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Dspanya haıırbDnd!e soın vaziyet 

· ·Teruelde Asiler 
Kumandanlarile birlikte 
Teslir11 oldular 

Sıkışan Asilere ltalyan 
müfre~e!eri yardıma koştu 

l? lıa~clon, 8 (A.A.) - Teruel'dcki 
t ~ıt garnizonu kuriıaıtdanı . Rey' 
~~ kişiyle hlikumet kıivvetlerine 

ltısı olmuştur . . . . . 

ı>' Yaoıar da muharebe\•\, · 
eırJiler v 

lf'ra k' . 
~ .. n ııtlerle cumh~riyetçiler ara11ın-
haa~ laat ıüren müzakerelerden sonra 
de ~ 0Ian anlapna neticesinde Terucl
lib alan ~adın, çocuk ve ihtiyarlar tah-
ıt td'ıl . . 
~ rnııtır. . · 

teıcı~· a~eliye Kızılhaç heyeti reisinin 
~~·Üzerine yapılmıştır . . 

bir ıı:ırtJen evvela gtdaszzliktan bitICin 
1lıtf de bulunan beş yüz kadln çıkanl
~ırı tır. Muharebe yalnız tahliye yap.lan 
~ ta~ada durmuştur. Tahliye edilenle· 
l' lrliktarı iki bini ecçmcktedir. 
trueı, nıuharebesinin batlangıc'm • 

~ ,.... Oevamı J2 lncld'e • 

Menemende 4.000 
dönüm" mezru arazi 
11 

SUiar alhnda 

Ecnebi 
kaynaktan 

Para. 
a ~, nnruslu bir aile evlle sellere karısb 
aı·ırçay ve Kınık · ovalarını su · · 
" bastı, iki köprü yıklldı Gazetenin adı 

alan 
ttlnı~tıbut iki gUndenberl kara kış dır. Hararaet sıfırdan aşağıya düş- söy: en sr n 1 
t\~n tlnı Yaşıyor. Dün sıfıra kadar mUştUr. Karın metremurabbaına aon 
~il.dar ~lCaklıkla birlikte akşama Yirmi dört saat zarfında bıraktığı Ahmet Emin ağzın-
l'eı fırt ar aerpelemlşU . . Gece kara- eu miktarı 200 gramdır. Karın de-
huvuk ~nabı ~ıkmtş, saba.ha kadar vam etmesi kuvvetle muhtemeldir. dakl bak layı çıkarıp, 

Sab lr .. Jratle esmiştir. Yeşllköy meteorol9Jl enstftU.sUn- · 
)a~:leytn dokuzda sürekli kar den aldığfiıuz mal6mata. göre. bu- bildiği varsa, a~ıkça 

~ı· n" blaş.,laml1eştı~re~~z!hra:~~ne:::rgilcn tiaeva. mp,;;:h~!e~ı::dı~2he:~c~~n~·- ~a::~J;.:~.~;.~1.8:: 
r yor ve matbuat kanununun aceJe 

t~ a r ruza g ,· r ,· ş ece k 1 er ~:~~'== ;!~ıe~::. ın:~~t;.~u b~~ Q lunduğunu mennuhabs ediyor. 

Japon· ordusu dağınık 
Olduğundan b·u manevra 

münasip gürüldü· 

_.. Devamı 12 fnl'fde 

Ve~<·ll er Heyet~ 
Mareşal Fevzi 

Çak·mağın l~tfraklle 

Toplandı 
Ankara, 1 (A.A.} - Heyeti vekile 

bugün Başvekil Celal Bayarm rcısli

ğinde toplanarak muhtelif i~ler üze. 
rinde görüşmeler ve bu iı:ılere ait ka
rarlar vermiştir. 

Heyeti vekile toplantısında Mare. 
şal Fevzi Çakmak da hazır bulunmuş
tur. 

ve·a • Güne~ mnsabakMSt 
mUstesna 

·Yarınki ş:ıd 

Türkçe konuşma iç~n 

Yahudileri 
Madem ki kendileri istiyorlar 

Zorlayalım ! 
Manisa saylavı Sabri Top.rak Habam
hanenln, gazetemizde çıkan,_ fikirlerine 

· cevap veriyor 

'~Yahudiliğin önünde zaaf 
gösteimemeliyiz, tam 
hal zamanındayız .. ,, ... 

Manisa meb·uau Sabri Topralm, ha 
riçten memleketimize gelet.:ek yahudi 
Ier hakkında BüyUk Mill:t Meclifine 
vcrditi kanım teklifi Uzerlnc bir arkada 
§lıntZ • Hahamhaneyc gitnftj, . oraqau 
verilen adres' ilzeriı;ıc Haqalt}l\ancnin 
bir m~~··m ile ğa~imJi1, .bu ı4nun 
teklifi üzerinde 'o za~ın 'ı~yle.d:ği. sözl.eri 

da Türkçe lronuşulması huıuıundaki 
•rzuların yerinde ve haklı bulunduğuna 
iprct etrni1. böyle bir vaziyetin yaratıl 
ması : için hükumetin mudahatcaine ihti 
yaÇ bulunduğunu söYlcmişti. · · 

S!bri Toprak· bu .. Sahibi acllhiy~t,, 

ga~et~mbde y~zmııtı_. . • 

zata ccnp olmak Uzere 1unıan:yazmıf, 

4'anun ·tckt:fini tetkili etmekte olan mec 
!iı hariciye encümenine göndermiştir. 

Sa!tlfü aallh~yet zat, .Y.ahudiler arasın _.. Devamı 12 incide 

Italya ·yeni harp 
g.eıililer.i _yapıyor 
Bu meyanda 95 bin tonluk iki zırhlı, 12 

kru.vpzlr ve 1'9Ublm miktarda denlzaltı var 

Bu·vaziy·eıte lngiltere uzak şark
tan Akdenize gemi getirecek 

Bir lta?ya torpitosu .., 
_.. Yazısı 4 llnctıde 

ı-···-··-·· --·-·-··._.._...._... __ ....... ._..__._. ...... -.... -......... _ ...................... _ .. . 

1 ·CASUS 
1 123 x 18 

Umumi Harpte Alman işgali altında bulunan Bc1-
çlkı.ı1a İngiliz casuslarınm faaliyetine alt fevkalade 
h~yccanh bir eserdir. Şimdiye kadar neşrolunan casuR 
rf'-:nanlarımn ve hatıralarının en gllzcUdtr.KARA ŞEY
·rAN bazı ,·akalardnn istifaclc edilerek yazılmış hayali 
bir roman değil, meŞhur bir tnglllz casusunun başın
dan geçen mnccrn1ardır. (U!3X18). arlına KARA ŞF.Y. 
1'AN denHon mukabil casnR toı;:kiJAtmın reisllo olan 

· ~p.rpışmalnrmı bizzat kenclisl n"llnhyor. 

Sa~ı günü başhyoruz 

• 31 maıırt vakason<dla 
Osmanoa <dlonaınmaso 

Yakın tarihimize ait ve bir cok 
vesıkalara istinad eden bir eser 

- PeJ< Yakında -

• 

1 

maçları 
Te:ıır \PdilJI 

~ı:;. ', 11 hııı·~o~ı ıııtmH il.Jann:rtu · 1 (;° '! 3 V ~ R C U G O 
dn~~rm yapılacak olnn bUtUn şilt 1 A.r!uıaaşım!z Nurullah Ataç tarafından <'llllmlze 
maçları havanın mulınlefetf dolayı- I 1 tcnllen llal~k ın bn nefis hikAycsJnl 11 lncl sayfa· ı ıııne tehir edllmtştir. Ya,lnız yarın 11 mızda okuyunuz. ·-
Taksim stadında Vç!a - Gilneı, tik ............. "'""' _...... .,.. ·--
maçı saat 14 de yapılacaktır: · ~ Yauaı 12 tncldı 
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~ cı cı ata dait ..... -
1iirkiqede 

1ürkçe 
konuşuLur 

~ E:HU·lK•~'.ri.\llZDE tUrkçe ko
tum nıışulma.-.mı istiyoruz. Bu ar
doğ uz tıe talan millete karşı kinden 
l'et~Yor, ne de fildn eme karşı nef
lc.tyc·"· l<'akat mademki burası Tür
llı 1 dlr,burada tUrkçc konuşulması
lıı temek hakkımızdır.lngtltere'de 
11 glllıcc, Porteklz'do portckfzce ko-

111>'1tlrl ır..... l(ett u,.. .. gibi. Bittabi her m.-mle-
su 1 e tnrihl n e eri olan birtak1m ho-
1lllz~·eııcr \'ftrdır: bizim memlekctt
\'at 0 de nna cllllcrl türkç-e olmıran 
1111:nrlnştar \'ar. Onlara dillerini u
lerı ını1nlnr, yalnız turkçe öjtrenlp ev
l'ttz nr e de onu konuşsunlar demlro
oın.' Fnknt memleketin asıl <lillnJ de 
111 ~ıımeleri 14.zrnuhr. Hem de onu 
lll 1 henmelllcNllr; öyle, Adet yerl-

d'11sıın diye, ha-:-tnn 5a\.·ma değil. 
~skı~cnlerde şehrimizin büyük ve 
l'ty0~0knntalanndan birinde yemek 
1• hım: trnns1zca listenin tarihi: •.• ·lnn 1 11 

• ., nı ' er 10AA,, c'll, tllrkçeslnlnkl: 
lif« ıindtcşrin 1038.,. Du lAliball-
l"li ~n ~elir: turkçe listeyi tl.qtün kö
)~lc 11 da hnlnnsnn diye J"azıyorlar. 
•-ıa:ntnnın ll~tc yazmaA-a memur 
tıcın 

1
1
• ann fHU tHrkçe olmadı~ için, 

~le c kAnun llo blrlnclteşrin arasın· 
)'l)l' 

1 far1c1 öl?~nmel'e lilzum ~örmü· 
s .. n·1 lfanl Zor nlklht'ndald ttstadı -
>'e, • ıııal( kulaztını "olslmel Aliye -
l'e' tasoı kulal'l>ını ra "elslnel Adtye
~e ·~1 hsls etmiştir: ana dlllerl ttirk
~el't ,r:ı•ran h~mşerllorlmlz de tUrk
lı6tt 801 knlaktftn,, öğrentyorlar. 

.\en 88/! knlaklannı çevtnılnlcr. 
t!ı rl~~ dllt ttırk~e olml}'anlarm ken
!tltz erınt konuşmalan pek •fnirl· t., .. ~~okunmuyor. Fakat bir kı11mı 
•"• el ttlrkçeyi be~enmedlklerl ~hl 
tt>,<'1' ~Jlcrtnt de bel?enmfy(')r, fran
~erıı 0noqna~a kalkı"1)"orlar. Ge
lıı. Cl'de franstzca bir mecınnada 
ıt R'~hrıı lspanyolrasma dair bir 7a
ıtı1~ hl"fllhn; hnno yazan zat - bay 
le~ avan mı? htlmlyornm •• Grntl
tt: t~o hn ciheti c:ok 1)1 lıraydetmlş
ht,.,.0: ıırU vatanılRcılantL.."J:nt, fçfne 
~'l YahanM kelimeler kanşımş 
l,l'f trırı astr f11panynlcıun konnşma
<l"~t fransf7:"a (tam framnz<'a da 
~a1r.; lıevol:hı~a dl.rrbllecel!imtz 
t~"arrı htr dil) konnşmalan kadar 
~,.. 

1
17.a ~tmlvor. FRkat tıııpan:vo1-

)rı\t r1ıunc cttlnno1P.rlne df'! trnld\n 
~t:!e ~•t: nnnnla anralt dnıfe11k.a1P1· 
~"" ,:ıe..ını knnnşahttfyor1ar; ya!'ll• 
)"~"" nftnyofrftrlftn, f~nyol f!dP.hf· 
('1111,.11 "" avnlthklan f~fn artık ana 
8(\.,"'n.t ile Yl''tt.-nk mflvzn~Jıudan hah 
~ı.. """· ffkrl mftnR1caqlftra -'rlıııe •rır1 "'' • 
l"t"1'f ıtl".Rı>hf'fmlzfn Yahndf maha1-
tı" ltu~c XVT mr1 MTr lspanyolra~ 
Jnı1' v rlcr lllavmldnltonn, Don Qnt-
'""' eya Rftnrho"nnn nntnldarmı 
h"'l!t~ r.ö7.fer RÖylnndf~nl dnvmRk 
dı~ ·h~Cnt.fle PaMln'nnn 8Öyloolitt 
'•1t~t h .. dil Alimi l~n hoş olabilir; 
tct>'l<l n, fa,.lhe kanşmağa mahkibn 

... 
1 

el'flcndtr. 

il ""' ~rı11"ak~" mntmm muhterem Rabrl 
~tı"tırı 1 ttı Ycnf tekltf ettıırt kanun 
··~" çfn mP.mlAlrntte ekıııerlyetfn 
tt .. ,,,, ; ~rforokttr. nu ck"erly~n ı-
"" hı~ ahnı1t vatanctaşlanml7.dan 
ltl\rır.:1 • le khn~nln hnlnna<"afma 
btı: ı:tf\~ l\f erh"m f!llhftk Ff!l'1"P.ra ne 
h.'lı f1 <;Jnp,ml~m. fakat flll"k~ • 
ttı,.1 .. .,.11

""" ffi,.kçe.td ile yazılmış • 
t..\11, ~ hllırt~: o, ~ıthrt Tnprak'm 
"'· ~' e lıtt knnnn" f"lhfııttn twPvfnl?'
.,., ~ Vn avn1r1tt AVl"ftm N""'"m ne 
~ ..... ,".,:"cım,."hn f,.1(,.t rlhPtte otta. 
~""''- .. .,, ıııffr1cdlJtt dlll fmnsncara 

""u•r 
R"~'°' . :1\ ~"'"' 'rnnrttlr'm fPlrlff pff•~ 1tftnn-

l\t l\""";:;"Tnnlc ır,. h•l d,.~1"tr. 'Fa
~ la~.., r ""'""n 4'-.lut flAl"A Mm~ 

'"' c1"4tt- n·: n""'· Frm~nt. VfthmH 
>ı""" " fl'\cn•lllf MfnM tftr'lı-rp kn-
)ı. ""'t'" ~1\""I ,,,~ ... ff'l\ftff~l"ll l'lSyJpmp~ 
"'' OJlla l .. 'ffln'l"'f nnnht1n!I. Ralbo· 

!"Jn SUtn dftt,ft hftvUktttr. 

'--..... NQMlnah ATAC 

f~u .. ' v (i' I " e'<:U~ti mftst~$8M 
e k Kurdoğlnoun 

~ lef kflc lerl 
ot?ıan" ·1 

•• }'a "a 1 e yeni bir ticaret antaıma-
l:tictf ctrak §ehrimize dönen lktıaat ve
bat1 t=~steıan Faik Kurdoğlu burada 
~lıtd •klcrde bulunmaktadır. Faik 
badla 

0~u. <>an TUrkofis asbel§kanı Ni
lllıtc g·drabcr gümrUkler bapntldürlil • 
~ to~uerek baımüdür Muııta!a Nuri-

c::... §tür. 
ı .ırnruk • • iltla k lcr ıdaresınde bir saattan 
<ltt zar;lan iktıııat müste,an bu müd
t!rcıcti ında umumi olarak gümrük ta
t!l\\ruk "e k~iring işlerin ın tatbikatı YC 

<le huı vaz yctleri üzerinde tetkikler-
Unznuştur. 

Is an 
CJç ay evvel iki buçuk liraya satılan 
odunun çekisini şımdi dört liraya 

sattıklan halde 

Fındıkhdaki oduncu
lar dertli oldukların
dan bahsediyorlar 

Fındıkhda oturanlar da motorlü 
odun dastre1erinin patırtısından 

şikayetçiler ~ 
i ··· .. ·······-··i··;z-8r;·:· ............. i 
1 : 

l HABERCi j ... -............................................ . 
Soğuklann birdenbire bastırması, 

hiç §Üphe yok ki, evveli kömürcülc•in, 
oduncuların iıine yaradı. 

Daha bir iki ay evvel çekfsini 2,5 li· 

raya aldığımız odunu, §İmdi 4 liraya 

satmak için nazlanıyorlar. Maden kö

milril, ağaç kömürü fiyatları da ayni 
vaz\yette .• 

Geçen gün, yolum dU~üp te, Fındıklı 

ya gittiğim sırada, evveli oradaki, odun 

kömür depolanna uğramayı dil§ündüm. 

Malum ya, biltlin Beyoğlu cihetinin 

mahrukatını, aıağı yukan buradaki de

polar temin ederler. Onun için, Fındık

lıda bir tane, iki tane değil, ıo den faz

la depo vardır. Hepsi de büyük mües
ıeaelerdir • 

O gün, sırayla bir kaç tanesine kapı· 

larmdan baktım. Içindekiler, o kadar 

meıgul g~rilnüyorlardı ki, yaıilarına 

girip konuşulamıyacak bir vaziyet var

dı. Nihayet tramvay caddesinde, knı

men daha mütevazi ve sakin bir depo
dan içeri girdim • 

Kapmm ağzında minimini bir klübe

cik, onun önünde de ufak .'İr meydan 

ardı. Diğer taraflar tamamen iri iri er 
dunlarla ve kömür yığınları ile kaplan
mıı bulunuyordu. 

Ufak meydanda demir bir masa duru
yor, iki adam, iri kütükleri alıp, bu ma-

11nın tam orta yerinde mütemadiyen, 
dönen otomatik destere vasrtasiyle kü-

çük küçük 11arçalara kesiyorlardı. Bu 
itle uğraşan adamlardan birisi, asıl ma-

kinenin batında çalışan, gözlerine siyah 
gözlükler takmıı, ba§ına mcşin kasketi 

gcçirmiı, epey tehlikeli vazifesini, etra
fına bile bakmadan yapıyordu. Ufacık 

bir dalgınlığın, derhal kolunun kopma

alyle ncticeleneceiini adamakıllı anla
mıı olduğundan hiç ıüphe edilemezdi. 
Yanımdaki arkadaıım foto Ali. bu 

vaziyetin reımini almakla mcş;;ul olur

ken, ben de, deponun sahibiyle konuı
tum: 

- Odunun çekisi kaça?. 

Bu ıualimc doirudan doğruya cevap 
vermedi: 

- Eve teslim mi istiyorsunu, yoksa 
burada mı alacaksınız? 

- İkisinin de fiyatını söyleyiniz .. 
- Nerede oturuyorsunu?. 

- Beyoğlunda ..• 
- O zaman eve teslim 4 lira 25 ku-

rut- Burada teslim 4 lira olur. 

- Peki amma, daha geçenlerde ben 
ç~kisini iki buçuk liradan almıştım .. 

Karıım:iaki derin derin içini çekti .. 
Sonra: 

-O zaman çoktan geçti, dedi. Şimdi 
bizde pahalı alıyoruz ve tabii pahalı sa-

tıyoruz .. Yalnız navlun parası 3-4 
misli arttı. Ah kayıkçılar da haklı .. Bu 

Fındıklıdaki ocfun depolanndan birisinin 
ıahibi HABER'ci ile konuıuyor 

soğuklarda, bu fırtınalarda, mallarını, 

canlarını tehlikeye koyup denizlere açı

lıyorlar. Tabiidir ki yaz fiyatına taııya

mazlar • 

Fakat gelgelelim her yere faz -
la para vermeğe başladık mı biz de mal

ların fiyatını arttırmak mecburiyetin

de kalıyoruz . 

- Peki amma, bütün mallan ya.lJd.an 

getirseniz olmaz mı?_ 

- Hayır •. Bunun için muazzam bir 

sermaye ister .• Sonra satılır mı satıl-

maz mı, kış çok mu olur, az mı olur! 

Bunu kestirmek imkansızdır. Hem yer-

lerimiz de bütün senenin malını almağa 

kafi gelmez .. 

Biı dakika sustu. Odunları kesen ma

kinenin patırdıııı esnasında tekrar ko-

nuşmağa hatladığı zaman §unları anlat-

tı: 

- Bu sene en büyük sıkıntı sömi-

Tonton 
amca 

s:nemada 

• 

kok kömürü yüzünden oldu. Evvela mal 

bulunmadı. Sonra mal bulundu, fakat 
içınde toprak filan karışıktı. Bütün 

müşterilerle bu yüz.den kötü kişi olduk. 
Bereket ki şimdi bütün sakatlıklar dü-

zettndi de, çok aranan bu malı müşte

rilere rahat rahat satabiliyoruz. 

Desterenin p.atırdısından, kafam A
deta sersem gibi olmuıtu. Artık de~ 

dan çıkıp gitmeğe hazırlaıuyordum. 

Bizi kapıya kadar geçiren patron, ayrıl
madan evvel son §ikayctini ıdc söyledi: 

- Bizim için, herkesin kışlığını yaz• 

dan alması daha iyidir. Zaten eskiden 

hep böyle yapılırdı. Fakat son seneler

de, lıerkea kar bastınncıya f&dar bek

liyor. Bundan hem müşteri zarar göril· 

yor, hem de biz .. 

Arkadaşım foto Ali ile beraber tekrar 

tramay cadıdesine çıkınca buradaki ev

lerden bir kaçına uğradık. !§ittiğimiz 

şikayetler hep şunlardı: 

- Bıktık artık şu odunculann deı
tere patırdılanndan .. Sabahtan ak,ama 

kadar, durmadan, dinlenmeden o mo

törleri iıler durur. İnsan gece geç ya· 
tıp ta sabahleyin biraz uyuyayım dese, 

imklln yoktur. Belediyenin gUrültU ile 

mücadele siyaseti buraya gelip te Fm· 
dıklırun haline bir kulak verse, iyi ola
cak amma .• 

Filhakika, bu semtte, hangi sokağa 

ııapılsa, muntazam bir (gır, gır) ıesi 

duyamamak kabil olmuyoedu. 

Çarşı boyundani esnafla konuıtuk, 

Bunlar da işsizlikten şikayetçi imiıler .. 

Sıra ile kime sonak hep ayni cevabı 

aldık. Bir manav ve sebzeci: 
... 

- Sabahtanberi bir okka pırasa ut· 
madım .• Yılbatında gelip te yanm kilo 

elma alan olmadı. Bu nasıl iştir vallahi 
şaştım, kaldım •• Eğer ayni vaziyet biru 

daha devam ederse, top atacağımız mu· 
hakkattr. 

Diye söyleniyordu. 
: r 

Fıntlıklrda, herkes işiyle gücllyle 

meıguldü. Yüzü gülen adam pek azdı. 

Buranın en neş'eli insanları ise, biz do
laştığımız sırada mektepten evlerine 

dönen çocuklardı. Minimlniler hiç 
bir ıeye aldırıı etmiyor, bol bol gülüp 

oynuyorlardı. 

HABERCi 

Fınt'ıkhdan bir goı·unu~ ve 
depolardan birinde motörlü deıtere ile 

odun keıiliti.. 

!laciPı cüg.oc 4i: 
Süınınıet oıan 
kadanıaır ı .. 

E SKİ de\'.irlerdc, bugttnkü gibi 
dlş muayenehaneleri, diş he

kimleri talan >oktu • .Huaycnebaııe· 
Ier, berber dükkAnlan; diş bek.imle 
ri do bcrbel'lcrdi. 

Anadolu vo ltumcllnin köylerinde 
kasııbataı·mda, batta. kalabalık şe· 
hlrlodııdo dişleri ağnyanlıır, daya. 
nıklı bir ı:>lcimln bir ucunu sıkı sıkı 
dlşlcrino bağlarlar, öteki 11cunu da 
sabit ve sağlam bir noktaya rabtct• 
tikten ısonı·a, birdenbire ve kunetle 
başlarını geri çekmek suretile dişle· 
rinl çıkaı·ırlardı. Ağnyan dişleı·, şa• 
yet bu suretle çıkmaz, yahut kırılır· 
sa, o uman berberlere başvururlar: 
paslanmış kerı)Otenlerle dişlerini 
çektlrlrlerdl. 

Bu şeklide dlf çektirme usulil, 
yalnız kôylerc, kasabalara, kalaba. 
hk şehirlere maluma değildi. lstan• 
bulda da, bu usul aynen tatbik edi· 
lir, sicim usulünden rayda göriilmca 
se, borbcrJerin maharetinden \'G 

hazakatlnden istifadeye koşulurdu.: 
Jk.lucl AbdlllbamJt zam.anıda, İs• 

tanbulda dişleri ağnyanlar evvel& 
slcJm umoUyeslne baş,·ururlar, bun· 
dan müsbct bir netice çıkmazsa, diş 
doktoruna değil, berber diikklinıııa 
koşarlardı. 

Diş çeken berberlerin ekserisi 
Rumeli muha~rlerlydl. Bunlar, ad· 
larmı, dlikkAnlarının lsimJerlnl yaz• 
dınlıkları bir tabelaya çektikleri, 
dişleri Ul~tirirler, çerçeveleterek 
dilkkAnlarnın en g~e çarpan yerle
rine asarlardı. 

AluUak.lret devrinde, bir de scy· 
)'ar dişçiler türemişti. Bir takım çe
nosl kU\'\'etll, geveze adamlar, l:cnl 
camldo, l<~atlb a\'lwıunda, Beyazıt 

me)'danında, şehrin ne kadar kala· 
balık köşeleri \'arsa oralarda açılır 
kapanır bir masa kurarlar, dlş ma· 
cunları, dl!} tozlan eatarlardı. Dun• 
Jarın lçhıde, ağrı)'an, en sağlam diş 
leri mendlHe çkenler, parmakları• 
nın uclarilo alıverenler \.·ardı. Bu &• 

mell)'cyi nasıl 1aparlardı hAlA şaşa 
rllll! •• 

Bir tanesi de arabalıydı bunla· 
rm •• Kttc.;ll.k haı:ıır araba7a koşulu Mt 
dllli7l hatif haflt kamçılayarak, a
ğır bir )'llrüyUşle bUtUn btanbıll so
kaklarıru dola~ırdı. lstcdlği ferde 
mola verir, etrafına S&flSIZ kalaba.o 
lık toplardı. Bu arada dişleri ağn· 
,-anların dt~lerlnl bazan kerpetenle, 
hazan mendille, hazan da parmakla 
nnın ucuyla çıkarırdı. Buna muka· 
bll para almu, yalnız bir kutu diş 
tozu, bir tulum ~ pastası satardı, 

Eski berberlerin dlıwlllktcn baş· 
ka. g~er akça bir saııatıan daha 
vardı: 

-SllnnetçlUk! 
Esk.J devirlerde, berber demek a

şağı ,vukan dişçi, sünnetçi, haca
matçı demekti. Bazı semtıerdo ber
berlere doktor diyenlerin, hastalık· 
lnı-ına onlardan şila umanların sa
)'181 pek çoktu. 

