
Romanya yahudileri 
IK~cdlurn · töccarretn fifiln 

YallP>DV©lrDcar<dl o ? 
40 yaşmdan aşağı Romen kadmlan yahudi 

hizmetinde bulunamıyacaklar 
Yehudllların çaDaştoğo bDır çok gazete kapatıldı 

}' .. 
alıUd/lnin kadın tlcaret!ne ini oı.cıt ime lıi1Hmıt yeni bir karar aldı resinrdt g6rdülü11Qz gibi 4fJ yqmdan tqağı bulu-

~· R . 
...__ .._~ -••<ilik 'tmmda çç!:ş:ım'J·acak. 

MacarJa..r en 
., görünüyorlar 
a:lıuııııer paralarını çekiyorlar 

fıut]'l ~Cf 4 (A.A.) - Romanya ya- ı ya hükQmeti Macarca çıkan ve mühim 
)'c ~ c:ı ürkerek mevduatlarını çekme- bir gündelik gazete olan Temesvari 
l~ atlarnıılarJrr. Son günlerde çeki- Hırlopı kapatmııtır. 
Yon ~t'vd~atın tutarı bir kaç yüz mil- "' Budapeıtede bu ayın onundan on 
1-rck a~rnın ed liyor Yahudilerin bu ikisine kadar devam ede:ek olan Roma 
rııaı- etı memleket ekonomisini boz- protokolu devletlerinin konferansına 

ıı; tehlik · · . 
tır. esını göaterıneğe baJlamı§- Avusturya Baıvekilınin bizz::at iştirak 

)'abu dl edeceği bildirilmektedir • 
Dil • DlUharrir ku'lanan Konferansın proğramı maIUm değil-" ıcıeıe k ~ük r apahlıyor dir. Maamafih konferans muayyen bir 
l°lh d'reı S (A.A.) - ~abiliye nazın ruzname olmaksızın siyaai vaziyeti ve 
vfıl u 

1 ınuban irler kullanan birçok bilhassa Romanyada hasıl olan değiıik 
ict gazetelerini kap:ıtmııtır. liği derin bir tetkike tabi tuucaktır. 

?le u tedbir, yazılarile Romen milleti- Şu~n~~ hareket etli 
ıcte~arar yermiş olan diğer blitün ga- Viyana S (A A.) - Şuınig ile B. 

'1ııc ere de teşmil olunacaktır Guido Schmidt, pazar günü Budapef-

"• ar gaıetr."\nin ka'lalıması teye hareket etmişlerdir. 
lly::~ 9lıtnda derin bir heyecan 'a'md'lf'r kadm ticareti mi 

~ud rdı yapıyorlardı 
t•ıet 1lPeşte 4 (A.A.) - Budapeşte BUkreı S (A.A) - Hükumet gaze-

e erinin d 
yaz ığına göre. Roman- ,,,.... nP.\'l\IDl 12 lnf'lde 

Hazır ilaçlar üzerinden 
Hazirandan ıtıbar en 

lstiblik • 
resmı 

8 alınmayacak 
,,~r·soretıe hazır IUlçıar ucuzlamış olacak 

tibıtk 1i 'le ecnebi milstahzarattan is- aa olsun bütçe müvazeneıini aarsacağl 
bir~ rcaıninin kaldırılması hakkında nı söylemiştir. Neticede, encümen müs 
ta~rirç d&UUn evvel Me~ise verilen bir tahzarattan alınan istihlak resminin 
• n M r b" törUtUlrn" . ec ıs utçe encümeninde ı hazirandan itibaren kaldırılmasına 

\'eltili F uıtUr. Müzakerede Maliye karar verilmiştir. 
ltu•ntı ~at Ağralı ile takrir sahibi Bu aabah bir ecza depotm sclıibi ile 

qı.. liUınu ~.~1 
da hazır _bu~~nmuıtur. görüştilk. Bize ıunlan söyledi: 

ıııt Ye- 1 apçı, umumı bütçede an- . 
tı. •tqit be. bi r k d b" 1. "'Müıtahzarattan kıymetı 25 kun.:ş tut :I' n ıra a ar ır ge ır ye 
ltu &n. fakat halk hh ti' • • •. kadar olanlardan kırlc para, 50 kutu .. :ı 

l'I Old ın ıı a ıçın ınum 
~1111 uğu kadar ucuza aattınlması kadar olandan iki kurut. yüz kun:~a 
bır ni,~elcn iliçlan:ı fiyatlarını m\41ıim kadar Uç kuruı, daha yukarısından beı 
t'tlırıa.1 ette Yükselten verginin kaldı- kuruş alınıyordu. Bu resim ilaçlan 
~tir ı Yolundaki takririni mil;iafaa et- ı alanlara çok ağır gdiyordu. Çünkü 

l.t • 
t •lly, \1 1.:.·ı· kırk paralık bir aspirin i~in kırk para-
~lc ı:.·· C..t ı •ene ortasında yapıla- dı istihllk resmi verilmesi icap ediyor 

..,'ile 'bir tenzil:n miktarı ne olur- ı du . ., 

Gar 
nda 

Cehennem makinesi 
lolllAk etti yanırın 

eabuk söndUrtlldD 
Paris, 5 (A. A.) - Gare de Lyooda 

cınanetler dairesinde bir infıWt wkua ge 
Jcrek bir yangın çıkmasına sebebiyet ver
mi~ de yangın çabuk bastml~. 
Infi15k, meçhul bir 33hıs tarafından as
~hleyin emanet dairesine tevdi editmi~ 
tir valizdeki bir cehennem makinesi yü
zünden vukua ""'ım••tir. 

'spun.yada · ,Ulen xazeı .. 
tecUerln cesedi 

Par iste 
Paris, 5 (A. A.) - T~ ~esinde 

maktul diışmüş otan,ikisi ~kalı ve 
biri l~iliz üç gazetecinin ~eri bu 
sabah Parise getirilmi§tir. Bif'Ç9k ~
teciler, ista ·o.,rla ha~ buhmuyorlardı. 

Teruel önünde 
ş·ddelll muharebe 

devam ediyor 
l"ra nkocular, Fransız 

konsolosunu tevkif ettaer 

lJ ı•l'f an evvtlki Franko'tıı?ar taTTUzun. 
da harap bir hale gelen Terutlden 

bir manzara 

ntlbao. 4 (A.A.) - Teruel önUnde 
muharebe şlddetle devam etmekte
dir. Sisten istifade eden Cumhurtyet 
ı;ller ellel'lnd"kl bUUln kuvveti mu-

_.. Devamı 12 incide 

Bugünkü sayımız 

16 
Sayfadır 

itan işleri Tel: 2033.5 

Singopı11da manevralar yapacak olan 

lngiliz donanması 

Singapur 
önlerinde 
On bin kış • nin iştirak edecegı 

Büyük bir manevra yapacak 
Japon nazırDarı, Japon 
mllletını uzun sürecek 

Bir harbe hazırhyo·r 
Mankovu bcmba9ayan .Japon 
tayyareıerı ınglllz gemııerıne 
de taarruz ederse mukabele 
görecek 

Tokyo, 4 (A.A.) - Maliye nazın 
Kaya yeni söylediği bir nutukta Japon 
milletini uıun sürebilecek bir harbin yü.. 
knnu ta,ımak için hazırlığa davet etr11i

11
• 

tir. 
Diler taraftan dahiliye namı Suet. 

sugu gaietcöleri kalful ederek: 
.. Japon milleti vaziyetin vahametirü 

anlamalı ve bütün müşkQJlere kaJlı koy
mak Qzere birleşmelidir ... demi~tir. 

Dahiliye nazın Amiral Sujetsugunuı'l . 

Kaijo gaz.etesinde çıkan beyanatı Japon 
siyast inahafilinde knmmante «dilmediği 

gibi diğer gazete tarafından da iktibas ~ 
lunmanu~ır. 
~ dahili~ nammm fiklrteri 6. 

tederiberi maUlmdur. Bu at deh;tli bli' 
JngiliJ düşnarudir. 

Şahst llkıl mi? 
Londra: 6. (A.A.) - Londranın 

iyi haber alan mahfilleri, amiral 
Suetsugu'nun beyanatını teeseUfle 

_.. Devamı 12 in~lde 

'tazın pıauarı soyan genç 

Birinci sulh mahke
mesince tevkif edildi 
"Eşyaları Mehmet Ali is inde 
bir arkadaşım getiriyor, rehine 
koyuyorduk ... Yoksa çalmadım•,. 

Dün akpm birinci sulh mahkemesin
de eiliden fazla hırsızlığı meydana çıka
rılan eski Kabataş lisesi talebelerinden 
330 cJolumlu Burhanın sorgusu yapıl -
mıştır. HAkim Reşidin suçluya ilk sözü 
§U olmuştur: 

- Talebe bulunduğun sıralarda bü
yük bir kabahat i~iyerek almanca ho. 
canı yaraladığın halde, Arikara mahke· 
mesi sana, adliye tarihinde bir eşine te
sadüf edilemiyecek derecede büyük bır 

.... Oevamı 12 lnctdc 

Kömür pahahlaştıkça. •• 

- Eczacı amca, bq kuruşluk tlltmı lrii•ürü 011""'1 ... 
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H ogru H 

931~ <9Je Almaırum :: :: .. .. 
va 111 Fransa H Değil mi ? i~ 

V azan : Şekip Gündüz H - ~~ y E '1 yıl münasebetiyle Alman ga- f! ~ 6 Ş ffi <e fi~ [F Ö ~ ~ ~i 
zeteıennde neşredilen siyasi ma- ı!i (}( D 'lt~ ~ ~ u /8\ ır n g 

kaleler, bilhassa Fransa efkArıumumiye- il G>" i~ 
si.ni ku:kulandıracak bir mahiyet arıe- H k c f'f' lYI m ~o o w tğ K H 
dıyor. :• D d · · :: :j e elerımız, babalarımız, lstanbula :: 

~~manyanın ~er .tarafm.~a .. çı.~an gü~- f: akan bol sulara göre şelzrin hemen her j~ 
del ık gazeteler, ) em ~ılın buyük bır sı- n tarafında çeşmeler yaptırmışlardır :: 
l~ılanma yılı .. ol~cagını ısrarl~ kayde~- ,H B11nlarm hepsi birer sanat cscridir. fi 
tikten so?ra bu sılfthlanmayı ıcab cttı- fi Kimisinin taşı, kimisinin kitabcs11ıdckı H 
r~1~bck~~ de açıkça Orta)-a atıyorlar, di- ,,ı yazısı kıymetlidir. Btt çeşmeler içinde H 
~or:ır ı, • t "h" ·· 11" · •• "Hcd · F arı ı yuz e ı sene eı: vclsme ve da/z(J :: 

mak 
rmmız ransadan kuvvetli ol- • eski zamanlara daya11a11ları •ıar g 

lır "' ··· •· Be ı .,, T bl Bt1 çeşmelere akan sular zamanla ke· :: 
r ıncr age atta §il satırlar oku- il silmiş olduğundan rc"mcler kurumrış g 

nuyor: ı ~ "/ · :: 
"S"lfihl . ! bakımsız kalmış, seneler geçtikçe lıarab :: 

ı anma )"arışını ortaya atan bız :. olmuştrir H 
değil, Fransadır, lngilteredir. Bu iki dev- il ı b ·l · :: 
1 f ··t d" .1 ... ı.. 1 • slan "un kenar scmtlemıde top- :: 
e ın mu ema ıyen sı '"' anmakta oldu - "ıl ı.ı -ı ·· k • b ı · :: 

gun... u gö ·· •
0 

B ·k· d 1 tin" b- .m. • ra" ara gomu muş, ıta c crı kırılmış :: 
ru) ruz. u ı ı eve U)·w; .. b- 1 b. k 1 :: 

ı\·a:ıa ve ask 1 k d 1 .k.deb. ~ı- · li oy c ırro çeşme er ı•nrdır. Şelzriıı H 
/ı ed" . sö 

1 
er 

1 
_ ~ amekartedı ~ 

1
1 Fır tt.:ıı- 31 merkezinde ve göze s:örıimir yerlcrindr ii 

h~ b' ıcı z erDsoalyd~ il L~r er. ransa !! olanlarıysa kısmen lzarabiden kurtul- fi 
r ıye nazırı a ıer e cransanın es- :i t :: 

k. kA • . • • muş ur. :: 
ı umum er anıharbıye reısı General :! • :: v d' -nı d ih ik1 . n Sntı zamanlarda l\trkçr.şme suyunun ::ı 
~:~ = .gu erke ku sas t1i et~ erı ii oktılı çesmelcr de rvııelcc suları kesi- g 
ZO lamakt

• ad ~Gera)neralrı ço V vve d °F ya =g= ler.ler gibi lıarab olacağı mıılıakkaktır. H 
r ır. eygan , ran- y y • • :: 

sayı, bugünkü tedafüi politikayı bırak- r: azın akar stt b11luntfttf.t1 ıçın J'alak- H 
rnı'-·a Kü ... ~t.. 1tilaf devi tl · ·ı R ı= ları ve etrafı tntemiz dıtrnn çeşmelc- E~ 

J • ~..... e en ı e ve us- ı . 1 kl b _ . l"kl d 1 •• 
ya ile birl~ip bir "tecavüzi politika,, J Trır. ya/,ı darı C11gun lpısdı e ~-u bu- i~ 
takl·p ctmi~e da t l . bul :ı ttnmo~ a ır. eşme l'T en ço" kıl- :: 

J ve ey emış unuyor. r 1• :: 
Umum· ha b mağlQ 1 ek . . •! met ı olanlammı olduldarı yerde 1ıii'!i- :: 

ı r p anru ezm ıçın, !· _ , , a·ı 1 • • :: 
Orta"a at lan " - t ek . t . t :! nu nııuıa aza <' ' mr m ırab cdl'nlcrlc :: 

J ı muş er • emnıye .. sıs e- :ı k ld . :: 
minin mıı-ndan sonra F .... ~1 't :ı a mlmaları 16z111ıgelrnler, seçıleccr :: 

a::ıı ransa iXl6 am ı - i: b. -ı , h . •• 
tifaklara da --~-•· · hed f .- -

1 
ır mu eııassıs cyet tarafından taym :: 

Yaııaııu.. aynı e e }Uru- ı b. a·ı ı·d· J-" ld 1 •• 
mek istiyor. İptidai madde ve toprak ve es ' 1 ~ 'me '. ır. \a m acak 0 - ii 
bakımları d ·nı · 1 d 1 t lanlamı kıtabelcrı t'l' taşları, tesis cdi- :. 

n an zengı eşmış o an ev e - 1 ff • :: 

Jer fakir devleti ri ......... ı.. hakk· t _ •• ccek {M n.nr la,zarr) muzcsmdc nıu- !! 
e n ya~...... mı a n h ( d"l ı·a· •. 

rumak arzusunda dcl'iillerd" E elce b n aza c ı me ı ır. g 
t; ır. vv u H c 1ı ., b ' . . , . .1· •• devletleri milletler cemi tine ,__ _ ı r~mc •ı a e erını t•c ta~ arını şımıı• :: 

ye SOr..up a • 1:· 'h l d 0l · • b k •• "cıklarına b" köstek takm lardı 1, 1
.. ·' ı ma <' ı ımş ı·azı:vc/te ıra ma •s :: 

.J ırer ış • a- b. i! x b 1 :: 
ldr devletler bu kösteki · kmn tehd"- ız f) m 11 muvomz!.. ~= en ca ı ----... --................ ..._._.. .. . 
de. tazyika ve silfthlanma yarışına baş- ·--·-··-···-·--·-.. ••••·• .. ·····---· • 
ladılar. Demokrasi ideallerinden bahse.. BiR 'AC SATIRLA 
denlerin, insanlıktan ve medeniyetten T r !:!\ m ~ :S\ M 9'~ 'Ô' ~ cı 
dem vuranların maksatları bir an evvel ~ ~ v ~ u ~ iYi Qiiöll 

silahlanıp fakir devıeuen tepelemektir... B a rr ı fil1 a ©J <§1 n rr 
Deutsche Allgemeine Zeitung ise 1937 Karlı günlerde tramvayların ön eam-

yılını faşist diplomasisinin bir zafer }rıh ları karla doluyor. l' alman/ar önlerini 
olarak mütalea ediyor ve bu zaferlerin en göremiyorlar. 'Geçen tipide vatmanlar iki
büyüğünü şöyle gösteriy0r: dcbir tramuc}'dan i11ip pencerc:eri silme-

"Bu yıl SoV)·eUerin yalnız kaldıklan ye mecbur oluyorlardı. Fakat bazı ıızrm 
yıldır. SoV)·et sıyasasım Orta Avrupa- yokıışlarda, faraza Şişlzaneyi. Alemdar 
dan ve garbi Avn.ıpadan uzaklaştırdık. caddesini çıkarken arabaları tutmak teJz. 
Bu zaferin bütün şerefi yalnız Almanya- likcli olduiu için vatman, <ınıimi görmr-
ya aittir.,, dt n, tevakkuf edeceği yere kadar gitmek-

Aynı gazete dünya de\ietlerini jkiye tedir. 
ayırıyor: 

1 - Geri kalmakta ısrar eden, ileriye 
SC\'kedilemiycn devletler, (demokrasiler). 

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

Ve, "1ngilterenin ille kısımdaki devlet
lerin taliine daha uzun zaman iştirak et
mek istemiyece~ni, yani Ft!.nsayı yüz 
üstü bırakıp Almanya ve İtalya ile an
laşacağım .. yazıyor. 

Hamburgr.r FrP'T..c'.P.nblatt gazetesi ise: 
Avrupanm cenubu şarktsindeki devlet
lerle uğra~or ve şu satırları )'azıyor: 

"Berlin - Roma mihveri Avrupa poli
tikasının devamlı bir temeli olmustur. 
Bilhassa Avrupamn cenubu §arkisinde 
bu mihvere doğru bir temayül hissedil • 
mektedir. Bu tema~'illün ilk ve mühim 
sebebi ekonomiktir. Bu mıntakadaki dev
letler hem kendilerini bir harbe sürükli
yccek "ittifak,. tara yanaşmamaktadır-

. lar. hem de Almanya ile İtalyayı, kendi
lerini, ekonomik bakımdan tamamhyan 
iki büyük devlet halinde teşhis etmekte
dirler. Bu devletler, mallarına alıcı olan 
do:;tlan tercih etmektedirler. 

Uzak şarktaki hadiseler etrafmdaysa 
Alman matbuatında yeni yıla hediye e
dılen fikir şudur: 

"Japon)-anın Cinde bir istila harbine 
giriştiği söylenemez. Zira Çin esasen 
sanır.ak hata olur. Fakat Japonyanın, 

Çinde ahali yerleştirmeye kalkışacağım 

sanmak hata olur. Fakat Japo'nyanın, 
yakın bir istikbalde, küçücük Japon a
dalannda boğulan milyonlarca evlMını 
aktarma edecek bir ba~ka yer anyacağı 
muhakkaktır. Bu yer neresi olabilir'? Bi
ze kalırsa Japon yayılmasının en tabii 
hedefi Avustralyadır ... 

Görülüyor ki Almanlar, bir Fransız -
Alman anla~Stna inanmadıktan gi
bi, lngilterenin Fransayla uzun boylu 
doc:tluk edeceğine ve ayni safta kalacağı
na inanmamaktadırlar. Almanya, Sov
) et Rusyanm dünyada tek başına kaldı
ğını sanmakta ve Çini eğemenliği altı

na aldıktan sonra Japonyanın bir ba)ka 

Tramvay arnbalamıa. olomolıillcrın 

önlerine konulan "otomatik silici .. lcrdrn 
ikişer iane trmin ctmr!: llizımdtr. Ei!C'T 
yarm, bir tipili lıaıada, bıı yı7zdl'n bir 
tramvay öniindrki kamyon1t r eya otomo
bile taslarsa buna şaşmamalıyız. 

Bu bir ... 
GeMim bctbalıt vatmanların haline. 

Bu adam1arm çalıştıkları yerin etrafını 

ne zaman kapıyacaklar? l\ış ortasında, 
etrafı açık bir yerde. a\·akta lam dokuz 
saat çalışmamn ne dl'mek olduğımu an
lamn•or mııyuz? 

Tramvay arabalarıtım sahanlıklarım 

bir an eıırcl kapatmak doğm olur. 

Beledi ye Terkos 
şirketine Renell k 

taksitini ödedi 
İmtiyaz ve tec:isat1 lstanbw belediye

since satmalmmış olan terkos şirketine 

her yıl belediye sular idarcc;incc ödenme
si mukavel iktızasınrlan olan 1.300,18.1 
fransız frangının 9~7 c;en ine ait tak iti 
31-12-937 günü ~irketin tac:fiye mcmur
lan tarafmd:ın gö terilen O manlı ban
kac:IJ13 yatınlmı~tır. 

Bir tahslldnr beş sPne 
on ay h 1p e mahkQm 

oldu 
Kızıltopraf..ta belcdire tahsıl memuru 

bulunduğu sıralarda makbuz dip koçan
larında tahrifat yapmak suretiyle yiız 

seksen lira doksan altı kuruş ihtilfls e
den Bürhaneddin dün· ağırceza mahke
mesi tarafından ~ sene on ay hapse, 
üç sene altı ay mernuri~ etten mahrumi
yete ın3hkitm ediJmi~tir. Bundan ba~ka 
ihtilas ettiği paralan da ötlıyeccktir. 

tarafa ı;:ıldıracağına kani bulunma1>ta -
dır. Bu başka taraf nere-:idir? Acaba 
"Avustralya .• yı Japonlar Sibiryada ve
ya Koşi~inde aramıya mı kalkı~acak
lar? 

Yeni yıl, 5aadft temennilerini daha 
baslarken boşa çıl:arıyor. Şckip GüNDUZ 

- HABER'in etrebl romanı 6-

ô IKINCJKANUN - 1938 ~ 

Göı üp d:!yduklarınıı , ... _________________ ....,. 
ır e rreıy ağa 

1 aşamak -Hakkı 
OMAN 

azı He met 
Eı•nuıı üz~rıne, lJon Pavlo Alvaresin 

nümayış i .ıl..ıkıısızlıgına rngmen. Ped
royl Vo:ı Karlos politikadan konuştu
lar. Don Karloı; İspanı adan b~lki bir 
daha dönmemek üzere aynlmadan ön
ce memlekette neler olup bittiğini öğ
renmek ıstiyordu. Pedro son intiha batta 
kazanan .. Halk cephesi,. mensuplann
danJı, ve tersane i~çilcri mahalli sendi
kasının katibiydi. Bundnn dolayı Don 
Karlos ondan bir çok ~ .. yler öğrenebi
lir, şimdiye kadar hiç alaka gösterme
digi memleket politikasının hatıralarını 
kalın kırmızı bacalı Hollanda şilebinde 
götürürken, biraz da, İspanyayı yanın- ' 
da taşıyormuş gibi olurdu. Çiınkü, 

başka ağaçlar altında dinlenen, başka 
ve iyi insanları aramağa çıktığı halde 
Don Karlos, bu yakın ayrılık saat- t 
lerinde, muhtelif bakkallarının, muha
sebecilerinin ve hastalık veren vefasız 
kadınlarının kötülügüne rağmen is
panyayı seV'Jiğini anlıyordu. 

Pedro "Halk cephesi., programının 
izahını bitirdikten sonra Don Karlos: 

- Demek ümidin var Pedro, dc;di. 
Demek günün birinde İspanyollar bir
birlerini dolandırmayacaklar, aldatma
caklar, yalan 11öyle:niyecekler, birbir
lerini öJdiirmiyeceklcr, mağrur olma
yacaklar, dalkavukluk ctmiyecekler ve 
birbirlerinden korkmaj}an. birbirlennin 
elini sıkabilece er? 

P "ro gülümsedi. 
Don Karlos: 
- Niçin gıilduğünü anlıyorum Ped· 

ro, dedi. Evet, anlıyorum. Benim mu
hitimdeki insanların çoğu kötü çıkmış 
sa bundan bütün fspanyollann kötülü
ğüne hükmetmemek lazım, diyorsun. 
Ben bütün lspanyollar:ı tanımıyorum. 

Her insana göre memleketi kcn:ii mu
hitidir, Pcdro.. Ve benim tanıdrklan
mın ~oğu k3tüydüJcr. 

Pcdroyla konuşurken Don Karlos 
sesirti daha çok alçaltırdı. Pedro iyi in
san mrydı, fena insan mı? Don Karlos 
bunu bilmiyor, tahmin edemiyordu. 

Ona göre Pedro, başka bir dünyanın, 
kırmızı, kahn bacalı HolanJa şilebiyle 
limanlarına uğrayacağı memleketler
den daha uzak ve daha yabancı bir ale
min insanıydı. Don Karlos, gök yüzü
nün başka parçalarına bakan başka 

ve iyi insanları ararken onları yine bir 
bakkal, bir mektep müdürü, bir muhh
sebeci, bir profesör filan olarak düşü
nüyordu, yoksa Don Pavlonun <lama
dı gibi bir tesviyeci olarak değil. Don 
Karlos, hatta biraz da, Pedrodan çeki
niyordu. Onu bir parça da korkunç bu
luyordu. Don Karlos zaman zaman, 
hazan Don Pavlo Alvaresin alaycı di
liyle, hazan Donya Konçitamn hayran 
anlatışyla ve batta hazan ide kahvede 
kağıt oynadığı insanlardan Pedroya 
dair hikayeler dinlemişti. Onun Primo 
dö Rivara devrinde iki sene hapis yat
tığını da biliyordu. Hatta Don Karlos 
bir gün hapishanedeki Pedroyu ziya
rete giden Donya Konçitaya yol arka
daşlığı yapmıştı. Bir pazar günüydü. 
Akdenizden gelen ağır bulutlar şehrin 
üstünden çok alçak geçiyorlar, insanın 
içinde uzaklara kaçmak arzusunu do
guruyorlardı. Donya Konçita hapisha
ne kapısından içeri girmiş, Don Karlos 
o civardaki bir kahveye oturup onu 
beklemişti. Kahvenin önünden çoğu 

hapishanedeki kocalarını, oğullarını, 

belfilılnrını, kardeşlerini görmeğe gt:ien 
ka.dınlar, çocuklar ve erkekler geçiyor 
du. Hepsinin yüzünde tuhaf, insanı 

kederden öldürecek kadar acayip bir 
sevinç vardr. Don Karlos onlara bakı
yor ve nereye, niye, kime olduğunu bil
medigi bir hasret duyuyor: bilinmez 
bir ıklimin daussılasını çekiyordu. O 
gUn ona öyle gelmişti ki, arkasırı!:la 

oturduğu camın önünden nerdeyse bir 
kadın geçecek ve o bu kadına müthiş 

bir merhametle aşık olacak: yahut, ne 
olduğunu bilmediği büyük bir ümit, ta
savvur edemediği şartlarla tahakkuk 
ediverecektir. 

Fakat ne o kadın geçmiş ne de o ı 
ümit tahnkkuk etmi§ti. Onların yerine 

sapsarı yüzii ve <!olu gözlcrile Donya 
Kon çita camın önünde belirmi§ti. Ve 
Don Karlos ögrenmişti ki, Pedro içer
de hücresinde dört gündenberi açlık ve 
sükfıt grevine girmi~tir. Sonradan Don 
Korlos bu cçlık ve sükut grevinin 
yirmı ıki gür. sürdüğünü duy -
muşsa da P dronun böyle bir eza
ya niçin katlandığını hfila bilmiyor -
du. Fakat neden ve niçin olursa olsun 
taş bir hücrede kendi arzusuyla 22 gün 
aç ve susuz duran bir insan Don Kar
losun nazarında katolik cisanelerinin 
korkunç mazlumları, çilekeşleri gibi 
bir şeydi. I Ialbuki o, Pcdroyu, Kon!jita 
nın tıfoya tutulup bütün ümitlerin ke

sildiği bir günde de görmüştü. Kansı
nın baş ucunda duruyor ve ağlıyordu. 

Pedro iyi insan nuydı, fena insan 
mı? Zayıf insan mıyfü, kuvvetli insan 
mı? Don K::ırlos şimdi, büyük araştır· 
maları için yola çıkmadan önce, gider 
ayak, hazır fırsat gelmişken birdenbire 
bunu öğrenmek ihtiyacını duydu. Ve 
Pedroya bu iki hatırasından bahsetti. 
Pedro: 

-Çilekeşlikle alakam yok, Don Kar 
los dedi, ağlamama gelince, bu bir za
afsa, bUyük iıstadımın yazıdığı gibi, 
beşeri olan zaafların yabancısı değiliz.. 

Don Karlos, kim olduğunu bilmeldi
gi bir büyük üstadın yllısı ıahit tutu 
larak verilen bu cevabı ~ok umumi 'bul 
du ve sordu: 

- Mesela yalan söyler misin Pedro. 
- Evet, bazan .. 

- Hiç kimseyi aldattın mı? 
Pedro bunun cevabını vc~mcdi. 

Çünkü tam o anda rıokak kapısının çın· 
kırağı çahnmağa başlamıştı. 

(Devamı var) 

. . 

Resimde gördüğünüz Roje Çumi 20 
yaJannda ls\'içreli bir sporcudur. 

I Icnüz çok genç yaştayken araba al
tında kalarak bir bacağını kaybeden Ro
je, bu kazadan asla mütcssir olmamı~ ve 
tabii insanlardan geri kalmamak için e. 
tinden gelen her §e)i yapmıştır. 

Mükemmelen bisiklete binen, yüzen, 
muhtelif sporlar yapan bu enerjik genç, 
bir tek bacağına rai,:'lllen, dağ sporların
da \'e skide §3\'anı ha)TCt bir muvaff a· 
kıyet göstermektedir. 
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kO~lYISU K 

A LMANY ADA şimdi de bUf'd 
icat etmişler: Tereyağı kokuııı 1 

Almanyada icat edilen bu kokuy\lf 
şimdi istiyenlere şişeler içinlde tıpla 
esans satıyor gibi satıyorlarmış •• pas-
talara, böreklere filan bundan birftaÇ 
damla damlatıldı mıydı artık o pastı' 
tarla böreklerin tamammış keyfi 1 

Su bulunmayan yerde teemüm caiS• 
dir diye buna derler işte! 

insanlar züğürtleştik!jc ve birçok ıef 
terin membaları kokozhıştıkça bakalıdl 
adam oğlu daha neler icat cldecek? 

Desenize ki daha neler icat etıniye· 
cek acaba? 

Eli kulağındadır: Tereyağının arl<• 
smdan muhakkak bir de zeytinyd' 
kokusu ortaya çıkacak ve arkası sökiJJJ 
e':Jecektir. 

Sirke kokusu, peynir kokusu, et kO" 
kusu, ciğer ~okusu, balık kokusu, yu• 
murta kokusu, süt kokusu, yoğurt kO" 
kusu, kavun karpuz kokusu, §eitali kO" 
kusu, kayısı kokusu ve kokukusu oil1S 
kokusu.. 

Desenize ki dünya yeni bir ldcvre gi
riyor: Koku devril Koku ile yemek iç• 
mek, koku ile karın doyurmak, kokıl 
ile beslenmek devri 1 

Artık, canın hindi dolması mı iste" 
di? Lokantaya filan girmeğe hacet 
yok, hem o zaman ortada ne lokanta 

kalır, ne piyazcı dükkanı •• Hemen ec
zacıya, yahut tütüncüye çeyreği toslat 

biraz hindi dolması esans alıp burnu• 
nuza yanaştırdıruz mıydı gırtlağmıd 

kadar doydunuz gitti demektir. Şayet 
boğazınıza pek düşkünsünüz de yalnıJ 

hindC dolma!ıı ile doymazsaruz bunuıı 
üzerine yüz paralık karnabahar, yill 
paralık da sütlaç, yahut irmik helvası 
koklarsınız, tamam! 

Bu işte en çok kar edecekler, hiç şüP 
hcsiz...hurun1an Kedi gibi uzaktan kok\S 
alanlar nl:ıc:ılctır. ÇUnkU, uuı ........ a.t'ltt 

§amme denilen burun duyguları çok 

kuvvetli olduğu için bu gibi kokular 
satılan yerlerin önünden geçerken on 
para bUe vermeY,ip beleşten karınlarını 
doyuracaklardır. 

