 150 - Billur Edir 
nekarn, 151 - RAzrm F:ıtlh 13 iincft okul, 
10! - Münhltim F.ıllrncknpı, 

13 

at eden arkadaşa eksik iş yaptıiuu IÖY
ledim ve bu en bOyük bir kusurumadur. 
Dedim. Sizinle ba,ıca tOrlil kon\1eaca
ğun. Sizin en büyük kusurunuz: bir i~n 
bir şeyin lüzumsuz teferrüab Qzerinde 
icabından faıla durmamı, emek ve dik
katinizden bir kısmını bu teıenüata sar
fetmenizdir. Şüphe yok: tefenilat ihmal 
edilmemelidir, fakat hiçbir vakit bunlar. 
esas gibi de almmamahdır. Siz. fulaca 
mtıteredditsiniz. bu tereddüdünüz vehim 
dem:esini de alabilmektedir. Sinirleriniz 
k~Jendirilmelidir. Yiyeak meeele1e -
rinde dikkatli olmalrsmu. Açık hava, be. 
den har"1cetleri ve muntazam bir hayat .. 
size yıpacalmı tavsiyele.rdendir. lyi ka
bili)'etleriniz var. ç,aı~ da bık-
mu ve ~. &yle olduğu 
halde a1dığmıı ııetice1erden memnmı de
iitsinia ve ~yleditıerimi yerine ıetirme

dik(e memnun da olamıyacabrnız. Daha 
etraflı diğer bir tahlil istiyorsanız bu 
S>yledilderim hakkındaki do,üncelerinizi 
sarih olarak bildiriniz. 

-224-

Bttlri,. 16-%1-37 - Size haDli !91dz
le ce\-ab ~ni mektubamuda yas. 
mam~mırz. Gen~ orta ~ daha 
fazla narin dencmlec.ek bir büı~
niz. Her ahşmadığuuz 11!1 kallisında a
deti ~a bir insansınız.. Amelt i§lere 
kabiliyetiniz iyidir. Yaşnııa nazaran 
durgun bir karakteriniz wr. Daha hatt
htli ve daha nete.il ohmk hem elini• 
dir ft hem de mümkünd\lr. Tabiaten 
uysal ve iyi kalplisiniı. Yalım hayattan 
umd~uz zevki alabildilinilden §\lp
beliyim. Bir de çabprken lQımmından 
fazla itiliyorsunuz.. Böyle devam edene-
nis amudufıkarlnizde inhina muhakbk
br. Bir de ya dikkat hamım buan •
Alıyor veya saman zaman ihmalklr o
luyorsunuz. 

KAHRAMAN KIZ 173 ....____ • X A B R A M A N K I Z 
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hır :-tı ç~ldiı;ni daydıı. Fnkat hiç h:ı de:a. hütün dehşeti zail <.•ldu ve hıd. ---------------------------------·----------------------~--..... Annais, içinde boğuk bir asabiyet 
hulunan bir sesle sordu: 

Anruıis hafifçe ~. fakat g~ 
de incilt'BCD ıöı ya,ı dımlasuu ati*:lme
mek için.) Şüphesiz kabehatliydim. De. 
ğersiz ve basit bir insan olduğum için si
zin yolunuz üzerine koyulmağa hakkım 
olmadığım kendi kendime temin ediyor
dum. MolOs de bunu bana söylüyordu. 
Bclki size böylelikle hakaret ediyordum. 
Fakat sizi tehlikede bırakmak beni bed
baht ederdi. 

Şey Rürnıüyordu. · detle bağırdı: 
isa~ l>~y~km kama darbesi hedefine - Bu darbeyi h'i tanıyorum. Bu, 
~irte ketnuştı, zavallı ihtiyar Lanslo bir Rasbsm kafasıdır! 
di. 0:-kunç yarasını bastrrarak, &en1e.. Raskas bir hamlede, yerde yatan Ko-
~Son ku\'Yetlerini topladı ve maltlm ol nnranm ürerine 2tıldı ve bütün hareket. 
h!di U:ere Annaisin ayaklarına düşerek terini akamete uğatarak: 

seyı haber ,.erdi - E\'et, dedi, ta kendisi. Dinle ra. 
~ .. 

rryord Priyak, kapmm arkasından balı- hip, Sen Pri}'ak seni kardir.ale ihbar ede-
u. cek ve sen mahvolacaksın. 

- A~t ÇabuJc -ı..: , Korinyanm ağzından bir istimdada .Kr.-: aç, •GülP·-· 
kekeı-ı"·"nnın, saçtan diken diken olmUJ, benzemek jddiasmda bulunan bir hınltı 

Yr:>rdu. yükseldi. Raskas da devam eti: 

lcr ; Kapıyı ~1anlar kapatımş! Sürme - Fek ahi! Sen al~ bir haydut gibi 
kurtmuş üfl ........ ı .. , Hi 1.:-...: ö asılacak....c:m '-e yahut da malfun Merede l?ttiyoru .... 64"9· ç ... u;:ll;J'l g r. 

ka rn. Halbuki kapı kendılijinden çürüy~n ... Hatırlarsın ya? Ve şuna 
Panryor. iyi dikkat et ki. bir kama darbesiyle seni 

hip;--... Su kapıyı açacak mısın abdal ra. gebertirim. kardinale giderek. alçak haini 
kendi elimle ceıalandırdığnnı 85yl~bi~ 
lirim. iJerı1:.rinyan dehşet içinde kapıya doğru 