Klmblllr, bö7lelerlnln ytlzündcn 
kaç çocuk sakat kalmış, kaç insan 
mezara girmiştir. 

Sllnnt-tçllerin plri Mehmet Bini 
Talha adında biridir. Arablstanda 
yetişmiştir. O, blAm dinini kabul e• 
denl~rl sünnet ediyordu. YeryUzlln• 
de ilk sfuınetçl bndnr. 

Tarih, Talhan.m kansmm dft ıslin· 
netçl ol<luğu.ıiu ve kadınlarla baki· 
releri sünnet ettiğini haber ,·crJyor. 

Hayret mi ediyorsunuz? , 
Kartınlarm, bakirelerin sUnnet o

luşlarına şa,mayıııız. Buna sebeb o· 
lan ,·aka şudur: 

İbrahim Pe7gamber bir gtin cşl 
nacerle kavga etmiş, hırsmı, kıZS?In 
lıITTnı ~dermek l~ln kansının LAh~ 
mi zaldlnl kestl.rmlt! 

Hüseyin Rü,tü TIRPAN 
'lLIU/aa ıoy/aya 9'flİriniıJJ 



ltalyanın yeni 
harp gemileri 

Roma, 1 (A. A.) - ltalyı, 3.5.000 
tonluk Ud yeni zırhlı ile 12 kruvaz8r ve 
mi.itıim miktarda tahtelbahir intaıını 
karar vennittir. 

Bu huıuıta •tafıdalci resmi teblil 
neırcdilmittfr: 

"Birinciklnı.:nda V medJk sarayında 
yapılan birkaç toplınttdın sonra du· 
çe, bahriyenin yeni lnpat prosrammı 
teabft etmlıtir. Bu proaram mucibince 
35.000 tonluk lld ıırhtı, Exploratıor ti· 
pindt 12 kruvaııfr ve mUhlm miktarda 
deniıaltı lata edUtı.:eJrdr. tiri tallı • 
harf rmılıl Roma n lmpero iılrnlerini 
alacalclardır. Bu ırrhhlardan bttl Trl· 
yestedeJd Adriyatlk tezılhtannda yı· 
pılacaktır. Bu hususta kararlar, Duçt 
tarafındın al!kadar viliydlerfn valiJe
rine telgrafla blJ.dlrllmittfr. Programdı 
gösterilen biltUn yeni cUı-Utamlarrn in 
şasrna derhal baıtanacaktır. 

Roma ıulhtl ! ,, 

Roma; 1 (A.A,) - Yeni deniz ln
şaatr programını bUtUn gazeteler ha- 1 
raretıe tasvip etnıektodf r. 

"Gtornale d'ttalht., dtyorkt 
"fta1yan donanması 1940-l 941 

senesinde, otuz beşer blh tonnltotuk 
d~rt btıytık zırhtı, 24 der btn tonnA
toluk dört zırhlı, onar bfn tonl!Ato-
luk yedi btıyUk kruva.zör, beş tll se
kizer bin tonllltoluk 12 küçtlk kruva. 
zlSr, yfrrnf torpido muhribi, fkf hfner 
tonilA.tolult 12 kUçUk kruvaıör, 2• 
destroyer. 32 torpido ve yUzden faZA 
ıa denizaltı gorotılnden murekkep 
olrıcaktır.,. 

''Trfbuna,.g azetesf de şöyle 1azı
yor: 

"Eler 8rltanya sulhu "fngltlz do
nanmasının bUyUklilğttne tetfnat edl 
:rorsa,. Roma sulha de İtalyan do
nanmasımn btb'UklUfUne lsttnRt e· 
d~cektfr. 

lngllterenln hazırl1k1arı 
Londra, 7 (A..A.) - Jtvenlııg 8tan 

dart gazeteaıntn yaıdılnıa ıöre, 
.Japonyanın 16 puı toplarla mttceh· 
hez 46 bin tonluk urhlı yapmaya ka 
rar vermesi lzerlne lngtltere Te A· 
mr.ttkada •rnt blyUkMuı ia11111an 
yl\ Jrmtı~raııa Jroyacaklardrr. 

M r tta neşredtlecek olan tnrtllz 
der. · lJUtçeslnde bu zırhlılardan tkt 
"c;va ı.içtınttn tnşası vardır. Bu gcmt
ıertn ~n ıujatr U J)tıl1ttk toptan ola
caktır .. 

Inglflz yedek eubaylan muva1.ıaf 
iımete ahnacak 

Londra. 7 (A.A.) - Yeni denit 
inf}aat ptogramı dolayıstıe bahriye 
kadrosunun g-entşlly~n 1btfyaeıannr 
ka~ıamak uzere tt.mlrallıtc yedek 
dentz zabitlerinden munzıaf hizme
te yeniden kayıt muamcles1mı bafJ
lamrştno. 

Jtöyter ajanıınrn yazdıfana göre 
hu karann nettce.ı şu olacaktır ki, 
Uearct fUosundan alınmakta olan 
yedek subaylar muvazzaf sınrta ge-
~eeekterdfr. 

ta•yan karanmn muhtemel 
esiri eri 

'Vaşington: S CA.A.) - SalAbiyet
tıır Amerikan mabtlllert yeni ftal
yan deııiz programının Amerikan 
inşaatına tesir etmlyecetlnl çtinliı:U 
Amerikanın e<!Ilebt intaat~a her 
gemtye kar$ı bir gemi tle mtfkabele 
etmek nlyetfnde olmadığını blldfr· 
mektedtr!er. Bu mah fıtıer ltalya ta-

rafından ittihaz edilen kararın A· 
meritan bahriyesinin takYtJetl ıe
lllnde olarak Ruzveltln me\·kl!nf sağ 
Jamlaştıracağını iddta etmekte, bu
na mulıabl1 f taJyan denıı inşaat 
programının Jn•iltetenln Akdeniz.. 
de fazla gemi bulundurmak eııdlşe
slle uzak şarktaki nztyettnt nyıt-
1ntma1rndan lcorltmaktadrrlar. 

tştc. o tarihten ~ra& anlaı;ılmış 
ld, sünnet olan ka.dmlar, dojnm Zil· 
ınanlarında :ıahmet ~ekmeden ~e 
ı•ayet kola,>hkla çocuk do(cunayor
lar. Dunun için kwarm ve kadJnla
Plll .Onnet edUme.t Arabistanda bir 
nnan& haltnf almış ve fakat bu Mft 
kat'ly;n~n AM1hl~tan'1An dı.,arı (lk• 
mamı;,ıtl'r. 

. Hüseyin Rüttü 11RPAN 

IÇEHDE: 

• 'l'Qrk \"e İlllAm eııerlerl mOzeııt mUdü· 
rU Abdülkadir Yunanl•tan milzelcrfndt>ki I 
fllrk eserlerini tetkik rtmek üzere Atinnya 
ıllmltUr. 

• Jımlr • Bursa arosında telefon konu,. 
malarına batlanmıştır. 

• !ttanbul mezarlıklarının tramvay yol 
larına r111Uayanlarına ntımırotaJ )'ııptlma· 
ınna batlınmıttır. 

• CıkOdar tram,·a)'larındıı, ılden itti· 
kam.alı no kadar tramvay delltllrlUne 
deJlttlrll•ln ıek bllelle ııeyahat etmek Y• 
kında mOnıkQn olacaltır. Nafia nkAlelln
ce kabul edilen formOJ ~ırkında tatbik m" 
ldine konacaktır. 

• Mııarif inzibat konıi~yonu dün top
l:ınmıf, mazeretsiz vaztfelerlne ıelmtyen 
sekiz Ulreımenl lltlfa etmi• saymala kırar 
vermltUr. 

• F.ıe mıntakaıunda t.fmdlye kadar 33 
milyon kilo HltQn satılmıttır. 

• Darphaıae "' damıa matboaaı dfrek· 
ıörO Fuat Ankaraya ııtmlttlr. 

., noınan)'adan &elen aon f6çmen kaflle 
sinden JJ4 aıa. bqQn SIJl•rf)'e, 123 aile 
ıle öbUrıtın Çatalcaya ıGnderllecektlr. 
749 ~mın, Teklrdal mıntıık1t1ına yer· 
le~Urllıcekllr. 

" lııtanbulda tahıllde bulunan Toroslu 
ıcen('lerin rertlp elllklerl · tToros ıeeesl) 
bu 11k,am Perapal4ıf ıwıJonlarında yapıla· 

cııktır. 

• Ot<tbOı iti atrarında lalıkikatta bala· 
ruı ıı mOlkfye mOfettJşlt"l'f dOn bfr otobnı 
ııahibinden malumat alınııılıırdır. Tahkikat 
re:ılekesl hıızırlanmııklııdır. 

• Erzlncandn Kemah )'olunda bir kftp
rildeıi çimento yilklü bir kamyon ucnıu,, 
)'olculardan Ali OlmOttllr. 

"' Buraa barosunun yıllık &oplanlııı ya· 
pılmı,, yapılan seçimde. eski idare heyeti 
yerinde bırakılmıştır. 

* Ortn tedri881 ıenel dlrekUirO Avni dDn 
Ankııraya dönmüştür. 

* tsronbuJud muhtelif )'erlerinde )'apıl
masıQI karar •erilen afiş kuleleri için üç 
nftmune &e"çflmfşttr. Hazırlanan proje, 
martta fıtanbula ııelecek olan tehir mille
hatsm Prosla ılJıı.erUdiklen .10nn, tatbik 
ınevkiine konacak,kul~ler hnziranı1an ııon 
ra yapılacaktır. 

• Cieletek tedrla yılanda lstanbula yeni· 
den açılacak orta okulların sayısı 12 ola
rak fe.t.u H'tfinl.,ttr. Yetlıeiitt 1tlylblne baş 
lu:mı11ıır. YfJO~ fk>'ler:bc:ğinde qçıJmaııı· 
na karar verilen ortanıektep ıeleuk yıln 
bırakılmıştır. 

~ Şehzadebaşı .... .... FERAH 
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il ALi MUHIDDiN HACI BEKiR 
lf MamulS.tını teşhir ettiği Avrupa Ye Amerika aorgilerincle daima birinclliii kazanmıttır. Güa:•I htabbula 
1 gezmeye gelen ıeyyalılar nefaseti cihanm dört köıe.ine nam ulan 

~ HACI BEKiR LOKUM v e ŞEKERLEMELERi ni alırlar 

L:
ir buç.:.ıl• asırda., fazla tarihi olan bu meıhur Türk Ti~thaneıi lokum ve ~kerleri kadar hefia 

: K.AR.A,\1ELA imaline batlaGı. HACI BEKiR Karam81ası gayet lükı ambalajlı ve kiloaunun 

Perakende Fiatı 80 Kurustur 
ıa:ımnr.:1111111nnımm11111am..::::1:::::::n::::.-:::::::::::::::::=:::::::::::::::::::n:::::::ı:ı:::::::s::::r.::::n:ı===!! .. '!!!. !!!!!!!'!!'!!!!IGJll 

Bethovcn'in ilahi müziği •. Tolstoy'un en güzel eseri ... 

KADIN VE ERKEOt 
ALAKADAR EDEN MEVZU l<REUTZER SONAT 

Güzel bir kadının ıztırabı. Seven bit erkeğin kıskan~lrğı, Bir gencin 
aıkr, Herkesi dUftlndUren- mevzu, Mcvılmin en mqtetem filmi .. 

Fransızca 

LlLDAGOVER 

.. b-:.:EKLER JVRNAL TDRK sinemasında PETER PETERSON 
JOHANES HEASTER 

BUGON 
MELEK 

Slnemuında 
Neflı Yt pbane bir fllm 

mi bekliyor : 

MARLE"E 
Dl~TRICJJ 

............................................ 
HER AKŞAM 

BayoAlu lstlklll caddesi . eski 

Ambasadör salonunda 

SAFiYE 
S. ATiLLA Revftsftnlln yeni programı . ......................................... .. 

................................ 5 

Bugün iPEK sinemasında 
i Ki BOYOK FiLM BiRDEN 

1-Güneş Batarken 
Hissi, Muazzam, ve Mük~mınel ,aheser. Bat rolde: 

* Eminönü belediye zalııt:ıııı clün 200 1 
yumurta ve 14 kilo pnstırnıa~·r 'ıhht'lte mu 
ıır görmü' ve imha etmi,tir. 

* 937 yılt hal}langıcını.l:m itibaren, t 1 -.~--
ny fdn<le lth:ıldtımııdan t:l.R82.000 lira 

1 

Fransızca sözlü. 'Rejisörü: 

EMiL YAN I NG S 

2-LOREL HAR·Di 
iKiZLER i TURKÇE SöZLV 

BUYUK KOMEDİ fazla ihracat ynpilrnıştır. ı Br nst J"u bllHCb 
• Türkiye hmJulları içinde, lıcr yıl c\'· Seanslar: 2 _ 4.15 _ 6.30 - 9 da 

lenme 111y111 20-U hin, yıllık bo•ıınma 
vnkalıırr <la 21)00 ile 2500 nrnsındadır. En 
ı:ok fıoşonma ,·akası lstanbuldo olmuştur. 
Sııy111 245 dlr. Bo,ıınmııyr doğurnn ııebet>
lcr arasında geçlmsiı.lik, ıerk, ıina, hasta• 
lık, kaybolmıtk başta gelmektedir. 

• Bilyük Millet Mtcfüi dün toplanarak 
mııhtelff mcııelelerl m(i:ınkere etmiş ikti
sat vekili l;nklr 1'eteblrin ıeklHI llzerine 
ruzıı:ınıede httlunnn clcvl~t zirnnl l~leıme~l 
kurumu hnkkıncla knnun layiha~ını mfls
tac~l~n mO:ı11kerl' ve kabul cımişıir. 

DIŞAIU>Aı 

• Cenubi Artıerikudıı Guatennlanın ı;imul 
l~u<fudunun hüyiik Ökyıınus c"·ıırındn kô
in bir noktııııında lııyan çıkmıştır. Hudut 
ırnrnizon1:ırının da hu lsyıına İ$lirıık elmiş 
olılııkhrı söylcnmt>kleılir. 

• f.eton)'a flnnn" bakanı Eklı;, Mcccıı 
ı;ene l..eton)'ıt>·• ııtltmlş olan IA!histan ti· 
carel nıtzırı Norınıınm ziyaretine muk:ı· 
bele etmek ibere )'rıkındıı r.~hblana gide· 
cektfr. 1"aıır 1R Unıınusıınlılc Vor50,·nıfa 
olacak ve iki memlckt>I arıı"ındn ~·eni hlr 
llrnr<'t muııh<'ıl<'~i için mii::ıkrrclcrc glri
llec·{•klir. 

• Papa Fr:ıno;ız lınş,·cklli Şotrın ile hari
ciye nazırı Oelho~ "f'lcr .. nışanının lıii
Yük haç rülbetlnl nrm""ı,li". Finan~ nu-
7.ır·ı Ronncf ıhı nıaıırir noıırı Zn\·e '"e hn· 
tlci)·e mfüıteşıırı <le 'fcs~na "Sen . Sil· 
VC5lr .. nf~anının büyük hnc rütlıc~i ,·eril· 
mittir. 

" Amerika ı efı;icumhuru lluıvrll. Lonı1 
rtı hiivlik ~lc·iliğine l\enn<"ılv~·i n Rerlin 
biiyük elçiliA'ine <le lluı(h Xwilsonu tayin 
eımı,ıır. Mo•ko•a büyrtk clçi~i Devisin 
de llklınhnrcl:ı nriif<scl lıüyük dciliğinc 
nakirclilcc-eiU hrılı<"r Y<'ril ııwk t<'dir. 

• AJmanyanın )·eni "130 Lz., halonu 
ön ümOzdekl tr.mmuıdır ı~remclle boşlal'ıt· 
cııktrr. Bu balon kırk yolrıı l"C Hinrlcnhtırf( 
h:ılonu kadar rla m0r<'tı<'hat tn.;1\'nc-nktır. 
"1~1 J.Y. .. :ulınılıı lkfrıc-i lılr l•nlo~ . ılnlıa or;j . 

rıarit edllml,tır. Ru balon "13'> 1.7. .. ıi~n 18 
metre cfahn uıan olacak Te yfiz kaılar yol· 
cu lafıyacaktır. Btrlnclsl şhnali Amerika 
Yn ve lklncl•I ete C"enubt Amt'rlkayR sd<'r 
ynnac11khr. 

• Amerlkada ı, m6nHebetlerl milll kon 
~ryi, Ford otomoblJ kumpanyımnın, yoJ 

verilen 29 işçiyi tekrnr nJmaııı için mlnt 
konsey tarttfından Yerilen kararı tatbik 
elmesini istinaf m:ıhkcıncsindcn htemlş
tir. 

• Filislinde son kargaşalıklar dolayııl
le Hebron Şl'hrinin müşterek para l.'eıa

ı;ına çarpılmasını prolcslo etmek üzere 
grev ilan edilmiştir. T>likkiinların bfiyilk 
bir kısmı kapannıışlır. Tak,·iye kıtnlnrı 

sevkedilmişlir. Şehre giden yollar muha
fnzn edilmektedir. 

• Nevyork ltıyınetlr.r borsnsmda yenl· 
den bir kalkınma gfirülmüş Te hnşlı~a 

kıymeler R pm·:ın:ı kadar yilkSt>lmc kııy· 

dctmlşllr. Yükseli~ rfemlr~·ollarile haşla· 

mı• ve kııpanma ~ııallne doAnı endUıılri 
kıymetleri iizı•rine alını lıararetlenmiştir. 

• ft:ılya h:ı ·ieiye nazırı Kont t ı :ıno bu 
akŞOlll ~:ınl !!:! ıJe Ruıf upcşleYC hareket 

eclceektir. Hariciye nazırı Roma proto
koll:ırını imzrılamanın de\·lellerin .L.ön '
ı·oıısıno lştlrnk eylly<'<'ektfr. 

• Cenıtbt hpnnya Mhillerincle karııya 
otıırıııuş olnrı Frıın~ıı lıunr~i:ı ,·urıııru 1 • ı 
rnnnı ile tı:ıtrnı~lır. :'lfiirellchnllnn bir mil· 

hcnıfl <; ölmi15 \"e •li~c-r 19 ki~! yrıralanmış· 

lır. 

• ,\ rnsluryncla Jlahshurgl:ıra ıılt m:ılla· 

rın iadesi muamelesi diin \'iyanad:ı :ya

J)ılın ışlır. Harp ın:ıhilleri cemiyeti genel 
ıwkrl'lcri :'llikala im ma11ıırın ictarcsine ıtıe 
nım· p1filı11i 5 !1r. 

• Yunnnlı.tancla veliahdin cvlc>nnıesi ha· 
hr:ısı olnrak Yunan poı;hı idares i yeni pul 

l:ır c;ık:ırmı ştır. Bu pulların iizrrinde 
Pr<"n<; ile Pr('n<;e<;in rc s lnıl<'ri Yıırılır. 

• Eski nelc:lka hA!Jl"ekilı Van Zehınıl, 
rliin tngiliı hıtşveklli C«ınherlnnyın yanın 
cin rlörl ~:ınt lcolmışı ır. 

• 1 kiınunuııoni 193A lırrllıinfl<' hUIOn 
ı\ lmnıı v;ıci. r:'lılvo nllQnelrri n lrı mik.iarı 
!1,087.451' n bulmttşlur. 

• ~:ımclan bildlrilrti~ine göre, Fnnııız 1 
re,•kaJAde komiseri ile Suriye hUki)meU 1 
miiml's.~illerf araıırnıfa Franııa - Suriye mu 

aheılesinin tatbiki hususunda müzakerele- 1 

re başlanmıştır. 

ve 

Muvaffakıyetten muvaffakıyete kO§ln . 
SAKARYA S iNEMASı 

Teganni ~leminde yeni kcıfedilcn (Berlin Operaımc!an) 

ER N A 
En fazla muıikili .. En faııla .,-.-kıh •• ve en c:azib operethrinclen 

NiS ÇiÇ E G i 
filminde takdim edecektir. Diğer sahne arkadaf'lan: 

Kl\RL SCHONBöCK n PAUL KEMP 

.. SAK ~ıld~ar~en~fitve:~r:'e:~asında 
DANIELLE DARRIEUX nUn , aheaerl 

ikirtei muuffakıyet haftası olan 

Suiistimal Davası 
filmin:le g3rcn erkekler ihtiras duyuyor .• Kadınlar hayrette bhyor . .w 

Genç kızlar heyecana dütl:.yor.. Genç erkekler ıatyoluyorf 
Dikfrıtt: Bu film, pazartesi günü son matinesine kadar gösterilecektir. 

Romanya 
Hariciye Nazırı 
Çarşamba günü Belgrada 

gidiyor 
Bilkre~. 8 (A.A.) - Ziraat neza.. hUk~metln "'nasyonal - hrl.ıtrd" 

reUue tayin olunan Joanitzesco partisine iltihak etmişlerdir. 

mllfrit sağ cenah parttal olan, Demir Romanya hariciye nazırı Mlces~ 
muhafızlar partisinin genel selı::rete bu ayın 12 sinde Belgrada geleceJ" 
r1 bulunuyordu. Şimdi mezkQr pal'tl- tir. 
den aynlmıttır: Başv~kll Goga. Polonya orta. eıct; 

Dtier taraftan "Rumen cephesi,, sini bugUn kabul ederek kendtell 
nln mühim vll&yet teşekkülleri de uzun bir mUlA.katta bulunmu.ıur· 
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Q Yazan : !Vizamettin Nazi/ 
e111~ Odaya çıplak kadın ~URUslerl odeo 
~•kan ve hulya veren bir ılık koku 

·~rı • yayılmıştı 
~l& n htpiı Ceıayir puatlanndan rarlayacaksın ... Ebediyet! Ebediyet 1 ... 

.__ llttrı veriletek alınmıılardt. O bu kelimeyi tekrarlarken kaılanru 
~rd t Mtvl&yi Hasen, hiç birine bak- ~tar ve bize bir korku vereceğini sa-
~ 41"· Sağ dirseğini, Aiuenin kuca- nardı. beğil mi? . 
~ •t Y~ıı. yan gelrnlt. yarı uzan- - Yanılıyorsun. O korkutmak iste-
~~öıJerini yırı açık bir kapıya mez, bilakis teselli vermek isterdi.. E-
~ll ıtı. bediyet "sonumuz geldi,, demekten çe-
a~~ durmadan çalıyorlar, kızlar kindiğ!miz için, kendimizi aldatmak için 
~~ n oyhuyorlardr. Genlt odaya bulduğumuz kelimedir. 
bııı1l kadın göğUı!etinden çıkan ve Ve birdenbire ba§ını yt.ımruklamıya 

"•ren b' ıl k ı.. k c~la ır J &0 u yayıltıUftJ. baıtadı; birdenbire aflamaıa bı§Jadı .. 
Glitet\ lcenarh hıvuıa fiıki)'eıinden Hıçkınklı, boğuk bir sesle ve ıludakla-
'trııı10'Ulırın serlnlifl vu ılıkltfı &ide - rını hırırın hırçın açıp kapayarak; 
I~ td~~c koku papatanı bile geveze- - Sahte! Yalanı - detdi. - Sana bu-
~11'° 1

Yecek derectde gaf7etmit bu- gUn de söylediğim gibi, ben bu tatlı 
rdu, .. 1 • U . ~ . d 

~· cun enn uzun ı remyıeceıı11 en kor-
?t lı•e •uııuyordu. kuyorum. Deniz der detnez hatırıma 

)lr
1 
'•l&yi liıt;eııin &6ılcrini daldirdığı Barbaros gelyior .• 

hl ı:: kapıdan, toprak altında bin Hükümdar ani bir asabiyetle yum-
tıı ~tbı 1 bir cam par~ıı gibi geniş bir ruiunu kaldırdı. Hani neredeyse bütUn 
~ , .. CöıUkUyotdu. Genç hükümda- ıevıiıine ve aıkına raimen bu gilıel 
4't: ;::;ıcri şimdi yatıımııa benziyor- kadının ense köküne basacaktı yumru-
~ U lakinletmittL Yalım ayın bir ğu .. Fakat bir seı onu alakoydu. 
4- : donuk bir iÜlnÜf, bir tarafına Bır ıea ... 
'-tbı ~k bir kalay vu1:1duğu bu, ıu Bahçeden gelen bir acı; 
'• OJııı çekiyor giblydL. Nitekim az VtJ •.• Merasimaiz konUfL'l bir &eL •• 

~Ilı >'avaı yavaı doğruldu ve Ai:.ıeyi - Heyyyy Haaen ! Tunusun Emtri ! 
hı.t~IU\dal'\ tutarak kaldırdı, kapıya Kardeıin geliyor •• 
~~ B ~ u ses, .ı:.rmir Haseni birdenbire dc-

-a;;" rı.k~ tüzel! Ahh ne gihel ! - diye &ittirdi.. Heyecanla taraaanın ucuna 
dı, • koftu. Haykırdı: 

~lııe lca 
')1ıll '1 pıyı açtı. Bu kapı. 'l'anusu 
titt 1~ına alan ve tabü: içinde imiş 
"tri10 Uzatan bir ftrah taraaya yol 
'btria~u, Bu orta çat tebti, ötelinde, 

*'• 'lf e kabartılar yapan camileri ile, 
~;a~lclar arasındaıı bit parçaaı ıö
tiı ._ 1 bahçeli evleriyle ae muııis-

"tıııı 
' rı. kapı arumdan parlıyan ıu 
ta ~~· uıakta lc:ıvrıla kmıla ufult
ltt1tlti.ı~ bir geru~ nehirdi. Aizse ifiti-

'~ bir aeele ftefea alır aib fı. . 
..._ ~iJ.1-... 
..... ~ ..... YiUJL •• 

~ •et, Tunuaun bü1UJr •e e11rarlı 
~ ~y~ gecelerde bana nereden 
liı- rı.~~lrode bir ac:ı duyanın. Kimbi
'ttiııi? Naaıı bir a:ıdır bu? Nenin 

....., ~ekiyorum?. 
••••• 

- Kim konuıuyor orada?. 
- Admn s3ylemefe lüzum görmü-

yorum Hasen 1 Kardeıin Emir Rcıit 
geliyor •.• 

Çdgın bir sevinçle kalbi hopluyordu. 
Fakat kenditlne böyle tekllfabce hitap 
edilmetlne de tahammül edemiyordu: 

- Bire cür'etk!r f - ldiye homutdan· 
dı • Şimdi.senin haddini bildirteceğim .. 