Hey gidi insan oğlu hey, bakını%, 

zanıretter, zorluklar kat'§ısında o, ne· 
ler icat ediyor? Hoş, Almanların bU 
yeni icat ettikleri tereyağı kokusu bi
zim için öyle pek yepyeni, pek ahun, 
şahım bir şey değildir. Onu, yani o 
canım.mis gibi tereyağı kokusunu bi
zim Zindankapısı yağcılan bundan yıl• 
larca evvel icat etmişler ve bu canrtll 
mis gibi tereyağı kokusu ile teneke te
neke, fıçı fıçı ne bağırsak, iç, don yağ• 

..Jarını tereyağına kalbetmişlerdir 1 
Bari oldu olaca~ mucitlikte dü.nyt" 

mn pek ileri fırlamış bir milleti ola!\ 
Almanlar şu tütünün ve içkilerin de 
birer kokusunu icat etseler de şu dari 
dünyadaki kısacık hayatımız, tıpkı en" 
fiye tiryakileri gibi boyuna koklamalc 
la ge'çsel 

Osman Cemal Kaygılı 

Romanya ile 
Ynnl ticaret ve 

klerlng anlaşmaları 

Dün Bükreşte 
imza edildi 

Bükreş, 5 (A. A.) - Hususi muhabi• 
rimiz bildiriyor: 

Türkiye • Romanya· arasında yeni ti· 
caret ve kliring anlaşmaları ve merbuta· 
tı bugün saat 13 te sana)i ve ticaret :rıt" 
zaretinde Türkiye namına Hamduliaİ' 
Suphi Tannö\ er ve iktısat vekfileti rnüS 
teşan Faik Kurdoğlu, Romanya namın' 
nazır Juguto tarafından merasimle ;111· 

zalanmıştır. Anlaşmalar bu ayın 13 üO
dcn itibaren meri)•etc girecektir. Eski ıı· 
lacaklar gene esasta malen olmak uıere 
husu i tediye §artına bağlanarak ayı1 
bir hesaba alınmıştır. Yeniden başlıya• 
cak olan kliring hesaplarında Türk ur.ı· 
sı primsiz olarak 82 leyden hesaplao3- • 
caktrr. Ka~ıhksız tediyat ')"alnız rrıi1~ 
bank~lar yolu ile olacaktır. Anlaşrnarııtl 
müddeti bir eenedir. Anlaşmaya 1>3~11 
müteakip protokollar \"ardır. 

Kurdoğlunun reisliğindeki heyet htl • 
gün Bükrcşten hareket etmiştir. 
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1 Günün meselesi 

iL Ü nil c§l fi1 <dl @\ lk Ü 

iın erin işine yaradı, 

• 
1 

• 
ıne 

imlerin 
yaramadı 

Bu sayede yüzlerce açıkgöz 
ırsat an istifade ederek yeni 

ir geçim yolu bulmuşlar .. 
·················································· i t uzan: ! . . . . 
~ HABERCi 1 ................................................. : 
lstanbulda balık akını. tam manasile 

günün meselesi oldu ... 

Hç dört gündür, görülmemi; bir suret· 

tc deYam edip giden akın, yalnız profes

yonel balıkçılarr değil, birçok amatörle

ri de faaliyete geçirdi. Limanın muhtelif 

yerlerinde, buyük bir balık mı faaliyeti 
baladı. 

Bu arada, fırsattan i~tif ade etmek L

tiyen iiçüııcu bir zümreyi de, ba~ka za

manlarda boş gezen. yahut pazar yerle
rinde hamallık, ayak i5leri yapmakla gc.. 

çinen bir yığın insan te§kil ediyordu. Ya 

ni, balık akını başladığı gündeııberi, 

yüzlerce, hamı binlerce insan bu yüzden 

reni bir geçim yolu bulmu~ oldu. Bilhas
sa muse\ i çocuKlar, balık avı yapılan 

ycrlerc adctft akınla ü,.üşmekte, açık göz-

hilillderi sayesinde. havadan mül:emmel 
para kazanmaktadırlar. 

* • * 
Bilmem, bugünlerde hiç yolunuz dü~

tiı de Karaköyden geçtiniz mi? Eğer 

,cçtinlzse, köprünün başlaôıgı yerde el
bet sağınıza solunuza bakmış~ınızdır. O-

rada gördü~nüz kalabalık, hep balık a
vı ile uğraşan insanlardır. Ben, bilhassa 

bunları görüp konu mak için oraya ka
dar gittim. Ewela köprünün Kadıköy 

iskelesine indim. Burada iskele kenarın. 
dan ba:;lıyan avcılar, Galata rıhtımının 

ijman müdürlGğü önüne uzanan kısmına 
kadar h"r tarafı hmcahrnr doldurmu~ 

!ardı. Denizde her kanş başında bir o!ta 
satlanrror. ,.e her an bu oltalardan dör-

dü b~i ucunda kocaman birer balık ~21-
lanarak sudan çekiliyordu. 

l~ıht ır. ~ "':unda. iskele üzerinde top

lananlardan ba~ka, denizde bir ı::iirü ka

yık da bu işle meşguldüler. 

Yiizlcrc.e insan, durmadan dinlenme

den palamut yakalamakla meşguldüler. 
Amatörler, yakaladıkları balıkları, yan -

Iannda getirdikleri sepetlere. ça\'alvelere 
dolduruyoriardı. Fakat bazı açık gözler. 

aralarında şirketler kurmuşlar, her balık 

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

hayrnm canlı canlı iskelede dolaştıra· 
rak satıyordu. Bu satı~larda fiat. 5 ku· 

ruş olarak tesbit cdilmic:ti. Küçükler: 

- Beş kuruşa canlı canlı palamut. 

çifti iki çeyrek diye a\'az a\·az bağırıyor

lardı. Çok reçmeden bir müşteri çıkıyor. 
ellerindeki malr alıyor. çocuk hu sefer 

de koşup ortağından yeni m31 alıp onu 

ı;atıyordu. 

.---- • r 

Galalanm l/aliç cihetinde balık 
avlı yanlar 

Ona, yanında ba~ka bir adam cevap 1 
verdi: 

- Niçin böyle söylüyorsun baba, köp 

rünün bir de öbür tarafına geç de bak. 

Orada da ba~ka balık tutuyorlar. Filha
kika palamut birçok balıklan kaçırdı a-

ma. yine de hiç başka balrk kalmadı 

denemez! .. 

"Köprünün öbür tarafı .. sözleri aklı

mı başıma getirdi. Demindenberi bura. 

ya saplanıp kalmıştım. Hemen Kadıköy 

iske1';;inden aynhp, Haliç cihetine geç -

tim. Meğer buranın vaziyeti daha ente· 

resanmı~. Sahil b:ıştanba~a kayıklarla 

dolduğu gibi, motörler, mamalar, duba

ların üzeri tıklım tıklm1 balıkçılar tara

fından istifade edilmişti. 

Balıkçı deyince. bunların hep inı pro-

fosyonel b:ı!~·;ı sanmayın, bu tarafta da 

Kadıköy i~elesi ve rıhtım cihetinde ol-
Burada seyirciler :m;ma sokuldum. 

ihtiyar bir adam: 

- Yazık oldu. Şu palamut akını yü- Lu~otnômei 1ôhi~ 
ziinden ha~ka halık kalmadı. 1 [ınzır TCIRk b:li"&' ,,.. ""o.t'TAl"tli:L.. 

KEL:MAT V1 ~Ti llAV: "°"~[ , 
mahluklar, diğı'r balıkların kö!.;üne d:ı~ı l M""z."""'""""~ • z. • .,.<r. 
ektiler. deyip duruyordu. 

Frryad ... i"ilm seyretme!: .. F'intlar ... 

1 

duğu gibi birçok amatörler bulunuyor
du. Hele motürcülcrdcn, mavnacılardan. 
daha doğruı::u i~i bu sahilde olanlardan 
eline bir olta alıp da, balık tutmıyan 

yoktu. Yalnız aradaki fark, bu cihette de 

palamut yerine "çinakop" yani lüferin 
küçüğü bulunmasmdaydı. 

v~ burada balık satışı biraz daha ses. 
siz, biraz daha tabii bir ~kilde yapılı-

yordu. Eline canlı canlı birer balık alıp, 

halkın arasında avazı çıktri'.,'1 kadar ba· 

ğırarak malım satmıya çalışan açıkgöz~ 

!er yoktu. Ic:tiyen balıkçılardan birinin 

yanma sokuluyor. tanesi yüz paradan 

bir miktar çinakop alıp yoluna devam e
diyordu. 

Ya5hca bir balıkçı ile konuştum, bir 

taraftan olta::ı ile me:.c;gul olurken, bir ta

raftan da bana şu tafsilatı wrdi: 

- Kaç senedir böyle bir akın görmc

mi~tik. Şimdiki manzara bir şey değil, 

sabahleyin gelmiş olsaydınız, şaşkınlık

tan ağzınız açık kalırdı. Burada millet 

elle balık tuttu. Hayvanlar öyle üşüşmüş 

lerdi ki, denize elini daldırmak bir ba. 

!ık tutmak için kafi geliyordu. İki gün

dür az çok mallara müşteri bulunuyor 

ama, daha bir müddet ayni bolluk de· 

\'am ederse. artık malı bedava da \'er

sek kimse almaz. Onun için, bana sorar

sanv. bu bolluk artık hitmelidir. Bu he

pimizin selameti olacaktır. 

İhtiyar adamdan sonra, daha beş on 

kişi ile konujtuk. profesyonel balıkçılar 

hep ayni şekilde düşünüyorlardı. Fakat 

birkaç giindür, geçimini bu yüzden te

min eden açıkgözler, yağmur duasına çı

kar gibi balık duası ediyor. bolluğun 

bitmeden, tükenmeden devam edip git _ 

mcsini istiyorlardı. 

Ben balığı çok SC\'Cn bir adam oldu

ğum halde, bu kadar balık bolluğu doğ· 

ru u beni bile tiksindirdi. Doğrusunu is

terseniz, ben de balıkçılarm fikrindeyim. 

Her şeyin fazlao:ı fazla oluyor! ... 

HABERCİ 

Futbol.. ' 

o lfi1 

·---
Köprii11ii11 sağında t•c solunda balık arı 

ile meşgul ola11/ar 

1.aciPı digoc ki: 
............ -

Mcenııme~çn~ 
sn~eırD0"\1 çDını(§le 

ıroe)'?D aıır~y@ır©l lYI ? 
U )lU:\Il hnrpto, İngiliz ordusu 

liiltülfm1mnrc'dc bir knç defa 
~ cnilmf';'. l\lchmct~lklcıin dualı sün· 
gUsü, c.lüşnınn gi)ğU lerlıHlo knnh iz· 
lcr 'o c ·el'ler bırııkmLı;;h. 

İngiliz cı·kfım harbiyesi, ordunun 
hozguıılnf,"U knr,.ısındn ııo ynpnca .. 
ğııu şaşırmış, (cc.i bir Ynzi) ete dü~· 
mil-,tü. Hu elim mıığliıbiyct karşısın
da, lngtliz gururu, İn"'lliZ nznmcU 
fcnn hnldc kırılnıı~1ı. 

l>i17mnn ordu u muhnsnrn nıtınn 
alınmıştı. 'l'ilı'k nskeri düşmann ne
fc~ nldu·mıyoı·du. 

İngiliz orclusunıın bn~ınclıı gcnern! 
Tnvzcnt y:ırdı. l\lnğHrblyot, rlcnt, Q)!i• 

l.:crlerlnin cııcrjilcrJni knybctme i 
kumnndnnı bnrnp etmişti. Ne ynpn~ 
<·nğmı şn-;:ırınış, liriz ,.o zııyalb, bil·· 
cunılnr ynptırıyor, fny<lnsız hunıç 
hnrekctlerindo bulunuyordu. 

İngiliz cl'l~unıhnrbiyc ı, Tn\zcnt 
ordusunu k•ıı1nrmnk için ild defn 
ordu teşkil etti .gnn yardııncı yollndı, 
fnknt iki ordu <ln l.'ürk n ·kerinc. 
Türk hucmnuıın dnynnnmndı. lUcnt 
etti ,.o knçtt. 

nunun Uzerino üçüncü bit' oı'du dn
hn. teşkil etiler. \'o ıoın yılının :> 
nlsnn snbnln Türk ordu una nni bir 
hnskın ynpmnğıı Jmrar ,·erdiler. 

Türk oı'dusu, Türk kumnnda he· 
yeti bıgillzlerln hücum knrnrım. yn
pacıı~ı ani tnnrruzu sekiz snnt cn·cJ 
hnber alınıştı. Bunun için, yan nteşi· 
no maruz knlnn (J<'elllhlyo) birinci 
mü<lnfnn hnttı boşıılhldı. Jlütun ku\• 
,·etler ikinci müdn(na hnthmı çekil· 
<11. Birinci hatlnrn. ynlnız kırk c1Ur
düncü nlny<lnn iki lıiHük bombncı hı
ı·nlol<lı. 

J ngilizler, güneş doğınnclıın, bit' 
knç blnJ geçen top mermi i nttıı~tnn 
~onrn hilcıım:ı geçtiler. Blrirlci hut· 
tn. buhınnn bombncılar güzel lıir mü 
clnfnn yaptılar. l\lenut bomhnlnrlfö 
muknbcledc bulunünhu·. I>ii";-,nnm e
peyce nıcı;;gul ettiler. Xfhnyot clledn 
clo birer bombadan bıı~kn hir şey 
knlmndı. 

Son bombnlnrını fırlnttılnr. t:ionra 
mütc\·ekklt ve mUte\'ll7J, 'nzifel<'rini 
bnşnrımş ohnnnmm ze,·kile, nlnyln· 
nnıı ulnşmnk lizerc, geıiyc dönerken 
·14 Uncu nlnydnn Anh\ralı Hnlll, i:lpc 
rln içinclo yere eğil<ll, bh• ı;:ey m·nınn 
ğn hnc:Indı. 

Arknılnşlarr: 

- Jllş t .. Çekli! .. Çnbuk ol .. Gel! 
gidiyoruz diye seslendiler. 

Jlnlil cevnp vermedi. Arn~iırmn
:srmln dc,·nm etti. J{urşunlıır nzıldı· 
yor, toplnr gilrlilyor, tehlike ynldn-
şıyordu.. Fnkııt llıılll top gürle
mesine, kıırşunlarnı ''ızır nzır bnşı
nm üstünden ı:cçıncsinc ehemmiyet 
btlo \·crmly9rclu. O, mütemndlycn 
siperin fı;;lndc bir eyler nrıyoı'<lu. 

~\l'kndn~lftı"I tckrnr se~lcndllcr: 
- Hcyy? .. Jlnlilll !.. Sni:,rır mı ol· 

dun? .. J>Uşmniı nercclo iso karşımıza 
HUı;;eyln RUştü Tn'{lnn 

( l~t2tfcn sayfayı çeviriniz) 

---, . l 
, _____ ....,. ' 

• .. 
. Gtlir-,. 

1 
. ! 

f 
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Veni yıl Roosevelt Beyoğlu Halkevinin fngillere ile mali konuş1118 

* ı,:uncil umunn mufettiş 1 :ıh ın l."z~r. 
durı Tr:ıb ondan chıimize ~imiştir. Ken 

d vı et ·rmck uzc.ıre ınd:ı ınn:ı 

'llpm a 
knrar 10crdıklcrl tetkik c~nlı::ıtınden, ,.j. 
zc ü rclinln fozlnlıgı 3üzüncten caymışlnr 
dır. 

* C'nher'>İledl' <lıkilecck Serer <\Ühmıı 
irin, ic kapının onfındeki bü ·ik me ıtnn 
mm·:ı[ k ı ıilmüs1ür. Sütunun pi ınları 

lınzırlnıını:ıy.ıı b:ı l:ınmışıır. 

"' 1 ürki) e • t p::ıny licarel n ımısı 
rı \hcılılml • l ıllıik mc' kfinıfon kaldırıl· 
rnışhr. 

* Kutıilr lınkıınlıl:ı, fn knl:idl' lnzilıntl 

h. llcr olın:tdıkcn, ~lmenlcr arnnnda 
n kili r apılmama'ilnL ııJakod:ıriara lıil
dın U.,Ur. 

• !}J7 ılındo 1 tanbul •il l'etin elen 
\C gönderılcn e-.r:ıkın yuı 48.ili dır. 
Bunlıırın 33,740 ı ı;öndcrilmi~ 15.0i7 sı 
ıtclm tir. nen ı.102 mahrem evrak: gün 
dcrilmiş, 17,603 mahrem ~·r:ık gclinişlir: 

* E"mınomı lıolke\•ınin y:ıptırac:ığı yeni 
p::ı'-ı onun ln!J:JSJnn ulfaıtn b:ışl:ınncnktır. 

"" Gozl köprüsünün Unknp:ını ny:ıklnr:ı 
g lecck Dh Az:tı;ıkapı aynkl:ın cfa nıs.ın· 

da bıtmı olaoıkfJr. Köprllnün lamaınfan· 
m ı fçtn Dır rlııcuk ytllık bir uıınnn kal· 
mıstır. Büllııı lnş:ınt im müddet içinde ln-

1 mfan c:ıktır. 

\ ni pıln ak llze hali bir iki ı;uoc 
k.1 1 ı nıunak.:ı.s:ı}:ı konuJ:ıcnklır. İhale, mu 
l t t t lını edilmek rlfle :ıpıfaca~ıır. 

Muharrir bn)-:ı.n Snbfluı ZCkenyıınıo 
Cıı uhurıleL gazete l aleyhine açlığı h.'lka
rct davn ının tnlıkikntı bitmiştir. Evrak 
ıkiııci ecza' ı ~crilmiştir. Da\'Oyıt yakında 

ı 1 ruı aktır. 

En l'lrc m IJ e lnh 11 ~ ıbelen l,\r,:ıfın
n g rulcn, mu:ım le e: btihLik vergile. 
c oıı nıu:uııeleler, hundan sonra, tek: eJ ... 
'l ufarc ed lccl'.ktir. Bunun için ~hrimiz 

nı bır rnüdürluk kunılmu,ıur. 
larm:ıra mıntalan 61çiller müfetti -

tıuı,:ıt vekAleti fıs dairesi memur· 
ıp E' rensel tayin edilmi ir. 

n rtt~ Mıllct reeli rne enlmesf 
• t ulh:ık bütçe ne id':ıre edil~n 

le, vek!I I rln ı 938 yıit büt
ı h zırlnnrua!lnn bn,lanmıştJr. 

l m:ımcn bilmiş, yalnız imza işi 

knı •~fır. 

1 ırnı t odası, yeni meclisi bugün ilk 
1 ını l :ıv:ıcnktır. Topl:ıntı;\'l v:ıli \"C 

he! ıJn e reisi Muhiddin t stilndn~ bir nn· 
hıkl:ı nç:ıı--aklır. Dundan sonra yeni idare 
h lf eçilccektır. 

• Ilomnnln ile ti~r.eı ardnşruası nıfiza. 
'kcr l rln le t ı~ vir olarak buluruın deniz 
hc:trct cfrcktörü Müfit ı.:~ccdet dün şt!bri
nıızc tlonmü,ıiir. J\fu:uıkerclcri idare eden 
iklh:ıl \ekilleli mü tc.,'3n Fıılk Nnrdoillu
nun. rıp clı'ldrki hc~et y .. nn gcleccktir. 1 

• l l rci hu u tl'elerln damıılıklan erli 
h:ll \•anlard:ın ırlmıılarma karnr '·erilmiş
lir. Al nc:ı rnfardn mu~füıklyet kazan 
mı~ cloıı nt 'c lnsr:ıkl:ırdan 1 lif:ule edil
mco;I <it- nl:ıl\odnrlRrn bilılirilmi.,ıir. 

* Busiin Bcyo~lu h:ılk<.'VinCte bir ldfap 
ı1crgisi ıı • l:ıcnktır. Sergide 936·937 ytl
larındaki kllnıı ne i> tı halka te,hir edi· 

lcccktır. ergfdc l fi r edlferr kffuJ'Lırd:ın 
olmak islıyrnler. hallwvfnden ııtncaklnn 
hır kJ\rtı • o kil. nlnrı n~reden müc~e.'il!· 

"'tıw ..._ 
dikiJP-rek ha.ı d:tvrnıı .. bumdan çı
'o:nlıııı. ala UllrAa ka.- nbm. 

H m tor• lb1 giirledi = 
- <füllniz iz .• Ben ·z<' )etii'drim. 
- lil~hnJ nirin ıte.laıi,Forsıın? .. 
- s .. hchi 'ıu·. 

~:rmlo;; o scbch? 
- Sn" kolunın güllf' uçurdu. C)uıı 

hu1mnd.uı na.-.11 ı:<'liı'im? nr<>mnna 
ııı t imi sın kolum: •• 

\ "e omuz ba mdan akan kan1. rla 
kızılr l nn tOpTn' Ttiİ;,nları lf'inflc. 
kopuk kolunu b ılmak irin aranır· 
kcn bn mın ii!Jtünd bir gUUe patla· 
eh. harakhrı. hATalandı, g(Wd sinin 
,·nı·ı .. ı bir tarafn. J rvu ha ka hir tA
ı :tfn m;tn. Ulr aniye it~ln e Jlalllin 
c 1 n n oı .ada hlf"hh- y kalma
c h. 

\tıadohmun. )1i•hln b,lmem kaçın 
('J '.\ ll\'Tn n, r ~ri bil' m nntnfn n
<'ııt'flnT. n tek kol11nu cfüşmnna hlrnk· 
rnnnınk l(ln. Klitiil mnıarCdt! son nc
f<•s-1ıı1 ı,t<' hii31~ 'erdi. 

Hüseyin Riitfü TIRPAN 

mUnasebetiLe Kitap sergisi Yakında 
Haşvckilinıizle Bulgar uçurumu Bu sabah açıldı b. h . ·ı 

Haşvekıliarlt mda derinle~tirmiş ! Uzunbirzamandanberihazırlığıya· ır e ımı 
DosUu;ı tea,rafları y pılan Beyoğlu Halkevi kitap sergisi Loodraya c-:!di'-ror 

uuı yı ile Nutuk Alm d bu sabah onda açılmıştır. "" J d 
ır baş\: ılı Ko:seı~anu ılı.: baş\'"cJ,U an ya a Ç k ·• l b. _., · dil • Gcçenlerdo Ankarn}ı ziya ete 

1 o guze ır tar ....... a tanzım e mı~ 1nrwiliz h""'ine mUstc ,rı ile l•redi llla~;ır\cHanı ekılıh\fikHu~ V8 talyada "'d · " ~ ' 
ıl.ık le .ru!J ' le.ılı olan sergide son iki sene ısın e intı- ircsi reisi, Tilrkiye He lng"ltor 

f.k.ll 1 ~ t..l!Ü 

11 ıricı c ' 

Ekwl ı ıs K 

k:ır ve lemc.n r 
rll'n çok muıclı~ııiı; olur.ık en amim .tc>-

ı;~kxur t mb llırlıkt ıı:ıh i :ı d •il ·ri ve :ı

~ıı nufgor nıilleliniıt rdohl fınkkıncl:ı'f,:j ('O 

i~ 1 temennilerimi knhul hıı~ ıırm:ınızı ric:ı 
ederim. 

T. H. \ra!>' 

Musolini 
Houıen heyetini kttbnl eltiı 
Roma S (,A.A.) - Augusta serg"sini 

germek için Romaya gelen ı 500 Ro· 
manyalı meçhul askerin mezarına çe· 
lenk koyduktan sonra bunların bir 
heyeti Vcnedik sarayında Musolini ta
rafından kabul ol\mmcşt'Ur. 

deı:ı )"Üado )irıui lenzHutt:ı istcd •i kfüıbı 
nt:ıhllc cklfr. 

"' Uün borsada hir lnri lcMiıı Türk bor· 
cu fafıvillcı i 18,i>O den, ikinci tertip tnh' il 
kr de 1.8,40 :ıWm~tır. 

* Muollimlerin mrsk<'n hcdellcrinin vc
dlmc i hnkkınıt:ı l>Lıhill~ c lıakanlıılı bli· 
tün viı:ı}'Cllcrc bir tamim gondermiştır. 

*Dün :ıl .:ım Cnhersltc konfcrnns salo· 
nundıı (IG ınrı n ırdn \,·nıp:ı l:ı milli t1ıl 
krin tr~ekkulu) mevzulu bir l:onrcrnns c 
rilmişlir. f\onfernn-ıı nrofco;ör Auedı:ırh 
'emılştlr. 

* lr.gilız elçi'1nin c ı b:ı~ :ııı Pcrı;f r'.0-
rcır dün Londr. y silmiştir. 

• l\luzcler ld:ırcsi, hı:ınhuhJ:ı t.ımiı c 
rnalıtııc eski ,.e tarihi k ıYıncti olan cser
lerfo bir li:ile.~tnI h':ızırfatmı • l"üllür bo· 
knnlı;ıın:ı göndermiştir. Tnmlr isi iı:in lıiit
çr e tahsisnl linnmn hır. Yııkında fn:ıliyctc 
gccileceklir. 

* Jlnvn lşlctmcı1111dc çnlış;:ın nıcmurln

rm tcknüthıklcrf ile şehıt düşeceklerin a.. 
ilelerlne veri[ccrk t:ıımin:ıt lmkk:md:ı ~·n 
fin \'ck·ııeti bir kanun lh ihaı;ı hı>7.ırlıım:ı
~n bn~l:ımı tır. 

* Muht lıf " nebi memlckctlennrle 
mer'i olnn loprnk k:ınıınl:ırını tetkik ede· 
rek, toprat."111Z Turk köylü'iUn<' loprnk ver· 
mek için bir knnun hnnrl:ımıryn b:ıııl:ı:ran 

kom is' on, yakınrlıı İ!ıini billrcrektir. "n
ııım. köl Jllııün gccrnınc c n J:ırı suzüniinı.Je 
tulul:ır:ık fü:ızırlanm:ıkt:ı, çin('i :ıilelcrılnın 

lrhinflc hükümler bulunmnklodır. 
• Şimdlle kndnr lıirinci ıniifcllişlik mın 

l:ıl.-ı ınn 20 bin r.ıl5çmen ·erleştirihnl tir. 
q Sultan hnıclle h friyal ~ pıl:ın ı;.-ıhnda 

hir arkeoloji rnüzco;I l'tlJlılınnı.ı h:ı kmclıı, 

ht:mhııl bc·leıtı~ esinin ) opıııaı tek lir, ıla 
lıilirc '!'ek ktıncc lelkik;c ll:ı 1 ıım1 tır. 

OIŞ\HD\: 

Xor,-cç IJ:111 ı.:ı.,1 i skonlo h:ıdıll n i uırlc 

dortten ur.de üç lnıçuğn ınflirrnıştır. 
• ımnli :ın par:ısmı tc~hıt etmek uu 

re l'ckın lıııki'ııncll ulml orlal.ırındıı bir 
merkez hnnkıısı kıırııc..-ıktır. Bu ~eni bank 
bir Çın - Junon mu ssc •si ıle ıl miııılı ı 

r n mınukk:ıt lıukiınıclın hir ınuessc l''I 
ohc:ıktır. 

fogıliz ıııu temlt•l,fıl ııc•zurcıi mi\ il'· 
'![ rı l\I rkl<ı or Durrerin \nt, 'i:ırkt \!r k 
d!I bır lt!tkrk e ahali ~ ııpm:ık üzere t:ı3 

r. re ile S ıc th:ımptond n hnrekcl e mlş 

1 ,J~ f 1 ruk~ 1 le d ., lcl n:ı ırı H ı:ı Uı 1 ı 

k:. lı:ınk:ı<ıı dircklöru l.om'![ Fr:ıııMrnı cc 
1107.l' ıııerasımı, lıtr çok nnzır, ııynn n7.ı.ısı 
\<' ınelrnsıın ıştır [,ile ):ıpılınışltr. 

hiç de iyi şar etmiş olan beş yüzden fazla eser k<lıneU nrnsm<ln b"Zl mali , 0 ııttl 
teşhir edilmektedir. Onbcş gün müd ~ Uf nı"sclclcr ctrıı,fmda blr ha Jall 

karşı I anma d 1 detle her isti yen tarafından ücretsiz konuHmaJarı yapmışlardı. Bu k011 

BC'rlin. ı . . _ A1man'-'a, RUZ\cl mnlnrı esaslı blr surettP. tesblt etlll 
~ olarak sabahtan akşama kadar gezile- Ur.ere. ynkında r .. ondrayn bir he> 

tin nutkunu so rn. k,ır-;ılamıc;tır. Cı:ızetc- ·ı k 1 b k. · · d bcğ .ıı bı ece o an u ıtap sergısın c e- gtJnderllC'ceğf haber verllmektev 
Ier, mrtlmn }en hıç bı.r "ey getirmroığıni , nilecck eserler ne reden müesseseler Heyet mmt bPnknlarımızm mudil 
\'akti) le bos bır iıırut uyandıran \C niha. tarnfından bir ay zarfı~a yüzde yir- rlnden mUrekkcp olacnktır. H r 
) et Bru\ 1 konfcran ında buruk bir ha_ mi tenzilatla satılacaktır. Ancak bu maliye mUsteşarrmn riyns<'t (lJll 
) al ınk <;arına \"aran im o nutkuna pek muhtemeldir. 

tenzilattan istifade etmek için Halkcvi 
benZf'dı-ini :OJ\lemcktc ıttifak ctrni" gıbi 

miidürlüğünden bir kağıt alınacaktır. 
dırkr. 'l)ıplomotı;;che ı·orre pondmz .. 
g:ızet~i dıyor kı: Okuma sevgfoini vatandaşlara aşıla -

Ruz"cll l u tkı m:ık gayesile böyle bir sergi tertip 
Jeli riaı; / eden Bcyoglu Halkevini tebrik ederiz. 

- G=orna' d'ltalia 
•mh ru RUZ\eltın k.ı 

l 'Ji T <' k l'C 

yorsa aldaı ıyor. nii11ya başka bir yol 
tizcrind inki af etmektedir. Jı:cza Rttz
t•let tn crifoJa · · 12 , ·h on işs ·zi. işçi rı 
lcriuin sc1alrtini, An rrika islilısalı:tmm 

miUcmr.rli azalmal~!a olr1uğım11 re yr1u. 
bir l:rizi11 başlan" cı olmak ıizcrc Se". 
yok borsasındaki delt~rtli suhttu 11.aliba 
unutuyor ... 

Alman Ziraat :razırı 
Romaya gidiyor 

Berlın 4 ( \.A. - Ziraat nazırı Dar. 
re, Ital:> an zira:ıt nazırının geçen sene 
Berline y~ptığı zh'Tireli ;adc etmek i.ızc· 

re \ann Romaya hareket rdeccklir. 

1.,ayyareel kadın 
Ba r.a körrezi ) a' mında 

sağ bulundu 

Yunan Veltahtlnf n 
Evlenme. nımıasiminde 

buhınacnldnrdan bir kısmı 

Helgrat lan geçtiler 
Bcls;rat. 5 ( \ ) - Y-unan veliahtı 

p"en Paulürı e.Icnme merasiminde. bu. 
lu; acak olan da\:'etlilerin büyük bir kıs.. 
mı Bel rnddan geçecektir. 

Yunan kralının yeğ,.ni prenses Alck. 
andra ile Danimarka prensi Knud, Da

nim:.ırka prensesi Matllildc. Prusya pren. 

ı Ü<;Ca.J', Pnı ya prenc:i August - Guilau. 
m . Pru ) a pren ~ Cecile, duc de Mek· 
l mburg ile düşe Amısta}ie ele Mcklcm. 

mır~ dlin Atimır3 gitmek üzere Belgrad. 
<fan EH::mi erdir. 

Diik l>ükent hareket elti 
.. uu..u:cı.._:3 C.A.A) - Dük ve düşes 

de kmt Yunan pren i Paul ile pren ::> 

Fredrika de Brun vck'in e\ienrneterindc 
h zır hulunmrrk i.ızere Atinrıya gitmı,.lcr. 
dır. 

Romen Veı=ahh limmnmızdan 
ı;etli 

Haber aldı nmza göre, Romen ve
ı· r Mişel ôu~un öğleden sonra bir 
Romen torpito:>u ile limanımızdan ge
~cccktir. 

Romen vcliahtı Atlnaya gitmekte

dir. Yunan veliahtx prens Polun düğü

nünde hnzır bıc•ınacakttr. 

Ahrned Emin 
al~yhindeki 

davalar 
Recai 

y 
üıhelin açlığt davaya 
rıın bakıl ·'"c k 

Yarm saat on beşte asliye birinci c~ 
za mahkemesinde Recai Nüzhetin Tan 

gazetesi ba mııharriri Ahmet Emin 

Yalm:ın aleyhine açtığı davaya başla
nacaktır. 

Recai NUzhctın Ahmet Emin aley
hine açtığı ikinci dav.aya. d aynı m.ııh 

kemede ayın on ücüncü günü saat on 
nlt :la b lanac.aktır. 

lstanbul suları 
Sıhhi bakımd n 

gözden geçirilecek 
Belodlyeccı kırkceşme su ınrrıı1 

15 blrlnclk.li.nunlln. kesilmesine it 
rnr vorildlğl halde, Dahflfye ve~A 
ti bu mcsclo hntkındn bir do sılt11 

ye vekfllctinln nokta.i nnzarını ö re 
mek için, knra.ım tntbllı:lui serJ b 
rnkmrştı. Sıhhiye vekD.leti erd 
cevapta Kırkçcşme sularından d 
lrn TnJrsim ve Halhalı sularının 

.tctklko muhtnç olduğunu bfldircr 
bütün İstanbul sulnrının esa lt 
surctto t<.'tkik cdf1mcc;i 11'1zımgcl 
ğ'inl ileri sürmilştUr. Yakında bil 
l tan bul suları üzerinde tetkiklE'r · 
ınlaenk, kntl l arar, nlınncnk neti 
den sonı n Ycrlleccktir. 