ı .. Fakat tam elini sünneye urattığı 
~ nıic!esme --.ı•,.; • .a.a-.u bir _. __ '-")'le d.. .,-ıcul&a Puunu UöI _ 

ort adun öteye yuvarlandı. 
l<orinyan ulur gibi inl«!i: 
~~~tik oldum! Şeytan beni.. 

lrrdı: Pri}ak tehditkar bir tavırla ba. 

nah; Şeytanlar boğsun seni! Hiyanetin 
hatızıZ,a ~ olacak_ Haydi bakalmı mu 
n~ ... bürük kapıya! 

Utun a..ı"-' bi 
llına d lL. ucuıııar, nanın büyük kapı-

0~ru atıldılar. 

~ ~riyak kapıyı vurarak bağırdı: 
F Kraı nam::ıa açın! 

lı:i akat içeriden ses sacla -ı.-.dı~· , n 11:u • ır-aalG ., 
~ ernn verdi~ 

- ~nn kapıyı! 
l<orı~Yan deh~t içinde inledi: 

trq ~.~/lıyanetim! Bu da ne demek? .. 
<':>ı •• n avelin tevkifi benim şah~rim ola 
~en b · ~, • u ış .rnahmna mı ~ebebiyet ,.e. 
~> ·•· .Rardinaı beni hain mi r.ınnede-

Bunun n---· 
brta dolru ~ıne. tekrar cehennemi ka. 
darı.- ılerJcdl. Fakat ayni korkunç 
~ kend" · · • ısın1 tE>krar yere yıktı. Fakat 

Korinran göğsü üzerindeki küçük a
damdan kurtulmak için, şiddetti bit' py. 
ret gösterdi. Fakat, nle\":ZUU bahis kıl-

manın, boğazına battı~'Illı hisseti .. Bu. 
nun Oıetirıe içini çekerek: 

- Teslim oluyorum! dedi. 

- Pek alft! Ben de sana teşekkür r-
diyomm. Ve yalnız bununla iktifa ~t. 

meyip seni kardinalin nazarında bQyfite.. 

ceğim ... Tabit. t>ğer Tranknvelin tevkifin 
den elde edilecek k~rl:ın benimle taksim 
etmek istersen ... 

- Ha! .. Demek bunu istiyorsun, öy. 
lemi? .. Şu halde kabul ediyorum! 

- Evet ama, Sen Priyak, bütün mu
vafakıyeti kendisine mal edecektir. no~. 
tum, deha sahibi oldufumuzu burada 
gösterip, o herife bir oyun oynamamız 
Ye böylelikle her şeyi lehim;ze çevirerek 
kardinalin gözüne ginnemi.z lazımdır. An 
hyor musun? 

- Anlamaz olur muyum. küçük Ras
kascığun! Hatip gibi konuşuyorsun! Şu 
halde emret! Sana itaat eclirorum. Esyol 
daki hadiseler esnasında olduğu &ibi. 
gene sen şef sin. 

- Niçin? Niçin yolum üzerine koyul 
dunuz? 

- Ni~in mi maıkm? Bunu ben de bil 
mi~·orum Dünyada. akademimden, Mo 
lüstaı '-e kalfam Montaryoldan başka 
hiç kim8eyi teYIDİ)"Ol"dum. Hayat bana 
tatlı ~ eü1er yilJJli görünüyordu. Bir gün 
bu pencereniıı yukarısmdaıı., siıi bahçede 
5t&'düm. SiJin hakkınızda hiç bir ma. 
lUınatın )·oktu. siıin isminiıi dahi bil
miyordum. Ve o ıaman gördüm ki, o a
na kadar yaşamamıştun. anladım ki, he
nüz }-aşamaia baslaınıştmı. fakat ayni 
zamanda anldım ki, yaşamak için, sizin 
teneffüs etti~iniz havaya ihtiyaam var. 
dı. Siz beni i. ticvap ettiniz, size cevap 
vermem l~! Hiç bir ~Y temenni et. 
miyorum, buna inanın. Fakat bana öyle 
geliyorctu ki, 1-ıcn sağken. sizi hiç bir teh
like tehdit e l.•mezdi. Baron dö Sen Pri
yak size hakaret etmek küstahlı~da bu. 
landuğ-1 gün. elim ... 

Annais ürperdi •-c süratle başını kal. 
dırdı! 

- Sen Pri)·akm. buraya y8km bir 
yerde. Sent - Anuay sokalmcfa kartıma 
çıktığı gün mil:' 

- Kapmm önünde nıKam. Bu astı. 
ıadenin ktntahlı~nı sitt hatırlatmam 

hoşunuza gitmedi mi, madam? 
Genç kız: 
- D!vam edin! 
Dedi mınldandt: 
- Demek ordu. Ondan ba§ka hfç 

kimse oıamazdl! 

- O gün kısmen anlamtştımt bilMıa. 
re hice anladım ki. hayatun site aitti. 
Sizin tehlikede olduJunuz düsüncesi 
J.:albimi ~ıiyordu .. Bu bir r~tırap, bir ~ 
hamet. bir aziz miydi bunu bilmiyorum, 
fakat bunun, kalbimdeki bu şe)in kor. 
kunç olduğunu hissettim ''e sırf bundan 
kurtulmak içindir ki si%i korumala karar 1 1 
'-erdim ... Oh! beni sonuna kadar dinle-
yin, b:nden yüz çeviıınc:rin.. (Filhakika 

Ve Trankavel cidden güzel ve tam 
manasiyle yUksek bir tevaıula lllve et. 
ti: 

- Madam, bırakın vücudümO, kal. 
bimi, ruhumu düşmanlannida Sizin 