Meçhul ses bu tehdidi tamamlaması
na imkan bırakmadı. 

Acele, aoele ı 

- Efer haddini bildirmelerini iate
miyorsan çocukluiu ve budalalıiı bı

rak kaç! - dedi - Emir Rept bağlı ola
rak çölden gelmiyor. Seni bağlamak, 

btlki de kelleni uçurmak için Elkabel
den geliyor. Yanında Cezayirliler var. 
Barbaros karaya çıktr. 

Emtr Hasen bu sözlere inanmamak 
istedi .. Hançerini sıyırıp ucundan tuttu. 
O çok dehıetJi bir nişancı idi. Hani 
hançerini bir vmlattı mı ni~nn aldığı 

insanın veya hayvanın diri kalmasına 
imkan yoktu. Likin bir el koluna ya
pJfb: 

~ ~ ~ukluğm:Duzun Aizze ... 
~ tıp~llebnn çıktıfı yerde, bir mild
qttır~Urgün gibi yaptmıılardz. 
t~tt q 1&? .. Baböunm haremde ço
~r oJııı dırı. kalmamasını istedifi bir 
~d 111tu. Zavallı anam! Oraya. 
~ ' dafiarmnı bir luyısmdaki ka.bi 
~ ~ &itmeic mecbur ol- Aiuenin eliydi bu .. Ve hMidetle ken-
t~el'Jnl OCalarımızı da bizimle beraber diaine bafırmaım.a meydan bır~kma· 
S . ~erdi, Ve eeıı benden ayni- dan, güzel kadın ; 
~ ıçuı bir hayli gösya§r dökmeğe. - Dikkatli ol! - diye mı~dandı -
~ltıua. Jlraınazbk etmele mecbur ol- Bu adamın sesini tanır gibi oldum. 

....., D llatır1amu mıaml. - Kim?. 
ttgij~w. 'b•h d ' So .. ~u &'i ı atırım adır. 