1 
Nazan dikkate: Bütun doktorlar 
ve tekmil üniversite talebeleri· 
nin görmesi lazım enteresan 

bir f.ilm 

r lki sene cvv l Frodcric Marsh -
Miria Hopkinsin çevirdigi 

iki Yüz ü Adam 
4•·~~~-~mıni kim tanımaz: 1 

imdi o dan da a guzel ve d~ 
heyecanlı bir mevzu 

lki canlı a ·am 
'R:ı~ rollerde: Ralp Bcllamy -

Mari.:ın Marsh 

Tıp aleminde yeni bir keşif, bir 
caniye yapılan ameliyat ve 

ÜT.erinde tatbikat 
BUGUN matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
Sinemasında başlıyor. 

Ba'ira 5 - ~Pari - Saygon hava c:c. 
ferine çıkan tanırumş Fran ız kadın tay. 
ynrecic:i Mari Hilı Irak taraflarında kay. 
bo1mu tu. Kendı inden ıl i ~undenbcri 
haber alınaml\ordu Irak \e lran taraf
larında yapılan aramalar neticesinde ta} 
~ arc.:ı kadm Da ra körfezinde Ja 1-: mcv. 
kımc otuz kılometrc m afCC::e sa·, ola.rak 
bulunmu tur. 

Baş, diş, nezle, grip, romatiznıS 
ve biitün ağrılannııı derhal keser. 

rcabu:da Unde 3 llafe allnabi•fr 

Tan-are\ c ; riz olan bir s:ıkatlık riı
zund n k, ra ı d' , ta m n ccl"lmc!~le
dir. 

tsim ve markaya dikkat. Taklltlerlnden sakınmıı-
•/ -·. ~-,." ~~ ·.--=- : . 7'. . •' ·.·,.·.,.:., ,\~· - ·~ ;..ı ..... -~ 
1 .:. ·-~ -""~· 1 ' " • ~ ... , ' 1 • • 
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AKŞAM 

s .. nenıası 
S'ncmanm en meşhur jönprömyesi 

GAR:Y C O O P ER' in 
GEORGES RAFT ile beraber «.<evirdiği en guzel ve en mükemmel filmi 

• D nız ahramanları 

FOX 

uc eri ukdım ediyor. Okyanusun ihtişamı arasında 
· yu·~ bir rom:ın ... Birk: aşk ve macera fılmi ilaveten: 

.J IJ R NA 1"' Dünya havndlslerl 
... .... 1. ••• , .4. _J •• • .... • 

le 

t 

t 



CC• 

her emrinizi yaptıklannı bilirim. Fakat 
burada babamın devrinde olduğu gibi 
hareket etmenize bir daha musaade 
edemem. Bu arayda ben hükmederim. 
Emirlerim her zaman ve i..tedi •im şe
kilde yapılmalıdır. 

ihtı,>~mn yuzundc en ufak bir çizgi 
kımıldanm:ıdı. Gözlerim de dil:ti •i yer 
den ayırm~ı. Hafif, nefts ııhr gıbi bir 
sesle; 

HABER - i\l<tam poetuı 
ı·-··················· ............. -........... : 
IŞAKA~ 
1 " .......................... ..._ .. ...__.: 

~eterin beteri 
Erkek işinden dönmüş, yorgunl\ığun· 

dan şikayet ediyordu. Karısı da yorgun 
du. Dedi ki: 

- Hayat böyle .. Ben de gündüzün 
yemek pi§irmeğe mecburum. 

Erkek içini çekerek cevap verdi: 
- Ben de pişirdiğin şeyleri yemeğe 

mecburum! .. 

Sergi dolayısiylc Parisc gitmişti, 

J.uvr müzesini gezdi, bilhassa Jokond 
tablosunu pek be~endi. Dışarı çıkar çık· 
m:-.z o civard:ıki dükkanlardan birine 
girerek o tablonun bir fotoğrafını iste· 
di ... 

Satıcının çıkarldığı fotoğrnfı uzun u· 
zun tetkik ettikten sonra: 

- Pek fena değil, yalnız Jokond•un 
profilden bir kopyası yok mu?. 

1 

- Hükumd nm.. • dedi - bunda~ 

sonra b:ına hıddet etmek için sebep -
bulamayacaksmrz:. istediğiniz gibi ha
re et edeceğim. Yalnız bu itaatı Tu
nus veziri kalmak için içimde bir hırs 
bulunduğuna atfetmeyiniz. Hayır .. 
Burada vücn.:fuma ihtiyaç olduğunu 

bildigim için kalmak istiyorum. Zira 
tehlike büyümektedir. 

Hasenin kaşları çatıldı: 

Yine b~nci tehlikeden bahsede
ceksin. Tehlike 1 Tehlike.! ehlil:e! 
sarayda t iltc-dcn ba ka bir şeyden 
bahsedilmez mi? 

Bu sefer ihtiyar vezir gözlerini yer
den ayırdı ve cncin göz bcbekkrine 
bir kartal bakı§ı ldikerek sesini yük
seltti: 

yorum Emfrl Artık bu işın sonu yakla 
şıyor. Jki gundenbcri Cezayir donan

.:masına mcn;up bazı gemilerin mütema 
diyen salullerimiz:d~ dolaştıkl:ınnı El
kalvelden ( 1) bildir~iler. Barbarosun 
rivayet cdildiğı gibi Sicilyayı ve Trab
Jusu d~gil, fakat doğrudan doğruya 

Tunusu zaptetme'c hazırl<ındrğı mu
hakkaktır. 

Mclayi Hasen kendini zorlaya zor· 
laya bir ıkı kahkaha attı: 

- Taş çatlasa beni korl:utamaya
caksm ! dıye bagırdı. Hayır 1 Beni kor
kutamayacaksımz. Barbaros buraya 
belki gelir. fakat gelirse karşısındaki 

adamın dehşetinden ürkecekitr. Tunus 

bir Fransa kralının, bi.ıtün ordusile na
sıl m~ volduğunu unutır.anuştır. De
delerimin böyle te.hlıkclere göğiıs ger
mcsıni bildikleri ka::iar ben de bilirim. 

- Fransa kralı Luimn ve askerinin 
Tunus silahları ile değil çıkan veba 
yüzi.ınden ölüp mahvolduklannı, kü
tüphanelerimizdeki tarihlerde okum~k 
mümkündtır Emir hazretleri. Bu sefer, 
aynı vebanın biıimle ittifak edip Bar
barosu m hvcmtek i tiyecegini kimse 
bize temin edemez. Sonra unutmamalı 
dı.r ki vebaya karşı biz ne kadar daya~ 
rukh i!ek Ceza} irlilcr de o derece 
d&ıyanıklı ... ırlar. 

(l)Buttıın: Gul t 
}(1n y r . 

(Devamı var) 

Goul ttc d<'nl-

Ev ekon:.ımrsi 

ıstanbul radyosu 
6 1ldncllnmun perşembe 

18,30 çocuk IJl:ılro u rfinU 'e l\Jiıil g 
cc sııı·n~ ınd.ı l, 19 r\czllıc Ye aı kıı !:ışl:ırı 

tnrnf1ntlan Tlirk ınusikl i, 19,80 spor ınu
s:ıh:ıheleri: Eşrl'r Şefilı:, 19,55 Uon:ı h:ıbcr 
lcl'i, 20 Cemnl !\tim il 'c nrknd:ışları tara· 
fındun Türk muslk.isi \'C h:ılk şarlaları. 
20,!0 Jla,·a raporu, 20,33 Omcr Rızn tora· 
fındnn arnp~n ııuyl<w. 2 ,45 ı-· ıl s:ız he)e 
ti: ()kU)ucubır: Kuçük Safi , llırnhim. 
Ali: füıııuıı l\luıımıııcr, Klıırinct Hamdi, 
Taııbur S:ıllb:ıddin, Ul Cc,·det J{ozan, Ke
man Ü:Hlet, 21,15 Bcdri~c Tüzün: Ş:ın or
kc trn rd.ıkntile. 21,45 orkestra: 

l - Glınc:ı: ):"an U<;anln ınertür. 
2 - Friml: lndian l:.ol:Q Cali 
3 - Gouııo<l ~ Homco et Juliette fon· 

tazr, 
4 - Ça) ko\·iskl: ncveric lnterroın· 

pue. 
22,1:; uj.ın' haberleri. 22,30 pliikl:ı so

lr>lıu:, oııcrn Ye operet parçnlıırı, 22,50 son 
haberkc ,.c ertesi sünün pr l!ramı. 23. son. 
llf''R mı5: 

18 c:ızb .. ııd, :!O ş:ırkılar, 20,25 m:ındoliıı 
orl.e-;tnısı, 21,15 radyo orke tr:ısı, 22,45 
Jlumcn haYO)Ql'I, 
IJL lMPESTD: 

18,30 c:ızb:ınl, 20, ı1igıın orkCIBlra ~ 21 
müzık. 22,05 llclbo,·en sonoll:ırı, 23,30 
Trnım ıı~ şirketi orkc trnsı, 
IJBU/.IN: 

18 köl'lfi lıM:ıl.ııı, \C dnns nıüzl§I, 19: 
plikla hnfH müzik, 21 caı.b:ını, 23,30 hafif 
miizik, 
TWM.\: 

18,J;; Hi yodol.ınc;rrodıı n konser nnkJi. 
20,3(} rocl~ o orkcslr:ı!>ı, 21,30 müzik, 22 
lem U nakli, 
\':wsoı·.ı: 

2 Tiıı-,·c.tc, 21 konser, 23,05 küçük ol"
kcslrn, 

~aı~lYlır& Dh'\Clkcaıırn var R 
8 \; f.;J~ ~ zc~tlu.lağ boldıu·. Hnı,Ul A) \nhktn zcytlnyn7•m toıltan kilo

u ao Ul'UN.l atthlOI'. "al)llll yn-la.rı clahH UCUZ41ltr. BfyyJ~ oJduğn 
lınldc~ !.O.l> Jll fi) nt.IJu·ı pahalıdır .. nuk knl.lamn hlr kilo sabun 4.0~ k~ 
· tılnın~ tn:lıı•. ,\lideri pcl l nlı..ımlnıı ahlkntlıu- ed n hu lll4' le hakkında 

t:alıkJknt )nptıt... \C ı;;unlnı·ı ö ,.ent1ik: 
"nhun l n,vnu iw:duthan~eı·d~. hlı· ı-ııo snbwnw ııuı.llyet fiyatı 18-!!Q 

ı urnşt.m·~ Bu ş ırait altıudn, nbun :!~·:!:i kul'U';'n. ı-nhlnhllil'. hnlhuki sa
buıı iınnl .. •hnncl •rl <'n udi şabwm-0-!!7 ı.ul'tı';'tnn sntmnkta<lıı·lar. nı.r 
sabuJı fnblfikntvrü dllol' ki: 

- · 3av lım, ~llıabcl ' kille ııalınlı olarak "ldığanu:a zn~tin)ağlnr 
" r. Hunlnı•ı nrfctm (1 •n, sabunu <lnhn ucuzn atlJuık:: kobil < ildir. 1'1 ld 
fiyn<ln nhn:m ~<'yiin)nRJnr hitti1 .. tcn nnı·o., dnhn u<:ur.a sıbun sataca~ ••• 

• nlutn rn Flk t.trii bu lıldiat'lıl bıı lUllUl'l .. cn, abuıı L,Uc al4kaıdar l>lrçuk 

J,iıııselN·, fnbı·il,nlnrııı <'llnclc rski fi" ntln abıınn, bOl nıi.ktaNa ZCl1iny~ 
olttıo·lı~ ntrl:m hnll! cc.1il or'nr. Blltiın n. un iuıo1i'Uhnu<'lcrinde llOW7.& ı-at.ın 
nlınmı" )'t'Ul s('nr ın:ahsulil olnıı Z<'~ tin ynrrı \t&rdJr. l>cuıek oluyor ki ortada 
lıil' snb·m 1 tll arı U}('\{'Uttnr. Geçen l r<lc mııknrnn ihtlkilrmdan <ln hah· 
M>trnı ... uı •. hlitıirı lmıılurcln.ıı <:ıknn nctke. nfle ekonomi ini nlAkıulaı· ctle1t 
birçok ııııuldcJ ı·hı p:ıhnh sntılışıclır. Hu uıncllJ forin ii:r.crfnclc tetkikler yap 
mal.-: uı-<>til , pnhalılı ı t<•,.bit <'itmek ~ok kolu)thr. Biiylc ol<tn~ hftldc, ha· 
~ ntı ucuzln':'tırmnk husu~uııcln hrlc<ll :re ikti ııt m\idlb>lagö, n oo:aa l>n mMl
tlelorin urnzlnstn•ılmnsınrı (·nlısmn·oı· '! 

l'a:an: Jfcnnn Çinlll - lclckz:\<'l Olnlli 
( J~JU\1~1\ - J\IZ ) 

(Tercüme ve 11.libt'U lıakkı nıahfurdur). 

- Numara 32 -

IBDrr güırn @Dmaı<dlok ~nır şey oldu: 
• 

Hicran beni yatak 
odasına çağırttı 

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

Vaktimin büyük bir kısmı Hicranlar
da geçiyordu. Akşamları cl:sc.riya ah· 
bapları ve ııl:r:ıbaları gelirdi. Toplnnır 
ve oyun oynardık. Hicranın üzerimdeki 
tahakkümü gün geçtikçe artıyordu. l3e· 
ni Feril:öyden deği~ içkiden de men
ctmi§ti. Hntt5 cigarn içmeme bile kı.ıı
yor ve söyleniyol'::lu. 

Ona karsı, Leyliya yapbklanmı ya
pamıyordum. Hicran söylediğini yapan 
bir kadındı. Maamafıh onun bu tabak· 
kümü, haddi zatinde yapılmaması icap 
eden şeylere ait bulunduğu isin gücüme 
gitmiyor ve hatta isteğini yerine getir· 
ı:ıckten büyük bir zevk lduyuyordll11"
Zam:ın geçtikçe Hicrana alışıyordum. 

Onun da hissi ayniydi. 
Bir gün tamamen kendisinin ol:ıca· 

ğım ümidiyle ve temiz bir hisle b- ~
landığmı anlıyordum. Böylcc.e aylar 

geçti. 
Bir giın, her günkü gib~ evine git-

tim. Hicran daha yataktan kalkmamış
tı. Çoctikları, benim &eldigimi haber 
verdiler. O zamana 'kcldar hi~ v.alci ol
mıyan bir harekette bUlundu. Beni o

dasına çağtrdı. 

Odadan içeriye ~irdiğim zaman. onu 
giyinir buldum. 

- Gel bakalım, dedi. 
- Na31lıın? 
- E .. tyi olmıya çalışıyoruz •. Sen na-

sılsın?. 

- Fena değil. 
Bakışı, hareketleri sinirli olduğunu 

göateriyordu. Saçlannı kulakları arlı,... 

sına ilistirdikten sonra yüzüme baktı. 
Beni daha dikkatli süzmiye başladı. Bu 
gayri tabii hareketleri isimde bir şüp
he uyanchrdL Acaba kendisine bir şey 

mi söylemişlerdi. 
- Seni yatnk odama çağırdığım için 

beni mazur gör, deldi. Sana sormak is· 
tediğimi -cıııığıda soramazdım da .. 

- Benden bir şey mi öğrenmek is~ 
tiyorsur~? . 

- Evet~ Hem mühim bir şey .. 
- Merak ettim doğrusu. 
- Ben senden daha ço~ merak ~di-

yorum. Fakat işin hakikatini 6Dyltm.eni 

rica ederim . 
- Senden şim:liye kadar bir şey 

sakladı.ın rnı? Bildiğim bir §C)'$e ıtabia
tiyle doğru ıöyliycceğim .. 

Ben bunu söylerktn o yanıma yak· 
la~mııtı. Saçlarına sürdüğü ba •gın ve 
hafif bir koku, odanın havasını tama
miyle değiıdrmi ti. Somı.adığtnı gö-

rünt'c: 
- Sualini bekliyorum, dedim. 
- Evet . Sual"mi bekliyorsun! .. Bu-

nun ben de farkındayım .. Bana söyler 
mis.in Kenan.. Senin için: ''KWdır !u di· 
yorlar. Böyle mi? Bunu ka~ zamandır 
ötcdcnberiden işitiyordt::n; fakat, b<>) lo 
bir §eyin doğru olaca~a hiç ihtimal 
vermedi.tim için inanmıyordum doğru
su .. Amma dün yakın bir: akrabundan ca 
bunu i idince §Üphelenldim .• Ne dersin 

buna?. 
Hicrandan her ~Y.i işitebileceğime 

ihtimal vc:dı:dim. de bun8' vermezdim.. .. 
Ne kadar ıx:iişlriil vaziyette kaldığımı 

tahmin cdebiliısiniz .• Cevap veremedim. 
Ş'"şmJığımın o da farkına varmL2tı: 

- Rica ederim, sakLlma.. Söyle ı .. 
~edi. 

- Ha)'ll'., dedim .. Saklıyacak bir ey 
yok ortada .. San:ı !Öyledilileri eibi b:n 
ktz değilim.. 

Yere baktım. .. 
- O hal~? Nesin?. 
:Müteessir bir tavır takınarak: 
- Ufak bir ameliyata ihtiyacmı var. 
- O halde hünsasrn .. Bu va.ıiyettey· 

ken nasıl evlenmiştin? .• 
- Evlcnmiştint, ve daha çok bu yüz

den ayrıldım .. 

Hicran benim müteessir olduğumu 

görüice: 
- Bu in anlık, deıdi. Herşey olabilir 

ve gene her şeyi tabii knrş"ılamak lazım· 
dır. Bu hususta s:ına bir şey söylemiye 
dilim varmaz .. Fakat bun<ian bana ni
çin evvelce bahsetmedin?. 

Başım önümde cevap verldim: 
- Sıkıldım, söyleyemedim .. 
- Niçin ameliyat olmuyorsun?. 
- Doktorlar zayıf olduğumu göre-

rek ameliyatı §imdilik tehlikeli lbulu· 
yorlar. Biraz: toplanmam lazımmı~ .. 

Hicran bu cevabım kar§ısmda ses 
çıkarmadı .. Odadan dışarıya çrktı. 

Bugünden sonra Hicranın bana kar§I 
nasıl bir vaziyet al:ıcağmr ıtetkike lbat
ladım. Hiç değişmemişti. Bana gene es
kisı gibi muamele yapıyor, ayni aWc.ayr 
cösteriyordu. Bundan, Gözüme inandı
ğını anlıyordum. Söylediği ı:ibi va.ziye
Wni tabii brplanuı olacaktı. iki .ene, 
onu. böylece idare ettim. 

İki ~en-e sonra da hakikat meydana 
çıktı. O zaman, kendisiyle, alay ıctmi§ 
olmaıriian mufbcr oldu. Aramızda 
miıthı~ bir kavga koptu. Hrr&la auratı• 
na vurduğum \lir tokadı hazmedemedi. 
Gidip beni Pııngaltı karakoluna şika • 
yette bulundu. 

Serkomiseri eskiden tanırdım. Beni 
çağırttı, hadiseyi paber veroi. Kadının 
ikiyetçi olduğunu, ldava edeceğini bil

dirdi. Bunun üzerine kendisine aynen 
§U mektubu yazarak gönderdim: 

Hicran,, 
Beni dava edeceğini iJittim. Çok mü

teessirim. BP.na kızmakta lı.akham
Çcnkü seni 1'iç ummadrğ1y 1tir neticey
le lrar§ıl<lştlrdım.. Fakat bunlar sonu 
dütünülmeden yapılan ıeyleıfdir. Beni 
dav ctmiı olman -aenin isin de iyi ol· 
m1yncağım sanının .. Böyle bir YcUİyet
le kl\f1ıla;mak, ne senin, ne de benim 
aik seviyelerimize uygun sayı}amaz
Scninle bu hususta görüımek ve an!Etf
mak isterim.. Cwm g\inü sut ikide T e
poüstüad ıeni bikliy~. Gel lbu 

meseleyi haHedetim. Gelmenea ıpıJmlln 
olunun. Selamlar .• 

KENAN 
Cuma gününü sabırsızlı:kla bekledim. 

Saat tam ikide Tcpcüstünc gittiğim za
man onu beni bekler vaziyette buldum. 
Yanında V.r ide arkadaşı vardı. Beni 
görünce arkada iyle beraber yan1ma 
gcldi: • t 

- N'e söyliycceksin? Beni niçin ça-

ğırdın? dedi . 
~ Deni dava edeceğini du.yduğwn 

için.. unlar ayıp eyler değil mi. diye 

cevap veı'~im. 
Konuşmamız bu mevzu üzerinde de· 

vanı cd~rkeu, siyah clbi&eli. lacivert 
p~esülü, otuz yaşlannda gürünen bir 
adamın yavaş yavaş yanımıza sokuldu
ğunun ve bizi dinlediğinin farkına var
dun. DCSndilm ve adama: 

- Ne var, ne istiyorsun? 
Diyeteğiın sı.ral:la onunla Hicran ko

nuımıya başladı: 
_ t te efendim, bu ~ocuk, dedi .. Si-
Siyah elbiseli adam, bana bir adım 

daha yaklaşarak: 
- Benimle karakola gelceeksini, de· 

di. 
- Ne münasebet, sen 'kimsin?. 

- Polis •.• 
- Htrnyetini göremez miyim? • 

- Buyurun .. 
r 

Adam ''Buyurun,. derkm pardeaU
sUnü sıyırdı. Ceketinin düğmesini çö'ız· 
dü ve yeleğini yukan kaldırarak belin
deki polis kemerini gösterdi .. 

- Peki gidelim, de.diın. . 
,(Devamı var). 
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1 Fikir ve gUzel s~na. devlet yardımına muhtaç mı 1 

Sanatkar her zaman 
i~in hür olmalı 

Sanatkann eserini satın almak daha 
doQru ve verinde bir yardımdır 
HUsey:n Cahil ve Se~ fett.n Asa ın UklrlerJ 

ye edilmiş olacağını anlayamıyo-

rum. 
- I~fencllm, hnkkı t-0lltln tanınmn 

sı nnatkArı kendini ,·crmeğc se,·kc 
deccktir deniliyor .. 

- BllAkls. Esasen mahdut olan 
değerli tercümeler de yapılamaz vo 
fikir hayatımız kapanmış, lrnltalan
mış olur. 

"' c: • 

.. Seyfeddin Asal,. a 

Jlil eyin Cııhlt, devlet himnrcsl , 
nln bugünkü sn!ınt sc\ lycmlzl yUk el 
Up )'ükscltcmlycceğl hnkkındaki filt
nlimc keskin \'C knt'i bir cc,·ap \'er
di: 

- Hayır, ben, devlet himayesinde 
samı.ti anlamam. Böyle bir şey ola
maz. 

-Dunu sanııtkllrın himayesi şek· 
Jlnclc 17.ah c<lcmcz mlsinl.:ı? 

- Devlet sanntkf\rı ne şekilde hi
maye cdeblllr? .. EvvelA mevcut sa
natkft.rı ta) in etmek lAzımdır. Yani 
kim sanntkArdır, kim değildir diye .. 
Sonra sanatkll.rlar arasında bir tas
nif zaruridir. lylsini, kötüsünü ayır
mak tein ... Akel takdirde önUne ge
len kaleme \'Cl o. fırçaya sarılır, sa
natkft.rım diye ortaya atılır. Bundan 
onu kimse menedemez .. Hani sanat
kAr? .. SanatkO.r nerede ki iyisini kö
tUsilnden ayırnlnn .. Hem bunu kim 
seçecek? .. 

Ve, llny Jlli~cyin Cnlıit, bu fikir et 
rafımla epeyce talslUit verdi. Sonra, 
hn rııc\ zuıın bir bnşkn cephesine geç 
Um. 

- Ilnrban Toprak ve Lcopold Lcvl, 
de\•lc!.in sıuıatkAra siparişler \'ermek 
surotlle onu bir nc,·ı hlmııyo altına 

nlnuş olnbilcccğinl sHylc<liler esasen 
hn., \ 'ckJI de Mccll rtekl nutkunda de\" 
letln sanat işlerine sıüdahalcs1nl lh
ıoa ctmi~1i. Illzcc<lo bu müdahale 
anntln lehine olncnktır. ntnncna

Jcyh, bu şekli, ·anatl, içinde bulun· 
dıığu değersizlikten kurtaramaz 
mı? .• 

- Ben buna kani değillm. Bir 
kere sanatkft.ra sipariş vermek onu 
himaye etmiş olmnk demek değildir. 
Şlpariş her zaman için mümkündür. 
Den "devlet himayesinde bir sanatı 
anlamam,. derken tabii bu şekil kas 
detmcdim. Mcvzuubahs olan eanatln 
devletleşmesi, ltalyada yapıldığı gi
bi teşklUl.tlaştırılmn.sıdır ki bu da 
her clhetçe sanatin devlet kontro 
lUne girmesi demektir. 

llnrada sözünü ke tim: 
- Sanat de\'let tarafından muar· 

ren maksntlnra sovkolunahillr ml 
lzcc? •. 

- Tamam, ben de onu söyliyece
ğim.Sanatkdr her zaman için hür ve 
serbest olmalıdır. Aksi takdirde ken 
dlsindcn beklenileni veremez. Nite
kim ltalyadakl teşkllAtın da, ben, 
iyi neticeler VPreceğlnc asin kanı de
l;lllm. Nihayet, devlet, sanatU.ra 
siparişler verebilir, onu yetiştirmek 
için akademller, konservatuvarlar 
açar; fakat hunlar sanntkl'ırın mut
laka iyi eserler vermesini intaç ede
cek devlet müdahaleleri şeklinde 
anlaşılmamalıdır. Tablf sanatkArın 
himayesi demek de bu değildir. 

- Devlet, rahat c;nlışnınk imkAnı-
111 temin ettiği tıık<liNle cscrln ,·ıı~ıf
lıın ytik clocck midir? Ynnl blz<le 
nok an ohm dc,·Jet himayesi midir? 

- Şüphesiz hayır. Znten ben dev
letin rahat çalışma lmkıtnlarını na
sıl temin edebileceğini tayin edemi
yorum. nunu temin için yapr
lncak fednltt\rlıklnrla doğrudan doğ 
ruya sanntkl'ırın eserini satın almak 
herhalde onun daha lehine bir hare
kettir. 

Noksan olanın devlet himayesi o
lup olmadısı meselesine gelince; 
bana kalırsa, e:anatkdr, eserini her 
zaman verebilir. İyi eser yoksa, bu, 
herhalde snnatin hlmnyeslzllğlnden 
mUtcvcllit değildir. 
HatırmtR geldi. Jlnl(kı telifin ka-

bulü hakkındaki <lUşUncclerlnl de 
öğrenmek iı;;tc<'llm. 

- Ben, dedi, hakkı telifin tanın
maslle sanatktmn ne şekilde hima-

göre ... 
Scyfccldlıı Asnl, 
ı·on~cr,·ntıl\'ar -

rln, ınuta<l kc • 
mnn dersini ,·c· 
rlyorclu. Dersini 
ynnr.ı bırakmak 

ncznkctlnl giistcr 
dl. ~lynrctiınln 
sebebini lzalı et
tim. 
- Size, muayyen 
bir niznm daire 
sinde söylemek 1-

• çin düşilndüğUm 

sistemli lılıunyc şeklini ve umduğum 
neticelerini anlatayım; tnblt sözle
rim, kendi branşıma alt olacaktır. 

l\fcmJekette iyi musiki eseri elde 
edebilmek iı;:ln her şeyden evvel iyi 
musiki adamı yetiştirmek icap eder. 
Bunun için yapılncnk şey slmfonik 
orkestralar, operalar kurmak dcğll, 
sadece konservatuvarlar açmaktır. 
Bunlar, nıemlekctlmlzfn beJJi bnşlı 
şehirlerinde biran evvel açılmalıdır 
ki, ornlarda sivrilecek elemanlarla 
vo Türk unsurlle slmfonlk orkestra
lar, operalar, bnletlQr yapılabilsin .. 
Elimizde eleman olmadan opera ve 
orkestra yaparsak bunları yabancı
larla teşkil etmek mecburiyetinde 
kalacağız. 

MesclA, Jetnnbul lconscrvatuvarı 
on, on beş seneden beri calıştığı hal
de ancak bir tek orkestraya mallk 
olabilmiştir. lift.len Ankarada de\'let 
konservatuvarı, 1stanbulda belediye 
konservatuvarı var. Bunların en gen 
el gecen sene llursada açtırdığımız
dır. 

lmdl, konservatuvarlar bollaşınca 
yetişecek elemanlara mahreç olmak 
üzere slmfonlk orkestralar tesis olu
nur. BugUnkil halde hiçbir Yatandaş 
çocuğunu müzisyen olarak yetiştir
mez. Halbuki mahreç olunca, zikret
tiğim yerlerden yetişecek olanlar hi
maye göreceklerinden rağbet rn de
ğer artar. Ancak muslltl mektcplcri
le söylediğim orkestralar teşekkül et 
tikten sonradır ki musikimiz ama
törlükten çıkıp prorcsyonelllğo ge
çecektir. Bu şekilde himaye gören 
sanatkdr, elbette çok daha iyt inki
şaf edecek. 

Bana ı.•.ıırsn, milzlktekl kısırlığı
mız mahreçsizllktendir. De\·let hi
mayesi tasarladığım şekilde teruer
kilz eder etmez, kısa bir zamanda bi
rinci derecede elemanlar ve değerli 
eserler meydana çıkacnktrr. Esasen 
bu kabil mahrcçler "toplayıcr,,dır
lnr. Müzisyen, ressam, dekoratör, 
muharrir kolayca bir operet müesse
sesi etrafına toplanabilirler. Mesele 
evveUi sanatkdrı yetiştirmek ve ar
kasından ona bir "mahreç,, bul.mak
trr. 

Bakınız, Almanyada propaganda 
nezaretinin gayet faal bir müzik ko
lu vardır. Bunun da başlıca vazifesi 
memleketteki sanatkArları, musiki 
topluluklarını (orkestra, opera ve
saire gibi), evet. bunları hariç mem
leketlerde tanıtmaktır. Propaganda 
nezareti artistlere ecnebi memleket
lerde angajmanlar bulur. Konser
ler verdirir. Alacaltları kritiklere 
göre daha yüksek Ye bUyUk musiki 
merkezlerine gönderir. Bu teşkUAt 
sayesinde musiki ehemmiyetini es
ki Yiyananm elinden yavaş yavaş 
Bcrlin almaktadır. 

Sonra şunu da ildve ediniz ki dev
let yardrmr Rnnatkô.rı fa7.la tıt7.ylk 
etmemeli, kontrol veya sevketmek 
gibi kayıtlara tahl kılmamalıdır. E
sasen hu, musikide gayet güı; bir 
şey olduktan başka onun muhtaç 
olduğu serbestiyi de tahdit etmek 
demektir. 

Kendi kendtne çahı;mak fmkAnmı 
bulan bir sanntkAr. devlet himaye
si altında elbette en iyi eserini vere
cektir. Rusyada otuz bin nüfuslu bir 
şehirde bile de\'let htmnyeslnde sim 
fonlk orkestra \•ardır. 

Scyfcd<11n A"'"'" + .. .,,,..~-1ıUr ettim. 
Zahir Sıcln Güvem 

HABER - j\t(pm postası 

. 
Kızile seyahat eden bir adanı 

B:let param 
yo~< derken 

Rırk yamalı yeleği 
eeblnd~n 331 llra 

çıktı ! 
Ceyhan (Husu i) - Siirt vilayetinin 

Sir\"an kazasına bağlı Hasran köyünden 
olduğunu söyJiycn elli yaşlarında lsa a
dında beli bükillmür.:, ayağı topalca bir 
dam, beraberinde 15 yaşındaki kızı Fat. 
ma olduğu halde Adanadan trene b:let
siz binmiş ve yolda kendisinden bilet so . 
rulunca parar.:ı olmadığı cevabını vermiş.. 
tir. Diğer yolcular, bu baba kızın h,aline 
ncımışlar, aralnnndn bilet parasını toplı 
yarak memurlara vermişlerdir. Tren me
murları, Ceyhana gelince bu fakir adam 

la kızına beldciyed~ yardım temin etmek 
için kendilerini polise vermişlerdir. polis 
dairesinde vaziyeti şüpheli görülen !sanın 
üzeri aranınca 40 yamalı yeleğinin ce· 
binden tam 331 lira çıkmıştır. 

1sa memleketinrte e\ini sattığını Çu. 
kurovada bir seyahat yaptıktan sonra 
memleketine dönmekte olduğunu söyle
miştir. Keyfiyet mernleketir \, sorul
muştur. Paralan emaneten maliyeye ya 
trnlmıştrr. 

Ehli hayvan 
servetimiz 

Konvada on senede 
618 hin hoş 8rltı 
Konya, (Hususi) - Çok eski çağlar. 

danberi ehli hayvanatın yatağı olan Koy 
yada son savaşlar yüzünden hayvanat 
çok azaldı. Yeni rejim, her i~te olduğu 
gibi hayva.ncılr"'..ra da ehemmiyet verdi 
ve milli servetimizin bu cihetten de art.. 
rnasma sebep oldu. 