aranıza dikeyim. Hakikaten tehlikedrn 
kurtuldu~uz gün, çekilip giderim.. Si
ze yemin tdiyorum. 

Bilyiik bir tesadüf ve sonsm bir sa
adet eseri olarak. samimiyetin takdir e. 
dilen sesi karşısındaki her kadm iJDi, 
Annais de, bütün kalbinin tahassüs '" 
heyecan içinde çırpındığını duydu ... Bu. 
na rağmen, bu vakur ve yüksek himaye 
,.e peşinen bütün mükafatı ~deden bu 
sadakat ve muhabbet onun gururuna do
kundu. 

- Mösyö •1dö" Trarikavel ... 
Diye söze başladı. Bu düşünce belki 

de rarif ti. Fakat Tranka'~ taS\ir edile. 
mez vekarlı bir hareketle onun sözünü 
kesti: 

- Madam, sonuna kadar §&hane o. 
lun ve tenezıülen hatırlayın ki, adım sa. 
dece Trankavclclir o kadar! 

Annais hafifçe sarardı. Sonra hafif bir 
hiddet yanaklarını kızarttı. Fakat ayni 
zam.ı:-.la, ona kar§t duydu~ hayranlık 
ağır bastı, tatlı bir sesle: 

- Mösyö Trankavel, dedi, bir gftn. 
hana burnd.ı, unutmadı~m Ye hiç bir za 
man unutamıyacalmt bir eskrim dersi 
verdiniz •. 

Bu hatırayla ~ Trankavel: 
- Matmazel ... 
Diye kekeledi, fakat gene kız onun sö. 

sünü kesere!{ ilt\ve etti: 
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- Şimdi de bana, bütün hayatını 

müddetince hatırlıyacağnn bir ~licenap-

hk dersi verdiniz .• Bırakın!.. Bu defa söy 
lemek sırast bende, mösyö. Kılıcınızı, ka.. 

nrnm ve bana teklif ettiğiniz yardnnı, e.. 
ğer tehlikede bulunsaydım, maalmemnu. 
niye ka'>ul ederdim ve o zaman muhak
ka ki bir kraliçeden daha iyi muhafaza 

edildi~rime kanaat getirmiş olurdum .. 
Trankavel ürperdi: 

- Madam! Madam! Size yemin edL 
yonun ki, söylediğiniz mükemmel mfild._ 

fata Hlyık bir sadakati iyi takdir ediyor. 
sun uz .. 

An na is rfevam etti: 

- Eğer tehdit edilc;evdiml Fakat kral 
tarafından kardinal rütbesi alan ve her 

zaman daha çok rağbette olduğu anlaşı
lan Liyon başpiskoposunun müdahalesi. 

bu ac:il senyörün kardeşi ve kral neıdin
rf .. ld t,..· ... hhtic1eri. bütün tehlikeleri ben. 
den uza'\l::ıctrrdı .• 

Genç ktz iki saniye tereddüt etti. BeL 
ki de içinde u?.al< ve gayri r;uwi bir ne
d:ım0t U ':lnlYC''"dU ... 

Birn.,.n'ıirr. lrara'mı ve:-erek: 
- l\töc:vö Trankavel, dedi. dost ola. 

hm. Bund:m evvel .i te~aAüflerimizi ha_ 

tmnı-rhn ~itin ve. heniM v,ihi, ancak bu 

ak""'m'·i ~örü~memizin hahra$ınt muha. 
faza edin. 

Trankavel ~aın soğtıkluğu önün
de. hüUin \'Ücudü buz kesilmi~ i.)İr \-ıl-i

ye1t~. dehşet icindc har<>ket~iz kaldr. ne 
rn'!k her şev bitmişti. Her şev ama? Hiç 
bir şey. Bir ~ölı:_:e. bir hayal. Annai"Je 
onun :tracrn1a, c<11'-:-ı'•leyin, ha!'~''e lıaki. 
kat ara~ınd:ıld ö'çfilü ,,,...,~re vardı. ~;mdi 
ise bir kralın ki.::iyle fakir bir eskrim mu. 
allimini ~>ıran hir uçurum mevcuttu. 

Annais: 

- El\ ""l.3 mösvö Trnnkavel ! 

Dedi ve elini uzattL. Tranka\el bu eli 
almadı. 

1 
l 1 
l l 

1 
1 

1 

·XX.XIIII 

KURTO SOKAGININ MUHASARASI 

Kralın kın, fakir eskrim mualliminin 
üzerine eğilmek istemediği elini geri çek· 
ti. Kalbi bir defa daha şiddetle çarptı. 
Biraz evvelki isyan, gururunu tekrar kam 
çıladı. Genç erkeğe, görüşmenin hit~m 

bulduğunu ıı;östermck isth·ormuş gibi, 
şimdi artık tamamiyle !:aranlığa gömü 
len binava doğru döııdü. Dudaklan tit
redi. Belki. tamir edilemez bir söz sö •li .. 
yecektL. Tam bu anda. biraz öted" ıça.. 
ra'l"!lıkta hir inilti.. .Sonra hir çı~Tık du
yuldu. naha sonra ~ndeliyen bir gölge 
belirdi... Rir ses inledi: 

-Kaçın!... 

Ann:ıi~ ileri :- ıldı. Trankavel kt.1h>iiı .. 
nı kabartı:ırak cin~ruldu .. Gölge yere yr. 
kılarak t~'<rarladı: 

- Kaçm ıreliyorlar ... 
Annaic; adamın üzerine ~Jerek ha. 

ğrrdı: 

- Se'l"I misin, Lanslo? Kim yaraladı 