"ılı ~ ~ra biz orada. Ha~da dağı
"tbrln Y&ıı araamdan fıftluran ve '"- :qtnq tafmhdan 8nce bir çu
' riktn •ular gibi kaynaya kay-

~~~dU ve o ıular ıu nehrin 
"il ite ratara kadar geliyorlarsa 
teıe ~ tırrıanın ıırtına bindik •e gele 
~}> l)ıflar~ kadar geldik .. 
~iıı d r, Aızzcnln yUzUnden bir endi
': urgunJuğunu sezdirdi. Güzel 

rı2. ~•kıt h' b "'llt!t. • rıe tr durmuyor .. - diye mı-
t ıuı,rt :amada eteklerinden aldı
t ~da. iki k rada bmıkmryor. Sularr, o-
tt, l'ıı aya arasından fışkırtan kud

l', tidi;:stan da alıp eötürUyor. Nere
-.... t>;lar?. 
..,,, l> ıze .... 
~ eniz B" "k 
1 ~- .., •• uyu dalgaları kryılan-
lttt,, .. tlrdukça ü d'.. . d . 

·oeı12 • rper ıgınuz enız. Ve 
~rı ta günlerde zeytinliğe &ittiğimiz 
~· lleb~lı tatlı bizi çeken deniz.. Ka
h· ıl da~ 11 •ulannı bu denizin içinde 
~leı,-:ı:ıyorsa, bizim için de katılıp 
~dir?. e rnlz bir deniz halk etmemi~ 
~-~e,,ll . 
~ .__tYi liaıeni birdenbire bir ltah

''I tu • ...... . 
~~h liaaah h 

eddin aa .. · dedı. - Hocamız Şı-
Rızanın söylediklerlnı mi tek 

- Kestiremiyorum .. Çok yakından 

tanrdığmıız birinin sesi. 

=.Yokla buzat Regidin aeai mi?. 
- Sanmam.. Öyle olsaydı, geldiğini 

sana haber vermek iıttmezdi. Fakat bir 
şeye dikkat etmiyor musun? Görünür 
de kimse yok. Muhafızlar nerede ?. 

-Bilmem ... 
İşte dudaklanndan dökülen bu 

"bilmem .• güzel kadına mağrur Emirin 
içinde bir yesin belirdiğini hi~ttirdi. 
Sevgilisinn yapayalnız kaldığını. a}da
tıldığıru, yahut çok korkak olan Ber
berilerin tchliksyi hisseder etm~z can
Jannı korumağa kalkıJtıklannı anladı. 

Ve deminki ezgin ve meyu" haliyle ta
ban taban zıd bir enerji ile: 

- Kendini topla! Korkma 1 • dedi
Evve li buradan kaçmak, sonra bu işin 
ne olduğunu anlamak lazım. 

İçeride, havuz başında rakseden kız
lar. olan bitenden bihaber hala g&bek 
çalkalayıp duruyorlardı. Güzel kadın, 

çıplak kolunu Emirin omuzuna attı, 

sanki halvete çekilmeğe karar vermjı
lermit gibi bir tavır takınarak tarasa· 
dan içeriye "irdi, ve kıılann yanından, 
her zamanki gibi tatlı tatlı gültimsiye
rek geçti. Hatta kapıdan harem dehli
zine çıkarken bir an durdu. 

(Devamı var) 

A•k cınav•taerı 
DCJnyaden 

kalkıyor mu ? 

S O'.N 1.1.m6.rilard1. qk ctnayeUcri 
8.7 .. a.ldı gibi .. Sarhoşluk, geçim.siz 

Iik ve para yllzill'l.den çıkAh btr lkt va-
ka istisna cdlli.NJe hemtn hemen ~cvgi 
yüzUnden bir cinayet olmarnıftır., de
nebilir. Httkikaten: "Baha yüz ver. 
miyordu, aşkımı reddediyord\L Bunun 
icln l'Sldilrdilm! ... ,, veya: ııonu pek 
SC'Viyordum. Bir ba.Şka.sm.m kollan a
rasmCla görtniye dayanaınadnn, oldilr
dlln'ı !...,. diyenler azaldr . 

Sebep? ... Acaba insanların akılla.. 
n baŞlanna mr geldl, ~kn qJun mr 
la almamıyacağmı, mtıha.fua fıdilem.L. 
yeceğlnl anlamıya mı bqladıla.r! ... 

~terde, Fr&Mada k&rM tara
fmdal\ alde.ttlan bir ltoot., k'4tnı ısı_ 
tJUrmlye karar verını~. BOfil'R bu kara.. 
tından dönerek mahk8M~ m.tl.nl~t 
ebt\i§. ly1At de bu dcfll rnl? katil 
olnuya n~ lllWm var? .. 

Buna ben~r, fakat çOk tuhaf bir 
Yaka d" İngiltereae g~: Yaşlı bir 
lordun genç kansı btr d~tikanlı tara... 
frndan ka.çırılınış .. ~ 

Lord hemen ıiliha sarılıp, h~r iki
sini de füdUmıtıg rnU? Hayır! Doğru 
mahkemeye mUracaa.t etm1.t, kart!lmı 
kaçıran adamdan da 3,:SOO İngiliı lira
sı, (yani yirtnl bin 'rllrk llruı) tamıi 
nat istemle. Hlktmltt ketı.dlsltıe hak 
vermigler .... 

Londra hakimleri, verdikleri bu 
kararla, ka.dmlann maddi kıymetle.ti. 
ni aoa.it yu.krı.n teııbi tetmie btilunu 
yorlar. Yirmi bin lira! ... 

Bu, · ( ciDlli llUf) in pek de hOfUll& 
gidecek blr kıymet olmua pr.t._ Zira, 

erkeklere biçilen kı'Ymet daha tuta.. 
(Holivud) dan eeıen bir habere göre, 
yıldızlardan JUdlt Alen, Delrm Doç 
God aleyhin~ bir dava açmıe, kOOumı 
elinden aldığı iÇin 2 milyon dolar 
(2 milyon 2 yi1z bin lira) t:Amılnat ta.. 
lep etml§ .. Eı1te'klerm Jnythetı da.ha 
fazla demek ... 

A lan mllı-chblslnln kansı - Hele 
bir dışarı ~ıkmağa cesaret ot de ben 
sana &()sterlrim? 

U1t1 ı·ı-_ı 
ıstanbul radyosu 

8 lkincikannn Cumartesi 

18130 pJ{ıkla dans musikisi, 19 Safiye 
piyano ve keınnn rernkaUle, 19,SO konre
ran~ Selim Sırrı Tercan (iki malo.I) 19,55 
borsn hnberlerl, 20 Sadi ve arkada,ınrı la 
rafından Türk musikisi n halk tarkıları, 
20,SO hnva raporu, 20,33 Ömer Rıza tnnı· 
fından arnpça söylev, 20,45 Semahat Oz. 
ctenscs \'C arkadnşları tarafından Türk 
musikisi ve holk şarktlnn (saat ayarı), 21, 
l5 orkcslra. 

l - Glinkn: Tschernomor Marche. 
2 - Knlınan l\laritça: L 
3 - IJinke: Screnode Des amourcux 
4 - IJnpouppee de ıırocelalne 
!l - fıutmann: \'alse leni. 

22,15 aj:ıns h:ıberlerl, 22,30 pldkla soto
lıır, opera ve operet parç~ları. 22,50 son 
hnhrrlrr ,·c ~rıcsl günün programı, 23 son. 
lJÜKlll~S: 

18: hafif mOıik, ve dans hauları, 20,25 
plynno knnı:eri, 21 ,15 cazbant, 22.45 Ru
men havaları, 
fslll> 1 l'EŞ1'P.: 

18,30 slAan orkeslraın, 19,50 ca:ıhanl, 

20, rn ıcmsll, 23.10 r:ıdyo orkcstnısı, 24,25 
i~nn orla·!tlrosı. 

llEllT .. l.V: 
Hl konser, 20,10 Sorıcnln rıliikları, 21 

von·c ı~. 23,30 don~ müıiğl, 
llOVr\ : 

ıs .1:, cazh:ınt. 20.30 orkestr:ı konseri, 
21 ,30 harif ınilzik, 22 lcmı.il nakli, 24,15 
r111lınnt. 

1'AR~nVA: 
19.15 ıı;lıınn plAkl:m. 20 kon~r. 21 rnd· 

yo orkf".strnııının konseri, 22.45 skeç, 2'i 
cazhnnt. 

l'a:an: Jicnan ~'inlU - Mclckıı~d ~llnlli 

( ERl{EK - KIZ ) 

(7 t rNtmt vt iklibas hat.kr mahfu:durA 

- Nımıara 34 -

•~aıır kız, kuzOa nftşaınDaınmoş 100 

·Bütün gazeteler 
bizden bahsediyordu 
Mah1<emeden çıkar çıkmaz Ferll<ö-

yüne gidip Hicranı yakaladım 
- Öyle amma, davati Hictaı\, kendi

siyle nişanlandığını iddia ediyor. Kız 

olduğuna göre bu ı:\Hll ôlabilir .• Sonra 
kendisini yalnıı mektuına delllı ıifahen 

de tehdlt etmlı .. fiavact Ud tahit iös
teriyor. Bunları n• ctvlp vertc•lt. 

HUlm gene lmClaôıttıa yeliıtl: 

- Nlıan meselni, ıcendlilnin klı ve
ya erkek oluıu btai ü&kidir ! Uftu. 

Bizi ılllt.Sar eden nhdlt ttıiielitl&r. 
Maaittif ih ılf ahen tebdlt mnele.lnl io

ralım .• 

Bu arada i&mliii UUında mUthl1 'bir 
gürültll bıılımıt buhanuyotdu. HllWn 
künüye •urarak Mmllnl iUitwdUWl 
ıonra bana ı 

- Çooutym, 4e41. li6 dMClj1 tu~ 
heıı de tehdit etmlflln.. lkl de fAhlcU 
nriDito •1ı. blr w.dlüe bulwıdwı 
mu?, 

- Hayır erendim, bö7lt lıir tehditte 

bulunmadım. ~ 

Hakim ıahitleriıı de 19 maynta mah
kemeye çalnlmalarını söyledikten eon· 
ra bana: 

- GidebUininis .. 
Dedi.. Ben mahkemeden bitkin blt 

halde fırlad.ın1. MetdiveiUerl koptU ltı

dim. Dinlcylciler arasında bwunanlat -

dan buzlan da peıimden Jtoıuyor, beni 
yakından g<Srmiye çalıııyorlardı. 

Adliye kapısından çık r çıkma%, ken

dimi halkın mütecessis tiakı1Janndan 

kurtarmak için bot bir taksiye atladım . 
Do~ru evt ıeldim.. 

Zavalh anneciğim beni görünce heye
canla apartımarun meı1divenlerinden a
taiı koıtu. "Ne oldu?,. diye soruyor

du. Anlattım. o batıtıa böyle itler çı
kardığım için artık bana ~ıkışmıyor ve 
sadece hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. • 

O gUn akpm üıtüne doğru Feriköye 

gittim. Hicranı mektepten çıkuken 

yakaladım .. Beni karfıtunda görünce 
§llftrdı, fakat bu ıatJcınlığı ua:un ıürmc

di. Kendiıine vaziyeti oldufu &ibi an

lattım .• O da itin böyle ciddi bir safha
yı dökWdüiilnU gi:Srilnce müteetılr cö
rUndü: 

- 19 mayısa daha bir buçuk ay var. 
O zamana kadar bir teY yapanz, !dedi .• 

Ben davacı de~illm, derim. Bu metc
leyi de baylece kapatınz, üzül~ .• 

Onun bu sözü, bende piıman oldu
ğu kanaatini uyandırnuıtı. Ertesi gUn-

kU gazeteler "Kız, kızla nipnlanmı§ !,, 
baılrğı altında bizden ve ınahkeme saf

hasından uzun uıadıya bahsediyorlar
dı .• 

O gUn de bir çok gazeteci, eve kadar 
gelmlJ, benimle konuıup resmimi sek-

mek iıtemişlerdi. Ben gazetelere mev

zu olmayı istemcdifm için onlardan 
kaçmış, ve "yok!,. dedirtmiıtim .. 

Hicranın evine de ayni şekilde hücum 

vaki olduğunu kendisinden öfrenincc 
hakiki bir endiıeye düştüm: 

- Eyvah, dedim, bunların elinden 

kurtulamıyaca~ız. 19 Mayısta bizi na

sıl olsa ıt'.ahkemede yakalayacaklar. 

Hicran: 

- Bundan ıüphe mi ediyorsun? Ta· 
bii. •. 

Dedi. 
O günden sonra beni bir batka dil· 

§Ünce daha üzmlye b~lamııtı.. Gaze
teleri okuyan aile cf radım, hınlanndan 
küplere biniyor ve uvallı anneme ça
tıyorlardı: 

- Müsebbibi ıenıin 1 Çünkü onun 
"ter kabahatini örtüyorsun .• O da yüz 

buluyor, i!tediğiru yapı)för, diyorlardı ve 
çıkıımaları bununla da kalmıyordu. 

- Katiyyen eve almıyacalnm.. 

Bu kat'I ifade beni ciddtn dilfllndu: 

rUyordw Beni tTt almak !atememeleri
nin ned~n ile\-l ttldilhıl bilmiyor dc

ğilcllm.. Be 1 böyl~e tehditleri tlitüm .. 
deki erkek elbiaeilnl ~lkattımya matuf• 

tU. :Ben bunu yapacaklardan deiil4im... 
Söyle-d'klcrine kulak venftiyordwn. An
nem b•ni sevldiğl i~in: 

- Eve gelmiyecebin de. \ieJllDl •, 
yordu.• 

Fakat onu böyle Uzüntü içinde ,apfı. 
mak minaaızdt. Evden yeniden w:clat-

mtm lbımtıi. BlMe bit finat bir l'llıl 
kehôlliğinden ayafima gtldL 

Blr tarudtk, Balıkelir ViUyetltıtrı tr.4-
rcmit ve Ayvalık ltual•nMa ytpila-

cak at koıularma beni biiılci tıf atlyl• 
çağırmııu. K.ofuda alacağım derece711 

öre para vııccelder, yol murafam aa 
aynca ödeyeceklerdi. 

Bu iıe vasıta olan nt, benim kilçtııı:• 
tenbtri hayvana iyi bindilimi ft arıda 

sırada kOf ulara ıirdiliml de biliyordu.. 

· Bu teklifi benim için mUbmmel bir 

ıeydi. Hiç olmazsa mahkeme ,ntıtıne 
kadar iıtanbuıdan unklatmıı buluna
caktım. 

Bana bu teklifi yapana, dÜfünmeden: 

- Olur, d~mi§tim. • 

- O halde iki gün aorıta hemen ha'"" 
rekct etmen llzıın. Edretnite bir vapur 

var, onunla gitmelisin. Kotu bir hafta 
conra Edreınitte yapılacak .• 

-· Pekll! •• 1 

iki gün ıonn, Sirkeci rıhtımından 

kalkan vapurla hareket ettim.. Böyle 

usun bir deni% yolcululuna ilk defa 

çıktığım için hayli ııkıldtm. Vapur, 

Gelibolu, Çanakkale, Bozca.ada ve diğer 

iıkclelere uğradıktan sonra, beni, iki 

gün içinde, Edremitin iakeleai Akçaya 
çıkardı. ·oradan bir dekovil hattiyle ya-

nm uat ıonra Edremitin iataıyonu o

lan Soğuktulumbaya vamq, bulunu .. 
yordum. 

(Denmıftl') 

Halk düşmanı 
fareler 

lngiltercden, Japonyadan sonra Yu
nanistan da farelere kat'§I mücadele ıç
mıya karar verdi. 

İnsanların ba:tbelbr olan bu hayvan
ların tarihi bir mazisi vardır. (He.ro

dot) un naklettiğine göre papaa -
kral (Seth09) Mısır tahtına oturunca 

mUhariplere 5ok fena muamele etmeye 
baılanuıtır. 

Bir kaç sene sonra, Güldantleriıı ve 
Asurilerin hUkümdan (Sennacberib) in 

taarruzuna uğradı. Eter fareler ( (Pe• 

lüı) de bulunan dUıroan karargüum 

istila etmeselerdi hiç §Üpheıiz memle

ketini, tacını ve tahtını kaybedecekti • 

Fareler; dilfman askerlerinin yayla .. 

rıtidald Arkebua denilen kiriJieri yedi• 
ler ve dütrnan çekilmekten. batka çare 
bulamadı. 

(Hepaistos) mabedinde, papaa -

kralın bir heykeli vardır. Elinde koca
mın blr fare tutmaktadır. 

Farelere karp mllcadele açan Japoft
lar, çok gUzel bir §CY dli!ÜJımilfler. Bir 

piyango tertip ctmi§ler. Her on fare 
öldürüp getirene bir bilet ikramiye .,.. 
riyorlannıı. Bir hafta içinde y\iz bin
lerce fare ~ldürillmilf, adeta köklerine 

kibrit ıuyu !dökUlmllt- • 



~" lr' {yJ ~ <Sı <§! a 

Dostluk 
ağı 

Oır ltJı O Chy@ır 
fnqlll! ftab'ne'?ln'n yeni diplomatik miişavır . A,,rupa 

m.I etlerJnı do:aşacak ve hepsini b!rlbırlle uzl:aştrracak 

J..' ersaq muahedesinin 
ta~ili düşünülü,lJor 

lngılterenin yeni dış siyasasının 
ana hatları . neı erdir ? 

Son günlerde lngiliz harici siya
setinde değişiklik olncağı §cldince 
çıkan rivayetleri §Üphesiz hatırlı
yorsunuz. lngiltere hariciye cihaz: 
Jarmdn yapılan değişiMik, bu riva
yetler üzerine ha!dı ~ larak dikkati 
çe!<iyor. Londrnda çı!.:an ''People,, 
gazetesi, "Britanya Avrupa sul
bünü sağlnmlamak için yepyeni 
bir tedbir alıyr,, başlrğJ ile neş
rettiği bir ma!:alftde, bu hadiseyi 
tahlil ediyor. Dikkate rleğer gör
düğümüz bu yazıyı aynen alıyo
ruz. 

Britanya. yeni seneye pek hayırlı 
bir gaye ile girmiş bulunuycır. Bugün
kü İngiliz diplomatları ve devlet acam· 
tarı, bütün İng:.Itere er.din cmumi;1e· 
sine dayanarak Avrupada kaı'i ve de
vamlr bir sulh tesisine azmetmiş gö
rünüyorlar. Ve yeni seneyi de bu iş 

için bir başlangıç noktası olarak ele alı
yorlar. 

Bunun ilk tecellisi olmak üzere, par
lak bir siyasi hayatı olan Sir Robert 
Vansittart'm İngiliz kabnesine diplo
matik mü~vir olarak tayin edildiğini 
görüyoruz. 

Sir Robert İngiliz dış diplomasisi
nin, iktidarına pek fazla güvenilen bir 
l':.iknüdür. İngilt"re bugün içinde bu
lunduğu Z'Or va l. etten 'harpsız srynla

cağına her zamanl:tnden dnha mutma· 
in bulunuyor. Sir Robert Vansittart'ın 
yepyeni bir memuriyete getirilişi, İn

gilterenin siyaset tarih:nde ilk defa r 
tes:düf ecl!len b;r tedbirdir Bu eski J 
ve muktedir diplomat Avrupayı şehir 
fe··ir dolaşacak ve kabinesinden aldı

gı direl:tiflere kendi tecrübesini ve ik· 
na kuvvetini de katarak .ı\ vrupa.daki 
milletler ar:ısında tam bir uzlaşma ve 
anhşma ağı örmeğe ç:ıhşacJktır. 

İngiltere başvcl:"li Mister Çember- ! 
fayn ve hariciye vekili Mister Eden 
böyle bir planı haftalardnnbtri tasarla
tT'aktaydıl.ır. Onlar Avrupada k::ıt"i sul 
hün teescıfü•ii icin 1ngilterenin önayak 
olması lazımgeldiğine kanaat getirmiş 
bulunuyorlar. 

Sir Rob~rften başarılması beklenen 
i pek zordur. Fakat tngiltere ilk defa 
olarak tam bir azimle attığı bu yeni 
adımın iyi netice vereceğiıvlen şüphe 
etmiyor. 

Sir Robert ilk iş olarak Eerlin Pa
ris ve Romayı ziyaret edecek ve bir 
Avrupa konferansı proıramı meydana 
getirmeye çalışaı.:ak. 

İngiltere, Japonyanın uzak şarktaki 
tecavüzkarane hareketlerine ve Avru· 
pa devletlerinden bir. ikisi ile ar~sında 

mevcut gerginl:ğe rağmen harb tehli
kesinin geçen senekinden çok daha u
zakta olduğu kanaatinde. 

Beynelmil-1 gerginliklerin son za· 
matllarda bir havli hafifle:niş old·1ğu· 

na inanan İng"lizler. bundan 1 emen is· 
tifade ederek mual'akta duran anlaşa· 
mamazlıklarr ortadan kaldır'lıak. ade · 
mi memnunivet tevlit eden ve clrnltı 

çıkarmıya mUstait muahede1eri tadil 
etmek çarelerini vakit geçirmeden ara
m11k istiyoı lar. Bu arada ademi teca
vüz ve silahları azaltma bakımından 
da anlaşn\alar yapılabileceğini dü~ünü· 
yorlar. 

Sir Robert Vansittart 1 

İngilterenin Sir Robert vasıtasile ~ 
güdc.t.;eği dış siyasetin ana hatları şun
lardır: 

1 - Britanyanın be§ senelik progra
mı tamamlandıktan sonra silahlanma 

yan!ına kati bir nihayet vt:rilmesi. 

2 - Avnıpanın dört esaslı devletini 
teıkil eden Britanya, Almanya, Fran

sa ve ltalyanın biribirlerine hiçbir 78-

man tecavüz ve hücumda bulunmıyn· 
caklnnm taahhüt etmeleri. 

3 - Versay munhedesinirı tadili. 

4 - Almanyanın müstemleke talep
lerini tetkik için bir enternasyonal kon 
ferans akti. 

5 - Mcml::ketlcr ara&rndaki ticaret 
tarifeleri, kontenjl'n ve saire gibi ka
yıtların or.tadan lmldmlması veya talı· 

fifi. 

Britanya yukardaki gayd~rine eriş· 

mek için müstakar mali vaziyetinden 
istifade edecek ve onu bu işte adeta 

bir manivela gibi ku11ana..:akttr. Al· 
manya ve İtalya hümmah bir silahlan· 

ma siyasetinin tazyikı altında iflasa 

doğru yüıı:irken, Britanya ı;e!tiz yüz 
m:Iyon ingiliz lirasına baliğ olan bir 

altın ihtiyat akc;esi biriktirmiştir. Bu 
büyük servete güvenen Britanya, İtal-

ya ve Almanvava. si15hlanma~a devam 
ettikleri takdirde kendisinin bunu da
ha vasi m:kyasta yapabiltt.:eğıni ve on-

lardan çok daha fazla dayanabile~eğini 
~ö··liyec~ktir. • 

Bir Avrupa sulhü bakımından, İn
gilterenin, yeni elçisi vasıtasiyle yapa· 

cağı teşebbüslerin müspet netice ver· 
m:lerini temenni etmek laz·m. 

S11franholu orman
larında dam~nlama 

faalfyPll ha~ludı 
Safranbolu, (Hususi) - Orman u - 1 

mum müdürl:iğü işletme müdürü Rıc1- 'ı 

van buraya gelmiş, Keltepe ve Biiyük , 
dür ormanlarının devlet işletmesine a

it tcş'dlatıııı ve ormanda ağaç dame:ı 
\'e kat'iyatına b:ışhf!·mştrr. 

l\'I u g ı a d u ll tı. r ~~· ı 
tnhs; ah 

Bundan başka sabık Be1çika Başve· 
kili Mösyö Van Zeeland'ın bu hafta i· 
çinde İngiltere, Fransa, Almanya ve 
İtalyaya vereceği rapor.:?aki teklifler 
esasına uygun birtakım ekon->mik ted
birler de alınacak ve böyleHkle bazı 
memleketler arnsında ndeta .ış~lmaz bi
rer ka!e gibi ylikselen ticaret hailleri
ni ortadan kaldırmağa çalışılacaktır. 

Muğla, 6 Hususi) - İkincit~•--i· 
sonuna kadar ilimizin tahakkuk ve 
tahsilfltı şudur: davar ve deve'e·dıan 
148,241 tahakkuk 125 531 t :ı} ill!t. 
hayvanlardan 90.100 tahakkuk, 5352" 
tahsilat, d!ğer 39,264 lir .. lık tah~"·ku 
tan 18,414 tah .. il5t ;•;-...,-1..,..r·t r ı ·mu
mi tahakkuk }•ekunu 615.857 tıl.w ...... 
429,946 lira.dır. 

Rahkçılann şikayeti üzerine 

Ik tlsat VekAletl tar&· 
fıodan hl r memur 

J;?ÖnderlJdl 

Tilrk gemi hurtarma 
ş rketialn tasfiyesi 
Mevcut ihtilaflar yakında 

ha lf edi ecek 

Bir kanun teki f 

Çocuklar 
sinemaya 
gitmemeli 

Boğaziçi bahkçıları, iktısat vekaleti
ne müracaatla, gerek Boğaz balıkçılı • 

ğına zararı dokunan, gerek<Je çalışma
larına m~ni olan bazı noktalaı dan şika-

yet etmiı. bu arada Trabyadaki voli 
mahalliyle alakadar olunmasını rica ey 
!emişlerdir. 

Balıkçılar, en faal muhitleri olan bu 
voli mahaU:nin Boğaz akıntılarile dol
makta olduğunu, ekserisi elçiliklere a-

it olan birçok motör ve ko~raların bu
raya bağlandığım, bu halin de bura -
dan istifade etmelerine mani olduğunu 
izah etmişlerdir. ' 

1ktısat vekaleti bu müracaatla ala
kadar memurlarından birini tetkikat 
yapmak üzere lstanbula göndermiştir. 
Bu memur, İstanbul balıkçılığı üzerin
de umumi surette tetkikatta bulunmak 
la beraber, bu müraı.:aatla da alakadar 
olacaktır. 

Deniz ticaret müdürlüğü Tarabyada 
ki voli mahallini temizletmeye başla • 
mıştrr. Şimden sonra buraya motör, 
sandal gibi deniz vasıtalarının bağlan· 
maması için de tertibat alınar.aktır. 

Diğer taraftan Boğaziçinde dalyan 
bulunan bütün sahnterde tetkil:ler ya· 
pılmaktadır. Buralara, balıklar için 
muzır ve zehirli maddeler dökülmesine 
mani olunaı.:ak ve sahiller liman tara
ğı ile temizlen,.cıaktir. 

G':\çenlerde şehrimizde ölen 

Prens Seyfetllnlo 
mirası 

Mısırdan gelen haberlere göre, cena
zesi buradan Mısıra nakledilen Mısırlı 
Prens Ahmet Seyfeddine Kahirede bü· 
yilk ve resmi bir cenaze alayı yapıtnuı 
ve prens Mısır hanedanına ait mezar
lığa gömülmüştür. 

(Meclisi balad) denilen ve §imdiye 
'<adar prens Ahmet Seyfeddinin serveti 
ni idare eden heyet miras işıe:inin tas· 
fiyesi ile meşgul bulunmaktadır. 

Prensin birkaç milyon ingiliz lirası
na baliğ olan nakit meV'.:udu Mısır ev
kaf nezareti emrinde ve Mısır bankala
rındadır. Aynca birkaç tanesi Nil ke
parında büyük ve modem apartıman ot 
mak Uzere prensin Mısırda birçok em
laki bulunmaktadır. Şimdi bu menkul 
ve gayrimenkul terekenin tasfiyesi ya· 
pılacaktır. 

Prensin mirasçılanndan çoğu Mısır
da bulunmaktadır. Beş senelik refika
sı olan prenses Ulviye de geçenlerde 
Kahireye gitmiştir. Şimdi, prensin va

lidesi olan ve şehrimizde oturmakta bu 
lun:ın prenseı Nevcivan da Mısıra ça
ğırılmıştır. Epey yaşlı bulunan pren -
ses Nevcivan bugünlerde avukattan ite 
birlikte Mısıra giderek oğlunun miras 
tasfiye işlerinde h~nr bulunacaktır. 

Çol'ok t;sırgeme 
Kurumundan 

Ç. E. K. Çocuk Kiltüphant'si menfa
atine 18 ikincikAnun 1938 Salı ak§amı 
Beyoğlunda Fransız tiyatrosunda veri
lecek müsamere programıdır. 

1 - Çocuk oyunları ve ç<1.:uk festi· 
vali. 

2 - Varyete. 
3 - Caz rövilsü. 

4 - Konser. 

S - Komedi (Şehir Tiyatrosu sanat. 
karlan tarafından. 

6 - Komedi (Sanatkar Naşid tara
fında"). 

Caket hırsızı 
On beı gün evvel Sirkeci.de Cihan o· 

telinden bir kat elbise çalan Şevket 

dün birinci sulh ceza mahkemesi tara
fı.,dan bir ay hapse mahkQm edilm!ı
tir. 

Yeni nPı;;rivnt 

Çoculı 

Türk gemi kurtarma şirketin!n tas· 
!iyesi ile eşhas elinde me,,•.:ut hissele-

rin hükumetçe satınalmmasına ait mu- cııı 
1 1 · · · • · M'l fürklarcli mebusu Fuat, Y , ame e er bıt rılmıştır. Bu hususta ı - k t kiif" h tır J\ 

• • • • & • , anun e ı azırianmış ·. 
Jet meclısıne verılmı.ş olan kanun layı· ı c:•lifinin istihtaf ettiği nokta btf 
hası çıkar çıkmaz hıEseler satınalına - · t k f·ı 

1 
· · 1.

0
··-"" 

emaye ve aş ı m erının " ır 
caktır. 1 ·· · d hl:.. ı. ı.· e bV • ar uzerın e a d.A ve teruıy 

Şirketin mevcı.:t sermayesi 500 bin dan menfi roller oynadığı, e . 
liradır. Bunun 250 bin lirası daha ev- toplanmıştır. Teklif sahil>i b\l 1 

vel maliye vekaleti tarafından utma- la 16 yaşından küçük çocukls!J1l 

lınmıştı. Geri kalan 250 bi.n liranın ma ve tiyatrolara girmeleriniıl 
·hükumete devri işi de bitiril:nce şir - edilmesini istemektedir. 

ket, b:itün vezaif ve vesaiti iıe Deniz- Esba.bı mucibesiİı.de artistlet 
banka intikal etmiş bulunac;ıktır. giyinmek, pudralanmak, s{isl 

Yalnız şirket hisselerinin satınalın- sinemada gördükleri caniler, JtS 
masında hiikCtmetle hissedarlar arasın- hırsızlar gibi hareket etmek 
da bazı anla~amamazlıklar clmuştur. çocuklar görüldüğünü ehelll~ 
Şirketin Ankaraya gönGerdiği bir mu- kavdeden te'tlif sahibi, 16 yMI11 •

1 
rahhasla bu noktaların halli için müza- çüklerin valmz gör1ii ve bilıfl 
kereler cereyan etmektedir. arttıracak terbiyevi mahiyette 

d;l Denizbankın kurulması takarrür et- ler gösterilen yerlere kabul c .. t 
meden evvel mevcut 150 lıin liralık cc2ini teklifine ilve etmie. 1!55 

hissenin maliye vekaleti tarafından sa· saatlerinin tahd;dini istemiştir· 

trnalınması mevzubahstı. Fakat, Deniz 
bank kurulduktan ve gemi kurtarma 
işlerinin bu müesseseye devredildiği an 
!aşıldıktan sonra, maliye vekaleti bu 
hisseleri satınalmaktan imtlı:a etmiş· 

tir. Vekalet yeni vaziyete göref şirke-

•in Denizbank tarafııv::lan tasfiyesi ve 
hisselerin de onun tarafından satına • 
hnmasx lazımgeleceği mütalc2sındadır. 

Hissedarlar ise, Denizbankın yeni ku· 
rulduğunu, teşkilatını yapması ve faa· 
tiyete geçmesi zaman meselesi olduğu· 

nu ve böyle hisse satınalat.:ak bir tahsi

satı bulunmadığını ileri sürerek evvelce 
yapılmış takdiri kıymet esas tutularak 

hisselerin hükumetçe satmalrnmasını 

ve tir}cetin bundan sonra Denizbanka 

devredilmesini istemektedirler. 

Bu ihtilafın bugünlerde hallolunaca
ğt ümit edilrrı .. ı-t.-rlir. 

Şfrketihayriyenln 
yeni vapuru 

Şirketihayriyenin Has1töydeki fab
rikasında yaptırmakta olduğu : 5 nu • 

maralı ikinci vapurunun tekne aksa -
mı b:tmek üzeredir. 

Bu vapurun evvelce mukarrer pro
gram mucibince önümüzdeki nisan ayı 

içinde kızaktan indirilmesi lazımgeli -

yordu. Fakat şirketin, fabrikasında ar
tan iş hacmine mukabil lüzumu kadar 

usta amele bulamaması yüzünden inıa

at lüzumu olan süratle ilerliyememekte 

dir. Bu y:.iz.den yeni vapurun denize in 
dirilmesi bir iki ay gecikcı.:ektir. 

§irketihayriye, bu yeni vapurunu ö
nümüzdeki yaz mevsimine yeeştirebil-, 
mek için bu amele buhranını önliyecek 

tedbirler düşünmekte, aynca. faaliyeti 
daha makineleştirmek için tertibat al
maktadxr. 

Hava kuvvetle
rimizin inkişafı 

iç~n 
Ankara, 7 (Hususi) - Bugün -Ve

killer heyeti başvekalet binasın.da top
lanmı§tır. 

Milli Müdafaa Vekaleti hava kuvvet
lerimizin ink:şafı yolunda yirmi bir bu· 

çuk milyon liralık taahhüde girişilmesi 
hakkındaki kanuna ek layihayı hazır-

lamış ve yetmiş b:n ltraya kadar taah
hiide girilmesi için mezuniyet istiyerek 
meclise göndermiştir. 

Zirnat Vekfll 
y8rın geliyor 

tkttsnt vekill Şakir Keseblr yarın 
Ankarndan şehrimize gelecektir. Ve 
kil bıırada Deniz banka ait teşkflA.t 
He mOSP.'111 Olnr.aktır. 

A Jmany ·>de bir 

Deniz 
müesseseıer 

Den zbanka de\'İr muameıel 
huz1rhyorlar 

Dcnizbank teşkilatım kurına t. 
s·• lıklan devam etmtkt::dir. Muba • 
•iı11 

terden mürekkep kom"syon, 0

11
, 

banka muhasebe teş:tilat ve usıl 

tetkik ile meşgul olmuştur. 

Diğer taraftan Ankaradan şe .. t 
gelen iktısat vekaleti den:z ıtl-'6 

hğt erkanı bankaya girecek rnuesS 
terin teşkilcit? ile uğrc:.şmaktaJırta! 

Deniryolları idaresinde :Oeniı { 
infkal dolayısiyle bümmc:.lı bır ) 

utıl"" yet başlam:ştır. Memurlar, m 
iki saat fazla çalışarak devir hC

58
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hazırlamakta, mevcudatı tesbit et 
tc<lirler. 

İktısat vekaleti naklivat urnut11 
dUrü şehrimize geldi!<te~ı &or.ı a b~' 
run d:ğer teşkilatının bütün aJA 

tJir müesseselerin m:.idürleri il~ 

kurulmasına başlanacaktır. 

MilrHlr tayin edildi 
Deniz bank umum müdürlüğÜl1ei 

let §ıirası azasından Ömer Liltfill 

yin edildiği haber alınmıştır. o' 
Ömer Lütfi, uzun yıll~r. o.rd~il' 

lışmı§ bir <'rkA.nıharp za.bıtıdir· 

manlar da imar ve iskan genel ~et 
IUğünda bulunmuş, bili.hare pev 
rn.sı azalığına seçilmişti. 

lngil:eredef1 
isttkraz 

Vopacağımız yollJ 
dakl şayialar 

l'SBSSJZdır 
HUkfunetimi:rJe İngiltere d" 

bazı iktısadi ve mall ialer üzerin"' 
nuşmalar yapmak üzere, Londt\

1 
deceğini haber verdiğimiz heyeti ' 
konuşmalar ar~mda tngiJtt a
borç para almak meselesi etraf1~4 
mlizakerelerde bulunacağı yol 
rivayetlerin asıl ve esası yoıctut'· 
ret, şubatta !ngiltereye gidece~, 
giltere ile aramıroa son 7Alll~ 4 
ba.şlıyan iktısadi münasebeUerııı 
geni§ bir şekil almruH için, yerıidt' 
lar hazırlanması etraimda kollu; 
yapacaktır. 

Voklamaya 
Üsküdar askerlik şube.~inden: oıt 

Şubemizde mukayyet ve derece u" ~ 
den harp malQlü :oıubay ve erat ııc 1~ olıl' 
Üsküdar emvalinden man, alı;111k ue ',ı 
,.e on sencliklerini alarak haııne 11''~J 

• • "'' I"' knları kesılmiş bulunan şehıt eJ fil 
938 yılı tütün bey'iye ikrami:reıeriıt ! 
blllne bnşlnnmıştır. 4t" İ 

Ç ... •.:uk Esirgeme kurumu grnel mer· 
kezi tarafından çıkarılmakta olan (Ço
::.:k) adlı deroinin (68) ind sayrnı 

çıkmıştır. Yurt yavrulannııı sağlık. 

çıkmıcotır. Yurt vavruhrmın saP,hk. 
hizm:t eden bu kıymetH der givi ço · 
cuklara, cccuklu ana ve babalara tav· 
siye ederiz. 

en sus f da edl idi 
Berlin, 7 ( A. A.) - Başka bir dev· 

Jet lehine casusluk vaptrğından dolayı 1 
ö~:.im cezasına mahkum edilen Ht'rbert 1 
Gajeçski bu sabah idam edilmi~tir. 1 

Malul suh:ıy ,.e eratın re!'imt rnad ;,,,.. 
'\"8 raporlarlle şehit e)1nmındnn rıı ~ İ 
makta olanların re~mt maa, sened:rı,,ı,., 
vlyel cüzdanlarını ve on seneJikl <' p• 
mış olanların da ellerlnctekl ve!ıa11C 111,~~ vlyet cüıtfanl:\n ile birlikte yokl• c1•1l" 
"' yaptırmak fiıere '1Jhe7e ınilr' 
UAn olunur. 
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~ ~lkaponu gölgede bırakan 
,Gangster yakalandı 

4ttıerikalılar bu ha:iJdudu elekirikli 
sandalqaqa oturtmak 

~o . . 

•• 
uzeı"e 

Q~ ~a Franki beş yıl içln
llııı;rnerika halkına beş 
~~t'l Ora galon bozuk, pis, 
~a ltıı ~ içki satmış; bu 

\Jtda adamlar öldürmüş 
1~1tıı9 ~, .. ,.. ... zorıa satın alanlar 
ı '~Da fenau~ını ıleri süre
'"•- ra vermek istemez
~-'1 ltendllerıne $öyıe bır 
11 9önderiliyordu: -CIQ~" 1 O do Da ıra B<oD 50 
b~19Clra bacak koıraıram; 
'tQ"Cunu hemen öde ... 

-· sen bDIDrsDn M,, 
' >tıı. .\ıtİerı k • 

>tt il~ Gıo an Pollsl "Bo#a. Frankie namUe anılan 
~ ~'"lctr rdano'yu kat'I dollllere istinaden en uiha

tiıııe dtetınıısur. Onu istintak eden sh·il polisler o
d~ 'Su ~·orıardı: 
lıt • lrı 0~ arını kendinden ttlraf edersen senin için 
ta~ •rına töur l<'ru.nkie. Şimdiye kadar senin kurnaz-
1't eıınıııd ı YUnımak ıuecburlycttnde idik. 1',akat bu 

1tr. Sö ~ Benin mUcrhnlyetlnl gösteren kal'I delil-
11~1 ~e\'y/ e, Yoksa ..• 
~lJ' btr t rk Polis nıüdürlilğünUn hücrelerinden bl
bft 11 enae~hta 1>cykenln 1lzerinde oturan asık suratlı. 

''-le Jı • Orta boylu, ve ırı yapılı o.dam kaim ters 
ı..,~ ..... a,ll0ınurdandı: 

tı it lı;1ı1 'k· tek bir euc bile ifnr.l:yemezslnlz. Beni 

Ne1.1york soka1:1armda mk sık teMdil/ edilen ookalardan 
biri: BU§lw bir çeteye nıcnsup gangster ıer tara--

el't 0ııcuıc e nlzde dcltl yok. 
or11)orgu:lbl Ufak ve kurnaz gHz.. 
oll"- fakat lhti~atlı görunll· 

lıaa il •or 
..... Cıt: &uya <:eken detektifler 

!! ~~il bı n '1ıl'aı llraın Frankla. () balde 
ııg eııııer ıın ı . 
at Uıııa -~Bu ba~anan l~ln ne ol
db~t bethC~k Nveyork polisi bilir. 
~ brcıı lcı a de bu çok müessir bir 
r;-r nıbuı kYaı·ııu saat sonra Fran-

'tııı 8.tı ltı !\ rı ~sil ru ı ştl. 
't' ııeıc 1 n söytedlklert onun ha
lıu ~'nı b:ı hilen detektlflerın bl

•ıa~, •etı9 :retten açık bırakmıştı. 
~ ltı dıtr ed avı, Nevyorku en fazla 
, t\e ll\•tu ı.·~n ve çalkalayan yegA
~ ı\tl'orkı ankıe ! 
~ 1 kaı.ı011Ular içlerinden türeyen 
~ ~ıı:'ng8le~Unlerını ihya eden bu 
.;ııy ta •on ~e o kadar meşguldu 

uıı:•ı glbl d anay hı\dlseı. Jaııoıı 
tb~o~:orıar. iter dertleri unutmuş 
~.~ıı, •llrı 
tı,.,,, il bakk dı•ardan muum glbt 
~~ blleı,11 balları, mezecileri \e 

~tıa'D ll'r, a:ıuakla me11uı. Bun 
tt~l\ıa ltb,1,: le'1• alt tuzaklar 

Bir vakitler bütlln Amerikayı birbirine 
katan ve .,ımdi bir adada cezasını çek

mekte olan Aaydut Alkapon. • 

fından vurulan haydut 

-Böylece Fran'l(le'nln alacaldan 
hiç takıntıda kalmıyor ve işler giln
den güne ilerliyor. Dazan, borcunu 
ödememekte ısrar edenlerden biri 
öldUrülliyor. Bu diğer borçluların 
g-OzUnU korkutma'k lçhr 'mtlkeırımel 
bir veslie teşkil ediyor. 

Kısa bir zamanda yirmi bet lc;kt 
te\ zl merkezi ve bu içkileri dağıtan 
kamyonlarla dolu dokuz garaj teala 
ediliyor. Nevyorkun siyahilerle mea 
kCın Harlem denilen kısmında sade 
200 tane gizli içki yeri açılıyor. Fran 
kle'nln idaresi altında bulunan yer
lerde lckl tedariki cok kolay. Mesel! 
domuz ı>asurması, peynir, sucuk sa
tan bir mezecinin dUkk!nma giriyor 
sunuz. 'Peykeııln arkasındaki adam 
slzo uzun uzun bakıyor. Çabuk bir 
gl..lz kırpması işi hallediyor. P~yke
rıin nrlı:asmılakl gizli bir kapıdan içi 
ıııasnlarln dolu esrarengiz bir salo
na giriyorsunuz. 

Asri korsan! 
• 

Korsan il·~ oynamak isteyen 
~eıroç bDr Amerrllkah, bDır yat 

saıınnlt?>nınn ölldüırdü 
Yolcular iki gü.n müthiş bir korku 

geçirdikten sonra keodis nı vakalayıp 
denize attılar 

- Aktnbya kapılarak denizde çal
kalanan küçük bir yelkenli gördüm. 
Hemen şimdi "romokör sönderiniz. 
yardıma ihtiyaçlan var .. 

Amerika babrlyesine mensup bir 
deniz tayyaresi pilotunun, Kaliforniya 
sahillerinde yaptığı bir uçuş tecrübe
sinden dönüşünde söylediği sözler bu
dur. 

Bu yelkenli, San • Fransisko zengin 
lerinden Folding adlı birisine ait (Af
je) yatı idi. On gün evvel bir düzüne 
genç kadınla bir o kadar delikanlıyı 

yatına almıı, ufak bir acyahate çıkmıJ
tI. 

ilk gilnler pek eğlenceli ve ı:evkli 
~eçti. Fakat aonu? .. 

Limandan ıönderilen romorkörler 
yatı buldular, çekip sahile getirdiler. 
Yat aahibi ölü idi. Yolculardan biriıi 
de, bağlanmıt. güverteden denize atıl 
DU§U. 

Tahkikata memur olan polisler, bir 
sinema senaryosu olmaya değer facia
yı aydınlattılar. 

Asri bir korsan 
Folding bir müddet evvel deniz me

raklısı ve milyoner olduğu söylenen 
Jak Morgan adlı birisi ile tanışmııtı. 

Jak, hakikaten deniz meraklısı mı 

idi? Evet, hem de korsanlık yapmak, 
maceralara atılmak istiyecek derecede 

Milyone~ mi idi? Evet, fakat, cebin 
de meteliği olmamak gartilc •• 

Folding, yeni dostunu memnun et
mek için bu seyahati tertip ve dostla
rından bazılarını da davet etmiıti. 

(Afje) sahilden uzaklaşınca Jak, ha
nrladrğı plAnı \atbike karar verdı. Ro
volverinin namlusunu Foldinge çevir
di!. 

- Gemiyi bana testim et!.. Yoku 
beynini patlatırım! .. Bunda.1 sonra ge
minin kaptanı, Amiri benim •. 

Dedi. Korkudan titriyen yolcuların 

ed:ıst ıe· kocaman koltukları işaret 1 
ediyor ve: 

- Buyurun oturun baylar! diyor. 
Onlar kısaca: 
- Oturmağa gelmedik Frank.le dl 

yorlar.Ha'Zineden çaldığın 2,600,000 
doların hesabını lstemeğe geldik. 
YUrU bakalım 1 

gözleri önünde iki adam arasında milt 
hiş bir boğu§ma ba§ladı. Nihayet, Fol· 
ding, ağır surette yaralandı, yere yu.. 
varlandı. 

Korsanlar devrindeki gibi 
]ak; yatın sahibini öldürdükten ıon 

ra bütün davetlileri kamaralanna sok
tu, kapılanru kilitledi. 

Sonra dümene geçti. Yatx bot bk 
adaya götürmek istiyordu. 

İki gün böyle geçti. Neticede korw 
sanlıkla kaptanlık arasında çok farı.: 

olduğunu, gemiyi yalnız idare cdcmiyc 
ceğini, istediği yere götilremiyeceğini 
anladı. Gemiyi idare edebileceğini san 
dığı yolculardan ikisini kapalı bulun
duktan yerden çıka11dı. Kendine yar
dım etmelerini emretti. 

Bunlar, sahte korsanın ufalı: bir dal-
gınhğından istifade ederek üzerine 
atıldılar, kıskıvrak bağladılar .. 

Gnverleden denize 
Bu suretle bağlanan Jak, geminin 

güvertesinden denize atıldı. 
Artık gemidekiler kamaralarından 

çıknufİardı. Geniı bir nclee alıyorlar
dı. Fakat, gemiyi kim idare edecekti?• 
Kendilerini akıntıya bırakmaktaıı. do. 
nizin üzerinde ~lkanmaktan bqb sa-ı 
re yoktu.• 

Rilzglr ve akıntı gemiyi mOtemadl. 
yen sahilden uuklaıtmyor, tehlike pt 
tikçe büyüyordu. Yata ancak Uç gb 
lilk yiyecek ahnmııtı. Her ihtimale kat 
ıı bunu idare etmek llmndı. Zavalb
lar, mUthlf bir ~uiyete dUıttllderl bir 
sırada, onuncu gilnU, deniz tayyara! 
tarafmdan ıHrWdWer ve kurtuldular. 

Denizin dalgalarına ı&nidilkleri ba 
acaip korsan hak'kında aöyledilüeri .as 
ler ıundın i!:~aret kaldı: • 

- Çırpınıp çırpınmadıfma, yUmıe

ğe çahııp çah9madıfına bile bakma
dık.. Bu. çok tehlikeli bir adamdı 1 

lık vardır. lşte onu tlmdlye kadar 
polisin pençesinden kurtaran da bu 
vasıfları ve ona inzimam eden ince 
zektısı olmuştur. Onu haydutlar ken 
dl aralarında .. utangaç Çarlı., diye 
tanırlar. Çarhnın en sevmediği te7. 
yabancılarla tanışmak ve kalabalık 
tır. 

~; ltı,.,.1 11 edl1or. 
ta.:.. ~,tltt •atı, tevkır ettiren eıas co
t:_~ır ti lta.ç~tıdaıı 2,500.000 dolar
~'ılttb tt11ı,1t kcıhtı. Fakat bu onu 
.!· °' llcıı1tıe için detektiflerin ele 
lf' .:' '-ıl rı 1e1Ane kat'I delil

Nevyork cadelerlnde, içleri bu pis 
içki ile dolu kocaman kamyonlar 
dolaşıyor. Şoförlerin yanında otu
ranlar, kırık burunlu, karnıbahar 
kulaklı, iri yarı insanlar. Münasebet 
slı suaJJerl susturmak için kucakla 
rında namlusu keBllmlş av çifteleri 

Bu kaçak meyhnneıerln en bUyUk 
zararı gencıtğe olmuştur. Maalesef 
birçok Unlverslto talebesi kızlı erkek 
11 buralara dadanmışlar ve bunlar
dan bir coğu içki diye satılan zehir
le zehlrlcnmtşler, bu pis yerlerde 
hem sıhhatlerini hem a.hlı\klarını , Franklln tabancasına davranmak 
kaybetmişlerdir. istiyor. l<~akat gelenlerin içinde eli 

ondan dabn cnbuk olanlar var. 

Polise verflen tarifte şöyle denlll
yor: "Zamanımızın en tehlikeli har• 
dududur. Ona azamı ihtiyatla yak• 
laşılmalıdır . ., 

"• l)ı ı, •ıt:1roıu çok daha bUytık 
;~1ı191 ıracak kadar tumuı

ı._•t, 1 
~ .. ıı~,. •k 
~~~--bt lte ı~:r Aoıerlkan haydut· 
N;~ blfıa:va ?veı içki kaçakçılı

Ilı it .\lberı: ardan biri. 1933 ıe 
~ b 'lctıl't a htıkamett içki ya
~ ~,1 11' ~,.,,:~a Frankle kendlılne 
Sı 'ttt '-t11ıak 1 ç Yolu bulu1or: u .. 
)~ ~>otb tan liemen etrafına ıtt-

't "• 011rterıerden bir grup 
~"'-~te ara Pllnını anlatı-
~~ ı..: •cın ı 
~Nt~ll btı <:kiyi halka ucuz 
"a .. >a.._1tı •atı' detıı. CUnkQ, evve
~ 'lı'ıal~ltttr •1ar Uzerlnden vergi 
't'll~l'trıa'r ~a·r ~onra maiyetinde öy 

' > becı,1 1 veresiye yapılan 
~trı,01'11111 ~erını gtlnUnde tahatı 
~''" •~: •cıcı111~1Yorlar. U(flncoau 

L: b'-t ile it cinai. Hele bu U-
,~~ \" btııa -:ar -az söylense ml
~Q" "t, "ııe z kadar iyidir .. 
I\~ ~11,.1tn1,r, artında Frankla ve 

:~l.\ ~ı, ~tt,k hayret vere~ek dere 
~ '' ~ ''lılt nh1vnrlRr. "Bota,, \ ~'• '"t•t 1

•1ttlrniyen bir bay
~l~~ll~~tor ~~erın ltra11ığına l<R· 
)tt. ' ' ~- ,., ._ on be, ıene zarfın-
~' ·~~'"it' ini) dl\tnları Amerikan 
·~ b "" tı:kt 9Yon galon bozuk, 
bı '1- :tıt rrı atını~hr. Dıı pis içki 

>'>ıı "at,11 ~YhııMter Amerlkııttııı ~u~ ft_ı\eta veba salgını 
unuyor. 

var. 
Frankle'nln, imparatorluğunu lda 

re Pden otuz nazırı var. Dunlardan 
her biri büyUk birer servet sahihi; 
IUk11 otomobillerle geziyorlar, yan
larında mutena kUrklere bUrUnmUş 
gUzeJ kRdınlar olduğu halde en pa
h ah barlarda eğJPnlvorlar. 