Konyada birkaç senedenberi devam 
eden müthiş kurakhklann hayvanat üze 
rinde yaptığı tahribata rağmen 927 se.. 
nesinden 937 senesine kadar on sene zar 
fmda viiayet hudutları dahilinde muhte
lif ehli hayvanıma 618591 ba~ artış var. 
dır. 

927 senesinde vili:·etimizde 2212630 
hayvan mevcutken 937 sayımında bu 
rakam 2.831.221 e çıJ..·nu~tır. Bilhassa bu 
artış 926 yılı ile 937 yılında mühim fark 

lar gö termektedir. Aşağıda da ~örülcce. 
ği veçhile 936 yılında hay\"anat me\'cu. 
du 2.400.152 fazlalık!a 2.834.221 adede 
çJkrnışhr. Bu yekunlara ya~ı itibariyle 
vergiye tfıbi olmryan elli bin hayvan da
hil değildir. Şu hale nazaran vilD.yetimiz 
de üç milyona yakın ehli hayvan var. 
dır. 

936 ve 937 senelerinde yapılan sayı. 
rna göre hayvan adetlerini cinsleriyle 
aşağıya yazıyorum: 

936 937 
Cins Ad 0

:: Adet 
Koyun 1320586 15876.12 
Kıl keçi 30.1441 341151 
Tiftikkeçi 48•t409 578826 
Deve 4869 5677 
Manda 13344 13751 
Srğrr 17'1511 195070 
At, kısrak, iğdiç 43519 41296 
Merkep 63180 69214 
Katır 1293 1604 
YekUn 2400152 2834221 

E~ede tutun 
satışları 

lzmirde tütün satışlan yeniden hara. 
retlenmiştir. Bnudan evvel Scydiköydl 
bazı firmaların adam!an tarafından köy. 
lünün kandınlmak istendiğini ve tütün 
fiyatlannm düşürülmek istenmesi muva
cehesinde buradaki tütüncülerin bazı dL 
leklerde bulunduklarını yazmıştık. 

lnhisarlar umum müdürlüğünden ve. 
rilen ma!Omata göre, Seydiköyde züram 
kandırılmak istenmesi hftdisesini haber 
alan inhisar idaresi hemen harekete ge. 
lerek kapatıldığı halde ahnnuyan tütün
leri mlibayaa etmiş ve piyasanın normal 
vaziyeti muhafaza etmesi için birçok yer 
lerde her seneden fazla tütün ilmıstır. 
Seydik0v tütündllerinin dileklerinrte te. 
mas ettikleri bazı noktalar üzerinde de 
icap eden tedbirler alınmıştır. 
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Röportajlar 
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"Üzüm,, ve" Aşk,~ 
d
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yarı: Manisaeu 
Bugün ne taraflan baknrsamz bakn111.t 

Manisa bam lmşlrn bir çehre gösteıil' 

Mauira ıııı lıcr sene yetiştirdiği 37 milyo11 kilo mfis ilzümlcriııden 

Jzmir 1 (Hususi muhabirimizden) -
lzmirin kulağı dibinde bulunan Mani
sayı bir senedir görmemiştim. Bir ha
tıranın ıcabı beni tekrar buraya sekti 

Doktor Lütfi Kırdar Manisaya yeni 
vali olduğu sırala11:ia kendisile konu· 
şurken bu vilayetin iman için ne dü
ştıtıi:lUğUnU sormu§tu.m. 

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

- Muvaffak olacağım! 
Demişti. 

Muvaffak olacağım .. Bu cümle, insa 
nın nefsine ve enerjisine beSICclıgı,tı
madın ifade i ir. Cumhuriyet valisinin 
sözünde de bu ifade okunuyordu. 

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

ki tahminlerinde aldanmadığımı ilk 
müşahedelerimden edindiğim intibadan 
anlıyorum. 

t.tzüm diyarı hakikaten güzcllepniş. 
Güzelleştiği kadar zindeleşmiş de. A
deta gürbüz bir genç gibi ayakta duru
yor. 

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

Bundan başka, ge:enin karanlığı 
koca ve tarihi şehri yutamıyor; bir ıf 
şeU1lcsi sanki "Sultan dağı,, nın f 
maçlarıfjdan Gedize doğru akıyor { 
bi •. 

Hele o bir yığın adacığın arasıf. 
gelişi güzel serpilivermiş olan hane 
lerin nerelere gizlendiği bir türlü ~ 
nemiyor? Bunların yerini güzel 
muntazam yapılı kübik binalar k~P dl 
mış. Koca Sinarun ölmez eserler! 
artık harabe halinde değildir, bilhllsf' 
"Muradiye camii, Sinamn azmi ]<adS' 
tahkim edilmiş. 

S ğdan .soldan, a§clğtdan yukart0 

bakınız; Manisa eskisi ile münaseb' 
olmayan başka bir çehre arzediyor, sr 
vimli ve şirin bir çehre .. 

Hakikatte en feyyaz topraklara aı' 
lik bulunduğu için senevi vasati h~ 
la mlilhakatile beraber 37 milyon 
üzüm, on milyon tütün, 14 milyon~ 
muk ve 8 milyon zeytin veren ve 
miktarın yü2'Jde otuz beşini kendi çe 
resinden istihsal eden Manisa, bu ı11 
bur tanın ve üzüm memleketi, bı; 
ne kadar muhtaçtı L 

t.tzüm.. denince bu şirin diyarın ç 
eski hususiyetleri hatırlanır. öyle 0 

jinal hususiyetler ki şu anda o~1~ 
daha iyi hatırlamak için bulundıı·~le' 
pencereden ovayı seyrederken, goı ııl' 

:::=:::::=:::::::::::::::::::::::::::m:sı:::wN::a:;: rim, asmalar arasında rengarenk e~ 
n y u r d u n H selerile kolkola gezinen Manisanın 

1
. U cı kızlarını görüyor gibi oluyor. 

ıl D ı I ek 1 er i n Manisada "üzüm . .,, denilince ar~ 
11 ı: sın dan "aşk,, ı da fısıldamak lazııt1· 
ıl ızmitıner neıer u mutlu böyle bir beldeye •• 

H ıst~yorlar '! ıl ---------
1= ı:mwıı muı:c:: ı.cı:asına bağlı kou ve ~ K n s tam on. de 
Ei mulıcı/lc 11arli occıklar11111ı yıllık lo/)laıı· ;: 
li lıları bitmiş ve hulkııı tcsbit edilen dl il nı em urlar 8 
f: lcklcri nıcrkc:e oondcrilmişlir. Bu di· i: 
Ü lckluiiı eıı başırıda Şii var: ıı yardım sandığı. 
H 1\üylııue 11akacak odıuı, şclıirliyc maıı •E Ka tomunu (Husuc;i) - Şehrtıt' ..6' 

i
• yal kÖf!IÜrİı. sİi l d d ğ dJ b' t~, 

nıırıdaıı sonra, istcl:ler şöyle sıralwıı· •: memur ara yar un san 1 1 a 1 ıı: ~ 
1, kül vilcude getirilmek üzeredir. Her 

: yor: .: • il ı: mur. a'-'da b'ır lı'radan on lı"rava kadar !1 lla~taııedc bir doğıını evi aı:ılması, :: , , 
i· lütıinlerlıı /:mitle işlenmesi, ceşmc ve § sandığa para bırakacak ve lüzulll 
i! kaldırım yapılmaıı, nalaban suyuııun F. cüz'i bir faizle sandıktan istikraz ed 
! /:mile oclirllmesi, orta okulun liseye:! cektir. 
I! tahvili. mc:behanm ıehir haricine cı- ı: 
H karılması, caddelerin aydınlatılması, h 
•• ,, • •· l bn - " i: kür{ e:: dalıilindct:ı t:a:a ar ve ıtuıı :: 
;: iskelelere ucu:: ıicrelle muııta:am sef cr H 
U (er ya/)acak ııapıırlttr temini, okııl ôli· H 
!! rclnıımlcriııin yclmasak elbise giymesi, H 
!: bo:ıık yolların tamiri, şehre bol ıru tc- H I! mini ucıairc ııesaire... İİ ;I Bu di/eklrrlıı lıircoliu evvelki sene- !E 
!: lcrdtl.:/.PJ:onorclcrde lıa:ırlanan rapor- U 
i: larda :ikrcdilmiş olduğu halde ueııi ii 
ı• . \! :: yıl raporlarıtt<la tekrar cclılmf$fir. /Jıı. r. 
:i nun sebebi de, kongrenin, bıı dileklerin i:i 
U tekrar cdilmc ini faudalı nörmcsidir. i 
•ı •• b \'11/.:arıda sayılmıların, iesbil cdllcn :: 
i! dilr.k llsteslııin ancak ellide birini lcşkil il 
li r.tliğlrıi söylersem !:millinin ne kaclar:: 
!: rol: ilıtiuaclar iciıulc bulunduğu anlaş· H .. .. 
:: lır. P. 
!: l:miflilrr. lm dill'l.-lcrin büııül..· lıir :: .. .. 
:: kısmr kcndMne tcrrllıik etmc.çi itibarile:: 
i: bu 1111 irirıdr lıl'ledi11cdcn dalıa ı1crimli U - ~ ;: ralışmalar lıel:eliuorlar. :. 
:: f ii :: zrnitli •• ............................................................ ............................ ._. ........................... . 

Jzmlrde bir ('tftU" 
köylüye satıhyot_, 
Izmir, (Hu usi) - l~welce f'.' 

dukzadclere ait olup Ziraat baJll-11 

devren intikal eden Bulgurca çifti@ 

tıhğa çıkanlmıştır. 37000 dönümdel'I 
1 

ret olan bu büyük çiftlik için vilM 
bazı düşiinceleri rardır. 

Çiftliğin, burada oturan yerli .'\; 
satılması ve bedelinin uzun vade11 ,ı(J 
sitlerle ödenmesi münasip görülıt'lil ef. 
Esasen burada oturan halk da, d:ılt~ 
'elce vali Fazlı Güleçe başvurar.ık 
bir temennide bulunmusJardı. 

• -~l.'.9 Vilayet makamı, alakadar oaı"· 
temas halindedir. Ziraat bankası~ırı 1" 
kadar köylülerin müracaatini h'I ~ 
lavacağı ve çiftliği taksitle sataca~ 
edilmektedir. 
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~" l'tıh ~Uz<'} 
le ıı ... ~loıl 

1
' c Ol'ljlnnl hh- ıc;ın n ı" 

, ~lll'rin 1 I, Pnı·lsin <'n mc~hıır 
'QM ( Ctı ~, 
~ı ttııı:-t 11, S 'l )nJınrelli tnı afınclnn 
ı 1ı:tlıı l'-ı · •rıııu \c kJl'mızı rcnlcll 
c t q ''"el(' 1 tııaı~tıı tıı ne lr. Uıı mızı renkli 
"~lltt, r ıını·~n belden n~nğ1 ark 

Kürk parçala
rından yapılan 

garnitürler 
Bu sene en ziyade yakalara ehem. 

miyet veriliyor. Buıılnr. ekseriyetle 

kUrkten ve pek geniş yapılmaktadır. 

(Zabit yakası) denilen yüksek yakn. 
lar bu sene pek makbul değildir. 

Öğleden sonrn .. -, hatta suvarelerde 

giyilen roplar da, geçen senelere 
bcten az dekoltedir. 

Muvare ve kadife kordelalar moda
sı yeniden rağbet buldu. Bazı büyük 

terziler, 13.mc kordeliılar da kullanıyor 
lar. 

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

yapılan garnilürlerdir. 

Bunlar, ba.7.:ı.n büyük ve devrik, şal 
\eya p~erin ~-akahır şeklinde kullanı

lır. Kürklerin en makbulü de Astragan 
dır. 

Yünlü kadife roplara deri ke
merler çok glizel yarnşır. Bazıları !:Ok 

enli yapılır ve parlnk bir toka ile süs
lenir. Tokaların coğu altın, gümüş kap 

lamadır. Yalancı taşlarla müzeyyen O

hnlnn da vardır. Knf'kas, lran \'C Şnrk 
i tokalar çok modadır. 

Bu kemerlerin bir faydası daha var 

hr. Eğer manto biraz uzunca ise be

le !;ıkıca bağlanan bir kemer, mantoyu 
en aı;ağı 10 saııtimcu·c kısaltır. 

~----....P..-.ıııııııı~~~ 

~50 grnm yün YC 7<lül,'111011Utün hnr- I 

...... . 
v 

u Kadının en pahah oldu 
memleket Çindir! 

~n n ı n Deır kaıd on Baro lii)D ncaıbo n<91aı ırelnl Dliil @DaııraD:ı: r9>nr 
ika r uaıır, lkaıcdl an cıra<dlaı hacnz aD'\to ınıaı caıu o Dll o ır v® lQ>@ırcç; 

öden medlğD taı~<df Dırcdle haııraç me~caı'lt: S©ı~oUor 
Afrikanın bazı y erlerind e ise b ir kız alabilmek ıçin 

babaya b ir tütün p aketi v ermek kafidir 
Geçen yıl; Jeneviliycde, bir lokantada 

Sünusi Mehmet adlı bir arap, kansını 
arkada~larından birine 600 frank muka
bilinde <:atmıştı. Fakat, kadın arap de
ğil, bir .Fransız kadını oldu&ru için bu sa
tı~ muamelesini tanımamış, yeni sahibi ile 
beraber gitmeyi red ve mahkemeye rnil
racaat etmiştir: 

- Satılmak istemem. Haberim ''e 
mU\"tlfakatim olmadan yapılan bu mua· 
melenin hükümsüz bırakılmasını rica e
derim ... 

Demişti. ,Mahkeme, -satıcı He alıcıyı 
birer sene hapse mahkum etti. Sünusi, 
mahkemeden çıkarken kendi kendine: 

- ~caip §ey! Ben, karımı ilk koca. 
sından 400 franga atın aldım. O zaman
danberi ~ic:manladı, tabii kıymeti de o 
ni bette arttı. 600 franga sattım. Alır
ken bir şey diren olmadı. Satınca mah
kum ettiler. Bu memlek<'tin kanunlanna 
akıl ermiyor ... 

Diye söyleniyordu. Arabm böyle sör 
lenmekte hakkı vardı. Çünkü mernleke~ 
tinde kadm, para ile alınır ve satılır ... 

Bir nrap kaclımn fiatı 
Dünyanın en ucuz kadını arap diya. 

rmda bulunur. Filistin araplarınm, ya
hudilerin Tel - Avi\'dc yerl~tirilmelerine 
itiraz etmelerinin bac:hca sebebi, ha}-atm 
pahalılac:ması ,.e kadın firatlannm yük
selmesjdir. 

Son zamanlarda, l O bin franktan aşa.. 
b'I bir ze..-ce satın alabilmenin inlk~nı 

yoktur. 1927 senesine ni betle on defa 
daha fazla ... 

Arapların hemen hep i, en fakirleri 
bite hcrgünkü kazancından ufak bir kıs
mını bir tarafa atar, ilcricle satın alacağı 
kadının bedelini bu suretle biriktirir. 

Kad ım en bahah memlf"ket 
Çin hükQmeti: eski adetleri, ananeleri 

kaldınnıya ve asrileşmiye çalışıyor. 
Kadınlar, eskisine nisbetle biraz ser

best olmakla beraber gene kocasının esi
ridir. Ve bu esaret, ömrü olduğu kadar 
devam eder. 

Çinde evlenebilmek için mutlaka çok 
zengin olmalıdır. Çünkü diln\'ada. kadr. 
nm en pahalı oldu&ru yer Çindir. 

Zengin bir Mongol, sevdiği bir ka
dınla bir yuva kurabilmek için tam 1000 
l ngiliz 1i rası vennif~ti: diyor ki: 

- Babası, nazik t•e ICTbiyeli, fak at 
çok hasis, çok para canlı bir adamdı. ilk 
evvel 800 ln~iliz lirası ltklif ettim. O, 
1200 lira istedi. Nihayet 1000 lira verece 
/!imi, bunrı da kabul etmezse vazgeçece. 
ğimi sö\•lcdim. Kabıtl etli... 

Çinde. bu~nku paraya göre kadınla
rın kıymeti bin, bin beş vüz. iki bin tn.. 
giliz lirası arasındadır. Bir İngiliz lirası· 
mn bizim paramızla 6W kurus tuttuğu 
düşünülürse az para d~il! •.• 

Rehin bırakılan kadınlar 
Kadınların rehin bırakılarak para a. 

lınmasına ihtimal verir misiniz? Şüphesiz 

hn)ır! ... Fakat, Çinin birçok yerlerinde 
) alnız rehin olarak bırakılmıyor, borca 
mukabil haciz altına da alınıyor, borç 
ödenmediği takdirde haraç mezat satılı
yormuş ... 

Bir murabahacırun çiftlik sahibi bir 
mogoldan mühim bir para alaca&rı vardı. 
Çiftçinin koyunlarım, çiftliğini haciz al
tına aldınnıştı. Buna rağmen çiftçi bor
cunu \'crmiyc yana~mwordu muraba • 
hacının sabrı tükendi. Borçluya müra
caat etti: 

- Hareketimi mazur görünüz, dedi, 
şimdiye kadar sabrettim, bekledim. Bor .. 
cunuzu ödersiniz sanıyordum. Siz ise hiç 
aldırmadınız, aldırmıyorsunuz. Binaen .. 
aleyh, hakkımı istimal ettim. Karınızı 

haciz altına aldırdım. Ve emin bir yerde 
hıfzı için kendisini alıp götünniye gel
diın .... 

Çiftçi; iki sene evvel gayet güzel bir 
kadınla evlenmişti. Kansını çıldırasıya 
seviyordu. Hakkı da \'ardı, çünkü kadın 
cidden güzel ve Çinin yüksek ailelerin· 
den birine mensuptu. 

Çiftçi sesini çıkaramadı. Çünkü ka. 
nun hilkmüne itiraz hakkı yoktu. Böyle 
bir hareket kellesinin uçurulmasına sebep 
olabilirdi. O dakikada borcunu \·erebi .. 
lecek parac:ı da yoldu. Dilşündü, düşün.. 
dü, nihayet: 

- Pek ala, dedi. Al, götür .. Fakt, ri
ca ederim, hürmette, iyi muamele et.. 
mekte kusur etme ... 

Para peelnde 
Çiftçi, ertesi günü yola düştü. Yakın 

ve uzak şehirlerde bulunan dostlarına 

milracaat etti. Kansını kurtarmak için 
lazım gelen parayı buldu. memkcletine 

dondu. D~ murabahncmm dükkanı .. 
na gitti. 

Murabahacı, 1-endisini güler yüzle se. 
Jfunladr. Ve: 

- Beyhude zahmet etmişsiniz. Para
mzı muhafaza ediniz, karınızı da bana bt 
rafanız. Çünkü ben kendi inden çok mem 
nunum ... 

Dedi Çiftçi, ilk en el şaşırdı. Sonra 
kendisini topladı: 

- Yalnız sizin arzunuzla ol,rnaz. Bir 
kere de kadının fikriı11 :ilalım. Bakalım o, 
buna razı mr, de!,ril mi? ... 

Dedi. Murabahacı muvafakat etti. 
Yere iki ha ır sermel're, ve kadının gozleri 
ni bağhyarak ha~rlann ortasına bıraknu 
ya karar ..-erdiler. Kendileri, hasırbrdan 
birine uzanıp yacaklardı. Kadın, hangi. 
sinin yanma giderse, onun olacaktı. Tabit 
hangi inin hangi ha<:rrda uzandığı bil
miyecekti. 

Kadına lıa~r wrdi!er. ltiraz etmedi. 
Gözleri 00.~bndı. lki ha mn ortasına ge 
tirHdi, bır.l..taldı. Sonra il<' acl~m. sessizce 
içeriye girdiler, hasırlardan birine uzan
dılar. Hizmetçi kadın !erini biribime 
çarptı. • 

Erkckl<'.rin her iki inin de kalpleri 
vuruyordu. Çünkü çiftçi de, murabaha.: 
cı da kadını candan seviyordu. 

Kadm, bir an tereddüt etti. Sonra el
lerini uzattı, yava adımlarla ilerledi. ka 
pıya doğru gitti. $0nra döndil. a!:ra. ola 
gitti. Sonra gene kapının yanına geldi ve 
dışarı çıktr. Mongol evlerinde, odaların 
kapılan daima açıktır. Yalnız geceleri 
kapanır. 

Kadrn: balkana do6rru yurüdü. kay. 
boldu. Çiftçi murabahacı, onun tekrar 
dönüp gele<:ebıini duc:ünüyor, gülüsilyor
lardı. 

Beş daldka geçti. Kadın dörnnedi; 
Meraka düstiiler. Hep birden balkona 
çıktılar. Balkonda tç;mSC'ler yoktu. K~ 
dm kaybolmustu. Nereye gittiğini, ne 
olduırunu gören de olmamı tı. 

Neden sonra hakikat anl:mldı: Gözle 
rine ba~lanan mendilin altmdan etrafı 
gören ~enç kadın. f ırsattnn istifade ede
rek balkona çıkrnı~. kendi. ini bekliren 
bir delikanlının atına atlayıp kaçmıştı. 

Ucuz al.nan kadınlar 

Kadınların hepsi, Çindeki gibi paha-
· ıı değildir. Me~a Afrikada, Pigmcde 
bir kız satın alabilmek için anamla bir 
köpek vennek Mfidir! Baba, bir tütün 
paketine de razıdır. 

Ginede kadınlar g\ımüş bir para mu
kabilinde satılır, bu gümüş eritilerek bir 
madalyon yapılır. gelinin boynuna takılır. 

Kongo da, bir mutlak takımı veya on 
kilo demir mukabilinde alınır, satılır. 

ESki de\'irlcrde kadınlar, esir pazar. 
lannda müzayedeye konulur, en fazla 
para verenin üzerinde kalırdı. Son 1aman 
larda bu Met taınaıni~·le kalkmı~tır. 
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Dün.lJa şampiqonluqunu kazanmak 
çok zor şeq, fakat onu muhafaza 

kazanmaktan da zor ... 
Küçükken kavgadan, dövüşmekten ödüm kopard1. Fakat 

bugün sevdiQim kızı kıskandıQım ıçin dövüştüm ve .. 

Bu beni dünya şampiyonluğuna kadar 
yükselten dövüşlerimin başl~ngıcı oldu ! 

Eski dünya boks şampiyonu Max Be 
eri hangimiz tanımayız! Bir zaman ö 
,,üne geleni döven ve sonra birdenbi· 
re önü1le gelenden dayak yemiye 
başhyan bu talihsiz boksör, hiç şüp
lıe yok ki, se.f ahaıin kt1rbanı olmuş
lu. Kadınların sevgilisi unvanını al. 
dıktaı: t•e barlardan dışarı çıkmamtı· 
ğa başladıktan sonra, dünya şompi
yonluğıınu başka ellere kaptırmış o
lan bu genç ve güzel döğüşçü, bir 
lngiliz gazetesine hayatını anlatmış
tır. Cidden meraklı ve nümımei imli· 
sal bir hatıra olan bu yazıyı siUunla
nmıza geçirirken, bütün sporcu kari- ı 
Zerimize aşağıdaki satırlart okıtmaln. 

11nı tavsiye ederiz. 
Bir köy delikanlısı ı 

Bundan sekiz sene e\ \'el ::;adece iri 
yan bir köy delikanlısı idim. Hayatmıı" 

nıı::c::::zaı:ı::ı::r.:::::=na::::::::::r.::::-:::x:m:::::ı:::: :: ::: : ::-.::-.:::: :ea :::::: :: ::: :: ::: .. -
~~ Yazan: i: .. 
il i! 
:ı . ..,__.. :: .. .. 
~ ~ 

' q lı I I! 
~'.I ~ 
~ :: 
!lnh i_:, ;:: Maks barlarda çalışmıya başladığı zam an gl'celerini böyle geçiriyordu el 

btilütı bımlar koca bir şampiyonluğa mal oldu 
" " 
iı ı \ ü...:uduma bakarak bana çatmıyaca. mı sağlı sollu sallıyordum. Bunlardan l simi almıra başlamıştnn. ğır sıklette benim gibi §3111pi~ 
ğını farzettiğimden olacak, _şi~yi ben al- biri I~oribonun kulak t.>zuna indi ve Ko- ~ımarıklık ve ilk mağlubiyet doğru yürüyen ve tekniğini~ ~ 
dım, dedim. Daha lfıkırdımı bitirmemiş- ribo da 'ere )~pı~tı. Daha biıir.ci ravnt- Her maçımı naka\1la bitiriyordum. melliği ile tanınmış Frankie caıı"'.ı 
tim ki, bir yumruk burnuma, hir yumruk ta n:.ıka\ t ıle kazanmıştım. Fena halde ~ımannıştnn. Artık kendimi dında meşhur bir boksör vardı·/ 
çla gözüme indi. Neye uğradığımı o zamanın dünya şampiyonundan daha cerim onunla bir maç imzaladı• 
Ş,15rnn15hm. Allahtan ark:ıda~lar a - iyi görüyor, bu unvanın adet! ondan alı- kıllı çalışmıya ba~ladrm. Ha~ 
r<.ya girdi! -. bizi ayırdılar. Bu benim ilk narak bana verilmesini istiyordum. Tam çetin oldu&runu iyi biliyordum· 'B' 
ka\gamdı. bu srradaydt ki, haya.tonda ilk büyük ta, o zamana kadar edindiğim~ 

Oans salonunun ortasında gülen. alay dersimi aldım. Yani "Tomi Lögran'' dan si az bile gelecekti. Nihayet ma' 
eden çehrelerden müteşekkil bir ring =1llilkcmmel bir dayak yedim. O zamana geldi. Hinge çıktr~rım zaman fil!.. 
peyda olmu~tu . Arkadaşlanm döğli~me- kadar ben bu i~te öaha pek acemi oldu- halta asabi idim. Bütün gayeıtl ~ 
mi istiyorlardı. Ben korkuyordum. 6'1llllu anladım. Beni boksa ba~latan El- mamak, bu korkunç hasmı fı~ _.tı 

Bir arahk doktorun üc:tüme caldrrdı- la olmu~tu. Durdurup düşündüren ve ak lunca nakavt etmek ve kurtu!V. 
ğınr gördüm. Kendimi korumac:ını \ ' C lımı başıma toplatan da (kendime gel· Ravndlar geçiyor, kurnaz ha~ 
yumruk vurmasını hiç bilmiyordum. Taş dikten sonra) Tomi Lögran oldu. O za. vermiyordu. Nihayet bir açık g~: 
atıyo!:' gibi bir yumruk ~•wurdum. Elim man bu i5in daha bilmediğim birçok ta. sağ yumruğumla olanca kuvve 
sert bir şeye geldi ve dehşetli acıdı. Bir raflan olduğunu öğrwdim..:ı.:Allütün..."2v- isı ütr yumruk ~tun. FranJdt ~ 
de baktım ne göreyim, doktor yerde ya- retimle çalrymıya ba5ladım. Gözüm dün· re C:Uşt.ı,u hıç hoşuma gitmedİ• 1 
tırordu. Arkadaslanm yasa diye bai:'ln- ya §ampiyonluğundaydı. Ukin ona eriş- hilesiz, temiz bir yumruktu. F~ 

men·ın zannetmedı'gım~· kadar ,k-1-y ol • kie kendine bir türlü gelemiyo!J.'-:: 
..mı:lardL f.radan bir iki dakika gcçli~i uua 
niilde dol<torda hiçbir hareket yoktu. He madığmı da öt?renmi tim. Yumr ukla ilk öldürdOğDlll 
pımfz sahici bir doktor bulmak telaşına \faç başma on bin dolar en iyi arkadaşımdı 
dü~müstük. Neyse, lfıft uzatmıyalım, ço- O sıralarda bana her maçım için on Profesyonel boksta hasmınJ1.S 
cuk ancak ~;rmi dakika sonra kenclinr hin dolar veriyorlardı. Düşünün bir den geldiği kadar sıkı vurmak~ 

~{al:s köyföıde çiftçi olan babası ı·r 
gclc!i~ri \'akit, Ella benim ko1umdaydı. kfiylü çocuğunun bir maçta on bin dolar yetindesiniz. Yoksa senelerden 

J:ardeşiylc beraber _ _. 
Boksör o~urken tepişmiş olan hasmınızı naka'V• 

• I~te ılk aşkım ve ilk maçım hl'.,yJe hi· siniz. Esasen profesyonel bokSll' 

Mal:s Bir /mnrikbotda çalışıyor 

20 ~ a:ım:ı l.adar olan kısmı babamın Ka 
lifonıiyadaki küçUk çiftliğinde geçti. 

Çiftlikte serbest, her türlü düşünceden 
fui, temiz bfr hayat sürdüm. Çocukken 
hiç ka,·gacı deglldim. "Hatta bir yerde 
kavga çıkacağım anla}ınea artık orada 
durmaz, bir bahane bulur smşırdnn. Kav 
gadan dövüşten pek korkardım. Ara'S:Ira 
gazete okurdum. 

Erte i günlı hahamın çiftliğinde lm
lnklan Jmmıbahara benziyen. burunları 
bir tarafa çarpılmış iki zat beni arıyor. 
du. Eski boksörlcnniş. Bana: "Karibo 
reis,. adında bir kırmızı derili ile dört 
ravntlu~~ bir maç yapmak için otuz beş 
dolar teklif ediyorlardı. Otuz beş dolar 
mı? Biz fakir insanhırdık ve ben beş do-· 
lfırı bir arada a\'ucumda görmemiştim. 
Teklif pek cazib görünmekle beraber, 
boks bilmediğimi söyledim. 

- Z:ırar yok. dediler. Karibo senin 
kadar da bilmiyor. 

ribiriyle alfıkadar ve hatıramda pek tatlı ettiğiniz yumruklardan hemeıt 
izler bırakan iki vakadır. O ringden ÖY· yüzde doksanının hızını ve 
le bir indım ki, muhakkak İngiltere kra. kaybettiren insiyakt hareketle~ 
lı tahtından o kadar azametle inmemiş· o yumruğu bütün §iddetiyle }-,d 
tir. Zavallı Frankienin o anda J18"'. 

Ondan sonra işlerim gayet iyi gitmeye bulunduğunu bilmiyorum. Be1kİ ti.. 
ba5lamıştr. Daha yedinci maç-ımda orga. zenesiz bir vaziyette duruyordu, 

bir an için üzerimde temerküı \ 
nizatörler cebime 7500 dolar tıkmışlar· 

dı. 

Adını du}·duğum sporcular arasındaki 
kahranıan Jak Dcmpseydi. Onun ha
kiki oldu'hınun bile farkında değildim. 
Neden~e her çocuk gibi onu beğeniyç>r, 
ona tapı•:ordwn. 

Uk maç ve korknJu 

MuvaUakiyettcn muvatral<iycte 
Artık muvaffakırettcn ınu\'af fakıycte 

ko5tJyor, avuç dolusu para kazanıyor· 
dum. Hele gazetelerin ilk sayfalarında 

ismimi ve resmimi görmek bidayette pek 
hoşuma gidiyordu. Bol bulduğum para-

dikkati başka bir tarafa kayrruŞ~';ıı 
"ıl Frankie yedii:ri yumruğun verv'.". 
gınlıktan ayılmadı. Onu ringdell ';,/, 
ye, beni de mevkufen karakola F.i 
ler. Frankie sabalı olmadan ~ 

Frankie Campbell ring hart~ 
::ığer arkadaşım~r. ArSlan gibi, 

~ Uevaını ıs 1 

Wesu t ~ünler 
Babam çiftliğinde inek yetiştiriyordu 

O zamanlar benim de en fazla bildiğim 
ve alfil<a1ar olduğum o işti. 

Biz. köy delikanlılar nın büyük bir C\a· 

bmıılıkla beklediğimiz ahırlardan biri
nin list katında ayda bir defa yanılır 
danslr ça~·dı. Hepimiz en yeni es\'ahta··ı 

mrzı giyer oraya ıtidcrdik. 
O m~"Ud günO bilhassa ben her kes

ten ziyade bir tehalükle beklerdim. Çün 
kü köyün Ela adında güzel bir kızına n
ı:.ıktım. Hani şiir yazabilsem. şimdi otu
rur onun için sahifelere doldurabilirim. 
Onun iri mad ~özleri ~imdi bile zihnimi 
tı=ınalar. 

il k dayak 
Bir giln yine ahınu üst katında yapı

lan danc;a gitmirstim. O gece Ellaya ba~
ka birisi musallat olmu~tu. Bu Oakland
Cla tıbbiyeye gittiği için aramızda doktor 
diye alay ettiğimi; b!:- zengin çocufu i
ii ve bir de Forcl otomobili vardı . Jler
'ulde otomohilin tcşjri olacak ki, kız cfa 
ma iltifattan geri durmuyordu. 

Bir aralık arkada~ar. doktorun oto
mobilindeki bir büyük şişe §<lra'lı ~! c:ır· 1 

Clılar. Doktor Ellaya ikram etmek {ize. 
re şnrab şişesini arayıp da bulama} ınca 
gülüşmekte olan arkadaşlara çattı. Ne • 
den bilmem, yan kıskançlıkt:rn. yarı da 

Böylece işı kararlaştırdık. A vcuma pe. 
şın olarak sayılan 35 doların sevinci ve 
yapacağım ilk maçın korkusu ile o gece 
gözüme uyku girmedi. 