seni? Sövle!... 

Bu arlım, hir hi..,,,0 •ri krla ~ • ..,ı.~ 
evin jcı .... ;ni yFı .. eıı ihti,·ar ve ~clık Hr 
hi""met'·a·rh. Rrı?fa7TTı<fal~i 1m·1mnr ,,a .. 
raftan kanlar a'm•ordu. Büvilk bir gay• 
ret sarfnderek. hırlar gibi mtnldandı: 

- Oradalar .. Otuz kişiden fazla. Ka
çın ... Sen Privak. .. 

Fa .. ıa sö•·1enıo1i. con bir defa hırladı 
,.e e )edirc.n hareket iz kaldı. Annaisin 
ı.rözlc.rinden yakıcı bir göz ya~ damlası 
sızdr. Bu ~adtk ihtiyarı cidden seviro·
du. Bu ö1üın onu merhamet için0" ~'t 
Q:;t etti. Sonsuz bir tatlılık hareketi~·'e, 
cesdi otların üzerine uzattı ve sonra 
~arak kolalrmı göğsünde kavuşt~r. 

ciu.. Uza!~tan şiddetli darheler duyuldu. 
F'ranı • .,, ... , c:ı:ı1•itı hir ~c:ıle: 

-Kapıyı kırıyorlar, de1i. 
Anıı::ıic; de, düşüncesinden uyanarak 

mırıldandı: 
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---.-.------------------~~----~------------------------------- Sen Pıj}ak! ... Oli.ımü tercih ede. 
. ' rım .... 

- Görüyorstmuz ki, sizin için ölrne
ğe ::lla hakkm1 var! ... 

Kapıda yeni darbeler duruldu. Tran
kavel kılıcım çe'~ti. Gö::1erinde kJ\1ılcım 
lar parladı. Ürpererek Annaisin üzeri. 
ne cğilrli Ye şövle dedi: 

- Size ait olan bu kılıcr, bu hayatı. 
bu 1.am alma!~ i~tiyor musunuz? 

-Altyorum! 
Annai$, bulundı·lfıt va."i,·etin d"'h<-e. 

ti,., ":1 zh:a· e. cö<•hii~i ru bir tek kelime 
nin tn-ıiri ~ltrrch ürperdi. 

Trankavel diic:Unce. kn\"\'ct ve nth11n 
f .... • . .,ı~.,.-0r bir mi'·vac; :raırrı rü,,,.,13r0a 
bağırı1 ' ıYt ?.a•ı'l"...ı;ı ... ,, bir sesle haykırdr: 

- Şu halde, ileri! 

Sen Priv31d::ı adamlan I .. nrto sokağı. 
n:" .:;clır•~t ..... ,•;. Bir an ,ic;lnde. hütiin te ti 
b::t ,,mdı. Kminvanrn brraktır!T haydut 
t~r saye~· ........ c:.,., Pri ·a'<. hiç kim~erıin 

C:.;.a.,ya ı;t'cma'.lı\nm (jcr-.. "!rli. !fa'JJT'\tn Ö

n-:ıe on kici yerle<"tirildi. Her pencere. 
nınaltında i"" ü';er ki.,ili'. p.;nınlar Ya .. rıı. 
r. 'ı~ln çı,_cı,. .,.., arıl.; h,,...,ı.n:ııc; 0Mı·rıı1 

k"~·i'c ırnpıya dı'~-u vü-iHü. Y:-ınrnda, en 
'lnıvettl ve cesur ce!dz a·':ımt va,.dı! 

Trankaveli e'e gecire:::<>1de,.di !.. 
~u ec>"-ı·'a. J~nc:lo, Anrıaisin Anie

cJ .. ., ıretırmic; 0M11lh1 bn ihti,,ar ,.e camk 
hi?.metkür. elinde bir i..ıa-e kandili bu. 
ltındµğtı hal•!" mııt1t 0°\TİYecini Yamvor 
ve binanın en 7av1f nc'tıc:ı olan bu kü. 
çn!c ::aprya yakla~ıyordu .. 

. . . . 
Ra ;kas, Tra'1kavelle Annaisi yall"'tz 

o-ı ı,,a ele r,c,.innek ye hu suretle Rişli. 
y'1'1iin verece~i bol mükafattan yalnız 
hac;rna istifade etmek icin. neler yarmak 
icın ett'~ini di\cündiiğii yerde bırakrn1ş
bir az ('la, onları kurtarıp kurtaramr. 
tık. Fakat Ras.1<as hunları düşünürken. 
yac-.lTtn• da rhi~ünüvordu. 

Her ne olursa olgun, bu dii"Ünce hir 
hayli uzun sürdü. Raskas faaliyete geç.. 

meğe karar verdiği zaman, hava iyice ka.. 
ramuştı. llk·düşüncesi, Korinyanm izi 
ni bulmak oldu. Bu, onun için bir çocuk 
oyuncağıydt. Hemen. yan açık duran kü.
çük kapıya yürüdü. Kapının kilidini tet· 
kik etti ve mınldandr: 

- Sefil rahibin buradan geçti~i bes
belli. Sürmeleri çekip kap!), yava~ 

kapamrş. Sonra da kardi::ıalin yanına 

koc:rnuctur. Herhalde kendi kendini bir 
hayli da methetmi~tir. abdal!. .. Buradan 
çıkt•l!ı'1a ~öre. p:ene buradan içeriye p;i .. 
rec"ği rnuhakkaktrr. Binael"aleyh, kendi .. 
sini burada beklemem t~. 

Bövlece dü.c:iinen Ra~{aı:;, yan taraf· 
t"'"İ hii••fk hir ağacın arkacrna ~aklandr. 
Bir mü'.irlı>t ~onra. hu nevi ı::e,,lere alrcık 
olan kulal·Jan. ıt7al{tan, kenctici için bU.. 
yük bir mana,,.; ifade eden ~rültüler duY 