Dllnyanın en pis içkisi 
Frankle'nln l~kl yapan beş gizli 

fabrikası var. Burada maya. bam 
leptrto. boya blrlblrlne karrştırıla
rRk dllnyanın en pis hfr içkisi mey
dana getiriliyor ve bir sOrU zavallıya 
u<:uz vlBkl namı altında satılıyor. 

Frankle'nln adamları hUtün bar
Jıuı ve meyhnneh~rl dolaşıyorlar ve 
meyhane 11ahlplerlnl kendi viskileri 
nf eatma~a icbar ediyorlar. A~ıına 
tecrllbe için aldığı yudumu lstikrAb 
ile tUkOrPn ve bu tçklyt kapısınrlan 
fçPrl eokmrynca~mı söylemek bPd
bahtlt~ında buhın1tn har ve rneyhR· 
ne sahfplPrf ancak hastanede ayılı
yorlar. 

Bu fçktJerl zorla satrn alanlar 
fnlrnt malın fenalı~ını ileri aürı>rek 
para vPrmek tstemlyenler Franlde' 
nln tahsllAt işine hakan kırık hurun 
lu, lrn.rmhahar kulaklı kabarlayıln
rın"'nrı ~lh•le hlr k!lrt alıyorlar· 

un~n on tlolnrn kol. r;o dolıırn hn
<'Rk kır~uım. f rkt borcnnn hemen ö
de yoksa sen btunln! .. ,. 

Sarhoşluktan kendilerini 
kaybetmiş mektep kızları 

Polis baskınlaı·ı ortaya bir süril 
facialar çıkartmaktadır. Gizli mey
hanclerlıı nıUdavlnılerl arasında sar 
hoşluktan kendini kaybetmiş, çılgı
na dönmilş çok güzel mektep kızla
rına tesadüt ediliyor. Gene buralar
da bir vakitler sıhhatli ve güzel ol
dukları yüzlerinden anlaşılan soluk 
benizli, pejmllrde kıyafetli kızlar 
ekmek parasını tedarik etmek ve a
lıştıkları pis, ham ispirtoyu satın a
labilmek için esrar, sigaraları sa.
tıyorlar. 

Buralara dovam edenler yalnız 
sarhoşlukla yakayı sıyıramıyorlar: 

Bu gibi meyhanelerin kapıları önlln 
de gece geç vakit Frankle'nln adam 
ları bekliyor. Bunlar !çerden pek 
sarhoş bir vaziyette çıkanları bir 
yumrukla bayıltıp Ustilnde ne var ne 
yoksa soyuyorlar. Frankla hayatın 
dan pek memnun. O artık bugiln ha
pishane köşelerinde çürümekte olan 
meşhur Al Capone'nı.ı gölgede bı
rakmağa başlamıştır. Onun maaşlı 
adamları arasında Uç ltomlser ve bir 
maJiye müfettişi var. 
Beş senede Franklo'nln kdrı on 

h<>ş m!lyou doları buluyor. Sağa so-
la verilen "sus payı,, mUkemmel iş 
görUyor. lşte işlnr böyle tıkrrında 

giderken bir gUn Frnnkle'nln mükel 
lef ynz1hanoslno elll'rl C'eplerlnde, 
lteskfn bakışlr. iki, Uç kişi giriyor. 
l;"ranklo vaziyetinden emin bir adam 

Frankle, Amerika nzılılarının bu 
sonuncusu, şimdi hapishanede bağı
rıp çağ-ırıyor, serbestlstnl kazan
mak için ~merlkanın en büyük a
vukatlarını tutacağını tlln ediyor. 
Amerika ise Frnnkle'yl elektrik san 
dalyesine oturtmuğa azmetmiş görü
nUyor. 

OUnya polislerini biribirine 
kalan Gangaster 

lngilteronin meşhur ''Scotband 
Yard,,i son zamanlarda türeyen ve 
bütün dünya ı>ollslol meşgul eden 
çok tehlikeli bir Amerikan haydu
dunu aramakla meşgul .• 

Amerikan pollsf, dUnyanın elt\n 
ele geçmlyen en azılı gangsterlerin 
den biri olan Charles Iloffmanm 
izini kaybetmiştir. Hotrmnnm Kana 
da, Fransa, Çin, KUba, Almanya ve 
tngllterede dostları vardır. 'Kendisi-
nln sahte bir pasaportla bu memle
ketlerdon birine kaçmış olmasından 
şUphe edilmiş vo bUtün bu memleket 
lerln polisleri onu aramışlarsa da 
bulmağn muvaffak olamamışlardır. 
Hortmanm suç listesinde banka soy 
gunundan tutun da cinayete kadar 
her türlü melli.net vardır. Amerika 
polisi. bu tchllkoli haydudun son iki 
ay zarfında fnJ"lltercye girmiş ol
duğunu tnhmtn ediyor. 

Hoffman otuz yedi yaı;ıındndır. 
Zayıf, uzun boyludur. Ve çok temiz 
giyinir. Onn ~öronler ne"mal oldu
ğunu kat'lyycn tahmin edemezler. 
HalJerJnde insanı aldatan bir kibar 

Hoftmanm sacları kırantadır. G6z 
lcrl ciddi bakışlı ve yeşile bakar ma 
vldlr. Bnydut Bıkıntı veya telA.şta ol
duğu vakitler gözlerini kısmak ltl
yadmdadır. 

Amorikamn içki yasağı sıraların
da meşhur içki kaçakçıları utanıaç 
Çarlıya etc>k dolusu para vermişler 
le ellerindeki lçktlerl onun muhafa
:ı:nsına tevdi etmişlerdi. Amerika 
gangsterleri arasında o, soğuk kan
lılığı, cesareti ve tabanca atıcılığın· 
dnki sürnt vo nişancılığı ile şöhret 
nlmrştır. 

lşe içki kaçakçılanna yardakçıh 
ğlle başlayan "Utangaç Çarlı,. sonra 
kendi bir çete teşkil ederek müsta-

• ıcmen çalışrnağa başlamıştır. Hoff
manm çetesi adeden kalabalık d&o 
ğildl. Fnkat çete mensuplarından 
bor biri Çarlı tarafından tecrübe e
dilerek seçilmiş mesleğinin erbabr 
kimselerdi. 

İşte bugün lnsntere ve dolayısfle 
dünya polisinin hUyUk bir teldş ve 
ehemmiyetle aradığı haydut böyle 
bir mel'undur. 



Disiplin heyeti 
lliln de mıntaka 

merkezinde toplandı 
İstanbul mmtal:asr disiplin heyeti 

c1ün de mıntaka markezinde toplanarak 
Topkapılı Haydann nizami vaziyetini 
tetkik etmiş ve ayni klübün reisi Fe
rid Ölçeri de dinlemiştir. Bundan baş
ka Fencrbahçe - Enosis müsabakası 

hakemi Şazi Tezcan sorguya çekilmiş 
ve ayni maçta rakip oyuncuya bir· tek
me attığı i~in hakkında ecza istenmiş 
olan Fenerbahçeli Esat, ra.'ıatsızlığıru 

bildirerek davete icabet edememiş ol
duğundan bu futbolcunun dinlenmesi 
için içtima başka bir gt'Jne bırakılmı~
tır. 

Sabık baş pehlivan 

Kara Ali 
Tekrar çallşmağa 

başladı 
Iki sene kadar evvel Taksim stadyo

muncla rapılan bir serbest güreş müsa
baka!'ında kolu kmlmıs olan sabık Tür
kiye ba~pehlivam Kara Ali, o zaman
danberi köyüne çekilmiş \"e gil~i bırak
mıstr. 

Şimdi öğrendiğimize göre, kolunun sa
katlığı tamamıyle irileşmis olan sevimli 
pclılivanır.uz tekrar güreşmek üzere an
trenmanl2rma. ba~lamıştrr. 

Gerek yağlı ve gerekse serbest güreşte 
puyül.\ bir varlık göst.rmiş olan Kara 
Alinin eski halini alabilmesi güreş spo
rumuz için büyük bir kazanç olacaktır. 

T>eğerli pclılfoan !\ara Ali 

Fedakar kaleci 
Ka!eslnl m üdafaa 

e de r ken can ve rd i 
Geçen hafta Atinada yapılan hususi 

bir futbol ma~ında takımlardan birinin 
kaleS.ine atılan tıir korner atı~ında topu 
havada bloke etmek istiyen kaleci, mu
''azcne ini kaybederek ba~ aşağı yere yu

vrufanm15 ve beyni patlıyarak ölmüştür. 
Stelyoq Kiryako ismindeki bu fcda-

ka.r blecinin ailesine Atina belediyesi 

'"' Yunani~tan futbol fedrasvonu tara
fJ:'lrfan b;iyiik mikvasta yardrm eclilme
sin~ k:ımr verilmic;tir. 

En mUkemmel atlet 
AmarJkada yaplian 

b·r mllsabakad::t 

BucJge birinci oldu 
Amerikanın en mükemmel atletini 

scımek iizcre 51 spor mecmuası müdü
rünün iştirakile yapılan toplantıda te
nisci Donald Budgc en çok rey almış
tır. 

Budgeden sonra en çok rey alanlar, 
dört ragbi sporcusu ile. tüy sıklet 

dünya boks şampiyonu Henri Arms
trong. golf şampiyonu Ralph Guldahl, 
dünya boks şampiyonu Joc Louis ol
muştur. 

ŞüDt 
Y@llrDlfi'l 

lfifil @l eç; 0@1 lr o ifil@} 

ib@ı~0@llfi1 DY©lr 

Bursahlarıo 
son cevab1 

, 

Geçe n hafta yanda kalan li k maçlarının son 
müsabakası için 

Bursa Acar spor klübü ile ~ 
spor klilpleri arasında ~ Ji 
ma!Omdur. Mütemadi ~ ~ 
tekziplerle haftalardanberl ~ 
münaka~nm artık kafi ol~ 
bu hususta sütunlarımıza ~ 
şey yamıryacağJmm geçeni ~ 
miştik. Fakat dün Acar ~ 
den aldığımız mektubu da ib 
kaşa etraf mda son tekZI ·~ 
bir ker daha sütunlammZ3 ~b 
Bursa Acarspor umumi kfill~ 
Sayın gazetenizin 24-12-93 P'. 

Güneş - Vefa takıriı~arı yarın tekrar 
karşılaşaca klar 

Yann Taksim stadında yapılacak o
lan Güneş • Vefa müsabakası ile lik 
maçtan nihayetlcnmiş olacaktır. 
Yağmur yüzı:indcn yanda kalan bu 

maçın puvan cetvelinde yapabileceği 
değişiklik, pek mühim olamıyae.:ağı i
çin müsabakanın ehemmiyetini iki ta
kımın son kozlarını nasıl oyruyac'akla
rında aramak Iazımgelir. 

Güneş takımı. Beşiktaş karşısında 
uğradığı muvaffakıyetsizlikten sonra 
büyük bir ciddiyetle çalışarak arka ar
kaya Fenerbahçe ve Galatasarav gibi 
memleketin en büyük klüplerini bü,·:ik 
farklarla yenmeye muvaffak oldu. 
Türk spor tarihinde hemen hiçbir ta
kıma nasip otmıyan bu şerefli ga!ebe
lerle Güneş takımı şampiyonluk \"Ôhın
da Fenerbahçe ve BeşiktaşJa omuz o

muza gelmiş bulunuyordu. Bu iki kuv 
vetli rakip geçen hafta hasımlarını 

mağlOp ettiklern.den Güneşin onların 

yanında yer alması Vefa ile yapacağı 
maçın neticesine bağl;mmı~ oluyor. 
Yeşil beyazlılar Beşiktaşa )<arşı canlı 

bir oyun cıkarmıya muvaffak oldukla
rından Güneş maçının netice.sini ken
di lehlerine çevir<.ccklerini ümit etmek 
tedirler. Fakat biz, Vefanın i'>mal t'dil
miyecek bir kuvvet olduğunu kaout et
mekle beraber. maçı Güneşi•ı knana
·:ağmı tahmin ediyoruz. 

Galat~ ·ıra); - ls•.anhu\spor 
~~ıı~,.';\'a;ış (!J stadında Galatasaray

Ja f stanbuls,por takımları mevsimin ilk 
şilt maçını 'Yapacaklardır. 

İki scn,edir yapıl:ımryan ş•ı ~ kupası 
maçlarının tekrar c~nlandırılm~sım 

memnuniyetle karşıladı~ımızr ka•:ti~t -
tikten sonra bu mevsim bir ":irlii is•it:
rar bulamıyan !stanbnlspor ta!·m,ının 

Galatasaray önünde ağ r bir :na"l'•hi · 
yete düşmemek için çok çalı .mak mec
b~rivetinde olduğunu il~ve •deceğiz. 

Fenerbahce - Sii'('ymanive 
Kadıköy stadında ye~ane birinci kü

me maçı Fenerbahçe ile s~1leymaniye 

karşılaşmasıdır, 

Likte Süleymaniyeye dört gol:e ga-
• lip gelen sarı - lacivertlilerin bu mü· 

sabal<ayt da kolayca kazanacaklarını 

kabul etmek iı.:ab eder. 
Yalnız Fenerbahçe takımın.da bazı 

değişiklikler olacağı ve Ali Rızanın 
sağ müdafie, Fıruzan isminde genç bir 
oyuncunun da m~rkez muhacim mev
kiini dolduracağı söylenmektedir. 

Eğer bu rivayetler tahakkuk ederse 
sarı - lacivert takımın bu yeni kadro
sunu gi)rmek Fcnerbah~e taraftarları 

için az enteresan olmasa gerektir. 
Fenerbahçe umumt kaptanı Zeki Rı

zaya muavin seçilen Fikretin, Fener -
bahçe kadrosunu ciddi bir şekilde ıs

lah edeceğini ve Fcnerbahçenin lngi

li:r. antrenörUn sistemleri yüzünden ta
mamen unutulan o eski seyyal oyun 

tarZtnı yeniden ihya eyliye.:cğini ümit 
ediyoruz. Eğer duyduklarımız tahak -
kuk ederse spor sahasının c~siz yıl -
dızlarından olan Fikrete id:arccilik sa
hnsındaki bu ilk tecrübcsind~ muvaffa
kıyetler dileriz. 

O.KAVRAK 

,~~~ 
-~ 

• s#ç~ 

Düzeltme 
Salı gUnkU nüshamızda Çırçır spor 

kliibü B takımının Barutgücü D takı
mını 1-0 yendiği yazılmıştı. 

BarutgUeü başkanlığından aldığımız 
bir mektubunda maç neticesinin 4-1, 
Gilç takımının da B ekibi olmayıp genç 
takım olduğu,, bildirilmektedir. 

nüshasrnm spor sayfasında ı1I 
spor kiaba başkam Bay Or~ 
cü yazysmı okuduk. Cevap '" ~'if. 
kuruzdır. Son olmak üzere et' 
neşrini rica ederim. ~ 

llafla111n eu rntercsmı m11p•ıı ·...a1'>aaak olan Vefalılar ••• 

Güreşin yapılacağı Halke\'İ ·rıt 
tonunun Muradiye klübü e.rnfl ttl1i'. 
miş olmasından dolayı rnaçıtı ~ 

diğini Bursaya gelmemelerine d~ 
milzden yazılan mektup \rt tt

311 klübün reisi B. Orhan ta.rafır.d_~ 
mac:ma rağmen emrivaki )'8paı·~ 
maç kabul ettirmek için Bur53~~ 
teri ve güreşçilerin B. OrhantJ'I ı't 
ketine nac:ıl kurban oldukla~cltl1' 
spor klühü ı.nireş kaptanı Fefl ~ 
nal'ın Akşam ~zetesinin 28· 1~ 
rihli nüshasında neşredilen ~k # 
tavzihincie açıkça itiraf edıl~ 

·- ( . 

Paris - Prag 

Güneş mı biri sahaya rıkm koı 

Çekleri yene bilmek içi ıı 

Bu~garl a r nasll 
çahşıyorlar ? 
Beş. altı ay evvel Sofyada yaptık

ları bir maçta Çekoslovak milli fut
bol takımı ile bcrabcte kahnağa mu\"al
fak olan Bulgar ekibi bu müsabaknıu 
revanşım yakmda Prağda yapacaktır. 

Çekleri bu defa yenmcğe azmetmiş 
olan Bulgarlar bu çok mühim maç için 
müthiş surette hazırlanmağa başla

mışlardır. Bulgar federasyonu milli 
takımı kurmak üzere ilk iş olarak 25 
futbolcu scxmiş ve bunları Çekoslo
vakyalı antrenör Tomun idaresinde 
çaltştınnağa başlatmıştır; bu oyuncu 
lar şubat ayı başmda hususi bir kam
pa da gideceklerdir. 

Mart içinde de Macaristanm Uypeşt 
Çekoslovakyanın Slavya ve Sparta. 
Avusturynmn Austria takımları Sof
yaya getirilerek Bulgar milli takımı 
namzetlerile müsabakalar yaptınlacak 
tır. 

HABER: Böyle ciddi çalışmayı biz 
acaba hangi milli maçımızdan evvel 
göreceğiz 7. 

1 

Orla A vı upa takımla
rının sene /Jaşı tuı ntısi 

Noel ve senebaşı tatilleri milnase
betilc Avrupanm muhtelif memleket
lerinde turneye çıkmış olan A vııstur
ya \'e Macaristan klüplerinin son kar
şılaşmalarında aldıkları neticeler şun
lardrr: 

3 Partsnit - O Vienna 
1 Lizbon - O Hungarya 
2 Kispest - 3 Cebelitarik 
Cenubi Macaristan muhtf>liti w (°('. 

zayir muhteliti ile yapılan müsabaka
da golsüz olarak beraberlikle netice
lenmiştir. 

Fu l b o l ınUsabakası 
Paris ve Prağ karışık futbol takım

larmın 13 şubatta Prağda çarpışmala
rı için iki taraf f ederasyonlan muta
bık kalnuşlardrr. 

llavacılıkta 
Veni bir rekor 

Fransız spor tayyarecisi Mnurlce 
Armaux tek satıhlı bir forman tayya, 
re ile Arly tayyare rncydanmdan hava
lanarak, küçük tayyareler için irtifa 
rekoııı tesisine teşebblis etmj§tir. 

Arnaux bir buçuk saat bile sürmi
yen bir uçuş neticc.c;inde 7900 metre ir
tifaa varmıştır. Bu suretle 6,5 litrelik 
motörlil tavyarelere mahsus yeni bir 
t~kor tesisine muvaffak olmuştur. 

Arnaux bu rekorunu 140 beygir kuv 
vrt inde Renauld - Bengali motörll ile 
miicehhez bir fnrman tayyaresi ile te
sis etmiştir. 

ı;nin klühümüzün Bnskam R~'i 
(Eski Bursa saylavı Rü1tü E ',,pı4 
bul ga:ı;etecileri tanrrlar) kah' 
ğil. klübümüzün bahçesine bitt~1 
vi salonundan çağmlmıştrr. 133~ 
güreş kafilesinin reisi olarak ~ 
tanıtını~ ve klübün baskam old1'i~ 
lernişti. Başkan olduğunu ~ 
neşredilen yazılannm altına k0'nr. 
zasmdan anladık. Karltköy ktiib ~ 
şmda bulunduğu müddetçe btl (f 
maç yapmağı arzu etmiyorUZ· ... ·~ 
ceğini vaadettiği misafirse,·erlı~ 
olduğunu biz iyi biliriz. Artık ~e 4 

sa yazsın cevab vermiyeceğirni~ıİ 
dikten sonra B. Orhanm tecrtl 
terle hac:anlması k<lbit olrnn~11 ~ 
ve maddi manevi mcs'uliyeti biİefll 
klüp işlerini eline bırakarak g ~ 
culan yanlı~ yola seYketmektef1 
melerini tavsiye ederim.,, _/ 

Şmeling hakemlik yapfl 

• 

~------ • .,. f 1 1 -X 
Almanlarıtı f!ÖZ bebeği mr.şlmr boksör Maks Şmelint, ttçenlerde gerlt~ 
kirlet mcn}aatiuc yapılan bir boks maçında hakemlik yapmıştır. flt'.ı/ 
ywnruk altn{ı kraürnn b" işin hakemli f ini nasıl yaptılını ıöstlf11" 



v nu,,,iUt 
~kod . Portekizli gemici 
do~ ° Cama bir Noel günü 
katla u!, blr Noel günU AfrJ
~°"I ~1ltau keşfetmiş ve bir 
d.. sunu ··ı ut'!, o ?lltif1tUr. Ne tesa-

ıı..._ ~tekil, bi·· ,.· . . .. . 
~ 11ir dalı !lızgının uzer.n-
~i kığı a geç-:nemek ve ka-

lite ta. ttan ayırmamak su
._,n~ 50 türlü çizilebilir. 

Ü!crUbesini yapın!. 

3000 se
bir ga.raJ 

Dünyanın en bUyük ediple
rinden olan Vilyam Şekspir 

bir 23 nisan güLU doğmuş ve 
52 sene sonra, yine bir 23 nJ
san gfüı:ı ülmüştür. 

ResminJ gördüğilnUz1>u mu
azza.m bina, Aırierikanm Tek
sas eyaletinde inea edilmi§llr. 
Bu bina, bir sigorta şirketUıip 
merkezidir ve hariçle tema.sı 

olmayıp kattyen mUstaldldir. 
Kendisine mahsus bir elektrik 
santralı, bir çiftliği bir bosta
nı bir petrol' kuyusu huli.sa ' 
ihtiyacını temin edecek leva
zımatı mevcuttur. 

tın Ceçenıel'(} . • · ~ · · '. 
lıt rtı~~iş . c, Amcrıkada yapılan b:r boks maçında, hıç gö,. 
~ llt ~Ut.q· bır netice elde edilmiştir. Boksörlerden blr,i ra.ki-
' t >.a\ra.U I§ bir Yumruk indirmiş ve onu yere sermie-~lr. Fa-
'dd'etıe 1 boksör yere düşer !ten iplere o kadar bilyük bft' 
~l'uğu '18.rpmıştır ki, iplerin baglı oldu3u smk kmlarak 
ı,et-e ae'l"ırt~rmus olan b!>ksöliln kaf:ısır,a çarpmış \re onu 4a 
ı~ l't lçırı ştır. İki ral:ip de. on saniyeden fazla yerde' yattık-

r- h. talip d h d w w ü • "'llsın n ~ ogrusu magl p nnlaeılm~ı~ v~ pa~c!Yl 
bcrabcrlılde netice lendiğini ilan etmi§letUir. · 

Şen Fıkralar 

Serhoşun 
cevabı 

İçki aleyhtan teşkilatına men
sup birisi, sokaktan sendeliye

rek yürüyen bir sarhoıa §Öyle 
diyor: 

- Zavallı adam hiç hesap et-
medin oi ki .n seneden beri içkiye 

harcadığın parayı bir kenara 
kcysaydın, ı!mdi belki de, tin 

veya iki b'n lira arasında oir 
paraya sahip olurdun? 