Ertesi günü Stocktonda yapılan bir -
<rık maı;br arasında ben de Koribo ile 
ka~ılaştım. Olanca hrzımla yumruklan-

Dempscy Maksı çalıştırdığı devirlerde bir 
acaipleri de vardr. O zaman gazeteler 
hakkımda ne yazılar yazdılarsa haklı - ı maçın ravnd arasında talebesine nasihat 

veriyor 

larla her aklıma geleni yapmıya başla
dnn. Aklıma gelenlerin içinde bir hayli 

dırlar. Geıdim, tozdum, dünyadan he\'e 

-

kazanması. Kendi kendime gülüyordum. 
Bu arada kendimi halka da adamakıllı 
sc\'dirrniştim. Benim maçım daha mü
him maçlardan kalabalık olmıya başla
mıştı. Maçımm birinde yediğim sıkı bir 
yumruk beni fena halde sarsmıştı. O ka· 
di.r ki, ringde sarhoş gibi dolaşmrya baş
ladım. Fakat sersemlediğimi belli etme
mek de istiyordum. Onun için bir taraf. 
tan da. sanki mah~us yapıyonnu~um gi
bi sıntmaya basladım. Halk da gtilup 
beni teşci etmeye başlayınca, işi büsbütür 
r ,·,·t::ınh~ına döktüm. H,.r yumrul• ye,.: 

şimde ~anki fena halde sersemlemiş gibi 
yapıyor. halkı güldürüyordum. Fakat 
ha~mım suratımdaki sırıtmayı bir yum
nıkla yüzüme yapıştırmak gayretiyle ü -
zerime s:ıldınnca, bir "~aydstep" yapı
\"Or ve yumnıı:tan ~ıvnhyordum. Artık 

boksun incclilderini iyice kavrarnı~tırn 
Bu tertip boks &'yircilerin pek hoşun? 
gidirnrdu. Ha;:;ımlarım bu komiklikle -
rimden sinirleni\'or. onlar sinirlendil~re 
müdafaalarını ihmal edivorlar ve benhr 
ı ·ızal1Illc'lil1 kolavlaı:rvordu. 

fi.rırnrra ile Maks nir sahici maçtan evvel bir filmde döğüşmüşlerdi. l' e bu 
maçta hakem ]ak Drmpstydi. l'ttkarkiresinıde sıra sıra dii1ıya şampiyonu olan 

üç büyitk boksôrii bir arada göriiyorsımuz 

Havatıtntn en büvUk felaketi! 
lşte tam bu sıralarda idi ki, hayatı

mın en büyük felaketiyle kar§tlaştırn. A-

•,ıl 
Maks, şunartiPr~rn $tın rJerec'!:ı!'J 
ğı zama11, önüne gelenle evlt1""j;( i 
mış, bir aralık da Kirk BrotJff # 

bu kadınm peşine diil"' 



NcvYor'k d 
>n~tır 11 ra yo,<ıu, Ncvyork bcr1Jer1c Ti ara,'lıncla bir şar7..'l nı'iisabakmı ar-
~iiğünil.z grup müsa l>ak.ada birinciliği kazmımıştır. 

'' DikDIFilc:D Kaıteırnnnn Dtı:Dıraflaıll'ı 
Günahım, aşksız 

Yaşayamayışımdır!,, 
r/:Paratm içe, bir melllubunda diyor hi : 

seven bir ko::aya düşseydl:n, ömrU~n o:du~ça 
o.ıa aadık ka:acakbm 1 

fkh . " -1Ci ıiatcriıı filmfnd6 mc~hur 
<Son 0 .. 

l>ten.sı . g"Uata Fredcrik) ; Alman ı 
ıtcı1r erındeu (Anhalt Zeberst) in kı-
lla ~~Ukl~ğu pek elemli ve baba., a- 1 

ı.-.. hbetınden mahrum gcçmi§tlr. 1 
~uçuk s . 

l°afınd o~ı, dadısından başkası ta-
ltek an sevılmemiştir. Babası bir er-

CVlat · ' 
~ı;zneıcU ıstıyordu. Kız çocukları hiç 
~ol'du. · Bu sebeble kızını ihmal edi 

ı Sori 14 
lt, SUıeı b~Cl.Şına gelmişti. Boylu, bos-
bekıenu . ır kız olmu3tu. Bir gün, hiç 
l'a:t' na-. rnıyen bir zamanda Rusya sa

.. ırınd b' ''1 an ır mektup geldi: 
tı rnparato · 1tı, bU~l· rıçe Eliz:ıbet Petrovua-
lllU?nkrt Uk kcrimcnizle beraber ve 
b '40 O}d '" 

1 lttRa g 1 u~u kadar çabuk Peters -
ar1n-ııa c rncnııı rica ettiklerini saygı-

. ...., arzederirn 
~re ... ,, 

~ta :~~:~:n huırlığmı gördü. bir 
e Oir usıJle yo!a çıktı. Beraberin-

Yaver b Sor· · eş de hi:mletçi vardr. 
~encli~·i:.olda giderken mü temadi ven, 
t(!., ı davet ede . t . . lt Q:t'ıhıe h n ımpara orıçcnın 
lldıll <ıld a~ıyordu. Onun pek titiz bir 

~ldııhtı ub'Unu, hü!,flmcti zorla eline 
l'.etl' 1

• sonr ~I 
b· 1 Prens 1~ og u. olm~dığı Için ye-

l 
1l!,y0td < ıyer) ı \'elın.ht yaptığını 
tı.~ tı. S•ı h ld 

L"" ı--_ : n c Sofi ilk evvel bir 
"IJ• Q• cuıdu:ıc · 1~eaı ola· sı, sonrn Husyn imp:ıra-

l:trnı1 . caktı. Bu ne şanstı ... 
o su d l'lra İl' n cvam eden yolculuktan 
tar 6;~~~ vfı.sıı oldular. Hüküm-
l)ı.)· r nrşılandılar. 

t , Çok k 
h.. t bir acı aba, çok çapkın, ve ha-
~~laı:nış~ llrhdı. ?n bir ya']mda i~kiye 
t~·ttu. ~.. Vakum sefahatle gefri -

h'lıPc~i ..,,,~<'~~ meraklısıydı. Yüzlerce 
tı~. -dı 13 l 

iıı ;ı~t dat · un arı, kışlık sarayda, 
tellıi'lti. ~sinin Yanına yerleştirmek. 

arısı lt1r-az edince yatak 

sinc7r.a yıld•2.ı Mar1cıı Dicltiç 

odasına biti§ik bir odaya dolduı·r ıw;
tu. Karısını ihmal ediyor, hnftnlnrca. 
aylarca yanına uğramıyordu. 

'.Katcrin; vaktini kitap okumakla, 
ata binip gezmekle geçiriyordu. l~te, 
bu sıralarda kendisine refakat eden 
Saltikofa gönül verdi. l~atcrinin ilk 
işıkı budur. İmparatoriçe Potemkine 
ya.z-:Iığı bir mektupta: 

"Eğer, diyor. Beni seven, benimle 
meşgul olan bir kocaya dUşmüş ols2.y
dım, herhade bütün kalbimle onu ~e
vecek, ömriim oldukça ona sadık kıı.la
caktım. Şefahatc hiç meylim yoktu. 
Allah buna şahittir. Benim asıl gürıa
hım sevgisiz yaşıyamayışımdır. Bu
nun bir kabahat olup olmadığını bil· ı 
mem ... ,, 

İmparatoriçe Eliıabet ı 762 de öldü 
"e Rusya tahtını yeğeni üçüncü Piye
re brraktı. 

O sırada Katerin 33 yaşındaydı. 
İmparatoriçenin matemini tuttu. ve 
kocasiyle hiç me§gul olmadı. I 

Fakat, el altından entrikalar çevir
mekten de g<'ri kalmadı. Üçüncü Pıye- 1 
rin saltanatı G aydan fazla sürıncdi. I 
Saray halkı. hükumet ricnli. hatüı va
bancı sefirler bu sarho~ adnmm kahi
liyetc;;zıViini anlamışlardı. 

Orlofun te'iviki. saray muhafız .:ila
yımn yardımiyle Katerin, 1762 senesi 
hn_ziramn birinci günü hUkfımeti ele 1 
aldı. 

Piyer tahttan indirildikten so:ıra 

çok ya'"amadı, öldü. 
Kn~rin; kırk be-:ıinden sonra ken

disini sefah'lt~ kaptırdı. Yanında bir
<'ok nedimler bulunduruvor. bunlarla 
berab:?r fçiyor, E'~lenivoriu. Bu hal ö
lümUne katlar devam etti. Seksen ya- ( 
şmda öldü. 

· HABER - :a.l'Csam 'OOltall 

Hfilfildö$t©ın lbörr 
Celfil~et d~ğöDdüır D 

320. milyon insanın 300 milyonu 
sefalet içinde bulunulJor 

9 yaşındaki k ızlar doksanlık ihtiyarlarla evlendiriliyor 
Hindistanın merkezi (Kalküte) nin, 

bu (Saraylar beldesi) nln bir tarafı, 
Yunan üslubu binalnr, muhteşem abi
delerle süslenmi~ zengin ve aydınlık 
bir şehirdir. öte tarafı ise, pis iğrenç 
kokulu, kasvetli karanlık .. 

Bu büyük yarım adada, dünyanın 
hemen hemen beşte bir nüfusu yaşar. 
Daha doğrusu sefalet, zaruret içinde 
sürünür. Hakikaten burada, 224 türlU 
lisan konuşan, dört beş türlü dine 
hizmet <'den 320 milyon insan vardır. 

AraJarında müsavattan eser yoktur. 
Birbirlerine düşman gözilc bakan bu 
320 milyonluk kütlenin ancak yirm.i 
milyonu hayatın zevklerinden, saadet
lerinden, refahından istifade eder ve 
insan gibi j'nşar. 

Bu yirmi milyon, zengindir. Bü~ük 
saraylaı:da. köşklerde oturur, altın ,.e 
gümüş kaplarda yemek yer, elmaslı 
ve billur kadelılerle içer, fillerle, oto-
larla dolaşır; bilhassa seyahate çık

tığı 7.aman bUtün görenleri hayret ve 
gıpta içinde bırakır. 

Bunlardan bazılnnnın burun kanat
larına taktıkları pırlantalar orta bir 
aileyi CimrU oldukrıı. refah içinde ya.şat 
mağa kruidir. Bunların sa.rayları, 
köşkleri, atlan, ·ara.baları, yüzlerce 
hizmetçileri, milyonlarca gelirleri var
dır. 

Sonra beri tarafta, 300 milyon köy
lü yuvarlak çadıra bc.nziyen küçük 
kulübelerde, toprak iizerinde ömür 
sürer. Bu kulübelerin damları hurma. 
dallarmdn.n yapılmıştır. İçerileri zin
dan gibi karanlıktır. Ne oturacak bir 
sandalye, ne de bir masa vardrr. Bakır 
veya. toprak bir tencere, bir güği.im 
\'C bir yığın paça\Ta .. 

Çok defa, çıplak ve sıtmanm tesi
rile yatan kUçük bir çocuk bu paçav
ralar Ustünde kıvranır, inler .. 
Dokuz yaşında evlendirilen 

kızlar 
Hınd kadınlan ömürlerinin beşte 

dördünü bu müteaffin ve karanlık yer
lerde pirinç pi§irmekle, tohum ve çe
kirdek dövmekle geçirirler. Dokuz, 
on y~ına gelince kocaya verilen bu 
za vallılarm pek elim eartlar içinde 
dünyaya getirdikleri yavrucukla.r, 
tıpkı sivrisinek yavruları gibi ölür, 
gider ve bazan annelerini de beraher 
sürükler götürür .. 

Uzun müddet Hindistanda seyahat 
eden, tetkiklerde bulunan beynelw:Jel 
kadınlar konseyi umumi katibi mat
mazel CT. A. Van Ven), konseye ver- ( 
mek üzere hazırladığı bir raporda şöy
lediyor: 

''Caddeler, sokaklar serseri çocuk
larla dolu. Bir H!mayeietf al cemiyeti 
bunları toplamaya çalışıyor. Bu yav
rucuklıırm arayıp soracak, kcndilcnne 
sahip çıkacak kimseleri yoktur. Ne 
babaları, ne de a.?fneleri betlidr. 

Burada, hayvanlar da insanlarla 
beraber yaşıyor. Mukaddes sayılan 

inekler, sokaklarda serbestçe ve başı 
boş do!aşıyoı'lar. Şayet, yaya kaldm
mma çıkmak iııterlerse halk kendil~ri

ne yol vermek mecburiyetinde kal
yor. 
Ev er·n dam1arı .maymun 'arla 

do1u ••• 
Çcbor ve Delhi de evlerin damlan, 

sokak kenarlarındaki ağaçların dal
ları maymunlarla dolu .. Renk renk ka
natınrını açarak do r.şan tavus kuş
ları sayılamayacak derecede çok .. 

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

Bura.da, senenin birkaç ayı şiddP.tli 
bir kuraklık hUkUm sUrer. Bu müd
det zarfında bir §ey ekmenin, bir 
~ey yeti§tirmenin imkanı yoktur. 
Sonra, biıdenbire yağmurlar baş!ar. 

Ve Uç ay fasılasız yağar, sanki t!Jcak 
ve ağır bir su kovalarla dökülür .. Tar-

Beynelm.lel kadınlar 

konseyi umumt 
kl:tb·nın r apor unda 

neler var 7 . ' 

Do7•sa.nlık ihtiyar ve ... 
fşte 9 Y"§ındaki karısı .• 

lalnrda her sey süratle yetişir. Beri 
tarafta duvarlar çatlar, evlerin çatı
lan çöker, elbiseler küflenir, sari has
talıklar - veba, kolera, malarya, dl
zanteri ve emsali - başlar. Günde yüz. 
lerce binlerce kişiyi öldürür ... 

Bu, sıhhate elverişsiz, fakat aynı 

zamanda harikulade bereketli ve mah
suldar memlekette yn.~yan 320 mil-
yon halk birbirlerine yardım, muave
net edecek. bh ibirlerini koruyacak 
yerde, birbirlerile temas etmezler. 
Birbirlerinden ayn ve düşman gibi 
ömUr sürerler. 

Hindli kadın1ardan ancak birkaç bi
ni, erkeklerin haiz olduğu hukul'tan 
istifade etmektedir. Diğerleri esir gi
bidir. 

Zira, Hindistanda rey vermek hak
kı yalnız zenginlere, em1iı.k sahipleri
ne. tahsil ve terbiye görmüş kimselere 
münhasırdır. Bu hakka sahib olan ka 
dıntar ciddetn bahtiyardırlar. 

Hindistanda. kadına ancak son za
manlarda ehemmiyet verilmeğc baş

lanmıştır. Kadınlık hareketleri gün
den güne ilerlemektedir. 

(Bombay) da kadınlar tarafından 

tesis ve idare olunan bir hastahane 
vardır: Mildilril, doktorlan, cerrahla
rı, hasta bakıcıları hen kadındtr. Bun
lar, tahsillerini Londrada yapmışlar
dır. 

Hindli kadınlann bu elim vaziyet-

leri kar§ısmda Hind feministlerinin 
yapacakları şey pek çaktur. Yukaı ıda. 
söylediğim mümtaz kadınlar zümresi 
her türlli fedakarlığı göze almıştır. 
Bir tnraftan kadınların haklarını ~s-
tihsale gn)Tet ediyorlar, diğer fa!af
tan da tahsil ve terbiyelerine çalışı· 
yorlar. Kadmların erkeklerle mün.svi 
haklara mazhariyetini temin için pro
paganda. yapmaktan da geri kalmı
yorlar. 

Son senelerde, üniversiteden diplo
ma alan Hindli kadmlarrn adedi ('0-

ğalmıştrr. Mektep "C lise mildürliiğii. 
yapan, hocahk ve doktorluk eden lm
dınlann sayısı binlere varnıı~ır. Bu 
gün mekteplerde yüz binlerce Hindli 
kızı tahsil görmektedir. 

Siyaset bakımından da kadınlaı~n 
mevkii ehemmiyet peyda etmiştir; 
belediye ve maarif meclislerinde aza .. 
lık, hatta hakimlik eden kadınlar vnr 
dır .... 

Hindlilerin ekserisi eski ananch:-rc 
l>ağlıd1r. Kız çocuklar, yedi sekiz yar.1-
aa gelince nişanlanır ve on iki yasn ı. 
Sirince düğünleri yapılır. Bu min'.ı ı . 
rı.ilerin kocalan bamn on bas, ~·i:rnıi 
yaşında gençler, bazan 50-60 ya.~ında. 
ihtiyarlardır. 

l\:ocalarını da kendileri beğenip seç· 
mezler. Bu hak babaya aittir. Kızı se .. 
kiz dokuz ynşma girdi mi bir damat 
bulur, ni!ian mera.simi yapılır. O giiıı 
kUçfik yavrucuk trpkı bir gelin gibi 

eüslenir, saçları taranır, kokular sii
rillür ve Uzerine elmaslı bir taç otur .. 
tulur. Yüzüne beyaz bir till örtülür, 
nla.yla nıabea g5tUrtilür. İçeri girer· 
ken iizerine çiçekler serpilir. 

Mabette ilnhiler, dualar okwıur, 
nikah yapılır. Küçilk gelin, yine aynı 
alayla babasmm evine getirilir. On 
~r yaşına kadar ailesinin yanında ka. 
llr. 

Düğiln merasimi günlerce sürer, 
Damadın evi fenerlerle, kandillerle 
donanır, çalgılar çalar, türlü tUrlii 
oyunlar eğlenccelr tertip olunur. Zi
yafetler verilir; yenir, içilir. 

Fakat zavallı gc~lin, bütün bu eğlen
celeri görmez, yalnız gürültülerini işi. 
tir. Dört duvar içinde kapalıdır. İster 
zengin, ister fakir olsun bir kız koca
ya vardı mı hapse mahküm olmu~ 
demektir. Kocasının mUsa.adesi olma~ 
:lan dııjarı çıkamaz.. 
Kocası ölen kadmlaTm hali çok f e

cidir. Ömilrleri oldukça. bir daha ko. 
cayn varamazlar. Varmak isteseler de 

kimse almaz. Zirn kocası ölen bir ka,. 
dm uğursuz sayılır. 

Dul katan kadınlar ya balarının 
evine dönerler, ömUrleri oldukça. ora
da kapalı yaşarlar, yahut da aile yu. 
vasmdan kaçar, umumi evlere ınğmır .. 
lar.. ı 
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Mi ki 
h&lıkı 

Mavs'un 
anlatıyor 

Filmleri dünyayı dolaşan Miki ve arkadaşları 
b ir günde doauvermemişlerdir 

(Loı .Anjelos)un stüdyolar mahal 
lesinde, Pellklll caddesinde, etrafı 
duvarla çevrllwlş büyük bir bahçe
nin ortasında beyaz boyalı kUçUk e\·
lerden mürekkep bir grup vardır. 
Evlerden bazılarının catıları cam-
dandır. / 

Bu duvarların arkasında ancak 
500 kişi calışır. Civardaki muazzam 
stüdyolara nlsbelle denizde bir dam
la denebilecek derece .az. (Çilnkll, 
o stüdyolarda calışanların sayısı, 
binlerden, on binlerden çok fazla
dır!) 

Fakat, bu 500 kişiye binlerce kur 
eun kalem, tonlarca mürekkep, kilo
metrelerce kAğıt, milyonlarca icat 
fikri ve gene o kadar tatbik kudreti 
HA.ve etmek lAzımdır. 

Anladınız değil mi? Burası Valt 
Dlzneyln stüdyosu; Mlckey, Mlnle, 
Donald, llç küçük domuz yavrusu, 
llç kurt yavrusu, kurbağa Fllp, vesa
irenin evleridir. Hepsi burada doğ
muşlardır. 

Sinema perdelerinde gördüğümüz 
zaman gllldllğümüz mini mini yıldız 
ların: bUyük n kUcUk hepimizi eğ
lendiren, velev ki mu,·akkat bir za
man için kederlerimizi unutturan 
Mlckey, Mlnle ve arkadaşlarının e
vini de görmek, gezmek istemez ml
ıtntı T •• 

Haydi, öyle lıe içeri girelim. 
Projekıılyon salonunun yanında 

bUyUk bir 11&lon daha var : Ressam
lara mahsus .. Burada Valt Dlzneyln 
en ılyade emniyet ve itimat göster
di il olll klı,l çalıttyOP."1iepıl de sa-
natkAr. zeka\ sahibi adamlar. Bütün 
dünyanın alkışladığı Mlckey, Mlnle, 
Donaldın maccralan hep bunların 
dimağından, hayalinden çıkıyor. 

Valt Disney ve kahramanları 

zun burunlu, kUçUk vUcullu, bacak
ları zayıf, ayaklnrı iri bir mahırık 
yarattım. Buna llkcYvel Mortlmcr 
lsmlnl Yerdlm. Bu lslm knnmm ho
şuna g1tm dl. DUşUnt'!Ok •e Mlclrny 
olsun dedik. 

Mfckey bUyUdU. Blrtok kardeşleri 
oldu. Sonrn, hUlün dUnynnm sevdiği 
\'O kabul <'ttl ';I ha" lrn " "h ıs do"Uu . 

l\lesn\mdcıı çok memnunum .. ,, 
(Valter Dlzncy); biisbütiln yeni 

bir tnı'zcln yeni bh· film daha yap-
mıştır: Blnnş ve yedi elice .• 

Bu filmin . tn!!l'l'l nrdhi • rnm 
si snlıırsızlıldft bcltlenJyor. Bunun 
da diğerleri ~lbl, belki de daha çok 
rağl.Jt?t kazanacağı muhakkak şayılı 
yor. 

Bua~onunblrazlle~~nde (mUbl ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
tedl ressaml:ır)ın atölyeleri var. 
Bunların sayısı 100-150 kadar. Hep
si de gene. Valt Dlzney bunlara me
todunu talim ediyor, inceliklerini öğ 
retlyor. Bunlnr bir sene staj gö 
rilyorlar . Sonra ressamlar sırasına 
1'8Ciyorlar. 

Filmlerin mevzuunu daimli. Dlzney 1 
veriyor. Krokiler, ilk evvel kurşun 
kalemle yapılıyor. Sonra, milrckkep 
Je çlzlllyor. Yalmz kadınlardan mU
rek kep huısusr bir atölyeye verlliyor, 
Bu Selluloid parçalar oradan eklen
dirme atölyesine geçiyor. Krokiler, 
renk renk boyanıyor. Ve resimler, 
fotoğrafları alınmaya hazır bulunu
yor. Bundan sonra derhal fotoğraf 
kıımına gönderiliyor. Krokilerin, sı 
raslle ve bUyUk bir dikkatle fotoğraf 
ları çekiliyor. Dokuz dakika devam 
eden bir film için 15.000 krokinin 
foto~rafını çekmek Jbımgeldlğl dU 
şUnUlilrse. sartolunan emeğin kıyme
ti anlaşılır. 

Fotoğraflar alındıktan sonra filın 
Jer, de dekupaJ atölyesine, (sennryö 
ye göre eahneler l tertip eden daire), 
daha sonra tetkik dairesine gidiyor; 
lAzımseıen tadila.t yapılıyor. 

Buradan, sessiz filmler kayıt da
!resine gönderiliyor. Fotoğraflar, tık 
ev\•el a.yrı ayrı kaydolunuyor. Söyle 
)'eceklerl sözler işaret n tesblt olu
nuyor. Muılki sahneleri tayin edill-
7or. Ve fotoğraflar seslendiriliyor. 

İşte gördUğtınUz ve canlı zannetti
ğiniz bu kUcUcUk resimler burada, 
bu kUçUk atölyelerde doğuyor. 

Şimdi, bunları hayalinden tıka 
ran Vnlter Dlzneyl dlnllycllm: 

- Dana dalma, Mlkeyl nasıl icat 
ettiğimi soruyorlar. Duna ce,·ap Yer
mek zannolunduğu kadar kolay bir 
iş değildir. Zira, Mlckey bir gUndo 
doğu,·ermcmlşllr. 

Mlckey bir tekAmUldür. 19:?3 de 
Kallfornladan geldiğim zaman can
lı resimleri tecrübe etmek, bunları 
tekAmUl ettirmek fikrine dUştUm. 
Birkaç arkadaşımla beraber olduk. 
LAzımgelen sermayeyi koyduk. llk 
filmi yaptım: "'Harikalar dlvarındn 
Alis ... Bunda. bOyük bir mu~·affakl
yet kazanmadık. Fakat hen muannit 
ve aztmkAr bir adamım. Çalıı.maktan 
uğrP..~maktan bıkmam . tt~anmam . 
Blru sebatla. resimleri rlf"ğlştlrc'tm. 
tadil ettim . Bazan hepsini yeni baş
tan çizdim. Nihayet ko<'a kulaklı, u-

__ _......._ ---
Al kazar sineması bu hnrtn "ilci canlı nclnm,, tsmllc yont bir he) ecan 

filmi 'gösteriyor. Ralph Bellamy ve Marlıın l\larshın bn,rolleriııl deruhte 
ettikleri bu film, "iki yüzlU adam,, filmine nazire olarak yapılmıştır. 

I~ kanununun em.İ-ottiOi ~ekilltfrde : 
ı . . ltçl (çalı,r:ıa) cetveli :?S ~çi liıerlne bir yıllık 75 lıurıı• 

2 - - l,çi (\:al19ma) cetveli 109 lfçi üı.crinn bir yıll ık r iltli 100 kuruı · 
l - loçi yo1'1aaia ddten S!> ._Çl.üuırine bir yıllı1' .. fü kl:lJ't.ıl 
4 - l,çi he~ııp puslalııra.,deftrii-i 103 yaprak kopya l ı ve ı.ırnbalı 60 lıarııt 
s -- ltç i hc~ap cep defteri :n : to'di1elik S ku~t .. · · · . 
6 -· l1çi muk:ıvelul (l.:= lr. iıçi ile) 50 tcic·esi 100 kurut " 
7 - lıçl uıu_kavelesl . (takwı .b:ı.tın4;/ ŞO tan,t~l 100 lı.uru_j 
8 - lı ç l uıaıış bordrosu SO t:ınesı 100 kur.uı · . . · 
9 - 8üyii1' boy puv~ntaj defetri (S.J. y~pnklı ve r.ımbalıd./!)}~O k~r~~. 

10 - - Kaouo kartııncdıı İfÇİ (cep ~lt~bıJ bu ,kit!lbda1i• ~~8n1 ıl ~. ıfç Luın . 

. ... birblrlne karı;ı lı~n~o.1._hak ... J: ,Sde~lrrl s_ırn ile )'p~ı1jflıştı!'• . 'l5 l~u.:.~• ' 
,5 ailŞ k •. Öğ~ctmeıı · ;f'iıad Gürliycner'io /«:..~ıı4ohı f urk 1 

Tller ezı. kitap depasa)dır . Ycıa• p~stııon ~1'~rş~_:ı_ıııda ~fry-
daacık hıaıuada Noıl0,11,ll.Bedcli po;ta gönderil~o laıra slp.ıri ;! t>rı ı_;üı:d~ri!V 

Fransızca ~· ~r ::..ı ;-1mek istiyen Türkler için yazıl · 
mış v e b ütün; .. dünya"metotlarından m .uhakkak; 

ç ok"üstün, çok:kol a y bir metot: 
( Fran~tzcayı Çab1,..1k öğretirim) 
kılavuz:, 1 lwnu~ın~, .. ~ kitııp ta~ tAlom .~c~~· 135 c i ltletım ~i· 1(.0 k uru_. . 

Salış nıerke .,.i· . Ö;(~ctmen f uud (jücürener İn « Auaılo 1 u Türlı 
. , .. · ..,-<:."' - •_, }<itap · depo~u)Jı,r . Yeııı po•lanc kur.)ı:Jıuda Mey-

~aac,.k haaıoda Noı 10,U, 12.Bedell ı;cıw glSnderi leu tıırl\ slparitl""rı ııtsndormr 

~ .. ~' 
., \ 
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IHlollvutta bDr gece 

v - Rober Taylor 
Sinema payitahtında "Taylor 

avcısı kadınlar klübü ,, 
olduğunu duydunuz mu ? _,, 

"Yıldız imali bü- ı 
rosu,, muazzam bir 
bina idi. Burası ha
kikaten mühim bir 
sahte adam imalfıt
hanesiydi. .Muhte
lif salonlarında baş 
ka başka işler görü
len binanın daha 
kapısında göze çar
pan büyük bir lev-

hada "sus ve ölü lcri dinle .. ,, cümle
si yazılmıştı. 

Bir numaralı salon bu esraren -
cümleyi izah, ediyor: yüzlerce Konofon, 
)'üzlerce meşhur insanın sesiru, sizin sesi 
nizin yerine koyuyor. Mesela üzreinde 
beyazla Carozo yazılı bir aletin mikrofo· 
nuna bir şeyler söylerseniz Hoparlör se
sinizi Carozonun sesine tahvil ediyor. Sa 
myorsunuz ki, meshur bestegar dirilmiş 
de 'Salonu çm çın öttünnektedir. 

Yine mesel~ "burun dairesi" bütün 
meşhur şahsiyetlerin burun kalıplarına 

tahsis edilmişti. Asansörle 75 inci katta 
ki 100 numaraya çıktık. Bu oda münha. 
sıran siyasilerin kafa kahplariyle doluy. 
du. 

Yer altı asansörile yedi knt yerin dibi. 
ne girdik. Iş dairesini ziyaret ettik. Dün 
yada ne kadar işsiz kalmış ressam, hey
keltraı, fotografçı, töruşçu, mulajçı varsa 
bumda çalışmaktaydı. lri gövdesiyle sem 
patik dostum Arif Dinoyu, Fikret Mual 
layı tanıdım. Tekrar yer yiizüne çıkınca 
"~ır .. salonnuna girdik. Hazır salonun 
da bütün ölm.ü.. sandığımız artistler, top 
lanmış sohbet ediyorlardı. insan bunla
rın sokaktan toplanmı:ı bir takım sefiller 
oldu~runa nasıl inanır? .. . 

Nike Rayayı orada bırakarak sokağa 
çıktım. Daha üç adım bile gitmek kısmet 
olmadı. Dehşetli bir kalabalık gözümü 
çekti. Kalabalığın hususiyeti hepsinin bir 
noktaya hücum etmiş olmaları ve sadece 
binden fazla kadından ibaret hulunmasi 
idi. İlerde parçalanmış bir tanğın anlca
zım gördüm. 

Haberci ile foto Alinin orada bulunma 
lan ihtimaline rağmen yakla~tım. Ne ol
duğunu sonıp anlamiya vakıt kalmadan 
dudükler ötmeğe, makineli tüfek ateşleri 
duyulm~a basladı .. Bir anda earafımız 
polislerle sarıldı, Fotografım daha gelir 
gelmez "G. Men'' lcre dağıtıldığından be 
ni tanıdılar ve dokunmadılar; Utkin orta 
da ne kadar kadın varsa ite kaka sürükle 
yip götürdüler. Biraz sonra benimle, e
ıilmiş, harap olmuş bir yaralıdan bac.ka 
kimse kalmamı~tı. Betbahta yaklaştım. 
Yağlı saç!an, parça parça gömleği. ça
murlu suratiyle her halde linç edilmesi 
dü ... iinülcn bir kadın düşmanı o!maliydi. 
:Nihayet yavaş yavaş ayıldı. Kim oldu
ğunu ve beni dehşetle saran hadisenin ma 
hiyetini sordum. Anlattı \·e o zaman yü 
zünde hakiki hüviyetini gösteren çizgileri 
göm'··~ ·· "'''3k oldum. 

1\Icğ0r bu biçare bir 
11umaralı jön prömi 

c Rober Taylor
muş. Hususi tanlciy 
le buradan geçecejti 
ni "Tayloru takip 
te5kilatt" va!;ıtasiyle 

,ı-;renmiyc mm·ef fek 
olan kadınlar yolu-

. nu bekliyerek tanka 
saldırmı ı:;lar, ismeti· ne tecavüz etmek 
istemişler, saikai muhabbetle herifi bu 
hale koymuşlardı ... 

Beraberce yürümeğe ba~ladrm. Bırak
sam yıkılacaktı. E'i yakınmış. Bu kıya
fette tanınmaktan korkmuyordu. Yerde 
beyaz bir sey gördüm. ~ldım, bu bir ro· 
zetti ve üc;tünde, artic;tin tercümesine gö 
re "Taylor avc,c::ı ka~mlar klübü" dernek 
ola.n bir ibare verch. O !:Irada ya!'nnızdan 
,,ldmm süratiyle bir motosikletli kadın 
geçti. 

- Bu ne? .. diye sordum. 