0 1l ve saklandrğı yerde doğrularak söylen 
di. 

- Ada!l'l:ın verl~tiriy0 .. Jar.. .Şınıdi 
sı;eleceldcr .. Eh! He1e ~elin Ter de, sonra.. 
smı ı:zörürüz!... A!.. Bu da ne? ... 

Barç .. -te. hafif bir r~ık ağrr ai'!rr iter .. 
livo-dıı. Birde'1bire bu ıctk sürat1e iler· 
ledi: lhtiy;ır Lanslo da bu gürültüleri 

duvnı11ctı1! Rir anda karm'3 vnklaştt. 
Sokal· a KC'rinvan hacta He-livornu. 

Y-aoıvt <'1iziyle itti, açcı.ma".lı: avni zaman 
da, kapıT'lın arkasında bir soluma duvdu. 

- Bizi bırakmak istemiyen birisi 
var! 

DiYe bağ1rdt w daha b{h•ük bir cid .. 
d .. tıe kanıvt itti. Kapı acıldı. Sen Pri· 
yak. elind .. 1ti kamayı. önünde eğilmiş o .. 
lan Korinyamn omuzlan {i7erinden uza· 
t1r~''- gert bir darbe indirdi. Avni 1a .. 
m1'1da bc~rılk bir cığlık ve sendeliyen a .. 
yak se teri duyuldu. 

P..a'1io bahceve dalarak: 
- Zafer!... tleri ! 
Dh e hağrrdı ve arkac:ma dön{ince 

hayretler içinde kaldı. Ne S~n Priyak. 
ne cie arlamları, kencfaini takip edh·orJar 
dı. Kapı şiddetle kapanmıştı. Korinyaıı 
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ı ı =====ln=h=is=a=r=la=r=u=m~um müdürlüğünden 
HABER - ~l<eam poataa 

Sıra To. Adı. Soyadı 44 Semahat Sayın 

Kütahya vilayetinden: 
A~ eksiltmeye konulan i~: 
1 - Kütahya - Istasyon bulvamun temdidi ve parke tefrl~dir. 
2 - Bedeli keşfi: 9046 lira 4 kurustur. 
3 - lhale günü 7-1-1938 cuma günü saat 15 eledir. • 

15 

'"ı E :ao.11.937 gUnllnde yapılan memur imtihanında mu· 

1 1 naffak o!anların adları a,aAıda yazıhdır. 

/ N f; 1 Zekai oğlu Tevfik Sıra No. Adı. Soyadı 
M A L A R •• 2 Cemal Işın 46 Cihan ZöngQr 

4 - Buna mütedair olan evrak: 
A - Eksiltme prtname&İ. 

8 E y O C L U 3
4 

Ncyire Gürsan 48 Sabahat Bilgiseven 
, Saim Tuncay 49 Nuri TaKJ 
• ~reutzer Sonat 6 Selim oğlu Mahmut 53 lhsan Gilzey 

eniz kahnımanlan 
• Cııılıık melek 7 Cemal Tanmcroğlu 54 NigAr Sangöl 
1 BuraıobU maceralar kra· 8 Faik Berçman 56 Ethem Mahçi 

lı Ve Sezar BorJ!ya (tUrk 9 Cemaleddin Erdoğ 59 Bedriye Gençay 
, ~e> 10 Nevzat Ansa)' 61 Suzan 

Uilstlmal davası 11 Müe'-"-'et Aksel 68 Muzaffer u....:• 
• Troiko J,; Kı 
1 llılılırıııcml$tlr • 16 K~ım Alkan 70 Omer LQtfi Ovün 

İki canlı ad:ım, bir 17 Mükerrem Baban 73 Şerafet Alyot 
'e~tan çetesi 21 Nejat Zühtü 75 Ktmal Arpa 

1 Rıırnona 22 Zeki Ulufer 76 Sıtkı Dincer 
ı K 

ıvırcık saçlar ve 25 Kadri Güveli 77 Sabiha Y~ilaydm 
Kesik el 26 J · 82 Sabahat 1 İsimsiz odam ve 

27 
iayri Dencioğlu 

Se 1 Semiha 83 Nimet 
vg nin sesi 

1 Marlnella ve KOçOk pren 28 lbrahim Doğanlarlr 84 Tarika 
ses 29 Talfit Gül 85 Cel~lettin Gntg~ . }\ 

tollçc Krislln ve Hu· 31 Mesrure Süer 86 Ihsan Arsoy 
dut ha) dutları 32 Jale Zi~·ad,.rle 81 Halit Tarançı • 1 
nornhnlar )'ngnrken ve 34 CelAl Ozaydın 91 Enver Alfaner 
Gece baskını 

1 S r 35 Necati Oz:ıydrn 95 AlAeddin Güneri 
AN BUL 36 ı h Kemal Ta~ar 98 Mehmet Hüseyin 
lldırmcmiştir 

• At 1 • 37 Omıan Akgün 99 Kemal Onen 
eş >oceğl \"C Kanunsuz 

Şehir 38 Muammer Erkul 102 Abdullah Adil Ayd~du 
iL· 39 K 1 6 nızıl izdh•aç ve Kara l'vl. ema - 3 -

Dev 
ı lıiJdirmem!ştfr 
t K 

,ocnmın işi çok ve 

1 
\ olga mnhkfımJnn 

IC hlJdirınerıılşllr. 
Aoıkoy 
1 Pro 
1 Pro Rrıınıını blldlrmemfıtJr 

O S ... grıınırnı bUdJrmemı,ur 
" O O A R 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 

komisyonundan : ve eksiltme 
Eksiltmeye konulan iı;: Heybeliada Veı em sanatoryomunun sıhhi tesisatı. 

K~ilc bedeli: 5185 lira 80 kuru~. 
Muvakkat garanti: 389 liradır. 

B - Fennt ve hususi p.rtname. 
C - Keşifname ve proje. 
Ç - Tahlili fiat cetveli. 
D - Mtikavele projesi. 

olup bu evrakı arzu edenler daim! encOmen kalemlnde ve vil~yet nafia mndnrl~