- Hayır bayım. bunu hesap 
etmedim, fakat benim hesabım 
ca zayıf değil ve timdi ıunu 

hesap ettimki eğer on üç aani· 
Y'! ve Uç sali:ic zarfında en aşa-

ğı yüz metre ötede bulunmaz
sanız, doktora ve eczahaneve 
vereceğiniz para bir lirayla iki 
Jir.ı arasmda tahavvül edebilir. 

Jf. J:J. ~ 
Uzun sene -

ter mahkeme 
re\sliği yapar
ken bildhare 
nikih memu -
ru olan bfr 

za.t bir nikah merasimi esna
sında, herkesi gilltlUren bir 
hata yapmıştı. 

- Veli kızı Nurlye, dedi, 
Ahmet oğlu Nevzadı eş olarak 
almağa razı mısmız? 

- Evet! 
- Ya siz Ahmte oğlu Nev-

zad, kendinizi ~ mnd&faa için 
söyliyecek bir söillntlz var 
mı? 

{( * ~ Aiitfnm _ aM fşte abe, çok 
· değerli ve eski 

':ıf r ta.banca; 
't9JJlalılar ~ 

• nianmd&n kal-
m~ştır. 

• Mü~teri - Fakat Romalılar 
zamanında ta.banca yoktu ki! 
.Antikacı - İyi ya! Sırf bu

nun için bUyUk bir değeri var 
dır. 

* *· * Yirmi be§ senedenberi oto-
mobil kullanırnn ve topu topu 

dört kaza yaptım. 

- Ben de ~cak Uç kaza 
~taptım .. 

-Aferin~ Ne ıaman~be
ri otomobil kullanıyorsunuz? · 

- Dündenberi. 

{t * * . 

~ -yoı. 
Trenin kom

partnİıanın -
da bir yolcu 
cebinden si - . 
garasını çıka. -
,raı:aJ< . yakı·· 

Karşısında oturan yolcu da: 
- Affedersiniz bayım, di

yor, bana bir kibrit verebilir 
misiniz? . 

- Maalmemnuniye! 
Kibriti lstiyen adam, cepl -

rini karıştırrr gibi yapıyor \'e 

nihayet hayret etmi~ gibi ba
ğırıyor: "A! Sigara paketimi 
unutmuşum!., 

Birinci yolcu hiç bozmuyor 
ve şöyle diyor: 

- Şu halde artıJ< kibritime 
ihtiyacınız yok. İade edebilir-
siniz. 

. 

IJ 
-.Köpeği -

ni ok§amamı 

111 istiyorsun? 
'sırmıyor mu 
ıari? 

- Bunu an-
lamak için ok~amanı rica <'t
tım ya!. Onu dnh:ı bu sabah 
sat'İn aldun . . 

• 

IHIDk6ye: 

BUZLU CEHENNE 
- Dimitri, dostum_. Çamlı te-

peden geçmiyelim diyorum sanal 
- Ama yaptın ha l\'an.- iyisi 

mi sus, çiin1'ü eski dostum olan 
senin, korkak bir kadın halini'! 
geldiğine ln:ınacaftım ııellyor.

E~er böyle saçma hurafelere, ha· 
tıl itikatlara iman ediyorsan, doğ 
rmm yarıklar olsun sana_ 

Jki erkek, birisinin dudakların 
da tcbe~sünı, diRerinin sözlerin
de hafif bir korku ifadeııi bulun· 
dııltu halde bakıştılar. lvan. kilrk 
!erle yü.klü kızaJta doAru döndil 
ve omuzlarını siJkerek: 

- PekAIA .. gldeJim, dedi. Fakat 
e#er "Buzlu cehennem,, ... 

- "Buzlu cehennem" ml1 .. Yal 
nız çocukları · korkutabilecek bir 
masal .• E~sen pekı\lA bilirsin ki 
Çamlı tepe trkmıtke ıiden en kı
sa yoldur .. \'e gene peUJA bilfyor 
sun ki, yarın lrkustkdal<I pazara 
)·etı~mck için hiç vakit kaybetme 
meruiz J:lı:ımdır.-

- Öyle olsun bakalım.. gide· 
tim .. 

Jvan, sert solıukta şaklayan bir 
kırhııç darbesile, kırata koşulan 
köpekleri harekele sctlrdl. 
Arkadaşı da onu taklit etti ve 

iki kuak, )'Umuşak karın Qzcrln· 
de 110ratıe kaymala başladı. · 

:han, nnmftlenahl stepin buı 
ufulrlanna bakarak, biran için, 
buzlu cehennemi unutrpu' gibiy
di- Fakat yava, yavaş, lçJnde tek 
rar korku beUrmde başladı .. 

Filhakika hu. bir hurafeden i
baretti, fakat bir hurafenin' men-
~f ne de olsa bir hakikat saklıya 
bilfrdl. Ve hakikaten de Çamlı t• 
pe, oradan geçenlerin başına da· 
ima bir feJAket getirirdi. 

En ltüçük yaşındanberi, tvan, 
bu mqqm Çamlı tepe hakkında 
blr~k hlltfyelcr duymuştu. Bu l· 
sim, frkust.k yolu üzerinde bulu· 
nan d~kt çamlı bir noktaya veril· 
mlştl. Stepteki bıi mQnznı ajtaç
Jarın bir çok cinlerin aılınalı 

oldu:tu ve bunların kOiic avcıla
rına ~üşman olduktan söylenirdi. 
nu ç•m nlaçlarının, koca stepin 
ortasında ıie işleri vardı? Stepte 
hiç aAtıç mevcut delildi. Ve bu· 
nun için de, bu dört çam alacı 
bOyQk bir f9hrct kazanmıştı .. O 
civarda bir kıiak mı devrlldi1 
derhal bunun sebebi, bu alaçlnr
da ikamet . eden cinlerde aranır· 
dı. Bu alaçlarla cinlerin he~tl
~mumiyesine de "buzlu cehen· 
nem .. adı ,verilmişti. Buralarda 
yok~lar kurtların hü<"unıuna ma· 
ruz kalıp parçalansaJar veya ser· 
seri bir kurşunun kurban. oba· 
l:ır, buna bile' buzlu cehennemin 
eşer! naıarlle bakılırdı •• 

işte sı;f bunun. içindir kf,., t
van, ne de ol~a. biraz korkul·or· 
du .. Mükemmelolr tilki avl'm ol· 
mak, buzlu cehenneme doltru sil
mekten mOlel'eJJit J:orkuyu lıaJe-
ye hiç de k5fi değildi. · 

- Haydi! K,o,ı.-
Di mit rl · klipekleri coştunıror. 

lvan da: kürkleri iyi fiyata ~at
mak için, trkustk'a biran enel 
varmak lAzımseldlAinl dilşiinti"ek 
onıı tnklil ediyorctu. / 

Birdenbire, uznktan, ufkun be
~az çizgi~! il.zerinde d6rt siralı 

nokta belirdi .. Bunlar. huzhı ce -
henneml,n dört. tamıydı. 

f van ürperdili{'I hl~settl ve, 
bir sevki tahli)'le. kızak' üzerin
cleki mnvnı:eneslnl temin . etll
Sonrıı Dimitrire do/ını' bıılcarak, 
onun cidrtt ('ehresini göriiü.: Her 
lınlrte, o rln bazı endişeler hiııı~· 
diyordu .• Faknt artık f{erlye dön· 
mek imki\n<;1~d11 .. Arlık ba,kA yol 
:roktu ve ı:tepde knyboJm:ımnk i
çin, ('nrnnrar. ('nmlnrıı clo{tnı 1-
lerlrmrk Jnzımclı .. 

J.:ôprkler. mütemndiye~ koşti· 
:rorlnrılı .. <:iinl.:ü, g:ıyrt tnhlf ola
rak, kıırtıılmnlnrınn imklin ,.ok
tu .. F11kııt iki nrkactn,. , kl't;lnt", 
ken-'lln,.ini ~ılrnn hir korhınun 
tyf,.,.'~t.,; . VI' ,hıı 1r",.lrıll""l1. l'!'IP"ll• 

,,. ..... .._1 •• , • .,..,.. '""?'"'"C!"'"•f1t ""''"C"~ 

~it;orl'lri!• .. Hirn'T. cn"ll'A. rnm' n-
1!11·l:ırının, f<-<;fen- rlf .. lt-rinr nnılı· 
rnn tenl'lerl fvlre uörlinrm ''<' kor 
lm11c ('aml:ır hihiirliilc('e Mivtt<lü .• 

h-ıın, hlr defa 'dalı~ dönerek, 

1 ~ 

arkadaşına baktı: Onun soluk 
kanlılıAını muhafaza etmek için 
bQyfik bir ga)Tet sarfettllinl gör-
dQ ve onun da ayni korkuyu his· 
settllinl anladı. 

- Buzlu cehennem •• Buzlu ce
hennem .. diye kekeledi .. 

- Sus-
Duyduju bu sesin arkadatı ta· 

rafından mı talAtfuı edlldllinl 
yok sa esrarengiz bir yerden mi 
cıktıltnı anlayamadı. Ona lSyJe 
geldi ki, kulaktan, uzaklan enin· 
ter şekllntle y{lkselen karmakarı
fık bfnblr mırıltıyla doluyordu •• 

Yava, yavaf bir bat dönmesi 
his5etU ve gayri fhttyart boylu 
boyuna so#uk karlar Ozerlne O• 

zanmak ihtiyacını duydu. htlnat 
noktası olan fpl bıraktı ve muva 
zeneslni kaybetti .. 

Yerden kalkan bir kar bulutu 1-
clnde, direksiyondan mahnım ()o 

lan kızafının sadece lı:ôpeklere 

itaat ederek, birdenbire yolu kes
ti~ini ve Dimllrlnin idare ettlll 
kızajJın da kendi kızntma çarp
tıAını sördO.. Köpekler cın>mdı 
\'e Dlmftrf de yere ~"Uvarlandı. 
. BfttOn bunlar biran içinde vu
lmbulmuştu. lvan ayala kalktıtı 
zaman, •sukutundan sersem blr 
hale gelmi, olan Dlmitrf de alır 
ağır dolnıluyordu.: Koşunun ver· 
dlil kızgınlıkla coşan ve çırpınan 
köpekler, nihayet kendllerinl kı· 
zata . bağlayan koşum lan lı:opa· 
rarak kaçtılar.. Artık mOdahale 
etmtnin imkAnı yoktu .. 

• • • Dört ıı;fyah çam oltacı, fU
rntı kta, yanlarındaydı •• hd arka
dat stepin namntenahtlili Jclnde 
yapayalnn:dılnr •• 

Ümitsizlik ve solu#un tevlit et 
tlli uyuşukluk içinde, urun mOd-
det seuiz kaldılar. Batıl bir ltika 
dın bir ln~n zihninde neler ya
pabllece#inl nihayet anlıyorlardı. 
Fa~kında olmadıklan halde, bu 
hurafe, bu batı) itikat onları sar-
mı, ve içlerinden birisinin suku
tunu tev1it etmişti .. 

- Seni dinleyip buradan s 
memeli yelik •• 

- Artık esef emekte çok ~ 
kaldık •• Ancak iki gün içinde y 
dım fimidi besliyeblliriz •• Son 
Gelec~ pazar ancak bundan 
harta :ı;onra kurulacak. 

J,·:ın, meşum bir Jestle sözü 
kesti .• Dunun üzerine karın içi 
de, muhtemel yardım ıellnC"e 

knıJ:ır, kendilerini konıyabllec 
bir yer oymala başladılar-

' •• Beyaz stepin llzerine m 
vl bfr karanlık çöktO.. Sema 
birer birer yıldızlar yandı .. Ve 
ki bedbaht, belki de nyanmıJ 
cakJannı dlişünerek yattılar. 

Ancalı: bir stın sonra ufuk 
bir kızak görflJdO.. İki ncı, g 
rOlmelerJnl temin için herşe 

hazırlamışlar ve çam dallarile 
caman bir ateş yakmışlardı .. 
maya yOkselen duman ve aJ 
bedbaht yolculann imdat bek 
dJkJerlnl haber verdi •• Kızak is 
kamellni dellştlrdl ve iki ne 
çılgın bir sevinç içinde, on 
kendilerine :raklaşhlını s6rdül 
Kurtulmu,ıardı .. Hurafe çam a 
laçlarne beraber yanıp gitmiş 
Buzlu cehennem artık mevcut d 
lildil 

BUL MAC 

Yukanld mu.ı.u.w ;ıamız 
makas darbesile öyle parçal 
ra ayırmız ki, bu parça} 
birleşth'diğiniz zaman, 
mUkemel bir murabba meyd 
na gelebilsin. 

Bu bilmecemezi balledenl 

den birinciye bir kol aa.a: 
ikinciye blr bel kemeri, UçU 
cllye bir lbtfk top ve ayn 

200 okuyucumU7.a muhtelif h 
diyeler verilecektir. 

HABER 
ÇOCUK SA YF AS, 

Bilmece lıuponu 
8 tKINCtKANUN 

· Eğer güzel bir tablo yapmıLk istiyorsanız bu reemi J 
·renklerle boya;,rm: 

• l 

• 
Numarasız 1erler: siyah 

1: Beyaz 

2~ Sarı 

3: Al 
4: kırmızı 

? : ~: Aç~k gl 

6: Koyu mavi 

7: Açık yeşil 
8: Koyu yeştı 

9: Koyu kahve rengi 

O: Portakal rengi 
A: Mavi. 



11}, tt4Dlıt14A · te)W 
Zayıflar nasıl şişmanlayabilir; 

şişmanlar nasıl zayıflar ? 

YAPILIŞLARI ittoarile pek za
yıf olan kadınlar şişmanlama

nın yegane çaıesini çok yemekte bu
lurlar. Eğer çok zayıfsanız ve şişman
laniak için bir sürü yemek yemeğe ça
lışıyorsanız yanlış kapı çalıyorsunuz 
demektir. 

Yediğiniz çok ağır ve yağlı yemekler 
kilonuzu arttırmaz, belki de eksiltir. 
Çünkü mideniz o fazla yükü hazım 

için uğraşır ve yorulur. Midenizin yo
rulması da vücudunuzun yorulması de 
mektir. Binnetice bütün o lüzumsuz 
yükü hazmedemeden defedersiniz ve 

f. 'T~ 
vücudunuz, karnıruım tıka. basa dol-
durulınuı olmasına rağmen aç kalmış 
olur. 

İnsanı besliyen, mideyi rastgele dol
durmak değil, müntahap, bir perhiz 
tak.ip etmektir. 

İyi tertip edilmiş, müvazeneli bir ye
mek programile §işmanlar vücuttan 
düşmeden, ihtiyaçları olan gıdayı ala
rak zayıflayabilecekleri gibi sıskalar 

da yine aynı usul ile kolayca şişman
layabilirll!r. 

Yemek yemenin, görülmesi icap 
eden sevimsiz bir iş olara~ telakki edil 
memesi bilAkia beklenilen bir zevk ha
line sokulmuş olması lazımdır. Mese
la birçoklarımız yemeklerimizi çiğne
meden yutarız. Halbuki yeı:ıck, eğer 
vücuda yaraması isteniyors~. iyi çiğ· 
ncnmeli ve yavaı yavaı yenmelidir. 

Fazla zayıf olanlar sıskalıklan için 
başka sebeplerde aramalıdırlar. Mesela 
üzüntü, zihninizi tırmalayan üzüntüle 

ri aklnuzdan silm.eğe çalışınız, Düşün· 

ııek üzüntünüzll hafifletmiyecek, sizi büs 
bütün melankolik yapacaktır. 

Eğer iştabanız yoksa uzun .zaman-
Janberi size yarannyan yemekler yediği 

Dizden emin olabilirsiniz. Hemen ye-; 
mek tauını deği§tiriniz. Çok et yiyor· 
saruz bir müddet içi'.n meyve ve sebze 
ile iktifa ediniz. tştahanızın hemen 
farkettiğini göreceksiniz. 

Arada sırada et yerine siltlU şeyler 
yiyiniz. Sütün vücuda olan faydalarını 
bilmem tekrarlamağa lüzum var mı? 
Kilonuz muhakkak makul bir ıekilde 
artacak ve süt cildinizi güzelleştirecek 

tir. 
Iştahayı düzeltmek için açık havada 

ve vücudu hırpalamayacak şekilde ha
fü sporlar da yapılmalıldır. Mutedilane 
olmak ııartile fazla zayıf olanlar spor
dan zarar değil fayda görürler • 

Açık havada fazla yorulmadan yol 
yilrümek ve jimnastik yapmak iştahayı 
arttıracağı gibi vücudun fazla kemikli 
yerlerini dolduracak, vücuda ~adına 

raşan güzel inhinalar verecektır. 
ya Çok .aayıf olanların en fazla. istif~de 

.. kleri hareketleri buradakı resım-eaece . 
ler g8ıtermektedir. Bu hareketlerın 
yalnız rayıflar için düşünülmüş oldu
funu zannetmeyiniz. Şişman bayanlar 

da onlardan zayıflar kadar istifade ede 
bilir. 

Umumiyetle bayanlar ve bilhassa şiş 
manlığa müstait olanlar için en mükem 
mel bir usul de hafta da bir gün perhiz 
yapmaktır. Hafttanm muayyen bir gü
nünü perhiz günil olarak ayırınız. O 
gün hiç yemek yemeyiniz. Yemek yeri 
ne ya bol sUt yahut da portakal, turunç 
elma gibi meyvelerden birinin suyunu, 
yahut da domatez suyu içiniz. HattA 
bir ~ün l\.~e su ~çmekle. de iktifa edi 
lebilir. 

Perhizin vücuda tesiri iki tilrlü olur. 
Zayıflar perhiz sayesinde şişmanlu, 

şişmanlar 'da o sayede zayıflarlar. Per 
bizle şişmanlamak ilk bakışta adama 
olr!!ayacak gibi gelirse de bu bir haki 
kattır. Filvaki insanı şişmanlatan per
hl.zin kendisi değildir. Fakat perhiz sa 
yesinde vücutta öyle değişiklikler olur 
ki perhizin akabinde kilo kazanılrıiağa 
başlanır • 

Fazla zayıf olanların uykularına da 
dikkat etmeleri lazımdır. Sadece gılda 

ile şişmanlamağa ve güzelleşmeğe çalış 
mak beyhudedir. Bu gibi kimselere en 
az sekiz, dokuz saat muntazam uyku 
lazımdır. iyi uyuyup istirahat etmek, 
zihnini lüzumsuz şeylerle işgal etme
mek, makul ve hazmi kolay şeyleri 

itidal ile yemekle uzun seneleıdenberi 
şişmanlamağa uğraş:p da kilo alama· 
yanlar pek kısa bir zamailda vilcutla
nnı istel:likleri şekle solonuş olurlar 

Vücudu dolduracak, kemikleri ört
meğe yarayacak hareketleri buradaki 
resimler canlr bir şekilde gösteriyor. 

1 ve 2 - Vücudunuzu sağ ayağmı
zrn parmakları üzerinde yaylandınnız. 
ve sol bacağınızı resimdeki gibi ileri 
geri hareket ettiriniz. Aynı hareketi 
sol bacağınızın Uzerinde durarak yapr
mz. Bu baldırlan, bacakları ve ayak 
bileklerıni doldurup güzelleştirmek için 
basit olduğu kadar mükemmel bir ha
rekettir. 

3 ve 4 - Bu iki resimde gördüğünilz 
hareket koUarı, göğüs doldurmak ve 
güzelleştirmek için eşi olmayan bir ha 
rekettir. Avuçlarınız omuzlarınızın al
tında ve parmaklarınız ileri doğru ola
rak yüzü koyun yere yahnrz. Vilcudu 
nuzu üç numaralı resimde oldugu gibi 
kollarınızla yavaş yavaş yerden kc5i· 
niz. Sonra kollarınızı dört numaralı 
resimde olduğu gibi geriye doğru çek
meğe başlayınız ve avnı hareketin de
vamı olarak doğrulunuz. 

5 ve 6 - Bacakları güzelleştirmek 

icin i~te bir mükemmel hareket daha. 
~ol bac:ığınızı res·mde olduğu gibi par 
maklannız yere b<>k<ıcak şekilde bükü
nüz Sonra b~ccğınızr 6 numarah resim 
de olcluğu gibi geriye atıp açınız. Aynı 
hareketi diğer bacakla tekrar1ayınız. 

7 ve 8 - Kalçalara güzel bir kzvnm 

MDşen Mcır~aın lhlaıyaıtoınn anısıto'1cır · 

Sinema ylldızı olmak isliyen bir 
genç . kızın hikayesi 

''Stüdyolarda bir tanıdığım, elimde hlı· tavsiye meklub:ım goflftl j 
yoıulmamak, sebat göstermek, heı gere baş vuınıah Uizıaıdı!, , 
Meşhur yıldızlardan Miıel Morgan 

yazdıit bir yazıda hayabnı anlabyor. 
Yazıya "Sinema yıldızı olmak iıtiyen 

bir kızm hikayesi,, adını koymuf .. "Bu· 
nu bir Noel hikayeıi sanmayınız!,, di
yor ve yaz111na ıöyle devam ediyor: 

''Biliyorum, birçok kusurlarım var. 
Fakat düşünlinüz ·bir kere, ben bir e
debiyatçı değilim. Hiklye, romarl na
sıl hazırlanır, nasıl yazıbr, bilmem. 
Bilmemekte de mazurum. Lakin Sine 
Mon.d mecmuası benden, Noel müna
sebetiyle çıkara.;ağı fevkalade nüsha 
için bir yazr istedi. 

Kabul ettim ve hatıralanmı yazma
yı düşündür ..• 

Hemen masamın başrna geçtim. 
Kalemi elime aldım, kocaman bir kağıt 
üzerine şunu yazdım: "Hatıralarım .• ,, 
Ve kahkahayı salıverdim. Çünkü, ha· 

trralarmu yazabilmek için henüz pek 
gencim. Bunu doğru bulmadım, 
çizdim. Yerine ıunu yazıdım : "Sinema 
yıldızı olmak istiyen bir kızın hiJ1.aye
ıi.. Bu daha muvafık değil mi? ı 

• • • 
Ailesi Nöyyide oturan bu genç ta

zın ismi Mişeldir. 

Size porteresini hakkiyle çinmiye
ı.:eğim. Çünkü pek iyi hatırlamıyorum. 
Yalnız, tanıdıklarımın söylediklerini 

tekrarlıyacağım: Zeki, akıllı, sevimli ve 
biraz da şeytan bir kız .•• Bazan da ta• 
hammill edilerniyecek derecede yara
maz. Geçelim bunu. 

HenUz Uç yaşındayken miniminicik 

avucuna bakan bir falcı: ileride bir si
nema yıldızı olacağını aöylemi§.. Gü-

lüyorıunu%, falcılara inanılır mı, di
yorsunuz? Buna babası da gülmüştü .. 
Ailede hiç artist bulunmadığını söyle -
mişti. Fakat, falcının sözlerini unut
madılar. 

Kız, bet yaıına bastı. Sinema ga
zetelerinden yıldızların resimlerini 
kesip saklıyor, bir gün kendiainin de 
bunlar ııibi olacağııu söylüyordu. 

Bütün çocukluğum bir sinema artisti 
olmak arzusiyle geçti. Elime geçen pa· 
raları sinemaya ,sinema mecmualarına 

veriyordum. Babam, anam buna çok 
kızıyor, beni yemeklerde tatlıdan mah-

rum bırakıyorlardı. Fakat ben, mütees· 
ıir olmuyordum. İleride, sinema yıldızı 

olduğum zaman bol bol tatlı yeyebi· 
leceğimi düşünüyordum. 

Bu suretle on beJ yaşına girdim. 
Ailem Diyepe nakletmişti. Ve ben çok 

memnun olmuştum. Çünkü burada iki 
güzel gey bulmuştum: Deniz ve güzel 

bir kır ... 
KUçUk çocuklarla kırlarda geziyor, 

k~uyor, eğleniyor ve bundan çok zevk 
alıyordum. Deniz kenarında, yük9ek bir 

kayanın üzerine oturarak tabayyill!ta 
dalmaktan çok hoşlanıyordum • 

Falcının ıözleri bir an, bir dakika 

zihnimden çıkmıyordu. Acaba söyledi

ği doğru mu idi? Bir sinema yıldızı ~ 

tabilecek miydim? işte bütün düşüncem 
buydu. istidadım var mıydı? Her hal· 

de bunu anlayabilmek için stüdyolardan 
birine gitmek Ulzımdı • 

Tatil nihayetinlde mektebe dönme • 
dim. Parise gitmiye karar verdim. On 

vermek için bundan iyi hareket ola
maz. 

Resimdeki gibi bir iskemlenin üstü
ne yatınız. Ellerinizle iskemlenin ayak
larını tutunuz, Bacaklarınızı bir arada 
yere indirip kaldırınız, bundan sonra 
8 numaralı resimde olduğu gibi bir ba
cağınızı yere indirip diğerini havaya 
kaldırınız ve bu hareketleri tekrarlayı-
1UZ1 

l.2iıel Mor~'an ' 

üç yaşında bulunan erkek kardeşim de 
benimle beraber gelmeye razı oldu. 

Bir eylfil sabahı o ve ben, küçük 

çantalarmuzla Faris istasyonuna indik. 
Ve doğru büyük babamızın evine git
tik. 

Niçin ve nasıl geldiğimizi anlatmak 
müşkül oldu. Erkek kardeşim, büyük 

babamın israrına ·dayanamadı. Iki gün 
sonra Diyepe döndü. Ben, Pariste kal
dım. 

Ve san'at hayatına atıldım. 