Jön prömiye 
sane inledi: . 
- Aleyhi~ 
muhtelif t~ 

lerdcn bcşincı ınc mensup bir kadırı..-
bir "bizim olacak sın" azası. Beni tJJ 

çok harap eden bu teşkilattır. Allah el" 
terine düşürm in. Pestilimi çıkanyorlst' 
Hep i apaş sınıfından, iri yan kad~~at'? 
Ben nasıl onlara mukavemet edebi!ırııtl 

- Aleyhinizde daha kaç kadın t~ 
tı var? .. 

- Hep i galibalG.~ ... Jfaıtmnda ol~ 
!ardan bir kaçını söyliyeyim. "Taylor öl 
Bunlar, nefret ettiğim esmer kadrnl~ 
cemiyetidir. Bir an evvel ölmemi isterld• 
Her ay, beş alh sui kastleri polis tarafı11 
dan meydana çıkarılır. "Bizi sev!'' kIUbi! 
de batın sayılır derecede tchlikelidir."B' 
kir delikanlı", "Seni yiyeceğiz", de azılı· 
lardandır. Diğer bazıları da şunlar: '~ 
bimizin intikamı", "paylaşma komitesi~' 
''kemiklerimizi kır", 'Jigolomuz" ·c~ 
aşk). (sevgililerin)', '(ya kalb ya bıçak)• 
(ölümlin C'':rni tdedir) ve daha bir süril--' 

Ben, bu şerait a]tııl 
da yıldızlığın f el~ 
1i encamını düşUnilt 

ken meşhur artistiJI 
e\ine gelmiştik. B\JI 
ra bir nevi müstab' 
kem mevki idi. Af' 
kale toplanndan, ,s.. 

uzun menzilli sahra toplarından, tuwt' 
da, süvariye kadar adeta bir ordu ~ 
eh. Elektrik zilli tel örgü manileri, ar
oltaları her adaımda önümüze çıkıyordıS-

Kalenin iç içe üç kapısı vardı. Her ~ 
pıda da ayn bir parola veriliyordu. 

Rober Taylor bir taraftan bana izah ' 
diyordu: Parola her gün değişinniş. ~ 
pılardan sonra karma karışık bahçe Y"" 
lan geliyordu ki, gideceği yeri bilmey~ 
e,·e varmasına imkful yoktu. Yollar ta 

rent gibiydi. Gözcüler burada şaşkl" 
şa~ın dola~an bir kimseyi yuka:-r'ın ç' 
lik ağlar içine alarak yakaliyaca:\iardl
Sokak kapısından bir salona girdik. :Sil 
rada kırk elli kadar Tav lor \'ardı : 

- Her ay yıldız i~l bürosu, yüksel' 
ücretli f edailerimi benim nüshalanm tıa• 
line koyar. Hep inin hayatı sigortatıdıt• 
Ku11un i~lemez çelik yelekler giycrlef· 

Kadınların nümayişleri, tehdit mektuptari 
çoğalınca beş on tanesini muhtelif istiJc'' 
metlerde ı;ehre salarım. Biçareler ekseri>" 
geri do?'mezler. polis bir kenar mahatt: 
de 'e •a hir umumi C\'de onlan eziJıt\lf 
bir halde bulur. 

Muhaberat dairesi cadece tehdid ~ 
tuplarına ce\'ap \'crınek için 350 mt.Jl'lııf 
buluncluruyonnu~. 1 fayretimi celb ~ 
bir nokta da e\ de hiç kadın olmamasiydl 
Bunu sordu'hım zaman bana: 

- Elbette, dedi. Maazallah bir kadıt1 
bulundursam bir daha kapıdan dışarı adi 
mımı atam:ım. 

Ve bir işaretle genç bir memuru yıı~ 
na çağırdı. Cevabı yrı .. ılmakta olan b• 

mektubu bana gö terdi. 'ıt 
Mektup "Katıl kıc.kançlık'' cemiretı 

dendi ve şunlar yazıliydi: 
"Taylor! Dün i tihkamlannda caat ofı 

beşi çeyrek geçe bir kadın mendili btJ!ııtl 
du. yağını tetik al..." 

Ba.,ka bir kelime vok. 
- Jıı.te. diyordu ;'Ildız. Her sere ,d• 

men benimle bu kadar yakından a1A1<"' 
dardırlar. Beş kere intihara teşebbil~ ~ 
tim. Beşinde de kimseye söylemed•~ 
taıc;avvurumu haber alarak mani otdıl' 
lar... . -"t 

Bir cehennem hayatı yaşıyan bet~ 
artama \'eda edip çıkarken koluma 
dr: 

- Ne yaprvorsunuz canım? lki d~ 
kadanberi parolalar de~ic.ti. Hem kadtt1' 
olmadığmıza dair sans<>r dairesinden ıt i1C' 
himde1d cemiyetlPrce tac.dikli bir ,~ ~ 
almad;ln rılcm:wm yoksa haliniz hJtl 
tır. 



insan ık 

- Duldıım! 
Dedi. Ali. l>cn ,. başkn Uç serseri, 

yalcın bir rnıııifn talıutluğunn girdik. 
Gere. zifir ~lbl karanlıktı. Soğuk bı 
çnlr f hi ı,csl.rordu. Esk! bir tabut 
Peçtik. Çıkardık. 8ırtıınıza \'Urduk. 

ı;ski tabutu. Girit hanının karnn
lık korldorundn parçaladık. 

Oemlııkl RönUic sobn şimdi alev n
IC\' yanıyor. Uz{!rindc lıoyaları dökUlc 
porselc:>n bir rny<lan1ık fokurduyor
du Taş olln. hamama dönmiiştU. KU
rUk Arif açılmıştı; artık Utremfyor
du. 

1\lmlılllr kaı,: ölü sırtı dc:>ğen tabu
t ııu is lcokusu d[!erlerlme si nmiştl. 
içimde bir ürpC"rlş 'ardı. 

Kırılc kenarlı bir uf:ı.k rıınşraba 
ile llıll'uııurunu lç<m hasta kilçilk. o
nu k~ •na an atesin h1r tabut oldu
,.!'urıu ''u~ un<'n, Rnpsnrı kcıt-ılldi; ıhla
murunu yarım hırnktı. 

Reşat Eniı 

sız bir dost:: 

aki 
c • 

Oörl gündür lillüncü· 
ferde bulunamı ~-or 
Bayazıtta oturan bir okuyucumuz, 

bize yoliadığı bır mektupta şöyle diyor: 
'İnhisar ıdarcsi yıl b:ışmda piyasaya 

"Tiryaki''adiyle yeni bır tip cıgara çıkar 
dr. Bunu halka haber vcnnek için gaze
telere duvar ahş1 büyüklubründe koca ko j 
ca ilanlar verdi. Fakat tütüncülere da. 
ğıtılan Tiryaki cigaralan daha yeni yılın 
ill· gunu olan cumartesi gunü akşamı biL 
mic:;ti. O g{ın ve ertesi pazar günü tatil 
olduğu için tütüncülerin idareden mal 
almalarımı imkfln ~oktu. I3unun için bu 
cigara~ ı alan \'C artık "Tiryaki.. içmeğc 

karar veren müşterilere özür diliyerek 
prız~rtcsi günü bol bol bu cigaradan bu
lunduracaklarını söylüyorlardı. Halbuki 
ne pazartesi, ne sah ve ne de çarşamba 

günü tütüncülerde "Tiryaki .. cigarası bul 
rnak kabil Qlmadı. Bu cigarayı bütün 
Bayazıt ve Sirkeci civarındaki tütüncü. 
lerde aradığım halde üc; gündür bularnı. 
yorum. Tütüncüler. inhisarların depo. 
sunda da bu cigaranın me\'cudu hulun
ma:M;mı SÖ\'lüyorlnr. 

Yeni bir tip cigaraya "Tiryaki .. adını 
koymak kolay ama hakiki bir tiryakinin 
alışlı11 cigarayı bulamarıp bir başka cine: 
cigara içmek mecburiyetinde brrakılınca 
ne hale r.eleceğini de düc::ürunek iktiza 

e.1erdi. Eğer bu cigaradan kafi miktarda 
ye:ti~tirilcmmıi~se piyasaya çıkanlması 
daha sonraya bırakılamaz mıydı? 

Sonra üç gündür bu cigara hulunama
dığı halde gazetelerde ilanlar de\-am edi
yor! llan parasına yazık det',ril mi? Anka 
gibi adı var kendi yok olan bu ne neyi 
bakalım kaç gün sonra tekrar tiryakile
rin karşıc:;ına çıkmış göreceğiz. Fakat a. 
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GüNAHKARPAPASLAR 
- t& - Nak leden F . K. 

'' Buraya bakın! Cehennemden 
gelen adama yardım edin !,, 

Fuond hungür hüngür ağlamıya b:ı~
ladr, oldüğünc pek üzüldü. Obür dünya· 
da bile kansından ayn ya~ırarnıya~
m söyledi. sonra bu sözün manasızlığını 
kendisi de farkedcrek şaşkmlrğı büsbü -
tün arttı. 

Gardiyan papaz dırarı çıkıp biraz 
sonra tekrar gelerek Feronda yiyecek ,·e 
içecek getirdi. 

- Ölüler yemek yerl~r mi? 
- EYct yerler! Isa müsaade edere .. 

Sana ı;imdi getirdiğimiz yemek dünrada 
hıraktıitm karının bu sabah kiliseye 
\'erdiği dua para!o\ı sayesinde tedarik edil 
mi,.tir. Eğer kann p."tra ,·ennemi5 olsay 
dı sen şimdı açlıktan g"b~rirdin! 

Ferond atıldı: 
- Ah benim sc\•gili k:ıncığım. Ben 

zaten onun ne iyi kalpli oldu&runu bilir
dim. Demek beni bu kadar se' iyonnuş. 
ö1dü.~1cn sonra bile beni unutmamış. L(ıt 
fen tarafımdan ona [cl~ün .. öylenmesini 
temin eder misiniz? 

Kamı fc,foılfıde acıkmıştı. Hemen 
yemeğe koyuldu. Getirilen şarabı içtiği 

zaman yüziiniı huruşturdu: 
- Hay lm"i kadın! Papaz.-ı hizim 

fena şaraplardan \Crmiş. Şarap mahzc. 
ninin sol tarafında duran fıçıdaki iyi ş..,. 
raptan \'erseydi ya .. 

Yemek bitince da) ak faslı gene ba~la
rh. 

- Allah aşkına beni neden dövüyor
sumız? 

- Isanın emri! her gün yemeklerden 
sonra böyle dayak yiyeceksin! 

- Ama niçin? 
1 

- Çünkü sen sağlığında ço~ kıskanç ı 
tm. Köyün en namuslu kadını olan ka. 
nndan şüphe ediyordun! 

- llcyl at! lsa ok haklıdır. I~anm 
bal gibi tatlr. pamuk gihi yumu~ak ve na- I 
musu kar gibi bembeyazken ben gene 

kıskançlık duyuyordum. Fa\cat bunun 
günah oldul:runu bilmi)•ordum ki.. Eğer 

bilseydim tabii kıskançlrk eseri göster
mezdim. 

- Artık iş işten geçti. Muntazaman 
dayağı yiyeceksin. Yerilen emirleri tat-

caba o zaman koca koca ilanlarla yaratı. 
lan ilk rağbetin hızı kırılmıs olmıyacak 
mı? Ve tiryakiler ona. arada bir kendile
rini terkedip gaiplere karı~n haylaz ,.e 
\·cfasız bir dost mızariyle bakmıyac.aklar I 
mı?,. J 

• ııı * 
Okuyucumuzun hakkı var. Bununla 

beraber inhisar idaresinin. yıl ba~ına Yl'
tişti:ınek için, bu cigaradan fazla miktar 
da yapamadı~ını s:ımyoruz Bu bir iki 
gün içinde yeniden bolla~cağı ve yoldaş 
lanna bir daha ,·cr:ısızlrk yapmıyacağı 

tabiidir. 

bik etmek mecburiyetindeyim, biz de (ev 

kalfide ıkı bir di iplin vardır. Amirleri
min emirlerini dinlemeısem ben de ceza 
görürüm sonra!.. Maamahh bu ceza se
nin için çok fa) dair olacak ,.e eğer bir 
gün dünyaya dönersen aklında h,slanı;
lrk hiç geçmi~ ecektir. 

- Ölüler dünyaya dönerler mi? 
- Evet. lsa i"terse dönerler! 
- Eğer ben de dönersem sizi temin 

ederim ki karımr hiç kıskanmıyacak \'e 
dünyanın en ur al kocası olacağım. Ka. 
nmın her dediğini yapacal-. onun bir 
sözünti iki etmiycceğim. 

Ha. aklıll"::ı r~1m:51\en c:o:a)1m: Siz 
kimc:iniz? l\Ielck mi, şeytan mı? zebani 
mi? 

- Hayır. Ben de senin gibi bir insa
nım. ltah'<lhyım. Sardenyada doğdum. 
Dünyada iken hizmctçi,·d·m. ECl'ndim 
c:enin gibi çok kıc:kançtı. ben onun bu ha 
tini bir mecliste haklı bulduğumu söyle
mek glinahmı ic::lediğim için cehcnneın

derim. Bu sebeple seni dövmek vazifesi. 
yiycce'fini r,ctinnek işi bana \'erildi. 

- Burada ikimizden başka kimse 
yo!~ mu? Cehennem pek tenha._ 

- Cehennem tenha olur mu? Bilakis 
tıklım tıklım dolu ... Lakin biz diğer ce. 
hcnnem sakinlerini ne görür, ne de söz.. 
lerini i~itiriz. Onlar da bizi gönneı ve 
işitmezler. 

- Dünyadan ne l:adar mcstaf cdeyiz? 
- On milyon fersah kadar! 
- Hangi istikamette? 

- Bu noktayi gizli tutm·orlar. Içi-
mizden dünya)'a dönen olursa cehenne
min nerede oldul;;runu hayatta olanlara öğ 
retmcsinler diye .. Ma1um ya insanlar çok 
cürctkftr mahluklardır. Delki bir kolayt. 
m bulup cenneti, cehennemi bombardı
man ederler! 

Dünyaya dönüş! 
Her gün yemeklerden e\'vel ve sonra 

dayak yemek rejimi ile zavallı Ferond bu 
karanlık malizende tam on ay yaşadı. 
Manastır baş rahibi Ferondun lmnsiyle 
buluşmakta devam ediyordu. Kadın da 
kocasını çoktan unutmuştu, t"'krar dünya 
ya gelmesini temenni ettiği de yoktu. Fa
kat ortaya çıkan mühim bir mesele Feron 
dun dünyaya avdetini temin etti: Kadın 
gebe olduğunu hissetmişti. 

Rezalet olmama ı için Ferondun cc.. 
hcnnemden donmesi ve çocu~run babalığı 
m deruhde etmesi lazımdı. 

Mucizeci p::ıpaz ertec:i gün c:ehennem 
vazifesi gören mahzene bizzat indi. Sesini 
değiştirerek uzaklan bab'lrdı: 

- ls:ıya bin "ül·ret Fcrond! Dünyaya 
dönmene müsaade edildi. Kannı tekrar 
görebileceksin. Bir de çocuğun olacak. 
Adını Benua korsun. 

Bu IQtfu kannm dindarlığına ve kili-

sede sık 8k senin için dua ctme!ine 
kilisede dua ettikten başka o ch·arda
ki m::ın:ıstmn baş rahibi olan azız dm 
adamından istiane etti. Cel1ennemden 
kurtulmand:ı bu azizin de çok büyük bir 
rolü vardır. 

f ('rond o kadar SC\indi ki dünyaya 
az kal m taır.amiylc zır deli 01:ırak döne
cekti. Se\inç göz yaşları dökerek diz 
çöktü: 

- Isa o mukaddes papazdan \C sev
gili karından razı olsun. Jnşallah hiç cc 
henncm yüzü gönnezlcr. 

Yccli&ri yemeğe konulan uyutucu ilfrç
la Ferond birkaç saat sonra ba~'~m bir 
h::ıle getirildi. Yalnız bu sefer miktarın 
az olmasına itina edildi, çünkü ancak beş 
altı saat baygın kalmac:ı lazımdı. Bu i 
olunca üstündeki elbire}i çıkararak lfilıi. 
de konurken Ü!;tünde olan clbiseyi tekrar 
gh·dirdilcr. Sonra Ferondu geceleyin mah 
zenden çıkarıp öldü'i1ü z:ıman defnedildi 
ği !ahide kovdular . 

Sabahle\•in Ferond, lahidin bir kcna. 
nndaki delikten içeriye "ızan güneş rşı
ğiyle gözleri kamaşarak uyandı. On ar
danberi ışık p;örmediği için gözleri adeta 
yandr. Nerede olduğunu tayinde epey 
tereddüt geçirdikten sonra zihnini topar -
ladı. Mezarda olduğunu anlamıştı. 0-: 
nun yerinde J:im olsa korkardı, fakat o 
korkmadı. Çtlnkü dünyaya avdet edece
ği kendi ine tebşir edilmiş bulunuyordu. 
dömis yolunun da tabii mezardan geçme 
si lazımdı. Bu itibarla korkuya mahal 
yoktu. 

Şimdi mesele buradan çıkmakta idi. 
Bunda da bü>iik bir zorluğa uğnyacaırı
ru pek sanmıyordu. Onu cehennemden 
çıkarmağı vaadeden lsa, lahit kapağını 
kolayca açabilrrlestni temin edecek hazır 
lıklarda bulunma~ herhrıldc ihmal etme.. 
mi5 olmalıydı. 

Yüksekçe olan lahitte şöyle bir doğrul 
du, kapağı omuziyle itti, herhalde ara. 
hktr ki kolayca yerinden oynadı ve bir 
elinin dışarı çıkmasına kafi gelecek bir 
boşluk meydana çıktı. Ve Ferond bu de
likten avazı çıktığı L.-adar bağırmağa ~""
ladr. 

-Hey! Buraya bakın! Uıhidin im. 
pai:rını açın, cehennemden gelen zavalh 
Fcronda yardım edin! 

Mezarlıkla birkaç papaz \'ardı. Me.. 
zardan gelen bu sesi duyunça, hele lahid
dcn dışan çıkan bir el görünce korkudan 
ödleri koptu. Hepsi dört nala manastı
ra k~tu, baş rahibi bularak ona mesele.. 
yi anlatıp akıl danı~tılar. Kurnaz papaz 
onların bu telaşına gülmemek için kendi. 
ni zorlıyarak ! 

- Korkmayınız! dedi, herhalde yeni 
bir mucize karşı ındayız. 

(Devamı var) 

Haberin deniz ııc macera romanı: 46 - Adamlarımız, sizin haklonızda kaptanın 
ynptığı ınUstesna muameleye kızıyorlar. lşlcrin 
gitgide daha kötillcşeccğinden korkuyorum: ll\
ldn kuptnnm size yapt ığı teklifi kabul edecc>k o
lursanız tabıt adamlarımız için artık sızlnnacnk 
bir sebeb kalmıyncak tır. 

Bunu niçin yaptığını emin olunuz ki anlayamı
yorum. Size karşı hUsbUtlln başl~ danauryor 
,·esseıa.m ! Siz şlmdlllk kendinizi eğlendirmek i
çin buzlu yurdumuzu gezip iiğrenmeğc l>nkmalı
Rınız. İşte size güneşe karşı blr panama şnpkası 
getirelim. Kah\'altımzı bitirince isterseniz sizi 
bir gezdireyim ... - -

Yıızan: Ali Rıza Seyfi 

- Doktor, siz, bir "müstesna munmele,.dcn 
Ye blr "tekllf,,dcn bahsediyorsunuz. Emin olu
nuz ki ben bu sözlerden bir şey anlamadım. Şun 
Jarı bana açık anlatır msnnız? L:ll,in bcnı şaşırtan ve en çok hoşuma giden 

nr run lı niz- ŞC'Y bill uı· ııcnrerC'mden gUrüncn manzara idi. 
PC'n<'C'l'C'lll güneşin ışıkları altında pırıl pırıl yn
nnn bir göle bnkıyordu. gölUn çevrcslndo \'C uznk 
Jarındn lıeyaz knrlnrln örtülU dağlar: tepeler var
dı. Bu tepelerin nrı•smda da bir kar ovası, yahut 
yn;)·lnsı. uzanıp gidiyordu. Göliln üst ucunda \'C 

h<'m<'n su ile bir hlzndn dUz, bahçe yapılmış, ya
hut ~·nınnnrn pclt clYerlşll yeşillll>li epeyce toı>
rnlc ela göriinil)ord11. 

-- E\·ct. bir dakika anlatacağım: Bu son Uç 
yıl Icinde kaptan Dinle burnyn sizin gibi, yahut 

Bu garip yeri dolnşmnk benim de istediğim 
bir şeydi. Adının Osbart olduğunu öğrendiğim 
doktorun "kaya snrnyı,.mlan gölün kenarmdalti 
kumsala indik. KUçUk gemiden erzak \'C malze-
me boşaltmak işini bitirmiş olan gemiciler, kuY
yctll güneş ışılclnrı altında biraz ötedeki çayırlık
ta dolaşıp sigara içiyorlar yahut öteye beriye o
turmuş l(onuşuyorlardı. Biz lrnrşıki dik yara gi
den yolda yUrUycrek nrnlarmdan geçerken onla· 
rın bana lılc de iyi güzle bnkınndıklarmı seçiyor
dum. 

Ben bu manzarayı seyrederken kuınlult lu
. yıdakl iskeleye lcüçük bir Ynpnrun yanaşmış ol
duğunu ve nltşaın gemlcllC'rln snloınında buhrnan 
adamlardnn bir çoğunun bu gemiden snndıl•lar, 
çu\'allnr, fıı,:ılar boşnltmnlüa bul uncluklnrını seç
tim. 

Kah\'altıyn oturduğum sıralarda doktor otla 
mn girdi. Çok nc~c:>li görfinUyordu., hemen söze 
başladı: 

Knptan sellim ediyor ve rnhnt uyuyup uyu 
madıbınızı soruyor. Söz nramızdn olmak üzere 
şunu dn ben söyllyeyim ki: Knptan nkc:nm gör
dü .unuz tarzda io;ılerdcn ve manzaralardan hh• 
hoşlanmaz. Faknt. eğer burndn nizamı, disiplini 
son dereecyc k:ıdnr korumayncak o1ursnl•. bn h -
rırıer 11~1 ı::ilnde bizi boğarlnr. 

Doktorun bu sözlerine n aztkn.ne cenıplnr 
vcruiın, o başka şeylerden konuşnıağn başladı: 

sizden dnha yüksek ictlmat Ynzlyctto otuz kırk 
kişi getirdi. Bunlardan hicbirl "Kaya snrayı,,na 
ayak bastıktan yirmi dört snat sonra sağ lcnlmn
dı. 

Tcltllfc gelince, peltalil mılarsmız ki; bizim 
mC'suliyetimize. maruz oldu·~urnuz bUyük tehlilrn 
!ere ortak olmalı: lstemiyen lıir ndnmn bizim sn
hlp oldu~umuz imtiyazları. mevkii ,·eremcyJz. 
Söziln Irn;asr. bir Yaldt gelecek ld, sizin dcı, tıpkı 
benim ,.e adamlarımızın imzaladığı gibi bir mu
kavelename imzalnyıp yold:.şlıj:;a girmeniz H\zım 
gelecek .. Bunu imzalamnll. n rahat cdemiyecek
slnlz zaııuınclnyım. lmznlrdı~ınız halde hUrriy<!
tiniz. pek bol parn. asla <lonuk ve can sıkıcı ol
mıynn çok hcycrnnlı bir hnynt, her türlü zevk 
sizin olncnk, lt\kin imza etmlyecek ohırsnnnız ... 
Oh. dostum işin öbilr tarafın1 söylcmeğc dilim 
Ynrmıyor ... 

- Dolrlor: işi pek nçıl' olarnk arılnttrnız. is
terseniz şimdiden Yereceğim <'evnbı dn öğrenebi
lirsiniz. 

Gilldii: 
- Aman. şimdi hcyecnna düşmeyiniz. Heye

can hazım işini son derece boznr. J(aptaıı Dink 
pek acclo etmek, sizi çok sıkıştırmak istemiyor. 

Dlkknya yolundan yUrilycrek karşı yarın 
tepesine çıktığımız vnklt çok muhteşem bir mau
zarn karşısında bulundum: 

nutiin önUmUzde ,.e çevremizde lrnrla örtülü, 
çok yUksck bir çok Bazalt kayalarından mUteşelc
kil tepeler görünüyordu. Bu tepeler arasında buz 
ırmnl>ları ağır nğır nkarnlt \'O eriyerek nşağıki 
yeşil çimenli vadilere dt>kUlUyor ve bu vadilerde 
Ren gcylklerJnin dolaştıkları görillüyordu. Deniz 
kıyısını teşkil eden arazi yüksel{ ve çok heybetli 
idi. Ben vo doktor bu manzaraya hayran bir lınl 
de hakıyor<luk. O bana, olduğumuz yerden birin
ci dı:; körfezi gösterdi. Adsız zırhlı orada demir
li bulunuyordu. 

lşte bizim ibUtUn kudretimiz. kuHet tıJsımı
mız bu gemidir. Bnkınız, ne kadar gUzel şey de
ğil mi? Bnlki benim bu coşlrnnluğumn şaşıyor
sunuz. Lt\ktn hiç şaşmayınız. Bu gemi olmasa he· 

• 
1 

.(Devamı varı, 
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g~ı·z donanması 

manevra yapıyor 
Baştaratı l incide 

ltar_şılamakln beraber bu beyanatın 
amiral dahiliye nazırlığına getiril
meden evvel yapılfış olduttunu kay 
detmektedlrler. 

Singapurda biiyiik uane~'l'alur 
Slng(l.pur: 4 (A.A.) - Bu nyın :PO

nunda huracla bUyilk ınanevralar.yn 
pılacaktır . .Bu mano:naln.ra on bin 
kişJnfn iştirak -edeceği haber 111m
maktadır. Şimdiye .kndnr ln.glllzler 
bu mmta~adn bu )cndar bUyülc hi~hlr 
manevra yapmamışlnrdr. 

Londra piskoposu silfi.hlnnmayı 
müdafaa ediyor 

Londra: 4 (A.A.) - Londra ı>ls
koposu lngran yeni yıl dolayıslle 
neşretttği beyanruı.mede lngilter.enln 
sildhlanına.sıııı müdafaa etmekte ve 
derhnl Almanya \"O ltalya ile bir an
i aşına yapılmasını terviç eylemekte
dir. 

Amerika 12 petrol gemisi 
yaptırıyor 

Vaşington, 4 (A.A.) - Bahriye 
encümeni, .Amerikan harI> :filosunu 
seyrinde takip edebJlecek kadar sU
ratlt 12 petrol gemfE.I inşa olunacn
sını bldlrmektcdlr. 

Amerika jle lngilterenin 
ayrılması lazım 

Tokyo. 4 (A. A.) - Y.eni neşredilen 
bir brosürde, amiralhk mahJclleri tara. 
fmda:n himaye edilmekte olan tarımını~ 

~ 

muharrirlerden Motoleichi. Japon dip-
lomasişinin Amerikanın lngiltereden ay~ 
nlın ı için her ~re.ye ba~'Urması l~un
geldiği tezini müdafaa etmektedir. 

Hankov bava meydanı 
bombardıman edildi 

Shanghai 4, ( A. A. ) - 40 Ja
pon tayyare i yeniden t~kil e • 
dimiş olan Çin tayyare filolarını 
tahrip etmek uıere Hankov meydanını 
bombardıman etrniwr. 

Hava meydanında yirmiden fazla 
tayyare bulunuyordu. Ancak üç eski 
tayyare}'e isabet vuku bulmuştur. sekiz 
C:in tayyar~i bun?ardan bir t<>tru Ru 
pilotları tar.afından iclar.e olunarak mü. 
tearriz Japon ~ayy:arelerine bücum etmi 
irrdir. Fakat Ç4n ıtayyaıderi Japon tay 
yarelerine Hangovdan uzak bir yerde ye. 
ti)ebilmeş olduklarından 111uharebenin 
netice--i hmüz b~reıillmemiştir. 

Çinliler Yenno;vu boşaıu,ınr 
Ş3Jlghar. 4 .f.A.h.) - ç.in kuVl·ctlcri 

Filistin 
Jtalyanlar siyonist programının 

düııya sulhfınlin tehdit 
cttiğ·ini yazıyorlar 

Roma, 4 (A.A.) - Filisttndeki va 
zlyqttcn b~hscdcn ltalyan gazet~lcrl 
siyonist progr.ammm dünya fJUlbunu 
tehdit ctti/;ini yazıyorlar, 

Tribunc sazeteşt diyor ki: 
Fillstin Araplarının tngiliz hüku

metine karşı yUksclltiklerl en ncı 
şik5.yet Jllticadele halinde bulunan 1· 
ki unsur arasında lngllterenln Yahu 
diler lehinde hareket etmesidir. 

!ngilterenfn projesi lnglllz siyo
nistleri icra komitcsfo\n Yerdiği ka
rarla tamamlle ortaya cıkmış bulu
nuyor. F:ilhakfkn bu knrardn lnglllz 
ve yahudl mcnnfllnfn blrlblrtne mu
vazi yUrUmekte olduğu zlkrcdtımek 
tcdir • .Arapların menfantlerlni ise 
hiç kimse hesaba kııtmıyor. 

LQndra., 6 {A.A.) -- Filistlno gide
cek olnn yeni hlik!im~t komisyonu
nun ımltlbiyetlerlnl tnrlf ~den bir 
beyaz kitap neşredilmiştir Bu ko
misyon, lngiltero hUkOmotinin Filis 
tini tnk/ihn ;projesine göre nuntnkn-
1arı nyırmn lşiIQ uğrn acnktır. 

Romanya 
yahudileri 

BB§tara!ı 1 incide 
tesi Qlan Tzara Noatra meıai nazırının 
bir emirnamesini neşretmektedir. 

Bu emirname mucibince yahudilerin 
kırk ya~mdan aşağı Romen kadınlan· 
nr hizmetlerinde kullanmaları yasak
tır. f ş idarehanelerine de bu yolda 
emirler verilmiştir. 

Bundan maksat yahudilerin kadın 

ticareti yapmalarına mani olmaktır. 

.BUkreş pol s mildflril
ne geniş eU\blyet 

verildi 
Bükreş, 5 (A. A.) - Bükre~ polis mü 

düril ve kralın mutcmctlerindcn gene -
ral Gabrlel Marincscoya bir dahiliy 
müstc,.annm haiz olduğu alahiycllere 
mü~abih salahiyetler verilmiştir. 

Yenşu\'U bocaltmışlardır. Şimdi Su fu. 
nun miklafna ı için bazırhtnı\·orlar. 

BeynelmiJc.I mmtalrn 
Şanghay, 4 (A.A.) - Japon kuman 

danhğı tarafırulan heynelmilel mmtaka 
belediyesinden JapQn aleyhtarı unsurla. 
rın ortadan hldınlmac;ı için yapılan ta
lepler bir Ultimatom mahi}•etindedir. 

Japon del~eleri bu un urları ele ge 
çirmek için icabında Japon ordu:sunun 
hütfm tedbirleri alacağını ihtar etıni<:ler 
dir. 

Japon mctalebatr belediye meclisfode 
ı;e konsoıo ... Jar heyetinde hirçok müzake. 
releri mucip olmu~tur. Mevcut kanaate 
göre bu taleplerin yerine getirilmesi bey
nelmilel mıntnkayı Japon idaresine hırak 
mak demek olacaktır. Muhtelif devletle
rin hükfunl.'tleri noktai naıarlannı bildir 
mivc rlnv t nlunmu<tl:tröır. 

Plajları soyan 
genç hırsız 

-- ıBaştarafl 1 ındCI 
lutuf göstermiş, verdii:ri üç ay cezayı te-
cil ederek bileklerine kelepçe takmamı5-
t~. Bu büyük latlun minneti altında 
dünyruıın en jyi .insanı olmruı laznnge
lirken, maalesef bugün beşeriyete ya -
kışmıyan ve yüz karart.an birçok kötti
!Uklerin faili olarak bir yığın cvmkla 
lOtfunu suiistimal etmiş bulunduğun o 
mukadd~ \arlığın kan:T'::ma çıkıyor ı•n. 

Şimdi söyle bakayım, bilhassa pH\j 
mevsiminde hirçok hırsıılıklnr rapmış -
sın! 

Suçlu boğuk bir esle şu ce' abr verdi: 
- Plaj mcv imi olan haziran ve tem

muz aylannda ben köyümdcydim. Bu 
hırsızlıkları ben yapmadım. Bütün bu eş 
plan l\Iehmet Ali imıindc bir gençten 
ah ·ordum. Onunla i~anta~da bir kah
\ ede tavla O)•narken tanışrm~tım. Bana 
·;·<ınta~nda Kodaman ookatrında ür; 

ı · ralı apartrmanda oturdu;:ıunu soy -
l ı u ~i. Getirdiği bütün .eşyaları baha t· 

mn saatçi dük'k:inından aldı~ını c::öy er-
di. 

- :Peki, bu e~\'alan sana niçin g tirir
di? 