de her gün görebildikleri gibi nafia müdürlüiünden de istiyebilirler. 

X 5 - Muvakkat teminat: 679 liradır. 
6 - lhale: Ktitahya vilAyeti Husust Muhasebe binasındaki dairei mahsusasmda 

veya vM.yet makamında toplanacak daimi encümen huzurunda yapılacaktır. 
1- isteklilerin bu i~ yapabilecek ehliyet ve liyakatte oldultlannı milbeyyin ve

sikalarını ihale gününden IAakal 8 gün evvtl Nafia mOdürlüğüne ibraz ve kaydet
timıeleri mecburidir. isteklilerin mezkQr g Qn ve saatte villyet daimt encllmenine mü 
racaatlan nan olunur. (8565) 

inhisarlar · U. Müdü~lüğüiıden: 

1 - 246 adet torba mu~ba Malatya Başmüdürlüğünde "Ahırkapı · deposun
da numunesi vardır.,, 

2 - Hurda inşaat malzemesi Toptası Bakımcvinde. 
Cin~i yukarda yazılı eşya 14-1-938 tarihine rastlıyan Cuma gilnn saat 10 da pa• 

ıarhkla satılacaktır. İsteklilerin mal ve nümuneyi mahallinde görebileCekleri ve pa
zarlık için de muayyen gUn ve saatte yüzde 15 teminat paralariyle birlikte Kabata~ 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki satı, Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

{8630) 

Kütahya vilayetinden: 
Açık eksiltmeye konulan iş: Kütahya· Geciz Yolunun 55X756 na kilometresin-

dcld 218 açıklığında beton arme tahliyeli, ayak?an kargir köprüdür. 
ı - Bedeli keşfi (6479) lira .(6~. kurustur4 
2 - Buna mütedair evrak. 
A - Eksiltme §artnamesi. 

1 M h 
llt.. l n kOmJ:ır kalesi \e 
~._lt\' 8 A I< He mıınC\ r:ıları 

Heybeliada verem sanatoryomunda }'aptmlacak olan sıhhi tesisat açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

B - Fennt ve husust §3rtname. 
C - Mukavele projesi. 

Ç - Tahlili fiat cetveli. 
t\ıaı ı R K O y t 1 J) I )' onannııı seli) or 

-47R 
l't·ı·ı~ul\ ? l A R : 

~- ~J lJJtA_M KISMJ 
..ıcıat 20.30 d 
cft a 
nt ~I( VE HAY ALETLE
\'~ ıyes 4 perde 16 tablo. 
teı i ~: li. Lenormand. Türk
Op ·,, · Galib Arcan. 

~RE1 ıcısın 
,_.

0
" J\TJLIK, l<lRALIK 

"" tned· 
dre .'· 3 perde. Yazan An-
Fer·daır:ıbcau, Türl·çesi M. 

1 Un. .. ..,.. ~ . 
"'<it 'r( • (' • 

• •RIJL ~A[)J TEK 
11 

\' "rıtosu 
n 
aı.ırte i akşamı, Kadı-
'Y Süren~ sinema~ın

la, ıtaat llfunı. Yeni vod 
~J\ıl, 3 perde. Yazan: Ce
.aı Musahipzade. 

a ~ "' 
S:h •. ineın:· ~erah sinemada bu gece 
,~l D '" ı·enı r 

ı 

lt lltnb"Iı·· ıyatro, hem varyete. 
~ u u ve ark d " l> ~ \e 11 . ·a aşları. Hermi-

. ai"Cldi 15 c;z~er varyetesi. Halk ge-
t 20 20, talebe a ebcre 10, umum kol

. ln-1 Ye 15, balkon 30 tal .. 
--..ı ar ıoo . \.-

. talebeye 80. 

1 - Eksiltme 12-1-938 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

D - Proje ve kcşifnamesi. 
olup istekliler bu evrakı her gün daimt encümen kaleminde ve nafıa milda?~ 
görebilecekleri gibi nafia mildUrlQğünden de isti)'ebilirler. 2 - Mukmcle, ek iltme bayındırlık i§lerl genel hususi ve fenni şartnameleri, 

proje, k~if hulfısasiyle buna müteferri diğer evrak hergün komis}•onda görülebilir. 3 - Muvakkat teminat (486) liradır. 
4 - Bu inşaata talip olanlann bu i~ ehliyet ''e liyakati olduğunu mtlbeyyln 

vesikalarını IAakal ihale tarihinden 8 gQn evvel nafia daimine ibraz ve kaydet· 
tinneye mecburdurlar. 

3 - Istekliler cari seneye ait ticaret odası vesikalari}1e 2490 sayılı kanunla yazı
h belgeler ve bu i~ benzer 3000 liralık i' yaptıklanna dair nafia müdürlüğünden 
almı~ olduklan müteahhitlik vesikasiyle bu i~ yeter muvakkat garanti makbuz ve.. 
ya banka mektuplarıyla birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (8642) 5 - Ihale: Kütahya vil~yetinde Muhasebei hususiye binasındaki dairei mahsusa