* *' .• 
San'at hayatımın ilk günleri, pek li

mit ettiğim gibi olmadı • 

Stüdyolarda bir tanıdığım, elimde bir 
tavsiye mektubum yoktu. Binaenaleyh, 

yorulmamak, sebat göstermek, her ye
re başvurmak lazım geliyordu. 

Umitsizlik göstermedim. Günlerce, 
haftalarca, hatt! aylarca acenteleri do-

laştım .. Nihayet, bunlardan birinin va
sxtasiyle bir iş buldum: Matmazel Mo
zar filminde adi bir rol, figüranlık. 

Bu filmden çok şey öğrendiğimi iddia 
edemem •. Yalnız otuz saniye kadar &ah 
nede bulunuyordum. işte o kadar. Fa
kat, bana büyük bir faydası olduğunu 
inkar edemem .. Zira, bu film çekilirken 
facia muharriri tvan Noe ile tanıştnn. 

Arzularımı, ümitlerimi anlattım. Din
ledi, figüranlıktan kurtulmak için çok 
çalışmak lazım geldiğini söyledi. Ve bir 
gün, beni Rene Simona takdim etti. 

Ben yalnız bir hoca gördüm. Fakat, 
dünyanın en iyi hocası .• 

Rene Simon, bir çok san'atkarlar ye
tiştirmişti .. Bu muhterem üstad bana 

komcldi oynamanın usulünü öğretti. 

Bugün bütün bilgilerimi ona borçlu ol
duğumu iftiharla söyleyebilirim. 

On sekiz ay kendisiyle beraber ça· 
lıştım. Klasikleri, asri büyük rolleri öğ
rendim. Mesela Donya, Cürüm ve Ce
za gibi .• 

B:iyük bir hevesle çalışryordum. 
Sinemayı da asla hatırımdan çıkarmı

yordum. Nihayet talihim açıldı. 

Bir giln bana bir ro! - ehemmtye . 
bir rol - verdiler. Leonid Mog\l . 
Lusyen l3aru ile çevirdiği (Haaba) f 
min!de bir rol. 

Bunda pek o kadar muvaffak ola 
dım. Bu filmde matmazel Jan Vitaın' 
da rolü vardı. Beni çok beğenmişti. 

Bir sene sonra Matmazel Vita, ( 
adam) adlı bir filmde baş rolü al . 
tı. Genç bir kız lazım gelince ıa"" 
etti. 

Çağırdılar, gittim. Tecrübe ettiler• 
Ve bir sabah mösyö Mark Alegre, 1' 
yük babamı 'ziyaretle (Saf ada111) 
minde mühim bir rol vetldiğini söyl 

bir de mukavele imzaladı. • 
Falcının dediği hakikat oluyordu 1 ' 
Sevincimi size tarif edemem.. fl 

gözyaşları döküyor, hem gülüyord d 
Anam ağlıyor, büyük anam ağlıyor 

1 İhtimalki sinema yıldızı olduğu111tS: 
istemiyen babam da, muvaffakıye 
haber alınca ağlamı§ttr. 

• fTJetı 
Sonunu biliyorsunuz. tlç keli 

bir şey: Sinema yıldızı oldu~ 

M ar len Ditrlh 
1 

Alman yayagldiVO 
Berlinden verilen bir habere g~ 

Marlen pitrih, nasyonal - ~y:e!' 
idaresinin teessüsünden beıi ılk #ı 
olarak iki~ci kanun sonların~. d t 

' mrline gıdecek, ve uzun mudde ğiU 
rada kalaca.ktrr. Yalnız Paris ~~et 
Londrada ve Berlinde bazı filw 
çevirecektir. ~ 

Bu sırada nasyola sosyatıstl e~ 
fakirlere kış yardımı) için "er:'ıı" 
tasavvurunda bulundukları bir ıco 
re iştirak edecektir. ,,rtl 

Gene söylendiğine göre, ~ 
Ditrih, Amerika tabiiyetine g ~ 
istememiş, Holivut artistlerinde~ 
çokları gibi faşistliğe karşı da. 'fi 
yül göstermemi~. Kendisi tsJll ~ 
vatan sever olmakta, ve Alma!l Jı ~ 
meti tarafmdan merasimle kart1 
caiı ümit edilmektedir. 
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"Süzanna,, iki şarhm 
KabUI etmen senin 

menfaatına olacakhr,, 

Yaıan : Honor6 de BALZAC 

, .... ~ece. Menda kasabasının auti daha 
,,~ .. ı on 'k· . 
tab' . 1 ıyı ~almıştı. Genç bir Fransız 

ıtı M d tin· ' en a bey - konağının bahçelc--
ı çc . 

ğıı vıren uzun taraçanın korkulu -
tc ~eda~a~mı§, derin derin düıüncele
Gcrç' ndısıni kaybedercesine dalmı§tı. 
bö 1 ı askerlik hayatının tasasızlığı 
Va:j e derin o:işü11.;e1er götürmez ama 
tıırı ·~· Yer, gece, her türlü hayale, her 

ıu tasavvura pek müsaiddi. 
t-·· dsnanya'nın gilzel göğü, başı ile -
dıın ; bir mavi kubbe gibi viikseliyor
lı ;Şt -ldıızlann titrek panldısı. avm tat 
rı'l r. ı. avcıkları altında nazlı na7h se-

en ı · · 
ÇeJt atıf bir vadiye dök(ililvordu. Çi-
tııb açmış liır portakal ağacına dayanan 

kın~ ~.um~ndanr, yüz ayak a~ğıva ba
lan · U7.erıne b"v - konağı kurulmuş o
tınd kayanın eteğine, §İmal rüzgarla -
Ola an sığınmcık ister gibi büztilmü§ 
.... n Menda kasabasını görebilirdi. Ba
Nıı Çe •. 
~a- vırınce de, pmldıyan suları man-
~ar arıın bir gümüş çerçeve gibi denizle 

sılaşıyordu. . 

lon ney • konağl ışıklar içinde idi. Ba
da.rııın neşeli gürült-Jsü, çalgı sesleri, 
hat Seden zabitlerle kadınların kahka-

att · b' da.ı • ır ta raftan da, ti uzaklardan 
gU ~~ların fısrltnsı. Gecenin serinliği. 
aa~~n ~arareti ile yorulmuş vücuduna 
iti bır kuvvet veriyordu. Bahçede
~ kağaçıarda o kadar kokulu, çiçekler 
haı adar tatlı idi ki delikanlı bir rayi • 

ar g··ı .. o ıınc dalmış gibi idi. 

bir~enda bey · konağı, bütün ailesi ile 
~ad ~e Orada oturan bir İspanyol uil
tn ~~~ne aiddi. Bütün o ak§am, kızlann 
i~ı •. .ıYüğU zabite, bilyUk bir hilzttün ... rın· 
lcirn h.1• taşıyan bir alika ile bakmrıtı: 
~s ılır? Fransmn timdi hulyaya dal
t• ~· belki de o İspanyol kmnın gös-
"tdı -· 
~eld' ~1 Ş~fkat yilzilndendl, Clara gQ -
ti \t ı' gerçi iki erkek, bir de kı.ı karde
•c't\t ar~ı ama marquis'in de Leganea.'in 
~ ~1• de haylı ehemiyetli olduğun -
d% ıctor Maıt.:hand, ktzm bOyük bir 
la~ 01llası olacağını tanıyordu. Fakat 
li~n nY'ol asilzadeleri arasmda uilzade

lıari~~· c~ mağrur bir ihtiyann latıru, 
tiın hı hır bakkalın oğluna vereceğini 
•ı~ı atırına getirebilir? Zaten Fran -

re c~ta kartı bir kin vardı. Eyaleti ida
%:s· ~el:te olan General G. T. R. Mar
ltı;..aı:ın VII inci Ferando lehine bir 
Ct•i - : hazırlamakta olduiTundan c.üphe 

'\{ıi· b 'S 

de tab Çın, Victor Marchand'ı.ı emrin-
'dcn ~r, Marquis de Leganeı'e itaat 
lıırıcı cıvar köyleri nezaret altında bu
•a.b:ı~ttn:ık Üzere bu küçük Menda ka-

tıta Ye 1 · '1 • • t- ~ r eştırı :nıştı. 
"'0'1 .. 

?\an b' gunlerde .Mareıal Ney'den alı-
lcti.. r sesle ttbl.iğ yakında İngiliz
. •• S""h'l lınderı .... 1 e asker çıkarmalan ihtima -

lond. bahstdiyor ve Marquia'nin, 
~lıtıu ·~. h'.ikOmeti ile muhaberede oldu
'-'icto: ıldiriyordu. Bunun içindir ki 
tcl'tk Marchanci, gerek kendisinin, 
bir it askerlerinin o İspanyoldan iyi 
.1 abu1 .. . 
\lairııa ih . gormUş olmalarına rağmen, 
rı~ l'tı,. tıyatJr bulunuyordu. Nezareti-
. • trınr ld tın har . 0 uğu kasabanın ve köyle· 

h ı:ı<ı .. 
1

nı tedkik etmek üzere o taraça-
. Rtu 'd 'ırıe c1 • gı erken, Marquis'n!n kendi-

1\e trı aırna göstenniı olduğu dostluğa 
ıa•.t:na v_crebileceğini, memlekt:tteki 
ıı;n n a ragmen Gt"neralin endişeleri -
hı._ ' reden do- • ğ d" .. .. d '"""-t b' J.:Ciu unu u~unuyor u: 

ır rn··d . 'llın t 'h . u detten beri genç binba-
1~t'-.<! .~ nınde bu diişüneeler silinip bfr 
lı h:r .tqrhk hissi ile bir de J.. .k hak
~.aı.11 tn"rak ver etmişti. Şehirde bir 
r.. t~ k .... i' .. . . 
N~g ( l\ı· .. orm § .. 1. O gün !aınt Jac-
t~ "" ıı Yak:.:p) yortusu olmcısır.a 1· . ••C:. 

t>-"'n ' ısıkların her zamanki gibi ta-
t l ~nı•rle ., .. t ·ı ı:. d'' 

l'rıcıı· • • ..os en en saatte sun u -
ı\llc:aır L ıçın sabahlcvin emir vermişti. 
1\,. 'Jev k v b \ • • " '"tJ·ı . • onagı u yasa ttan ıstıs-
' l ~ ,. 
"~tu ır. Şurada burada parhyan 

~-rı ,. r. nö~etcilerin mutad yeı \erin· 
q~•tı ' • 

'' et rt'a.:J ıklannı gösterivc rdu: fa. 
•. ı., h:arı kaplıyan r.lk\ıtta adeta bir 

· ı "' 'trı"'t' Ctin· h 1 vardı. İ&Tlanyoll:tnn kcn-
., lr b 11a. a .. 1•

1 
avr?.m s-fasına bıraktıkla-

:>r:ı u.· ;. c e1c•;ek hiç bir 1ie}' sezilmi· 
>hatif ~!ab;ı hi'Hcmın böyle talimata t•t trt,. areket e melerinin selJ•bini 
"r te · z:.bi' 1ftr·n .. gece kol gezip 

.,.tr Ye ""'z • llli!ti. ~ aret etmeleri için emır de 
• 

0 h:ıJc!c bu ıııklar ne demek-

Çeviren : Nurullah AT AÇ 

ti? Gençliğin verdiği hiddetle atıldı: 
korulukta açdrruı bir gedikten geç<.•.:ek, 
kayalardan ıüratle aşağıya inecek ve 
bu ıuretle, kasabann bey - ıkonağı ta
rafındaki kapısı öniindeki menzile bir 
an evvel varacaktı; doğru yoldan git
se daha uzun sürerdi: fakat birdenbire 
hafif bir giir:Utü işitip dl:rdu. Sanki 
ağaçlıklı yollardaki kum, küçük bir ka
dın ayağı a'tında hışırdamıştı. Başını 
çevirdi, bir şey yoktu ama gözleri de
nizde hiç beklenilmedik bir panltı ile 
karşılaştı. Orada gördüğü o kadar 
yeis vencı bir ıeydi ki hayre -
tinden donakaldı, gözlerim• inan -
mak istemedi. Ayın beyii1la~ıın ı
şığı, haylı uzaklarda biıtakırr yelken
ler farketmesine müsaade etmişti. Tit
redi ve bu manzaranrn, suların ayla oy
nıyarak teşkil ettikleri bir hayal oldu· 
ğuna kendini kandırmak istedi. O sıra· 
da kısık bir ses zabiti adı ıle çağırdı: 
Victor Marchand gediğe doğru baktı 
ve akıam bey - konağına geJ:rken ya
nına aldığı neferin ba§ının yavaşça 
yükseldiğini gördü. 

- Siz misiniz, binbaşım' 
Delikanlıya bir nevi iç duygusu, ses

sizt;e hareket etmek lbım geldiğini ha
ber vermişti; yavaşça: 

- Evet, benim, ne var? dedi. 
- Bu herifler solucan gibi kayna-

§IY'Or; izin iniz varsa gördüklerimi size 
kısaca anlatıvereyim. 

Victor Marchand: 
- Hadi, ıöyle, dedi. 
- Konaktan ~ıkan bir adamın pe-

şine dilştiim, buraya doğru elinde bir 
fenerle geliyordu. Fener daima şüp -
heyi uyandıracak bir feydir, hem de 
pek! Bu saatte kandil yakacak değil
ya t Bizi doğramak istiyorlar 1 Kendi 
kendime böyle d:işilndüm ve peşi sıra 
yürüdüm. Buradan bir kaç adım öte
de, bir kayanın Ustüne, bir sürü çalı 
çırpı yıimıılar. 

Şehirden birdenbire kopan mUdhiş 
bir gürültü askeri susturdu. Ani bir 
parıltı binbapnın çehresini aydınltatı. 

Zavallı nefer, başına isabet eden bir 
kurşunla yere yuvarlandı. Delikanlı -
dan on adım ötede, bir t:ıman v~ kuru 
odun ateşi yangın gibi parlıyMdu. Ar
tık balo salonundan çalgı sesleri ile 
kahkahalar gelmez olmuştur Demin~ 
ki neşeli g!.irilltüler, neşeli konuşma
lar yerine timdi her tarafı hir ölüm 
sükütu kaplamıştı, ar.;ak arasıra inil
tiler duyuluyordu. Denizin, o beyaz 
beyabanın üzerinde birdenbire bir top 
gürledi. Genç zabitin alrund.;n soğuk 
bir ter boıandı. Yanında kılmcı da yok
tu. Askerlerinin öldürJlmüş, İngilizle
rin de karaya çıkmak üzere oldukları
nı anladı. Kendisi sağ kalırsa namusu, 
şerefi bir paralık olacağını ve hiç şüp
hesiz divanı - harbe götürüleceğini an
ladı; gözleri ile vadinin derinliğini bir 
ölçtii, fakat tam kendini atacağı sırada 
Clara onu elin.den yakaladı. 

(Devamı var) 

Ycızan: Alı Rıza Srylı 

Kıistobal Galvez, ellerini uğuştura· 
rak söylendi: 

- Yahudi çocukları, yeni hıristiyan 
ve çok zengin .. Yahudi isimlerini de 
değiştirmeğe lüzum görmemişler .. Tam 
bfaim aradıklarımız . . 

Antonyo; 

- Büttin bunlara kadınrıi çok güzel 
ol:iuğı.:nu da ilave ederseniz! . . 

Galvez, hazinedarına tehditkar bir 
nazarla baktı: 

- Sus, geveze herif! .. ...... 
Kırk sekiz saat sonra Danyel Rube- 1 

nin evine baskın yapılarak evde bulu
nanların hepsi engizisyon hapisanesinc 
naklolundu. Fakat Danyel Ruhen araş
tırmalara rağmen bulunama·k Evde 
para namına bir kaç yüz altından başka 
para çıkmadı, mobilyeler. gümüş ta
kımları, kolleksiyonlar şüphesiz kıy

metli şeylerdi ve engizisyonun kasala
rına e: py faydalı olacaklardı, lakin pa- J 
ra yoktu. 

Hizmetçiler efendilerinin nerede ol
duğunu bilmiyorlardı. Eııgizis~·onun 
yaptığı tahkikat onlann yalan söyle
mediğini meydana çıkarmaktan başka 

bir işe yaramadı. Danycl Ruhen, bir 1 
gün evvel, yani Süzanna engizisyon re
isinin dikkatini çcktiğ gün:in ferdası 
gemisine binerek meçhul bir istikamete 
hareket etmişti. 

Gem:.deki mallar, yüklü olduğu söy- J 
lenilen altın dışarı çıliarılmamıştı. 

Antonyo, efendisine. baskın ve r,a
pılan tahkikata dair bu izahatı verdik
ten ı;onra ilave etti: 

- Şimdiki halde elimizd~ Süzanna· 
dan başka kıymetli hiç bir av yok. Am· 
ma zannıma kalırsa onun vasıtasiyle 

her şeyi öğrenmemiz kabildir. 
- Hakkın var Antonyo, onu timdi 

benim yanıma getirin .. 
İsticvabıııda yirmi ik! yaşında oldu

ğunu söyliyen Süzanna, mahpus bu
lunduğu hücreden çıkarılarak Galvezin 
yanına götürüldüğü zaman g:lzelliğ; 

ile engizisyon reisinin üzerinde bir 
mucize tesiri yaptı: 

Papas bu güzel kadın karşısında pa
ra ihtiyacını, onu yanına kocaeının ne
rede olduğunu öğrenmek için çağırttı
ğını unuttu. Para ihtirası bir müddet 
için uyuşarak ka.dın ihtirası galebe çal
dı ve Galvez. genç kadının d!:>lgun 
göğsüne, sapsarı saçlarına, uzun elbise
sini muhtelif noktalarda cazip şekiller 
le kabartıp inhinalar veren harikulade 
vUcuduna yırtıcı bir hayvan gibi baktı. 
Bu bakışlarda mahremiyete n:lfuz e· 
den öyle bir hal, kadını sanki elbise
lerinden soyarmış gibi öyle bir küstah 
lık vradı ki Süzanna gözlerini yere in-

Genç kadın belki duymamıştı, belki 
papasın bakışlarına rağmen böyle bir 
teklif karşısında kalacağını ni~ hatırına 
getirmediği iç:n şaşkınlıktan, cevap 
vermedi, hareketsiz durdu. 

Galvez daha yüksek ve amirane bir 
sesle: 

- Haydi, Süzanna, dedi. soyun!... 
Süzannanın, sarışın saçlariyle nefis 

bir tezat teşkil eden kapkara gözlerin
de bir ateş yanıp söndü. Papasa mey· 
dan okurmuş gibi baktı, başrnr biraz 
arkaya eğerek kısaca cevap verdi: 

- Hayır! .. 

Galvez, oturduğu koltuğun kenar
larına iki eliyle dayanarak yerinden bi
raz doğruldu: ı 

- Ne? Hayır mı? Arzumu tebliğ 

etiğim bir adamdan ilk defa olarak ha
yır cevabı alıyorum. Sen deli misin?. 

- Bu hayır cevabr sonuncu da olmı
yacak. Benden namussm.•.:a şeyler iste
dikçe alacağın cevap daima hayır ola
caktır. 

Engizisyon reisi, müsteh?i bir kah
kaha ile cevap verdi, yerine oturdu. 

Ellerini üç defa biribirine vurdu: Bir 
kapı açıldı. Başlan kukulatalı üç adam 

içeri girerek emre m:lheyya durdu. Pa
pas, gayet lakayt, sanki "bir bardak su 
ver,, dermiş gibi emretti: 

- Bu kadını soyunuz! .. 
Bu söz üzerine dehşetle irkilen Sü

zanna iki adım bile uzaklaşmadan ya
kalandı. çırpınıp mukavemet etmesi ise 
elbiselerinin yırtılmasından ve nazUt 
derisinin kukulatalı her:flerin sert tır
naklariyle şurada burada srynlmasın

dan başka bir netice vermedi .. 

Galvezin adı tamamiyle yerine ge
tirildi. Kukulatalılar kadının rakasına 

ge~p ellerini arkadan tuttular. Zavallı 
çırpmıyor, tepiniyor, vücudunun bu ha· 
reketleriyle papasın zevkine daha fazla 

hizmet ettiğinin farkında olmıyarak 

mukavemete çahşıycrdu. 

Engizisyon reisi genç kadını böyle 
dakikalarca seyrettikten sonra yeni bir 

emir verdi. Süzanna dışarı çıkartıldı ve 
Galvezin odasına bitişik küiük bir o
.d3}'a götürülerek yalnız bırakıldı. 

Odanın her tarafı, yerler ve duvar
lar hahlarla örtülrr.üş~ü. Kapının iç ta
rafı da şilte ile kaplanarak dı~arıya 

ses çıkmasına imkan vcrmiyc<;ek şekil
de hazırlanmıştı. 

Bir kenarda, duvarın kubbe haline 
geldiği yerde geniş ve büy"1k bir yatak 
vardı. Duvarlarda muhtelif şekil ve 
büyüklükte bir kaç kamçı göze ~arpı

yordu. 
• * • 

var. 

Geç kadın, yataktan çektiği bir çar
şafla örtünmüş, penceredeki perdeler
den birinin kordoniyle bu çarşafı be
linden iyice bağlamııtı. Bu sırada ge
ce gelmiJ olduğu için karanlıkta kal
mıştı, papaı girer girmez odası da ay
dınlandı .. 

Engizisyon reisi elindeki bet mumlu 
ş:\mdanı duvardaki Srerine asıp kadına 
doğru ilerledi. O, papas içeri girerken, 

oturduğu koltuktan kalkınıf, geri geri 
gidip odanın t~ bir ucunda, pencereler
den birinin peTdesine bürünmüştü. 

Papas, kadına, iki adım kalmcıya 

kadar ya\daştr, taJilacak kadar sakin 
bir sesle: • 

- Sünnna, dedi, §imdilik korkmağa 
lüzum yok .. Tekliflerim var. nüşünmek 
için sana bir çeyrek sa.at mühlet vere

ceğim .. Eğer kabul edersen ne sana, ne 
de kd;ana hiç bir f enahk gelmiyecek ... 

Kabul etmezsen haline acımn doğrusu .• 
Kocanı bulmak ta bizim i~in imkansız; 

değildir, o da senin yüzünden görür, 
beni dinliyor musun?. 

- Evet... Tekliflerini bekliyorum. 
- Tekliflerim ve tartlanm ancak 

ikidir. Birinci şartım, kocan Luraya ge-

linciye kadar kendini tamamiyle benim 
arz;ulanma terketmendir. Bunda senin 

için hiç bir fenalık olmasa gerek, bili· 

kis zevk duyacaksın; nihayet gençsin 
ve kocan da timdilik burada değil .. 

İki11.:i şartım da ıu: Servetinizin tam 
yansını engizisyona terketmenizdir. 

Kocanm gemisinde muazzam bir servet 

olduğunu biliyorum. bunun yansını ba 
na, yani engirisyona vermeniz lbım ... 

Dikkat et; her ıeyi istemek elimde 
iken ben kanaatkar davranıyorum. 

Tekrar edeyim. verdiğim mühlet an~ 
cak on bet dakikadır.Şu kum aaatini ma 
sanın &tüne koyuyorum. Kum alt kıs· 
ma dolduğu .r:aman tam bir çeyrek saat 

geçmiı olacak. o zaman müsbet veya 
menfi cevabını vermelisin. 

Yanıbaşındaki bir koltuğa oturup 
kollannı kavuıturdu ve gözlerini kapa
yarak bcklemeğe baJladı. Hayır! Göz

leri tamamiyle kapalı değildi, uzun kir· 
pikleri arasından genç kadını süziiyor• 
du.. Kadın, duvara dayanmıştı, ba§r 
göğsüne düşmüı düşünüyordu. 

Diri diri yakılma ve işkence tehdit -
terinin temin ettiği kolay muvaffala -

dirdi, beyaz yanaklarına kırmızıl!k be- Galvez akşam yemeğini yeyip hazım 
lirdi. zamanını geçirdikten sonra Süzannanm 

yetlere alıımıı olan Galvez, Süzanna

nın zevahiri kurtarmak fCl!tiyle razı 

olmak için bir çar~ düşündüğünü aa· 
nıyordu. Fakat kum saati bopldığı 

zaman genç kadının birden ba§lDI kal· 
dırarak gözlerinin içine bakıp mağrur 
bir eda ile: 

- Soyun Süzanna !.. yanına girdi. ;.;.... ____________________ I ________________ ~--~ 

toplardım .. Daha şimdiden kömür madenindeki 
adamlardan yarısını kar ovasına göndermeğe 
mecbur olduk. 

Dolttor blrdenbiro çok dorin bir hoye<"ana 
düşmilş, yUzU kızarmış, gözleri parlamıştı, ·haykı

ı arak dedi ki: 

(Devamı var) 

- I\e demek istiyorsun? 
- Ne demek Jstlycceğlm? Desliyemediğimiz 

adamlara istediğiniz yere gidin, dedik. Zavallı 
herifler, kar O\'aları, bz dağları üzerinde öle
cekler! 

llu ölUm yu\·ası, şimalin soğuk Ye temiz ha
\•asllc yıkandığından mağaratla zerre karlar ko
ku veya ağırlık duyulmuyordu. 

- Evet, evet; onların hepsi bizi işitiyor! Hey 
Dik. koca çapkın, sözilmU <.!uymuyor musun? Ba. 
na hak. ihtiyar Cak: yerinden fırla, topların seni 
bekliyor .. Sandor! Sen de kaç kişiyi l>bür dUnya.
ya yollamıştın .. Kalkınız bnkalım .. GörUlecek iş.. 
Jer var. yapılacak işler var. kalkınız .. 

Doktorun çıl~ın sesi mağaranın kubbelerine 
cnrparnk derin akisler yapıyordu. Onun böyle 
coşlrnnlukla, donmuş ölülere haykırdığını gör
m e k UrkütUeU bir haldi.. 