- Ben onları rehin olarak bazı tanı
dıklarımın yanına bırakır, para alırdım. 
).1chm"'t Ali bu işlerin her defasında ba
na komisyon olarak dört W, lira h; .. " 
çıkanrdı. 

- On be~ .ağustosta Büyükada plft
jmcfa iki ki5inin ceplerinden aşırdığyn 
roakbuzla emanctçjdçn e~ya ve c:.aatlcri
ni almışsın, buna ne diyecek in? 

- Kat'iyycn ben yapmadım, bu e'iYa
lan bana 1ehmet Ali vermi~tir. 

- Eminönünde Teı.•fiğin tabanca mı 
niçin aldın? 

- Tevfik benim arkada~ımdı. Tabnn
e<ısmm yi\'leri bozuktu. Tamir ~ttiritmc· 
si için onu bana vermiı;ti. Fakat o glin
lerdc param yoktu, o tamiri yaptırama
dun, Bir dar günümde de tabancayı bir 
yere bırakarak on lira aldım. 

- Zabı~ı.cla bütün hırc:ızlıklarını iti
raf t'tmişsin. şimdi niçin inkfir ediyor -

sun? 
- Orad:ı tutulan zabıttan okumadan 

imza ettim, kfı!:rıtlarda ne yazılı o1du6'll· 
nu bilmiyordum. 

- Bu Mehmet :\li dediğin arkadaşın 
§imdi nerededir? 

- Bilmiyorum, üç aydır kendi jni 
göm1ediın. Polislere adresini \erdim. on· 
lar da ne mdar aradıysalar bir türlü bu
lamadılar. 

- Sen neyle gcçinirdin? 
-- Kırk beş lira aylıkla komisy<.mcu 

Muhlisin yanında çalı~ıyordum. 
Sorgudan sonra hakim muhtelif 1.a • 

manlarda muhtelif mahallerde birçok 
hırsızlıklar yapml!;c:ın. eni imdi tevkif 
edi}•orum. muhakemen me\'kufen devam 

dcck
. d . . f e e tır, emıştır. 

Bu kaı1ın miite~ıkip Burhan janrlar -
m:ılar tarafından te\kifhane:re götürül
mU tnr. 

Palamut ihrBcutı 
nizamnamesinde 

tadilat 
Ankara, 5 (Hu usi) - Palamut jh. 

racatr nizamname inin bazı maddeleri 
deği.tirilmi,tir. Bu husustaki nizamna
me bug\inlni resmi gazetede intişar etti. 
Nizamname on be., gün sonra meriycte 
girecektir. 

HABER - Aksam pastası 

Max Baeı · 
ha.qatınz 
anlatıyoı· 

B&ştnra!ı S incide 
rd<li bir ç cuktu. Bu i ten nckadar mü
tccs ir oldu u.nu, neh:.dar azab çektii:i
mi dille tarif cd m m. f\rtık bokc:u. rin
gi görmek i<:temiyor. halktan kaçıyor
dum. Gazeteler adımı "Öldürücü l\faks" 
koymu)arrlt. Ruhi ve asabi bir buhran 
geçiriyordum. Ne yaptığımı bilmiyor, u~ 
nutmak için her çare:: hawuruyordum. 
O zanı:ına k ıdar kazanıp biriktirdiğim 
paraların hep'Sini o Mralarda yedim, bi • 
tirdim. 

.Jak d"mpscr imdada yelisiyor ! 
Oılc zannederim ki. Cak Dempsc) im 

d-ıdım.ı yetısmc,cydi. hoksorluğe bir da
ha dönem zdim. Demp';C'y bana tam bir 
:ığ1be) Jıl, ettı. Çocul.:k ~n her· m içln o e
ri.,ilmez, uza'{ bir kahramandı. Şimdi i-
e benim hakiki knhramanım. taabbüd 

ettiv m adamdır. 

Diinya şampiyonluğu yolunda 
Demp..cyin s:ııe inde kendımc ~clme

ğc, c.l\i benliğimi kaıanmağa baslamı~
tım. O R~oda bc'li PaoJino ile dö•üş
ttirdu. ı Ic.,tiz larıkı veçhile formuma 
giremeMİ~tir.:ı ve m.~ç:ı k<tybettim. Fakat 
Dempseyin r.o~tcrdi''i himmet ,.e ö~rret
ti!:11 ince teknık ~m e :ode o maçtan son
ra altı sene bir tek maç kaybetmemek 
surı.;tiyle mütemadi ·en clô[ı'üı:tiim ve en 
nihayet Kamera\J dowcrck dunra ~am
pi;-onıu:una kar'a ıktım. 

Yumruklarımln ikinici bir adam 
öldlirdüm 

1932 de diıoya c;ampiyoıııu-u için kar
şımda eleğin i.ı -tünde kalmı~ üı; müthiş 
rakip vardı. Km~ LeYin ki} i Neworkta 
on ravnttn d'ı~dum. Ond'"l c::om • .dünya 
F.ampiyonıu-u umanı i ; · "Cin Tiney. 
•te ç:ırpı~mı~ olan Tom l Iineyi. onu mü
teakip de Ernie Scboof u döğdimı. 7 .ı
t<."alh Emıe de. benim ş.-ın~1zlı~rım ole... 
cak. biıdenbire h talandı ve bu maçt<ın 
on bcc: g:in sonra oldü. 

Artıl: halk benim maçlarımı eyir i
çin uç gumill\ } o!<lan cl11or, ı:d~lerin 
onu ana ha a j:!ÜIJÜ o uyordu. nana 
sadece "Ring kom·lTi,. di)enlrr çoktan 
fikirlerini değiı:tirmi,ler, deh~"tli bir dö
guşçü oldulhımu in!dlr edememrğe başla
mıslardr. 

Gazinolnr<la çahşmnğn 
başlayınca 

Bu ı;ı!'l"larda üç bü\'lık kazino ile de 
muka\ele yaptım. Akşamları kızlarla 

f<lrkı 'iy)ii~ or. bir iJ<j dar " num:ırac;ı ya
pı) Qr 'e ('tek dolusu para alıyordum. 

Kritikler t lmır faaliyete geçmişlerdi. Sa
bahlara haclar ,.azın ve barlarda dola
san bir kımsenin dünya §ampiyonhığu 
yolunda i~i :·ok divorlardr. 

Şjm.eJing maçı 
NPysc uz:ıtm•' alım. o !;r·alarda Ame

rikayı <>lt ü.c:t eden en mühim maçlanm
dan birini vaptım. 

Hem de kiminle biliyor mJ unuz? 
Mak., 5mcli~lc. Bu <lr' şetli b'r maçtı. 
Şmeling cLı.ha birinci ravntta meşhur P

lan sol yumruklarım ) ağdınruya ba5la
dı. Ama ben derc;imi Dcmpc;ey gibi bir 
tistaddan almr tını Ve Ö}le güzel eskiv
ler yao:yordum ki. Şmelingin. o tilki ka
dar kurnaf bok'JÖnin yumruklannm he-
m n hemen hep i ~a gidiyordu. Bir a
ralık hir ağ kontra tutturdum 'e Şrrc-
1ing boynunl3 ası r kaldı. Arka aralar
dan bin nanrrmryn başladı: 

- \~ıklan söndürün. yalnız kalmak 
istiror\ar~ 

Gayri Ultivari gülmere başladım. Ring 
de mr karalık ctmcve artık tövbe etmiş
ken kendimi tutamamı<ttnn. O gece 
Ma!~ brdan biri onuncu ravndda on sa
niyelik lnr tt) ku çekti. J3unun hangi 
!\I:ıks oldu·h.ınu nrhk iz tahmin edin. 

lüurn?ravı nasıl döğdiim 
De\ cü li l<ar erarı nasıl döğdüğü

mu hatırl:ı~mız. HulU. \ rÇclinı: o scı1e 
ı·arnera ile bir fılm çevirmi tik. Fılmde 
ba5 rollı b"n oynuyordum. Birçok döb•u 
sahneleri yardı. Bu sahn"'lerdc Demp. 
c:~y hakem rolünü o}ııuyordu. Bu sahne
ler ç vnlirkcn Karnem ile hafif tertip 
kapıc:m:ıdık ta dcğ·ı. Bu sırada D"mp· 
~Y Kameranın en ı,ayıf noktalarını ga
yet iyi anlamı,tı. Beni Ö}•le hazırladr ki, 
Kamel'3 ile sahic; maçımm yapmnk i
çin :-in ı"' ct'ı:tı~m z:ırmn ma~ı!l ncticE'
sinrien emindim. Nitekim de tiyle oldu 
\'e ı;ampiyonluk ta b:ına geçti. 

F'nliat ... 
Dünya §2mpiyonluğunu kazanmak 

Gediz nehri 
Karadenizde yeniden b:r 

çıkması ih ima i var 
Yold ki vapurlara vaziyet '?ild rl di . 

Dün gece sabaha kadar süratli rüz- tmdadır. Belediye sellerin k:ıphdığ1 
garla karışık fazla yağmur yağmıştır. mıntakaya birçok kayıklar gôndrrııı1~ 
Rüzgarın sürati ö~leye doğru saniye- tehlikede kalan aileler l:urtarılını~tıl'· 
de on beş metreyi bulmuştur. Yirmi Çanul<ka'ede dere taşlı . 
dört saat zarfında yağan yağmurun Çanakkc:lc 4 - Birkaç günden~ 
metre murabbaına orraktığı su rnikta- yağan yağmurlar yuzünden şehrin lct" 
rı altı kilogramdır. narından geçen dere ta~mış. birço1' f" 

Knradenizde fırtına devam etmekte- kaklar su altında k::ılmıştır. Dere t<tfll 
dir. Hava rasat istasyonlarından alı- rındaki birkaç ev de yılalmı , dört lcı~ 
nan mal\ımata göre Karadcnizdeki fır- yaralanmıştır. 

tınanm şiddetleneceği anlaşılmış, deniz Ankarada 
ticaret müdürlüğünce limanda bulunan Dün Ankarada hava kapalı \·e }'3 

vapurlara telsizle malCımat verilmiş- lı geçmi-, en yuksck Stihunct 5 santi~ 
tir. dı bulmu~tur. 

Yeşilköy meteoroloji enstitüsünden Par iste kar yağıyor 
aldığımız mal!Unata göre yurdumuzda Paris, 5 ( \.A.) - Dun öğlc~e d 
hava tamamen kapalı ve yağışlı geç- ru başlıyan kar devam etmektedir . .-/ 
mektedir. Yağı la.r Kocaeli, Zongul
dak, tzmir, Ankara, Malatya, Diyanba- A m 
lm, Erzincan, Trabzon, Kayseride yağ ı . 

a 

mur. Çanakkale ve Eskişehirde kar 
J d-

şeklindedir. eponyaya arşı v 
Rüzgar-lar şimalden Trakya ve Mar giltere iJe 

marada kuvvetli, cenubi Anadolu da §i- M u v z ı· a e et 
maiden orta kuvvette, Karadeniz kıyı-
larında şarktan fırtına halinde, şarki • 
Anadolunun şimal mmtakalannda kuv S as ne 
vetli esmektedir. 

G<•lliz lnşfJ de m ede 
izmir 4 - Fazla yağmurlar yüzün-

den Gediz nehri birdenbire taşmış, 

Manisa ovasında binlerce dönümlük 
arazi sular altında kalmıştır. Muradiye 
de geçit vazifesi gören sal selcr tara
fından götürülmüş. o esnada sal üze
rinde bulunan bir köylü de boğulmuş
tur. Birçok köyler selle.rin tehdidi al-

Ahmet Emtn aleyhine 
bir dava daha açıldı 

istanbul Cumhuriyet müddeiumumili
gi, on yedi k5nunuevvel gününden iti
baren yirmi dört kAnunuevvelc kadar 
Tan ~azctecfode çıkan bir seri yazılar -
dan doln)·ı Tun gazetesi aleyhine yeni 
bir dava nçıru}iır. 

Müddeiumumilik ayın dördunde as -
liye birinci ceza mahkemesinin Ahmet 
ı;min Yalman hakkında verdil:ri duruş
ma}1 f.."til kararını temyiz etqıistir. 

Teruel önünde 
~ Bnşlnrafı 1 lncldrı 

harelıeye solnnuşlardır. l;-aırnt diz
l<'rc lrndar yUlrnelen lcnr •e t.fpl Cum 
tnıriyetçlleri n tnn le \'C tnyyn.l'nlerinln 
hareketine mani olmnl·tndır. Cumhu 
riy-etçilerln raı>tıklnr1 bütün tnarruz 
Jar pilskürtlilmilştUr. 

Olen gazetecileri u cesetleri 
Pnris, 4 < A.A.) - Teruel ı•epbcsln 

de mon ile ecnebi gn:ıetcctslnln ceset 
lerl lfondp.ye getfri1mlşUr. 

Ademi miidahnle komitesi bclk 
cumaya toplanacak 

Loodrn, 4 (A.A.) - Röytcrin bll
dlr<Iiğine göre lspnnya işleri ademi 
müclnhale komitcs!nfn ön\lmtızdeld 
cumny toplanması muhtemeldir. 
M amtı mı hu tarih henUz kat'i dcğ!J 
dir. 

Fraukocular Fransız 
konsolosunu tekir elliler 

Pnris, 4 (A.A.) -Havas njansınm 
Bnyonned<>n ö/i'rendlğine göre, J<,r:ın 
ko mnknmatı lrun Fransız konsolo
su ile diğer Uç konsolosluk memuru
nu tevkif etmişlerdir. 

Öyle zannediliyor ki Frnnsız rne 
murlarının tc,·kifi eski lrun mevki 
Jmmnndaııı olup şimdi J"rnnsafhı 
mcYkuf bulunan binbnşı 1.'roncoso
nun tnhliycslnl tC'mln için bir mukn 
hele olarak ynpılmışt1r. 

çok zor şey, fakat onu muhafaza etm~ 
kazanmaktan da zor. İnsan. hele her ~
yi böl huldukt.-111 sonra hayatını müle
madiven perhizle geçiremiyor ki. Ben
den de: kiilahı Joe Lui kaptı. Ondan 
sonra bır aralık boksu bıraktım. Fakat 
böyle ~"yler insanda illet halini alıyor. 
'\ ıne yerimde cluramadım ve tekrar b;ış
ladım. Ba~ladığımdanberi işlerim fena 
gitrnıyor. Bu son maçımda lngiliz bok
sörü Tommy Farr'a sayı hesabi)•le mağ 
liıp olmasaydım, iyi olacaktı. Ama kıs
met bu. Bugün Tommy Farr'la tekr.lr 
karşılassam, dayak ıemem gibi geliyor. 

Şimcli film nktörU ..• 
Şimdi tnı:dlterede film çeviriyorum, 

dehşetli bir film oluyor. Ü}'Iındığı zaman 
kaçınnarın, görün. Herhalde hoşunuza 

gidecek. 

Vaşington. 5 {A. A.) - Rem1İ ınsJı' 
fcller Suet ugun'nun be}anntı }ıakkıfl 
pek ketum davranmaktadırlar. Bun# 
beraber beyaz sarayın Tokyodan btı ~ 
susta izahat i temesi mümkündür. 

lyi haber alan mahf eller, bu beyan 
Amerika ile tn~iltcre.."lin arasını açıns: / 
matuf diplomatık bir mancnanın b3~ 
langıcı addeylemcktedirlcr. Panay }l§; 

sesi esnasında Japon halkının Amcril-1' 
ya karşı sempatis.ni gö termek üzere JI' 
ponlann büyü..1< ga}Tc.tler sarfctmi~ ol ' 
duklan da arnca zikredılmc;e:ecıfr. So' 
lendiğine göre bu beyanat ayni zamaoÖ3' 
Tokyonun faahatmı kabul eden Hull 
son notasındaki kapalı t.ehdide ~ 
Japon askeri kumand:ınlığmm Am t ı. 
hlikCtmetinin harekete geçcmiycceğiııe ', 
infiratçı su1hperver grupların Ameriı.a 
nın türlü mü pet hareketine sed ~tı 
lerinc kani bulunduğunu göstennekw<l1~ 
Bununla beraber Suetsugu tarafrnci' 
yapılan beyanatın Panay hfidisesine bl. 
zer bir htıdisc vukuunda Amerikan ef 
kan umumiyesini daha kat'i bir seJ.ci 
hareket ctmeğe hazırladığına ştlphe cdı 
memektedir. 

İngiltere ile •p ""lkı mesai etmek ıhi' 
maline karşı Amerikanın hattı ııar('lct' 
ti drğişmemi5tir. Yac:ington hadi"el~ 
tabi olarak haber teati i \e muvazi }laı· 
ket siyasetinde rlevam edc~e.ktir. & 
Mü~tler, Panar hadisesi esnasıf. 

Ruzvelt tarafından ihdas edilen milli ~~ 
liğin Mla devam etf ~rini ve uzak Ş4". 
siyaseti dola>,siyle Ruzveltin hcmerı ~ • 
kesin itim:ıdmı ka-ı:andığmı beyan e 
mcktedirlcr. 

~~--------~-----------,....-/ 
Sokak lev a arı ·it' 

Emayeden yapılmış olan sokak it" cfo 

lannın hemen yan mm okunamıYt1 
bir hale geldiği gbrulmüştür. ç.octıl\ .. 
tarafından birer nişangah ittihaz ed1 

rek atılan taşlarla parçalanıp bu sı.ıtf-tı' 
okunamıyacak hale gelen sokalc ıe· 
!arının emayeden yapılmayıp A\"{l)r 
da oluduğu gibi saçtan yapılmas1 d;,ı 
nülmektcdir. Bu takdirde beyaz ı 
üzerine kabartma olan isimler sb8 

boyanacah1ır. / 
.~------~------------~-_.., 
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1 Ç©~Yk 
.Hediye 

• azananların 
neşrediyoruz •sırnlerini 
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Cevaplar:ı weren 

P rofesör Sanerk 
Gra:oıo:ı ve Gratometri, 

mllte~assıs1 
l 

-~ı- derecesine gctJrmemek elzemdir. 
-222-

at eden arkadaşa eksik iş yaptığını soy
ledim \e bu en büyük bir kusurunuzdur. 
Dedim. Sizinle ba~ka türlü konuşaca

ğım. Sizin en büyük kusurunuz: bir işin 
bir şeyin lüzum ,ız telerrüatı üzerinde 
icabından fazla dunnamz, 611ek ve ~ik
katinizden bir kısmım bu teferruata sar
fetmenizdir. Şüphe yok: tefemiat ihmal 
edilmemelidir, fakat Jıiçbir ''akit bunlar. 
esas gibi de alınmamalıdır. iz. fazlaca 
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NfarOin E. 1. Z - Orta boylu, i~ 
manlamağa mü ait bir bunye. Sıhhat· 
çe iyi, ı.ıysal. lyiliği se\en. başkalannın 
hakkına ıria~ etten ho5lan.an tbir zat. En 
buyuk kusurunuz: arekeflcriniıi mu-
rakabe \'C yaptığınız •şin etraf mda dik· 
kat ck~kliğidi:-. Bu ek klik bar.:n Yaki 
0

1mnmakta, 'bazan da kendini pek ala 
g'.l termok.tedır. O kadar ld. iz bu hük

mü okur okumaz düşünecek, belki laca
ba böyle miyim diyeceksiniz. Vasıl ol
mak i. tcdığmiz hedefi tayinde zorluk 
{ekmiyorsunuz, · lerinizde, hayatta ı. le • 

dıkleriııiz• biliyorsunuz, fakat \a taları. 

çarel.-_ri e,..,·eıa uyi int hap etmıror. '-e E:>n 

rn da yaptıklannızı kUfi dikkmle kontrol 
et"ni) . unuz. Her hareketinizi. sizde .ku
sur üm an bir tenkıtçi gözü ile ta'hm e
<1,. r eı 'z, harahnızda yeni \'e çok f~,z· 
li, b;r de,·rin bac:ladığrnı gürii~uniiz 

) alnız bu ~:nada i":-i teredcliid \1! 'ehim 

çnrı;ı, !tG. - llukl'rr< m ırkccı, fli - Mııh 
mut Hu)iik lstil ı:ıı oteli, ilS M. lustıı· 
fıı Dcmırii.ırıı. 9!1 l\lımırfcr On:-ırkul 1'ıış 
h 111 , ınınclıı 10 ı Z url l:.H:l"igin Bnhı;ckn 

'"· 
nıımn ( ET\'I ı. h r\ZA .. '\ \. "J..\U 

mı IJ.ıl~ Eılip ·eıırcııııni, ıo:.: Sii· 
lıt'~J;. 31 Hk okııl, lfl.i - Hın-;ın 31 inci o· 
kul, JOI - Ccvclcl 54 iincfı ilk okul, 105 -
\in 11.ı .u üncii okul. JOG - ı·c,·fik Can 
l\O'iııııpıış;ı ::-it•vn soh:tk, 107 - UeJiL; t'skü 
ılıır, lOR A)('I Sclinmc. 109 - Sc,·im 
l'ıi7.t'r (' taka 1 ııwi okul, ı 10 - Hıfrıt 
\Hın kul::ık \ cfu lı e ı, l il lhlscyin 
(.' lı.>:ınıı l!>tantml Bel zıt,112-G. 
C::nJ;-ıl, B.ııl.ırl,,n 1 ı:ı - Sıılc~mnn hı:ınlıu l 
~ ıı ıll ır ınck1cuı, 1J4 - ı:<', > a-ı Kutun Hn)' 
ı iw llM>-.i, 115 C.iıliiın•wr Erknlkıın Sıı· 
ı Jı:ın baın, Bfı A. F. Kutsal Fntlh, iti 

F. Tult'D\ urt l\ıı<:ımp:ı n, 118 - Ocklr 
l'ıncn 24 ıınc-ü ıl o! ı t. USI - l\I. Mfıjıu"ın 
B rn<: f\oramııstnfn]l:ı ı, l20 - Yedııl Pııl 
,.:ı r tıh Kıltnşı. 121 ~lıu:ııffrr F:ıik ll:ı) 
ıf ıı p :ı li.,.Mi, l'.!2 \"rılın 1:rılil Fnllh 

Tepcbaşı. M. 44 - Herhalde kabili
yetleriniz derecesinde muvaffak olamadı
ğınızı siz de diı undünuz, 'e çok defa (ni
çin daha mes'ut değilim) de dediniz ve 
izden daha az la~ıklann daha ıri \<17.i

yette olduklanru da hatırladınız. 
Bunlar niçin böyle?... bebi bac:it: 

eksik i5 yapı~rorsunuz. S' lde i~inı tamam 
yapmak istiycn bir kimsenin titizliği yok. 

Yüz emek sarfedilerck 10 netice alınacak 
bir Ş!\' için 99 emek ısmıfederek ço1c defa 
9 netice almnınz. 1, 2 ,·cya ıf ır nctioe a. 

Jınır. Siz de ibu \'aziyette ınız. lsterseniz 
kt..'Tldınizi 4yice tahlil rorp hi.ıkmimtizu 

'eriniz '\e bana da düşündul terinizi yazı
ruz. Mü ait bir ıamanda sizin1e daha bol 

me "W o1umm. 
- 22.1 -

T>al..'tTkoy C. il. M. 3398546 - • izden 
C\ ,.a \'ercPiın yuJ...arki C.e\"apta, müraca· 

Çır'°ır 123 - • dıkn Kodılı;fö. ı:ı.ı - Os· 
ın:ın ı "cdiın 'Akkıızu. 125 - 11:ı1Cık flc~ik· 
tıı A k:ır<.'ller, 120 - :Fırdt\ s Tnl>sim Sıra 
sch ilcr. 1127 - ~h}d liınunrp:ıs.'I il •si, 
128 - Şukriı l'ııflaı , Hu'41arp:ıs.'I, 120 -
1.cıııt Knclı'küy, 130 - Guıin Akoy, Toıılıa· 
ot', G.31 - Nur el Bc\Oğlu, onbcşıncı okul, 
132 ~5 Kuımı Bnkırküy 1 inci okul 
1:3 - S:wn llnnılıın \nl,nrn. 13t - Snnfrc 
10;, (' küplü rnnh:ıllcsl, 13:> - Küzıt -Gun· 
oğlu T'iincltın ı, J!G - l:ızıcr Evin Alnliirk 
ı·rkı•k ilk okulu, 13i Şcdttl Çoh:ıd r 

ıKuınk:ıpı. 138 - J;nıiıı Ucyruım Pornou 
bnıir, 139 - H:ırnınoi~ Snn~<"r dcrcbo 
rn, Hll - Y. Ogünc l 1cı1uniynl li c i, l41 
'.'l:cnnt Muhtarbc) kü kü Rami, 142 - Atcs 
J rht ~iizcl san:ıtl:ır nkad misi. 143 - • 
llıınerR<' ·oqlu 29 unc.-u u:.. okul, 144 - !ü 
fil kasınıpnşa nıımıını .r,, 145 - lhırslt Sı· 

':ıs kumknpı orın okul, 14 G - Diirdanc 
Sisler, U7 - Sadi \şıkpas:ı. !US - akır 

f<iık flcl o u 15 !inl'i okul, 14 :Zehra 
1 vsal J-aıih <".tır amb:"ı, 1:;0 - Billur F.'dir 
ncJ.: pı. 151 - K'171m Fntih 13 üncü olml, 
:ll2 - MiiulaJ.iın f'•lint<'k nı. 

mutcredditsiniz, bu tereddüdünüz '\"Chim 
dcrece5° i de alabilmektedir. 'inirlcnniı 

km·\'et!M"?d'rilmelidir. Yiyecek meselele -
rinde d. cl..""atli olmalı ınız. Açık !hava, be. 
ilen lıarel:et lari '\ e muntazam bir ha} at .. 
sıze yapacağım tavsiyelerdendir. lyi ka
bili~·etlc-.iniz var. Ça1rşmah.tın da bık· 

maz \'C }'O:ı.ılmazsınız. Böyle oldu~u 

halde aldırınız ıneticelerden memnun ıde
':ril 'niz ve -,1ediklerim1 yerine getirme-

dikçe memnun da olamı1-acaKsınız. Daha 
etraflı diğer bir tahlil i tiyorsanız bu 
·· ylcdikle:im hakl-,,ndaki dü uncelerinizi 
arih olarak bildiriniz. 

-224-

Hedri}'C 26-x1-J7 - Size hangi remiz
le cevab Yerilece&rini rn<>'ktubunuzda yaz. 
maımşsımz. Genç ·niz, orta \eya daha 
farla narin denebilecek bir buny.00e5'i
niz. Her alı madığımz şey karşısında a
deta ba"ka bir insan mu;. Ameli jcJerc 

kabiliyetiniz h·idir. Ya~ nazaran 
durgu ı bir karakteriniz var. Daha hare
ketli ve daha neşe!.i olmak hem elinizdc
'<iir '\ehem de ümkündür. TabiatC'n 

ursal ve i~i kalpli iniz. Yalnız hayattan 
umrlQğunuz zevki alabildiğinizdcn "ip
hdiyim. Ilir de çalrnrken rnzumundan 
fazla iğiliyorsunuz. Böyle devam ederse-
niz amudulıl~arinizde inhimı. muh'.lkkak
trr. Bir de ) a dikkat hassanız baz.ın a. 
r.alıyor \eya zaman zaman ihmalk:ir o
luyorsunuz. 
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h • • • ı tu:ı tLh. ti zail ı•ld ı ,.e l11d. 
dctlt: b ~ rdı. 

\nnah, içinde ooğtik bir a:;abiyet 
hulunan bir sesle rordu: 

Aı nais hafifçe dönmiı~tü, fakat gözlerin 
de iııcilcsen göz ya51 damla,.ını gösterme. 
mek için.) Şüphesiz kabahatliydim. De
ğen;iz ,.e basit bir insan olduğum için si. 
zin yolunuz üzerine koyulmai:'a hakkım 

olmadıvını kendi kendime temin ediyor
dum. Molüs de bunu bana söylüyordu. 
Delki size böylelikle hakaret edi}·ordum. 
Fakat sizi tehlikede bırakmak beni bed. 
baht edC'tdi. 

- Bu dari ')'İ h i t. nıyorum. Bu, 
R ... ı, ın k·•fa-:ıcJır' 

Ra k:ı~ bir h.1mkck, ;·crdC' y~tan Ko
rinpnm fi"ı>rine atıldı ve bütiin hareket. 
lerini akamete u~atarak: 

- E' et. dedi. ta kenclio:i. Dinle rn. 
hıp. Sen Priyak Sl'rıi kardinale ihhar OO<.'· 

cek ve sen malnolacaksın. 
1 • orinyanın ağımdan bir i timdada 

beıızem"k iddıa ında hulunan bir hırıltı 
yükc;eldi. Hac.kas da devam eti: 

- Pek ata! Sen alçak bir haydut gıbi 
a ılacak arı ve rahut da malum höcrcde 
çı.iru~ ccek.;in ... Hatırlarsın ya? Ve §una 
i~ i dikk~t et kı. bir kama darbcsi)Je se~i 
~ebe~tirim. ı ardinale giderek, al~ak haini 
kt·ndi elimle c "lnlaııdırciığımı !;{)rliyc:bi. 
linm. 

J<orinra ı. ı.;or.<:tl üzerind'!ki kiıçü! n
damı:I. n kurtulmak için. ı;iddetli hir J{a\·
rct go terdı. Fakat. me\zuu bahi lm-

manın, hd:11ma battırr:nı hi seti.. Bu. 
n:.ın üzı:-riııc içini çekerek: 

- Teslim oluyonım' dedi. 

- Pek nla' Bı-n de '1na t!'Sekkw <'· 

dirn"um. Ve yalnıı bununla iktıfa rt. 
meyip seni kardinalin nazannda b wute. 

ce1im ... Tabii, el:!er Trank:welın t vkilı11 

de·ı <'lele edılecek ı.ttrları henimle tal,~iın 
dm~k i terscn .. 

- Jlaı .. Demek bunu ı<;tİ\"Oro.:un oy. 
lemı'.' .. , u haldı> kabul f>divonım 1 

- E\"l am'.I, Sen Prira''· b.ilıin mu
,·afakıveti kendi ine mal edrcnkt'r Do -

hım. deha ahibi olrtu !llmuzıı h w• la 
~rı t rİO O h 'fe bir O\ l'n oyn<1m~m1•7, 

'e M J"li!JC' hM" ~P\'i lehimiıP \C'\ ire" k 
kardiı alin {! ı•tine gıwınmiz ı; 1ımdır. n 
lı'or muc.ıın? 

- • 'için? "içfo yolum üzerine koyul 
dunuz? 

-- . ~için mi madam? Bunu ben de bil 
miy·mım Dünpd..1, akademimdcn, :0.Io 
lü ten \'e kalfam l\Iontaryo!dan başka 

hiç kim"cyi sevmiyordum. Hayat bana 
tatlı \'e güler yüzlü göriiniiyordu. Bir gün 
bu pencernnin yukan ı:ıdan, sizi bahr;edc 
~Srrlilm. Sizin hakkınızda hiç bir ma. 
him:ıtın rot,tu, sizin i minizi dahi bil
miyordum. Ve o zaman gördüm kı, o a
na kadar yaşamamıştım, anladım ki. he. 
nüz yaşama ra başlamıştım. fak~t ayni 
1.amanda anldım ki, raşamak için. sizin 
teneffüs ettiğiniz ha\aya ihtiyacım \'ar
dı. Siz beni i lİl''\'ap ettiniz. size ce\'ap 
,·ermem lazım! Hiç bir sey temenni eL 
miyorum, buna inanın. Fakat bana öyle 
~~lı) ordu ki. hen sağken. izi hiç bir teh
like tehdit (' 1 mezdi. Baron do Sen Pri
yak size hakaret etmek küc:tahhğında bu. 
lundu~ gün. elim ... 

~nnai iırpcrdi •re siır.ıtle bac:ını kat. 
dırdı~ 

- Sen Pri,·akın. bur:wa vakın bir 
yerde. • nt p Anuay sokağında karşıma 
çıktığı gün mü~ 

- Kapının onündc macam. Bu ac:il. 
1·'denin kü tahhi{mı siz" h~tırlatmam 

h~ımuza gitme-ti mi, madam? 

Genç kız: 
- r .. ,·am edin! 
Dedi mırıldandı: 
- Drol~k m·du. Ondan h:ıc;J,a hiç 

Vim .. C'1amazdı! 

- O gun "ı men anlamı~tım. bılf'ra. 
r" ;,·icc anladım ki. hayatım .ize aitti. 
~i-,i, tehlikl'..de n1chı'1iunuı dü5ünc i 
kalbimi eziyordu .. Bu bir ıc:tırnp, bir mcr 

Ve Tranka\el cidden guzcl ve tam 
manasıyle yüksek bir tevazula ilave eL 
ti: 

- Madam, bırakın vücudümfi, kal. 
himi. ruhumu düşmanlarınızla sızın 

aranıza dıkerim. Hakikaten tehlikeden 
kurtulduğunuz gün. çekilip giderim .. Si
ze remin ediyorum. 