smda veya vfüiyet makamında toplanacak daimt encilmen huzurunda yapılacaktır. 
6 - Ihale günü: 7-1-1938 Cuma günü saat 15 tedir. 

/ 

lstanbu Le\'azım amirliği 
Sahnn ima komisyonundan 

Ordu ihtiyacı için azami alınacak olan 
300 büyük \'e 300 küçük bakır kazan, 
3000 bakır kara\•ana 2000 kapaklı bakır 
bakraç 1000 bakır saplı 1000 bakır süz· 
geç 1000 bakır ke,gir 1000 bakır yağ ta
vası 13-1-938 perşembe günü saat 15 te 
Tophanede İstanbul levazım fımirliği sa
tınalma komi yonunda kapalı zarfla ek. 
siltmcsi ~ apılacaktır. Tahmin bedeli 
56150 lira, ilk teminatı 4057 buçWc li
radır. Şartnamesi 281 kuruş mukabilin· 
de al mır.\ e nümuneleri komisyonda gö
rülebilir. lste.1<1i'erin kanuni belgeleriyle 
teklif mektuplnrım ihale saatinden bir 
saat cvveHne kadar komisyona \'ermele-
ri. (344) <8557) 

lstanbul Lc\·:ızım fimirli&rine bağlı mü
essesat için 27-000 kilo yufka 7-1-938 
Cuma nünü saat 15 de Tophanede Satı
nalma komisyonunda açık eksiltmesi ya 
ptlacaktır. Tahmin bedeli 4590 lira, ilk 
teminatı 344 lira 25 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülebilir. isteklile
rin kanuni belgelerile belli saatte komis
yona gelmeleri. C::l37) <8541) 

Topçu ve Naklı~ e Okulu icin 161 adet 
ders masası 7 - 1 - 938 Cuma günü saat 
14.30 da Tophanede Levazım A. Satmal
ma Komisyonunda pazarlıkla eksiltmeye 
konulmuştur. Tahmin bedeli 1449 lira 
ilk teminatı 108 lira 65 kuruştur. Şart
namesi Komisyonda ve nürnunesi Okul
da görülebilir. t teklilerin belli saatte 
Komisyona gelmeleri. (363) (21) 

lstanbul Komutanlıgı 
Satınalma Komisyonu ilanlara lsteklilerin o günü mezkfu saatte Daimi encümene müraca:ıtlan il~ olunur • . 

(8564) 

Oenız ·Levazım Satınalma 
Komisyonu ilanları . 

Tahmin edilen ' Muvakkat teminab 
mıktar ve Bedeli 

Sclirniye kışlasının çatısının tamiri i
halesi kapalı zarfla 26 ikincikfulun 938 
Ç'.a~amba günü saat 16 da yapılacaktır. 

Muhammen keşif bedeli 25110 liradır. 

llk teminatı 1884 liradır. Şartnamesi her 

gün öğleden evvel komisyonda görülebi

lir. lsteklilerinin ilk teminat makbuz ve 

ya mektuplan ile ve 2490 sa}ılı kanu

nun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı ve-

Cinai Kiloıu Kurut Lira Kurut 

Süt 20,000 10} 262 so 
Yoğurt ıo,ooo ıs _ 

ı - Yukarıda cins ve nuktarlariyle bir kı1oıuna tahmin edilen be<1eli n 
muvakkat teminatı yazılı olar. iki kalem yiyecek, 7. İkin•;ikinun- 1938 tarihine 
rastlayan Cuma gUnU saat 14 de açık eksiltme uııuliyle alınmak Uzere münaka· 
saya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi, Komisyondan hcrgün parasız olarak alınabilir. 
3 - lstckliledn 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte v~ belli gUn 

sikalardan maada nafia velınleti fen mü

dürhiklerinden alacaldan thliyet vesika

ları ile beraber ihale günü ihale saatin. 

den en az bir saat evveline kadar teklif 

ml!ktuplannı Fındıklıda komutanlık sa
tınalma komisyonuna vermeleri. (31) ve saatte Kasımpaşada bulunan Komi!lyona mUracaatlan. (8504) 

Tilr.klye Cumhuriyet Merkez Bankası 
31112 ı 1937 vaziyeti 

AKTiF ..... 
~taa .atı ~ 1962iSUI 127.603.878.44 
llaakaoı. • • • 8.0-16.0~4.-
UfalWJ&,, • • • 1.215.670.'27 

UUUdeld 11.......,._ ı 

rorıı l1rUI: • il 2.G0!.202.53 
liarlf&eld ......._, 

AJua ...a ıuıosnı ö ,52 90~ 9.118.720.1'56 
A.ltma talı..W ll&W _.aı.t 

16.108.68 

lll1rUı& tıaklyeJert • • • • 28.657. 729. 7~ 

lhı.lne tabvlllerl: 

)enıbte edilen e'tT&kl ııakU,e 1 
karşılıgı. 158.748.563.-
KanunUD e Y• (t (Del macs. 
delertne tevfikan Hazl.De tara-0 
tmdan vaki tedlyaL il U.072.062.-

kaeda t cıhdaarı 

Lira P~SIF 

ı 
Lir• 

3ermaye. • • • • • . 
llıtlyat akl)Mls 