Bil};ık hır tcsaduf \'e sonsuz bir sa. 
adet eseri olm-ak, samimiyetin t1kdir e. 
dilen sesi karşısındaki her karlın gibi. 
Annai::. de bütün kalbinin tahassü~ ,.e 
h<!} ecan içinde çırpmdıbrını duydu ... Bu. 
na rC\!:'tllen, bu Yakur ve yüksek himaye 
\e J)e§İncn biıtün mükafatı reddeden bu 
sadakat ve muhabbet onun gururuna do
kundu. 

-Mpsyö "dö'' Tranka\el... 
Dire söze başladı. Bu dü.c:ünce belki 

de zarifti. Fakat Tranka\'el taS\ r edile. 
mcz \'ekarlı bir hareketle onun sözünü 
kc-sti: 

- Madam, sonuna kadar şahane o. 
hın ve tcnezzülen hatırla},n ki. adım "a
dcce Trankaveldir o kadar! 

nnais hafifçe sarardı. Sonra hafif bir 
hidd t 'C\naklarını kızarttı. Fakat a}'I1İ 
z:ım.-ı::.fa, ona karşı duycuwu ha1ranlık 

ağır ba,,tı, t:ıtlı bir esle: 
- Mösyö Trankavel, dedi. bir gün, 

bana burada, unutmaclığım ,.c hiç bir 73 

man unutamıyacağım bir eskrim der i 
\crdıniz. 

Ruııun . . 
J)ı• •• el ~ llZt: 111 • tekrar cehennemi ka. 
1 be k ru ıl('rledı. Fakat <t} ni korkunç 

• c:n'I• · · l 

- Anlnmaz olur mu) um. ı,uçuk Ha -
l.a cı"tım! Hatip gı!>i lmn:.ı~uro:qın! ~u 
halde emrt't' $ana itaat ediyonım ı: 'ol 

daki hMı cicr esna ında olduğu gibı, 

ge. e en ~er ın 

r1mct. hir aziz miydi bunu bilmiyorum, 
r:ı:.at bunun. kalbimdeki bu serin kor. 
kun{' olduiTu:ıu hi"5C'tt rn \'e sırf bundan 
kurtulmak içindir ki .i:i koruma.ğa karar 
, ·erdim ... Oh! beni ~onuna kadar dinle
yin, b nden ) uz çcvinneyin.. (Filhakil~a 

Bu 'atırayla ürperen Tranka\cl: 
- Matmazel ... 
Dire kekeledi, fakat gene kız onun sô. 

süniı keserek iH\ve etti: ını te ~par yere yıl,tı. Fakat 
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- Şimdi de bana, bütün hayatım 
müddetince hatırlıyacalnn bir filicenas> 

Irk dersi \-erdiniz .. Buakınl.. Bu defa söy 
lernek sıra31 bende, mösyö. Kılıcmm, ka.. 

nıruzı ve bana teklif ettiiiniz yardımı, e.. 
ğer tehlikede bulunsaydım. maahnemnu.. 

niye kabul ederdim ve o zaman muhak
ka ki bir kraliçeden daha iyi muhafaza 

edildiğime kanaat getirmiş olurdum .. 
Trankavel Qrperdi: 

- Madam! Madam! Size yemin edi
yorum ki. söylediğiniz mOkemmel mnkl-
fata layık bir sadakati iyi takdir ediYor
sunuz_ 

Annais devam etti: 

- Eğer tehdit edilseydim! Fakat kral 
tarafından kardinal rütbesi alan ve her 
zaman daha çok rağbette olduiu anlaşı
lan Liyon başpiskoposunun müdahalesi, 

bu asrı senyörün kardeşi ve kral neıdin.. 
deki te"::bbOsleri, bütün tehlikeleri ben. 
den uzakla~tırdı .• 

Genç kız iki saniye tereddüt etti. BeL 
ki de içinde uzak ve gayrişuuri bir ne
damet uyanıyordu ... 

Birci~nhire kararını merek: 
- Mösvö Trankavel, dedi, dost ola

lım. Bundan evvelki t~adüflerimizi ha. 

tmnr:dan c:ilin ve, benim gibi, ancak bu 
akc;am1'i ıtörü~memizin hatrrac:mı muha
faza edin. 

Tranka'\'el vedarn soğukluğu önün. 
de. bütün \'Ücudü buz kesi!mi§ bir ,·:ri-
yette dehc:et irinde hareketsiz kaJdı. De. 
mek her Ee" bitmişti. Her şey ama? Hiç 

bir ~y. Bir rröl~e. bir hayal, Annaisle 
onun :ırao:m..ıı. s.ı'ıa'11e··ir. ha•·r'1• hal i_ 

kat arac:mdaki ölcülü mesafe 'ıırdı. Şimdi 
ise bir kralın ki7.Me fakir bir ~krim mu.. 

allimini .. \ıra"! hir uçurum me,·cuttu. 
An na is: 

- Eh·c:ia mösyö Trankavel ! 

Dedi ve elini uzattı. Trankavel bu eli 
almadı. 

-
x.xxıııı 

KURTO SOKACININ MUHASARASI 

Kralın km, fakir eskrim mualliminin 
üzerine eğilmek istemediği elini geri çek· 
ti. Kalbi bir defa daha şiddetle çarptı. 
Biraz ev\"elki isyan, gururunu tekrar kam 
çıladı. Genç erkeğe, görüşmenin hitam 

bulduğunu göstermek istiyormuş gibi, 
şimdi artık tamamiyle l:aranhğa gömü 
len bina)'ıı doğru döndü. Dudakları tit. 
reeli. Belki, tamir edilemez bir söz SÖ''li. 
yecekti... Tam bu anda. biraz ötedf> ka.. 
ranhkta bir inilti.. .SOnra hir çığlık du
yuldu. Daha sonra sendcliyen bir gölge 
belirdi... Bir ses inledi: 

-Kaçın! ... 
Annais ileri atıldı. Trankavel kulağı .. 

nı kabartarak doğruldu .. Gölge yere yı. 
kılarak tekrarladı: 

- Kaçın geliyorlar ... 
Annais adamın üzerine eğiterek b:ı .. 

ğrrdı: 

- Stn misin, Lanslo? Kim yaraladı 
seni? Söyle!... 

Bu adam, bir hi1.Jl1°tçi kı"!la hc..Pher 
e\-in ic:lerini gören ihtivar ve sadık 1'ir 
hizmct'<ardı. Boğazındaki korkunç ·a .. 
rartan kanlar akıyordu. Bih'"iik bir rray
ret sarfederek, hırlar gibi mmldandı: 

- Oranalar .. Otuz ki~iden fazla .. Ka. 
çrn ... Sen Priyak ... 

Fa.,.ta sö\·lemedi, son bir defa hrrh•-tı 
\"e ebediyen h:ıreketc:iz kaldı. Anrn!Hn 

göz'eri"lden \'a'ucı bir gô7. yaşı dam.lac:ı 
5rzdı. 'Ru 5artık ihtivan cidci,.n se\';,.,. .. -

du. Bu ölüm onu merham~ içinde alt 
~ etti. Sonruz bir tathhl\ harek,.t•··'e. 
~i otl~mı 07.erine uzattı '" sonra 
do~rulara'c kolalrmı ~~c:ünde kavu .. t·•r
du .. Uza1<tın ~iddetti ra .. beler duyuldu. 

ı 
Franka~ı sak1n bir 9e51e: 

-Ka.,1', kırr·n .. ıar. dedi. 
Anna;c; de, düşüncesinden uyanarak 

mırıldandı: 

• 
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~---------------,~--~-----------------------------------Sen Priyak! ... Olümü tercih ede-
• 1 
rım .... 

- Görüyorsunuz ki. sizin için ölme
ğe ~=na hakkım var!.. • 

Kapıda yeni darbeler duyuldu. Tran
kavel kılıcını çekti. Gözlerinde kıvılcım 
lar parladı. Ürpererek Annaisin üzeri_ 
ne eğildi Ye şöyle dedi: 

- Size ait olan bu kılıcı, bu hayatı, 
bu kanı almak i·tiyor musunuz? 

-Alıyorum! 
Annais. bulund ılru vazi ·ptin dehre

ti"-t~n ziya-le, c:övle-t:>;i hu bir tek kelime 
nin tec;iri altında ürperdi. 

Trankavel düc;tince, kuvvet ve nthun 
fe •'·ılh-er bir mikyac; aldı~ı rü alarda 
ba~mMılYt ?.a'1n"-t;ı .. ., bir sesle haykırdı: 

- Şu halde, ileri! 

Sen Priyakla adamları Kurto sokağı
r ~ "'elmic:lerdi. Bir an içinde. bütün te.rtL 
~ • alındı. Korinyanm bıraktığı haydut 
lrı sayesinde. Sen Pri ·ak. hiç kimsenin 
c 1nya çıkmadığım ör,..enrli. Kaomın Ö

T \e on kişi yerle!;tirildi. Her pencere
r: · altrnda ic:e. üçer kic;ili': gruplar vardı. 
J' ·.;~in çıkark"" açık bıra1<mış oldt•ğu 
l,;·~m~ ka9ıva de~~ yürüdü. Yanında, en 
ku•;etli ve cesur sekiz adamı vardı! 

Trankaveli ele geçireceklerdi!.. 
Bu esnada. Lanslo, Annaisin Anie

d""' ~etirmiş olduğu bu ihtivar ve c:adık 
h'...,.,etkar. elinde bir idare kandili bu. 
lun-luğu halde mutat devriyes;ni yaprvor 
ve binanın en .1.ayıf noktası olan bu kü. 
çiik kapıya yakta!;ıyordu .• 

. . . . 
Raskas, Trankavelle Annaisi yalnız 

oa ırı.1 ele geçirmek ''e hu suretle Rişli. 
yöııün v~ bol mükafattan yalnız 
haşrna isti fa de etmek için, neler yarmak 
km ettil!tni dii~ündüğü yerde bırakmış
bir az da, onlan kurtarıp kurtaramr
tık. Fakat Raskas bunları düşünürken, 
yaC'l~TTlI da dtlcıünüvordu. 

Her ne olurs..ı. olsun. bu düctince bir 
hayli uzun sürdü. Raskas faaliyete geç-

meğe karar verdiği zaman, hava iyice ka
rarmıştı. llk düşüncesi, Korinyanın izi 
ni bulmak oldu. Bu, onun için bir çocuk 
oyunca~ıydı. Hemen, yan açık duran kfı.. 
çük kapıya yürüdü. Kapının kilidini tet· 
kik etti ve mmldandı: 

- Sefil rahibin buradan geçtiği beS
belli. Sürmeleri tekip kapıyı yavacça 
kapamış. Sonra da kardinalin yanına 

koşmuc:tur. Herhalde kendi kendini bir 
hayli da methetmiştir, abdal!... Buradan 
çıktr~ma ıtöre, gene buradan içeriye ~ ... 
reccği muhakkaktır. Binaenaleyh, kendi' 
sini burada beklemem lazım. 

Böy1ec-e düsilnen Raskas, yan taraf· 
taki büvük bir ağacın arkasına saklandı. 
Bir müdrl~t sonra, bu nevi şevlere a]ıcık 
olan kulakları. uzaktan, kendisi için bi1-
yük bir rnanavi ifade ed'!n gürültüler dtı1 
du Ye saklandığı yerde doğrularak söyle!J 
di. 

- Adamları verleştiriyorlar.. .şimdi 
gelecekler .. Eh! Hele gelinsler de, sonra-
smı görürüz!... A!.. Bu da ne? ..• 

Bahçede, hafif bir ışık ağır a!nr ilet"' 
liyordu. Birdenbire bu ıc;ık süratle ile!' 
ledi: lhtiynr Lanslo da bu gürültüleri 

duym•tc:tu! Bir anda kapıya yaklastı. 
Soka1<ta Korinyan bac:ta ilerliyordtl· 

Kaoryı diziyle itti, açamadı: ayni zaınaıt 
da, kapının arkasında bir soluma durdtJ· 

- Bizi bırakmak istemiyen birisi 

\'Clr! 

Diye bağtrdı \'e daha büvük bir el~ 
detle kapıyı itti. Kapt açıldı. Sen prı· 
yalc, elindeki kamayı, önünde eğilmiş °" 
h'l Korim·anın omuzlan üzerinden uza-' 
tarak. sert bir darbe indirdi. Avni ~ .. 
manda boğuk bir çığlık \'e sendeliyerı"' 
yak c;es!eri duyuldu. 

füıhio bahçeye dalarak: 
- Zaferi... lleril 
Di~e ha~ırdı ve arkasına dönürıct 

hayretle!' içinde kaldı. Ne Sen Priyak• 
tıe rle adamları, kendicini takip cdivorfsf 
dı. Kapı şiddetle kapanmıştı. KorinyaP 
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HABER - ~lCeam poetur 15 6 lKt'·cı ,,,..,__ •' I(A: ;ı_; • • - 1938 

:MI *I\ ·I ==:-l=n=h=is=ar=l=ar~u=m=um 
ı E'~6 ~ so-11-937 gününde yapllan memur imtihanında mu-

11 1 
naf,ak o~anların adları a,Ağıda yazıhdır. 

müdürlüğünden Kütahya vilayetinden: 
Açık eksiltmeye konulan iş: 
1 - Kütahya· istasyon bulvarının temdidi ve parke tefrişidir. 
2 - Bedcli keşfi: 9046 lira 4 kuru~tur. 

Smı. .. ·o. Adı. Soyadı 44 Semahat Sayın 
1 N 1 Zekai oğlu Tevfik Sıra No. Adı. Soyadı 

E M A L A R : 2 Cemal I .. m 46 Cihan 7..öngür 

3 - lhale günü 7-1-1938 cuma günü saat 15 dedir. 
4 - Buna mütedair olan evrak: 
A - Eksiltme şartnamesi. 

ıc 

8 E y 
0 

C L U 3 '.:':eyire Gürsan 48 Sabahat Bilgiseven 
ı 4 Saim Tuncay 49 Nuri Taşçı 

.Krcuızcr Sonat • D • 6 Selim oğlu Mahmut 53 Ihsan Gilzey 
cnız knlırnmıınları 

' Çıplnk nıclck 7 Cemal Tanmcıoğlu 54 Nigar Sarıgöl 
1 :ıurıııobıl rnnccrnlar kr:ı· 8 Faik Bcrçman 56 Ethem Mahçi 

1 ve Seuır Borjlyn (tOrk 9 Cemaleddin Erdoğ 59 Bedriye Gen~~ 

1 
tc) 10 Nevzat Ansay 61 Suzan 
~ulı timnl dn\"ası 11 Mite'-"'- et Akscl 68 Muzaffer Uzel 
Trolka JJ 

16 Krtzım Alkan 70 Omer LQtfi Ovün ı llılılıı ııırmf lir • 
İki cnnlı ndıım, bir 17 Mukerrem Baban 73 Şerafet Alyot 
ş > ınn ccıcsi 21 ı "ejat Zühtü '75 Kemal Arpa 

' H:ımon:ı 22 7..eki l:lufcr 76 Sıtkr Dincer 
Ki\ ırt ık sar;lıır 'e 25 Kadri Güveli 'i7 Sabiha Yeşilaydm 
J\c Ik el 

ı lshn~iz ndnm ,e 26 Hayri Dcricioğlu 82 Sabahnt 

1 
Sc'R•nin sc 1 2i emiha 83 .. ~imet 
MorJn ıı 28 Jbrahim DoYranlarh 84 Tarika c ::ı \"C J\Oçük prcn 6 
ses 29 Talat Gül 85 CeUHcttin Gülgör 

1 l\rotıçc Kriı;llıı -ve Hu- 31 Mesrure Süer 86 Ihsan Arsoy 
t ~lut h::ı~ chıllnn 32 Jale Ziyad,.rlc 87 Halit Tarançı 

onıholar yayarken ve 34 Ceıaı Oza}drn 91 Enver Alğaner 
1 s l' :e~ ~os~ı~ 35 recati Ozaydm 95 AUleddin Giineri 

• 1 36 Kemal Tac::ı;ıkar 98 Mehmet Hüse)in 
• ıildirıııcml tir. 

\t 37 0Nnan l\kgün 99 Kemal Onen 
cşl"ıı.-cI;i 'c J\ı:ınunsuz Sehır 38 Mu:ımmer Erkul 102 Abdullah Adil Aydoğdu 

1 !~•zıı lzdivrıı: 'C Knro 39 M. Kemal - 36 -
uev 

: n lclirmemlşlir 
~ocnının işi çok 'c 

ı \ olııa mnhküınl:ın 
1( A hılıJırrncıııfşlir. 

o 1 koy 
' Pro , p gramını bl'dlrmemloUr 

O S k rogramını blldlnnem~tır 
• ÜDAR 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 

komisyonundan : ve eksiltme 
Eksiltmeye konulan i5: Heybeliada Yer em sanatoryomunun sıhhi tesisatı. 
Ke~ik bedeli: 5185 lira 80 kuruş. 
Muvakkat garanti: 389 liradır . 

\ 

B - Fenni ve hususi §3rtname. 
C - Keşifnarne ve proje. 
Ç - Tahlili Iiat cetveli. 
D - Mukavele projesi. 

olup bu evrakı arzu edenler daimi encilmen kaleminde \'e \'ilfiyet nafıa müdürlüğün. 
de her gün görebildikleri gibi nafia müdürlüğilnden de istiyebilirler. 

5 - Muvakkat teminat: 679 liradır. 
6 - lhale: Kütahya vilayeti Hususi Muhasebe binasındaki dairci mahsusasında 

veya vilayet makamında toplanacak daimi encilmen huzunında yapılacaktır. 
7 - Isteklilerin bu işi yapabilecek ehli yet ve li:fakatte olduklarını miıbeyyin ve

sikalarını ihale gününden Hiakal 8 gün evvel Nafia müdürl~rüne ibraz ve kaydet
tirmeleri mecburidir. İsteklilerin mezlcQr gün ve saatte vilayet daimi encümenine mü 
racaatlan ilan olunur. (8565) 

inhisarlar u . .. M üdürl ügOÖc;len:; .. 
1 - 246 adet torba muşamba Malatya Başmüdürlüğünde "Ahırkapı · depo::.un

da nümuncsi vardır.,, 
2 - Hurda inşaat malzemesi Toptaşı Ba:knncvinde. 
Cinsi yulmrda yazılı eşya 14-1-938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 10 da 'pa· 

zarlıkla satılacaktır. lstcklilerin mal ve nümuneyi mahallinde görebilecekleri ve pa
zarlık için de muayyen gün ve saatte yüzde 15 teminat paralariyle birlikte Kabataş 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki satı~ Komisyonuna gelmeleri illln olunur. 

(8630) 

Kütahya vilayetinden: 
Açık eksiltmeye konulan iş: Kütahya· Gcciz Yolunun 55X756 na kilometresin· 

deki 218 açıklığında beton anne tahliyeli, ayak?ap kfugir koprüdür. 
1 - Bedeli keşfi (6479) lira (69). kunı~tur. 
2 - Buna mütedair evrak. 
A - Ek~iltine şartnamesi. 

• 

• tııhko-ı . 
11. E "' •lr Jrnlcsı 'e 
•qtıı b Af< Re rnııncH:ılıırı 

Heybcliada 't..rem anatoryomunda yaptırılacak olan sıhhi tc is.ıt açık eksiltmeye 
l.onulniu tur. 

B - Fı!nni ve hususi şartname. 
C - Mukm ele projesi. 

Ç - Tahlili fiat cetveli. 
°''>ı 1 R K O y 

• I ı Uon )' • nııııı g li) or 
4 ]' 

tı·ı· R O L A R • 
~-~A~ı • 

Sa;ı lJltAM KJSMl 
ı.· t 20,30 da 
l:..I{}~ 

ru "~K VE HA y ALETLE
. l>ı'-'cs 4 

\· J perde 16 tablo 
aıan· 11 1 _ • 

ç~ i 1 · · ·&..1:normand. Türk· 
' ·Galib A OPı~H"" rcan. 

r .. T lCJSMJ 
}{() S 1Tttıı", I<IH \LIK 
· tn~ı. 3 p .. rd '' A are l3" c. ~ azan n-

F'crid ıratcau, Türkçc'ii M. 
Un. 

l<"h ~ • 
"<1':.l'( •,. .y. 

•
1 ·RP1 , 
ıı - ~A[)] TF..K 
\'ııco u ..,, 
·lZartc i al ~.amı, Kadı
·~ ~uren :ı inemasm
' Hc1at liamr. Yeni \od 

\ıJ 3 I· • perde. Yazan: Ce-
•<ıl Muc:ahipzadc. 

v. • 
ı: Pcmh . 

. illa 1 • sıncmada bu gece 
~)>l)Ciı!ıbuı~ tiyatro, hem , arycte. 

: ~. l'ıl \e tı~~ ~c arkada)arı. Hcnni
~ itt'adi 15 ~zer \arye-tcsi. Halk ge-
t 2()2{)' taıeı alcbc)e 10, umum kol· 

· locaıarlei e l 5, balkon 30, t:ıle. 
00, talebeye 80. 

1 - Ek iltmc 12-1·938 c;arşamba günü saat 15 de Cağalo~lunda sıhhat ve içtimai 
mua\ enet mudurlüğü bina ında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

D - Proje ve keşifnamesi. 
olup istekliler bu evrakı her gün daimt encümen kaleminde ,.e nafıa müdürlüğünde 
görebilecekleri gibi nafia mildürlüğünden de istiyebilirler. 2 - Mul,a,elc, ek ıltmc ba~,ndırlık i~leri genel husu i \e fenni şartnameleri, 

proje. k~if hulfı.:.aı;iyle buna müteferri di•er evrak hergtln komisyonda görülebilir. 3 - Mm·akkat teminat (486) liradır. 
4 - Bu in~ta talip olanların bu işe ehliyet \'e liyakati olduğunu mübe~'Yin 

vesikalarını lfiakal ihale tarihinden 8 gün e~el nafia dairesine ibraz ve kaydet
tirmeye mecburdurlar. 

3 - İstekliler cari seneye ait ticaret oda I vesikalariyle 2490 sayılı kanunla yazı
lı belgeler \C bu i,. benzer 3000 liralık iş >"aptıklarına dair nafia müdürlüğünden 
almr~ oldukları müteahhitlik vesika .. iyle bu i;;e yeter mu\'<lkkat garanti makbuz ve.. 
}'a banka mektuplarıyla birlikte belli gün \'e saatte komisyona gelmeleri. (8642) 5 - lhale: Kütahya vfüiyetinde Muhasebei hususi)>e binasındaki dairei mahsu • 

smda \·eya vilayet makamında toplanacak daimt encümen huzurunda yapılacaktır. 
6 - İhale günü: 7-1-1938 Cuma günü saat 15 tedir. 

/ 

lstanbu Levazım amirliği 
alma mn lrnmisyonundan 

Ordu ihtiyacı için azami alınacak olan 
300 bü)"iik 'e 300 küçük bal.ır kazan, 
3000 bakır karavana 2000 kapaklı bakır 
bakr:ıç 1000 bakır saplı 1000 baHır süz
geç 1000 bakır ke\gir 1000 bakır yağ ta
va<:ı 13-1-938 perşembe günü saat 15 te 
Tophanede 1 tanbul lc,azım amirliği sa
tmalma komi yonunda kapalı zarfla ek. 
iltmesi ) apılacaktır. Tahmin bedeli 

55150 lira, ilk teminatı l057 buçuk li
radır. Şartn:ıme i 281 kuruş mukabilin· 
dl! alınır. Ve niimuneJcri komisyonda gö
rülrbilir. l te.'<1 f rin kanuni belgeleriyle 
teklif m~ktuplanm ihale saatinden bir 
saat eweline kadnr komiı:;yona 'ermele-
ri. (344) (8:i6i) 

Istanbul Le' a:.:ım amirlığine baJh mü
cssesat için 27000 kilo yufka 7-1-938 
Cuma "Ünü saat 15 de Tophanede Satı
nalma komi ~onunda açık ek iltmesi ya 
pılacaktır. Tahmin bedeli 4590 lira. ilk 
teminatı 344 lira 25 kuruştur. Şartna· 
m i komi yonda görülebilir. lsteklile
rin kanuni belgelerıle b2lli saatte komis· 
yona gelmeleri. (337) (8511) 

Topçu \e Naklı}c Okulu için lGl adet 
ders masası 7 - 1 • 938 Cuma günü saat 
14.30 da Tophanede Le\'azım A. Satmal· 
ma Komisyonunda pazarlıkla eksiltmeye 
konulmuı:;tur. Tahmin bedeli 1449 lira 
ilk teminatı 108 lim 65 kuruştur. Şart
namesi Komi<·~yonda 'e nümunesi Okul
da görülebilir. I teklilerin belli saatte 
Komisyona gclmelcn. (363) (21) 

lstanbul Komutanlığı 
Satin·a!ma Komisyonu ilanlara 

Selimiy kr:Ja ının çatısının tamiri i· 
halesi kapalı zarfla 2G ikincikfınun 938 
Çarşamba günü saat lG da yapılacaktır. 

i\Iuhammen keşif bedeli 25110 liradır. 

llk teminatı 1884 liradır. Şartnamesi her 

gün öğleden e\'\el komi::.yonda görülebi

lir. lsteklilcrinin ilk teminat m:ikbuz ve 

ya mektuplan ile ve 2490 sayılı kanu

nun 2 'e 3 ncü maddelerinde yazılı ve-

lstcklilerin o günU mezkur saatte Daimi encümene müraca:ıtlan il~n olunur. 
(8564) 

Den iz · · Levazım ~atı !],~~~Jl··::: .. 
· " Komisyo·nu ilanıa1;l: ·.·.· ..... ~t .. 

Tahmin edilen Muvakkat teminatı 
mıktar ve Bedeli 

Cinsi Kilosu Kuruş Lira 

Süt 20,000 10) 262 so 

sikalardan maada nafia vekfileti fen mü

dürlüklerinden :ılacaklan ehliyet vesika· 

lan ile beraber ihale günü ihale saatin. 

den en az bir aat c\·velinc kadar teklif 

mektuplarım Fındıklıda komutanlık sa
tınnlma komisyonuna vermeleri. (31) 

Yoğurt 10,000 ıs J 
ı - Yukanda cins ve mıktarlariyle bir kilosuna tahmin edilen bedeli vt 

muvakkat teminatı yazılı olar. iki kalem yiyecek, 7- lkin1.:ikanun~ 1938 tarihine 
rastlayan Cuma günü saat 14 de açık eksiltme usuliylc alınmak üzere mUnaka· 

saya konulmuştur. 
2 - Şartnamesi, Komisyondan hcrgün parasız olarak alınabilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte v~ belli gün 

ve saatte Kasımpaşada bulunan Komisyona müracnatlarr. (8504) 

Ttlrklye Cumlıuril1el Merkez Bankası 
31/ 1211937 vaziyeti 

t\KTiF 
~· 

AJtuı ııa.tt kDopul hl62-l5l:J i 2':'.G03.87R.44 
8aAluaoL. • • • 8.016.0:>4.-
Uf&lllıll.. • • • 1.2l:l.07D.27 

IJalalldekJ lladlrt. ı 

l'Urk llr&ll; 
Uarttı&ekJ ........ ..., .. , 

Al uıı uıı klloera& o • :ı oo:ı 
Al tma talı YiU katıll eerbut 

d6Ylster. 
01aer dlMz.ıer " bOrçlu 

kllrtng tıaklyelert • • • • 

Bar.ine tabvWerl: 

Ocruhte edllet> eYT&1u oakU~ 

karşılığı. 

2.~04:.202.1>3 

U.118.720.56 

16.108.08 

2S.6.>7.720.7o 

J58.7<J8.i>6..'J.-

Lira 

!J(l.865.611 .71 

~.GU1.202.o3 

32.702.:;67 .OD 

3e~ •••• 

lb Uyat ııkccsi: 
• • 

Ad1 ve fevk&l!'ıde. • ı • a 
Hus~. • ı • • 

redavWdeld BanknoUar: 
Deruhte edilen eırrakı ııakUye 
Kanunun 6 "c 8 tnd aıadd~ 
ıerlne tenlkan baztııe taratın. 
dan vakJ teci.is&t. 
Oenıbte ec!llen eTI'&lD ııakU,. 
baklyesı, • • 
l{arvıııgı tamameıı aıtm oıuu 

U!lveten ted&vWe \"azedllen 

Reeskont mukabW llAYeleD tect Kanunun 6 ve f. lnd mad. 
delerine tevttkan Hazine ta ... 
tından vaki tedlyaL 

Senedat cG&dann 

yazed. 
_ı_4_._o_•:._>._0_0_2_.-_, 144.676.501.- TUrll Llraaı M~·ctaab 

Rulne bOnoıan. • • • 
Ncart ıeneuer • • • • • 
E8ham ve l'uh\1Jlt cüzdanı: 

Uövlz faahbUdatı: 

Altma tahvW kabil d6Tlzler 1 
51.lS40.780.06 ut.fH0.780.(lf 1 Diğer dlMzler Ye alacakll p 

Kllrlnp: bılklyelerl • o • • • 
1 Deruhte edilen evrakı nak. I' 

Mllll&eW ı ı e t ı 
• lUyenın karşılığı eaharıı " 

~ tahvtl~ı ıtıtıart kıymeue 

•tııım \Oe tılhYllAt 

A YM1 !llar: 

'· '"' Ozerlııt 
fah\"I 'ır ılzertne 

B~M"dılrtıu 

Hnlıtelll 

39.093.116.02 

t>.2;)8.858.22 44.351.974.2: 

n 68.r>fft.07 

!' 8.8;;0.S.'U.24 
8.028.302.S 

4.500.000.
ı o. t 58.337 .60:1 

3,12.408.458.ıij 

2.10:;.ı 72.40 
!l.516.007.70 

158.7 48.C'.63.-

14.072.062.-

144.67G.r.::oı .-

ıo.000.000.-

-....m __ _ 

Ur 

ıs.ooo.-ooıı.-

6.621.lb0.10 

ıs.000.000.- ı 76.676.rıoı .
ı 7 .703.280.28 

1.700.23 

2'1.404.223.7!? 24.4GG.024.Ua 

ı 01 .8:>1.462.80 

842.408.458.13 
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Uykusuz gecen gece 
, -

·ı Ne beyhude y.:!re ,;rab çekiyor. Bir tek ka.~e NEVROZIN bu 
mUJ edilmez nğrıyı dindinneğe kafi idi. -------

tnham-

* NEVROZlN: En şiddetli baş ve 

_diş ağnlarmı keser. 

-tr 1'TEVROZL~: Soğuk algınlığın-

dan mUtevcllid • bütün agrı. sızı. \'C 

sancıları gcçirir. 

* NEVROZl.N: Gripc, ba.s nezlesine 
ve diğer nezlclcrc karşı çok müessir
dir. 
~ NEVROZIN: Bel, sinir, romatiz
ma ağnlarmd: hqrar.:-tlc tavsiye e
dilm kU>dir. 

Mieley; bozmaz, Kalbı ve böbrekleri 
yormaz 

icabında günde 3 k&§C alma.bilir . 

• ! ............................ . 

• 

E A 

Grip, Nezle, Soğuk algın J ı '< l~rt, 

Baş, D i ş ve Ada 1 e ağr ılaranı 

Geçu ir . 

TakOHtOeırDnden Salkononaz aıer 
ye rı den N IEOKALMDNA 1 
ı stevı nız . -

Yük sek MUhendfs mektebi arttırma va 
elislltme komisyonundan 

Eksiltımre konan l\lıktarı Tahmin Pey akçesi 
mevaddın cinsı fiatı 

Beyaz pe}>nir 1200 K 48.00 108 Li. 
Kaşar peyniri 1200 I<. 72.00 

Ek iltrne 
tarihi gün ve saat 
12-1-938 Çarşamba 14 

Mektebin 937 mali senesi i\Iayı::ı 938 nihayetine kadar ihtiyacı olan rukarda 
cins. miktan , muhammen bedeli \e ilk teminatı yazılı erzak açık eksiltmeye konul· 
:;mştur. Ek!;iltme hizasında gösterilen gün.tarih ,.e saatte yapılacaktır. Şartnameleri
ni ~önnek istiyenlerin hergün \ "C rkc:iltmeyc gireceklerin belli gün \'C şaatte Gü
mu~)ıındaki mektep bina ı dahilinde toplanan komi ron..ı muracaatları ilan olu 
nur. (8509} 

RABER - ~'8m 1)0m11 

• Havalar soğudu 

ediniz 
Ufak b1r kırıklık hisseder etmez 

derhal bir kaşe 

Nezle - Grip - Diş - Baş 
Romatizma ve bütün a§rıları 

derhal geçirir 

Eczanelerden 1 lik ve 12 lik arn~I' 
IAJlarını ısrarla arayınız. Takııt•' 
rinden sakınınız. ~ 

• !Y ' 

Sınai müesseselere 
Mu:ımr-le, ham ve mamul madde dd'crl('rİ ~i. :10, 100, '.!'~.' 

apraklı 7;), L)'I, JJJ ()ll:) kuru7G kadar. İii k.ı_:rıt ve tc.niz b.ı)~ 
Aylı\ muamele beyannail1esi ıo:ı tanesi ~ i 1 !.uru~ 

11 cclvcllcri (nP:.ıfiycti ol~nlar için) 5 ta~ım (\J() kuru:ı 

S l /. 
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