36.865.611.'11 Adl ._ fevkalll.d.. • 1 • • 1 
l:iwıwd • • • • • • • 1 

2.50!.202.53 

l'edaYüldek1 BanknoUar: 
Duubt. edllu errakı A&kUJe 
Kanunun 6 Ye 8 lAd m&ddeo 

terille tevflk&D bazlne taraım. 

~.ı O:S.172.40 
4.516.007. '10 

158. 7 48.fS63.-

US.000.QOIJ.-

6.621.180.10 

1 dan vald teôi,-.t, 
82.702.367.00 Denıbte ec!llen •TnlD D&ll• 14.072.06~.

~ 144.676.501.-

144.676.Ml.-

t>aldyea:I. • • • • 
Karplıtı tamamen altın olarU 
Ul\•eten tedavWe vazedllen 

Reeakont mukabW U&nt.a ted ..... 
Tllrll Llruı MeYdaata 
D6Ylı TaahbOdab: 

19.000.000.-

11.000.000-.- 170.67fU50l.-
17.7D3.280.28 

Haz:lne bODolan. • • • 
rtcıır1 11enetıer , • • • • 

~ - A.ltma tahvlU ll&bll dM&ler 
~ 51.1§..10.780.00 ö1.540. 780.6( Diğer d!Mzıer ve alac:akb 

1.700.23 

:M.464.2"~.72 24.466.024.9~ 

ı 01.851.462.80 
Esham ve 'fnlıril&t eUzda111: 

\Deruhte edlle.ıı enakı nak. ~ 
4 ltıyenln luLrşılıt'ı ..ııam •e 39.098.116.02 

\tAhYflllı 1Ub&r1 laymeUe 

' ~· • •tıllm n tahril&t li.258.858.22 
AftaıılarJ 

I • ı •17 ll:ı:crtJH 

44.3:'>1.97 4.2. 

kllrillJC ba1dJ91ed • • • • • 

11.uWJ• • ,. • .. • .1 

~ lı~ 
.~ \~a~~~;~g ki1; ı 36 lira olan Arnavutköyünde. LQtfi)e mahallesinde 

11 ~ ~r.....~l!ltek n ' o. ev 938 veya 939 ve 940 seneleri mayıs sonuna kadar 
~ •lcw'lllebilir z;re ~~ık arth'lnava konulmu~tur. Şartnamesi levazım müdürlü-

7·1.938' ste dı olanlar 2 lira 70 kuru~1u'( ilk teminat mektuı> veya mak· 
cuına .. · 

rnhv'J ' 07.l!rtne 

Bltuıedarlu 

UulıteUI 

68.rJ61.0'1 
8.83{) .8.1 ı .24 8.028.802.31 

•. ~.000. 
16.1M.SS7.60 

842.408.41>8.t 842.408.4M.13 

gun{ı saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
{l) (8536) 2 Mart 193! tarlhtnden IUbareD: 



ıe 

Uykusuz gecen gece 

'" 

Ne beyhude yere ıstrrab çekiyor. Bir tek ka.5e NEVROZİN bu tahaın· 

mUl edilmez ağrıyı dindirmeğe ki.fi idi. 

* NEVROZ iN: En şıddetıi baş ve 
diş ağrılarını keser. 

* NEVROZtN: Soğuk algınlığın-
dan mUtevellid ·. bütün agrı. sızı. ve 
sancıları gcçırir. 

1 

* NEVROZ!N: Gripe, baş nezlesine 
ve diğer nezlelcre k8J'3I çok müessir
dir. 
--t:r 1'"EVROZ1N: Bel, sinir, romatiz. 
ma ağrılarında hararetle tavsiye e
dilme ktedir. 

Mideyi bozmaz, Kalbi ve bODrekleri 
yormaz 

lcabmda gUnde 3 kate almahllir. 

t .. •ı • .; . 

• ! ......... , ........................ .. 

EO M A 

Grip, Nezle, So~uk algınfl'<ları, 

Baş, Diş ve Adale aQrılarını 

Geçu ir. 

Tak.ngtDernnden Sakınınız her 
ye r<dlen N EO KALM 1 NA 
ıstevn ınnz • 

. 
Yiil\seli Mühendis mektebi arttırma va 

elislltme kon1lsyonundan 
Eksiltmeye konan !\lıktan Tahmin Pey akteSi Eksiltme 
mevaddın cinsi fiatı tarihi gQn ve saat 
Beyaz pe) nir 1200 K. 48.00 108 Li. 12-1-938 Çar§alnba 14 
ı · a~r ~yniri 1200 K. 72.00 

Mektebin 937 mali senesi Mayı:ı 938 nihayetine kadar ihtiyacı olan yukarda 
cins. miktan. muh::unmen bedeli ve ilk tl'minatı yazılı erzak açık eksiltmeye konul· 
... u~~ur. EkliiltiT'.e hiza ında gö t<.'rilen gün tarih ve saatte yapılacaktır. Şartnameltti
ni görmek istiyenlerin hergün ve eksiltmeye girccelderin belli gün ve saatte Gü
m 5\l~ıındaki mcktt>n b;nası dahilinde top?anan komisyona müracaatları ildn olu 
nur. (8509) 

_........... il o llld •• il Rbcıı 1 

' 
• Havalar soğudu 

ediniz 
Ufak bir kırıklık hisseder etme• 

derhal bir kaşe 

Nezle - Grip - D!ş - Baş 
Romatizma ve bütün a§rııarı 

derhal geçirir 

Eczanelerden 1 lik ve 12 ilk am" 
ıaJıarını ısrarla arayınız. Taklitl 
rlnden sakınınız. 

--~- --

•-~ADEM 1 iKTiDAR~ 
ve BEL GEVŞEKLIGINIE KARŞI 

• 

·- Tabletleri • Her eczanede araıınıL ! Pula kulu•u t255 HormobJn J 
1 