"Dört gözlU,,nUn bu sözil benim boğazıma 
sanki bir şey tıkamıştı.: Sözü kısa keserek ser
sem bir halde odama gPrdlm. Bir taraftan facia
nın büyilklıiğUnU dilşünUyor, bir taraftan bir plAn 
kurmak istiyordum. "Dört gözlil., kömr ocağın
dan ko,·uıanların elll kişi olduklarını söylemiş

Manzara beni binde birini anlatamayacağım 
bir korku içinde bırakmış olmakla berab<'r üze
rimde öylo kuvvetll. marazi, bir mıknatıs t~slrl 
yapmıştı ki. birkaç eanlro sonra gözlerimi aça. 
rak tekrar. l<utbun derin soğuğu içinde çürüme
den vatan bu ölüleri seyretmeğ'e başladım . 

·Birdenbire kulağ!mm dibinde doktorun se
si duyuldu: 

- Çok garip bir yer tlcğil mi? İyi bakınız, 
dikkatli bakınız! Çilnkü bir gü11 olup si zi <le bun
ların yanma yntırmaya<'a~ımız n e mnlüm: 

Iltt söz karşısında kendimi tutamayarak tit. 
redlm. Doktor devam etti: 

- Ne olaeak: bence bunda korkulacak bir 
şey yok. K~mdi hesabıma toprağın içinde çtirü
mektense burarla yatmak daha iyidir. 

- Burası çok lrorkunç yer! 
- Hiç de de~ll: Bunların bP.pııt bir z ıwınn 

bizim clostlarımız . h!h•lil<lc rlmizdl. Burnd-ı "n lı>r 
11\ konuşulur htle! Şimdi söylediklerim!zi be;:ki 
de lşitlyorlardır .• 

ı·oıundan tuthım ve kendisinden geçmiş bir 
halde mağaradan çılrnrttım. 

Yukarıda anlattığım gezintide n sonra, bir 
kaı; giln geçtiği halde JlO doktor Oshartr, ne de 
kaptan Blakı göremedim. Sanki benim orada bu-
lunduğum unutulmuştu . Bir aralık "dört gözlü, 
ntin kapımm önünden g<'çtlğini, gillerek dostça 
se ldm verdiğini gördüm. Onunla birkaç dnl<lkn. 
konu~tum. Kaptanı soruıı<'ıı hana dedi ki: 

- Kaptanın başına ,~peyce iş açan sensin,kü 
çü 'c u tlnm: Xeden işimize karıştın? Bu kış bura
ya tıkıldık .. Erzakımız ise çok az. Şimdiden sı
lmıtı çekiliyor, biltün yoldaşlar sana di~ blllyor
la r .• Kaptana atıp tutuyorlar .. .A vrupaya, Anıeri
Jrnyn gönderdiğimiz küçük gemiler daha dönüp 
lılr hnber getirmedi.. Ben kaptanın yerinde ol
saydım, burada boş oturmazdım, hemen gene 
<1eolzo çıkarak yoldaşlara iş bulur, kış erzakını 

ti. Ben ölüme fırlatılan bu elli kişinin yardımına 
elbette gUveneblllrdim ve ellJ. bir kişlUk bir kuv
vet burada, hiç olmazsa kahramanca boğuşarak 
ve bu haydutl:ı.rı iyice hırpalayarak ölebilirdi. 

Eeğcr bunların elinde sllfth olursa ve bir 
baskın yapmak fırsatı da ele geçerse muvaffakl
yet bile umulmaz mıydı? Lll.kin ilk teşebbüsil 
benim yapmaklığım lll.zımdı. Onlara sllll.hı \'e
recek, onlara kumanda edecek ben olabllirdim .. 

Bu belki delice bir ümide kapılmaktı. La.-
kin benim bulunduğum, em bedbaht adamın 
bulundukları korkunç vaziyetten daha kl>tilsü 
taımvur olunabilir miydi? Bu şerait altında en 
delice ilmide bilo insan dört elle sarılabilir. 

Ne yapılacaksa şu yirmi dl>rt saat içinde ya
pılmak IAzımdr. ÇünlcU bu vakitten sonra elli ki
şinin soğuktan \'C açlrktan ölecekleri belliydi. 
DüşündUkte. bunlara biraz olsun sila.h bulmak 

(Devamı •ar). 
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Sabri Toprağın Me .•emende 400 
Hahamhaneye cevabı •• •• 

naşı:ırnrı ı incide maz bir mUtaleadır. Uç bin talebeleri donu • 
B~, ~ev~ptan. ba.ı~ ~rçalan alıyoruz:. varmış, güzel; m~rnleket için bir irfan 

Encumenı ablennde bulunan hır alayı. Bu çocuklar için mektepleri de 
kanun teklifimi tenkit yolunda Haham varmış, bu daha güzel. Tabii mektep. 
hanenin mütalealarını bildiren mülakat ]erdeki hocaJan için icap eden tahsisat 
matbuatta intişar etti; Yahudilerin cür ta mevcut. 

et ve lt':.istahlıklarınrn ne kadar büyük Yahudilerin Türkçe konu§maları, 
olduğunu gösteren şu mül&katı okuma- Tilrk mefkuresiyle mE-.fkurelenmelerl 
mzı, yüksek vatanseverliğinizden dile söylenince neden mektepleri kapamak ı 
nm. akla geliyor? Onlara kim mek1:ep1cri-

Bu mlilakat. Hahamhanenin tayin nizi kapatınız diyor? Eğer onlar bu 
ettiği, gösterdiği selahiyettar bir ada- memleketin cvJMı olmak, bu vatana 
mt ile (Haber) gazetesi muhabiri ara nafi vatanda,,, olmak istiyorlarsa yapa 
sın da olmu§tur; mlilakatı mutazammm cakları ~y gayet basittir, sadedir. Bu 
gazete maktuası merbuttur. Bu mülaka gün mekteplerinde çocukları okutan, 
tın satırları hızasına rakamlar ~onarak zehirliycn hocaları, müdürleri. milreb-
bu t.:evapların taalluk ettiği yerler gös bileri kapıdzşan etmek, yerlerine Türk 

terilmiştir. nıhlu, Türk mcfkreslne bihakkin ma. 
Hahamhane mlimessili. - "Evvela 

lik ve onu çocuklara telkine aşık ho-
bu layiha bugilrikü rejime uygun de cala.r, müdürler, mllrebbiler tayin eL 
ğildir ... ,. k B 

me . u suretle tedrisatı TürkC'eleş-Cevap - Hahamhanenin hukukşi 
tirmek, Alvans mefkuresini değil Tilrk nas s<d sahibi ne demek istiyor? 
lük mefkuresini çocuklara telkini te. Kanun teklifinin mevzuu, hariçten 
min eylemek. Bu tedbir ve ıslahat, memlekete ecnebi, yabancı Yahudilerin 

mezru e 
sular altınd 

zı 

Baştarafı ı incide 
fınd' tnınnmcn kapalı ve ycryer ya
ğrş]J geçmektedir. Yağışlar Zon
gutdnkta ya~mur, Çanakkale, Balı
kesir, Kocaeli. Eskişehir, Ankarada 
kar şeklindedir. RUzgil.rlar şimalden 
Trakya ve Karadeniz kıyıları ve 
J\farmnra hn\·zasındn kuvvetli, Ege
de kUY\'ctllce .diğer mmtakalarda or 
ta kuvvette e mektedlr. Şnrkl Ana
doluda ise pakin kalmıştır. 

* ıCı • 

Karadenizd~ fırtına ve tlpi hüküm 
sürmektedir. Vapurlar Jfmanlara 
sığmmışlardtJ". KilçUk vapurlar bo
ğaıdaıı çıkamamaktadırlar. Her
hangi bir kaza haberi öğleye kadar 
gelmemişti. ' 

yağmur, civara da kar yağmıştır. 
Gediz kabarmakta devam etmekte ve 

ovayı dolduran sular gittikçe geni§ • 
!emektedir. Menemen havalisinde dört 
bin dönllmlük mezru arazi tamamen 
bir göl halini almıştır. 

'Oç köy daha sular altında kalmış-
tır. 

Manisa ile Muradiye arasında beş 

nüfuslu bir ailenin kulübelerile birlik· 
te sular tarafından götürüldüğU söylen
mekte.dir. Bakırçay - Kınık ovası da su 
lar altındadır. 

. . h lk • ·ı Giritli olmak ıçın a ın yaroımı ı e 
köyü civarında n~!1ir boyunca setler 
yapılmıştır. Naime, GülUm, Suba~ı ~ 
Burgaz köyleri tehlikeye maruzdur. . 

Bütün idare fimirleri seylap feliketı 
ile me§r,uldür. Mclısul"t büyiik zarar' 
uğramış~ır. Soğuklar yüzünden Tirede 
bir kişi donmuştur. 

Ba1knn)arda şiddetli kış 
Sofya 7 - Bulgarlstanda şiındl::~ 

kadar eşi pek uz görUlen bir k·~ 
hükllnı silrnıcktedlr. Balkanlnr bfl.~ 
ıtslnde soğuk sıfırdan aşağı 32 der~ 
ceye kadar düşmüştür. Tuna nell 
donmuş, altı köylü donarak BlrnUŞ" 
tür. 

bırakılmamasının rejimle 'ne ala- ÇOcuklann lisan öğrenmelerine de mfi.-
kası vardır? Bir memleketi cümhuri- ni değildir. Türklük aslına feri olarak 
yet ile idare ctrnek, kapısını. bacasını istenilen b·r lisanda öğrenilebilir, y:ı. 
uygunsuz, muzır olan herkese açmak hudi mekteplerinde asıl Türklük tedri
mı demektir? Hulcuk§inaa olan Haham satının yanında bir ecnebi lisan da ta. 

lzmir ch·armda seylap 

Küçük Mımdres suları, Cell§.d gölü
nün kurutulması i~in açrlan kanalın 

Mahmud!yeler köyil civarındaki büyük 
ıeddini yıkmış, beton köprüyü kısmen 
ve taş köprüyü de tamamen seller gö· 
tünnüşt>lir. 

BUkroş, 7 - Btr hafta eyvel ba~l~ 
yan soğuk gittikçe şlddetlenfSO • 

hane memuru bilir ki, cümhuriyet bu lim edilebilir. 
demek .değildir. Bu takdirde bu zat ne BUtün bu cevapların evvelce ha
demelc istiyor? "Her nekadar sizce, hamlıanecc düşünUJmilş, kararlaştınl 
hukukan öyleyse de, Hahamhanece öy- mış ve bunlann icabında ifadesine, 
ıe değildir. Hahamhanece, memlekete (Haber) gazetesine adresi verilm~ o. 
nekadar muzır olursa olsun, Yahudile· lan zat memur edilmiştir. Çilnkü bu 
re uygun olan her şey rejim iktızasm- mülakat (Haber) gazetesinde inti~ar 
.dandır,, mı demek istiyorlar1 Böyle i- ettikten sonra, Türk gazetelerinin hiç 
se ne b5tıl, ne küctahane düşUnı.:e. birinde:"hahamhanenin, bu sözlerle.bu 

Hahamhanenln sahibi salahiyet &öz cevnp1a.rnla bir altıknsı yoktur, bunlar 
sahibi, ve Hahamhane heyeti ve bütUn söyli,·cnin kendi fikirleridir." yolunda 
Yahucliler bilmelidirler, inanmalıdırlar bir tekzibi görUlmedi, ,böyle bir şey 
ki, memlekete, Türk milletinır. menafi- söylenmedi, ancak silkut ile kabul ve 
ine muzır olan her §eyin men'i rejime tn.'3dik olundu. 
muvafıktır, rejim iktızasmdandır. Mülakat yalnız hahamhane dağil, 
l/a1ıam1ıane mümessili - "Böyle bir hiç'bir yalıudi vatand~ tarafmdan da 

vaziyetin yamtılmıısı için zamanla dil- rod '1eya tenkid olunmadı; onlarca da 
zelir nazariyesi tamamen }x>§tur. Eğer nyncn kabul olundu: böyle silkiıt ile bü 
hükfımetin bir mUdahalcsi olmazsa, bu tun yahudilcr de hahamhane ile ayni 
hal, §imdiye kadar olduğu gibi §imdi- hisaiyo.tta. ayni dliştincede olduklarını 
den sonra da, ayni ııekildc sürüp gide. ihsas ettiler. MüHikat çok mühimdi; 
cektir!' bu cevaplarda. i3tirnk olmasa idi yahu 

Cevap _ Sallhiycttar zat, boş mü di muhitinbı bir tarafından bir red ve 
dafaalıır.ından sonra tek bir hakikat, tekzibe, tenkide. tashihe uğraması iL 
acı bir hakikat söylüyor: BugUn Tilrld zımdı. 

yede bulunan Türk tabiiyetindeki ya- Hahamhane 'mümessili _ "Hülasa 
hucliler, Türklü!}e ):arşı o k&dar 7.ehir· oalrak şunu söyliyebilirim ki, va.ziye
lenmişlerdir ki, biz Türklerin göster- tin düzelmesi, aevletfn mUdahalesine 
diği hUm:ıU mua.mclelerle, nüvazişler ile bağlıdır." 

asla ve kat'a. TUrk camia.şma, Türk Cevap - Bu samimi, doğru talep ü 
mcfkıiresine girmiyecekler, hatta türk ?.erine hlikumetin müdahalesini temin 
çe bildikler! halde tUrk~e konu.:ızniyn- edecek bir kanun cıkanlnıalıdır. 
caklard~. Çilnk'U hn.ho.mhanc idaresi DiKKAT: 
altında tutmakta olduğu Yahudi kUtle Yahudileri bu kadar cilretkür eden 
sinin kendiliğinden, güzelllkle Alyans nedir? 

lzrnelit terbiyesinden, onun takip ettir Yahudiler siyonistlik gibi, fermason 
mek istediği mefkureden ayrılmasına Iuk gibi, iktisadi müsscscler gibi hariç 
miisaadc edemez. Çünkü, yahudilerin teki kuvvetll'rc güvenmekte, arkaları 
nazarında. Alyans 1zrnelit terbiyesi ve 
ona. tabiiyet, Türk terbiyesinden mu- m vermekle bera.bcr, bizde para vardır 
kaddestir. Türk tııbiiyetinin icabı olan bu :memlekette her istediğimizi yaptın 
türkçeyi konU(jmazlar. Ancak maddi rız ima.nıdrr. 
bir menfaatin tahakkuku ihtimali lUzu Bu cevaplar, bu miltalcalar oktmduk 
munda kullanırlar. Onlarca mergup 
olan dil. Alyans lzraelitin verdiği dil
alr. Meğer ki, hükumet müdahale ede. 
Yapılması kendi ellerinde olan btr iş , 
için hUkümetin mlldn.bnlesi t:ı.leblnin 
sebe ve hikmeti ne ola.bilir? 

tan sonra, encUmenJ lılilcrinde bulunan 
teklifi kanuni liyı!ıamrn kabul buyu
lnrak, heyeti umumiyeye sevk kılma.· 

cağını, yüksek vatandaşhğınradan, mil 
Jetseverllğinizden bekler, dilerim. Hür ı 
metler. 

İzmir, 7 (Hususi) - Burada hava
lar ıi6detli soğuklar yapmaktadır. Bu 
gün sabaha kal'§ı şehirde şlddetJi bir 

Para alan 
gazete var mı ? 

w.r- Bqtara!ı ı incide 

Şu ımhrlnrı beraber okuyalım: 
"Milli siyasete alt menfaatleri 

mildafan iddiasında bulunan bir ga
zetenin bir C"nebi kaynağa alt flklr-
1er yaymak maksndlle böyle btr kay 
naktnn gizli Ucrct nlmasındakl ncı 
ve feci manayı gözönUne getirelim: 
Böyle bir harekette rüşvet unsurları 
da vardır. Casusluk unsurları da ... 
Du yolda bir hareket; memleketin 
bekasına, iatlkU'ı.Une ve mukaddera
tına taınamtıe hAkim kalmak husu
sundaki en eı;aslı menfaatlerine 
)carşı bir suikasttır. Böyle bir clnı:ı.
yet karşısında Ceza. -anununun Ye 
Matbuat Kanununun dtleiz kalmala
rı llUyUlt hlr boşluktur.,. 

Ttırkly de çıknn bUtt n gazctclc
ı·hı milli siya ete ait mcnfnatlcri mtt 
dnfan. vazlfosilo ınUkollef bulundu· 
ğu fabfülir. Umumi menfaat nikabı 
ultındn husu i bir mcnfnnt güden 
ynzıJnr nc.,rini bir gnzctc için, bir 
mcmuı>ını rUqoct nlmasmdıuı çok da 
hn. ağn· bir 'uç olcluğunu "Milli si
yasete rı.it monfnatleri mfidafaa iddi
asında bulunan bir gazete,, kn)dile 
ımJntmnk bir hayli mnııidnrclır. 

Ahmet Emin 'rnlmımm yıızısın
<lan nnJn, ıldığma güre, l\Jtlli ıSiyasc· 
ti ınUdııtıuı ftl<linstJe ncşrl)'at ynp:ın 
bir gazete eı·ırnhi hlr knynnğa nlt fi· 
JdrlcrJ ynymnk mnk~acl11c bUylo hir 
knynnktnn gizli Ucrct almıştır. 
Tanın bngi.inlcU hnşınaknlcslndcm 

bn neticeyi çıknrınnkfa bütiin oku· 
yu~ulnrm hakkı \'tt:rılır. hmct Emin 
1·aımnm, mntbuat knnununnn tndl
linl :1 tcmcke scvkcdcn hu gazete 
hnn~I ndı tnşıyor? 

Tnn muhnrrlrlııin nğzıncln hlr 
bakla \nrclır, C\irlyor, çP-drlyor, bir 
tUrlü çrhırnmı)'or. Ye, ortaya gayri 
nrlh lıtr illclia ntarnk, o1myucu1nr 

giiziintıc bütun Tür.k gnzetoleıini, ıın 
l'tı ile crnchi bir knynn~m fikirleri· 
nl nc~ı·ctmck şüphe ı nltmcln b1rnk1-
) '0r. 

Abm~t J~mln Yntmnndnn, im ı;?aze 
tenin adını istem k htıklnmızfür. 
.Arnnuz•ln mn~kelilcr mi Tarfür, i>f?· 
rcnınck i tlyornz. JIABnR 

Suların Tire ovasını istilasına mSnl 

Son iki günde dört kişi soğuktan zsı; 
mUştUr. Dobrlcamn birçok köylerin 
kurt sürUlerl inmiştir. 

Çin - Japon harbi 
Hankov 8 (A.A.) - Çin yUltselt 1 Fransız pollci.le birkaç Rus gönll1: 

kumanda heyetinin Şan Kay Şekfn 1Usll daha mUca<leleye iştirak ettik 
reisliğinde yaptığı toplantılar bugün terinden Japon askerleri bunıar" 

e• bitmiştir. Du toplantılarda ileride karşı mltralyözlerlnfn ağızlarını C 
yapılncnk askeri harckiitm kat'i virmtşlerdlr. 

pH\.nları tesbit olunmuştur. Çin ku- li'ransız makamları hrı.dtseyl ştd• 
mnndnnları derhal vazifeleri başına detle protesto edeceklerdir. 
gitmek lizere buradan ayrılmışlar- Bir Çin generahnın httreketi . 
dır. Hankov, 7 (A. A.) - Çin general• 

Bu pltmlara alt maınmat elde et- Hanfuchunun kumandasındaki kıt'alJ' 
mek lmktl.nsız ise de tereşşUh eden K . h'. . r b" "nd ka" rr6itı' 
bnzı haberlere göre Çin kumandan- veıtc ın §ırna ı gar ısı e · ın 
ları şimdiye kadar takip edilen mu- ing'i, şehri her ne pahasına olursa ol' 
hafaza sistemi ,.erine bütün c~phe- sun müdafaa etmek emrini almış olmata 
lerdo taarruza seçmek ftkrlnt mu- ğ t k t . 1 d" 
d f t ı 1 dl nna ra men er e mı~ er ır. n aa o m ş er r. • ~ • (ı· 

Çin lmmnndnnlarına göre dağı- Bu vaka, Hankovda büyük bir ırı 
nık ve aralarında bUyUk mesnfeler al uyandırmıştır. " 
olan ve gorl mUna.kalft.tr da iyi hl- Japon tebliği 
maye cdllemfyen Japon ordularına : 
karşı blltUn cophelerde ve ayni za- Tokyo, 7 (A. A.) - Resmi teblı~ 
manda taarruz edilmek lAzımdır. Şimali Çinde Shantung eyaletinde 

Bu manevra tatbik cdil'rse... hareklta devarn edilmektedir. Tsiaıaıı· 
Şanghay; 7 (A.A.) - Askeri mU Nankin şimendifer hattı uzunluğundS 

şahitlerin mütnlen.sınn göre bugün faaliyette bulunan Japon yürüyüş kO' 
mevcudu 350 binden biraz fazla o- lu, 4 eon kfinunda T6imanın 120 kilO: 
lan .Tapon ordu u 9ıntn büyUk mın- •

11
• 

metre cenubunda kain Küfov gehJ1 ' takalarına dnğılmrş ve himaycal ı:ok 
güç sentş bir hat üzr.rine yaytlmış işgal etmiştir. lkinci bir Japon yürUy<i# 
bulunmaktadır. kolıı 6 sonkfinunda Kürfovun 50 kilO" 

ı d k • · T • . ta ruı• DöğtHen ngi izler metre garbm a aın sınınge ar 
Şnnghny, 7(A.A.) - lnglllz Ça- başlamıştır. __.,..; 

vu~u Turner, bir Çinliye knrşı hoy
ratı:a. hareket eden bil' Japon neferi 
ne ihtarda bulunmuştu. Bfr Japon, 
Çavuşun burnuna bir yumruk a
tarak "Son bize ne karışıyorsun,, 

diye bnğırm1ştır. O zaman Japon as
kerleri, İngiliz müdafaa mmtakasın-
na girerek 'l'urneri yakalamışlar "'e 
onu bir mUddet silrtıkledikten sonra 
yere atarak yumruklamışlnrdır. 

Polis mUfettl~I Vost, mUdahale e
derek Tıırnerln serbest btrnlnlması-
m istemiştir. Japonlar cevap olarak 
Vostu da döğmcğe başlamışlardır. 
Neticede 1nglllz pofü:ılerlnln hor lld 
si de yaralı olarak serbest bırakıl
mışlardır. 

ispanyada 
ha bin son 

vaziyeti 
aıF" ~nra!ı l fnti4' 

danberi iki defa olarak ''Siyah Oklar,, 
ve diğer ltalya nmüfrezeleri mqharebt' 
ye i§tirak etmektedirler. 

Gönüllüler meselesi 
Londra, 7 (A. A) - Ademi ınücW 

ha!e talt komites:nin gelecek toptarıtl' 
ımdan bahseden Deyli Telegraph gaı~ 
tesi, gönülliilerin geri alınması için te 

1 - Hariçte bulunan ynhudi te
şek'kUllerc kn,roı kcndllerini mazur 
gösterebilmek; yahut, 

2 - Türkiyeden şikayet edebil. 
mek fnsfr vesilesini cllcı !ne alabilmek; 

Cenevrede Italyaya 
Milletler cemiyetinden çe,kllfşl do!ayud le 

Polis komiserinin Japon makam
ları nezdinde ha.c}lscyl protesto etme 
si beklenilmektedir. 

İngiliz baş knmandamnm 
protestosu 

f err:.iatlı bir plan tetkik edileı:eğini y•' 
ıarak şöyle diyor: 

"Projeye göre, bu it i~in 400 bin ~ıı; 
giliz )irnsı lazımdır. Ve bu da ıcoınıt 

3 - Pek myıf bir ihtimale göre: 
Tilrkiyedeld yahudileri hahamhane ha 
ricindo kuvvcUerin tesiri altında bu. 
lunduklnn cihetle hahamhane bunlan 
doğru yola sevltte nciz olduğundan hU 
ldimetten istiane etmektir. 

HUkf.lmctin milde.halesi tal binin 
sebebi her ne olursa olsun, hükmM bu 
talebe icabet etmeli. memleketin Ali 

menfaatlerini düşünerek, lazım 't len 
kanuni tedbirleri ittihaz eylemclidir; 
yahudlliğin önUnde zaaf göstermeme
lidir. Bu meselenin halli zamanı da bu 
zamandır. 

Cevap verilecek 
Şanghay, 7 (A. A.) - İngiliz ba§ku

mandanı l'elfers - Mollett, Japon ataşe
militeri Haradayr ziyaret ederek İngiliı 
müdafaa mıntakasına vaki olan tecavU-
zil §İddetfe protesto etmiştir. Kuman· 

dan bu gibi hadiselerin pek vahim neti
celer verebileceğini ili ve et mittir. 

Cenevre, 8 (A.A.) - Havas ajansı· 
nın diplomatik muhabirinin öğrendiğine 
göre, Fransa, İngiltere ve belki de Sov
yetler birliği Milletler Cemiy~tinin 17 
SonkSnun tarihinde açılacak olan içti
ma devresinde Sansasyonel bcyaltlltta 
bulunacaklar ve İtalyanın cemiyetten 
,ekilmesine bir cevap teşkil ve küçük 
devletleri temin etmek üzere Milletler 
Cemiyetiyle mukavclenamesine karşı 

sar&ılmıaz sadakatlerini teyit edecekler
dir. 

dadırlar. 

Milletler Cemiyetinin umumt lmtibi 
Avenol, Fransız ve İngiliz rica!iyle bu 
meseleleri tetkik etmektedir. lUdise, bir tek İngiliz neferi tara • 

fından i~gal edilen bir İngiliz: ileri ka· 
rakolunun önünde, n,.ferin bir şey yap 

C:.:tiz hekim~ masına vakit brrakmıyan bir siiratle 
cereyan etmiştir. A•.:iz bir halde bulu • 

/Jı.Muıal RamiAylltn nan neferin gözo:ı önünde Japt-nlar, iı· 
Muayenehanesini Takslm.TaHma.ne galleri altında bulunan topraklarda 
Tarlabaşı Cad. v RF A Apt. nın.a Tumer'i döğmUşlerdir. 

nakletmiştir. reJ: 41553 1 Bir hadise daha 

bütçesinden verilecektir. Nakleditece1' 
gönüllü adedi 100 bin kadardır. 

·rıe Bundan ba'}ka proje, memleketlet1 O 
dönecek gönüllüler hakkında her tUrl 

ki 1 · ·· ü .,,.,.ecek tılr'. far ı munme enın on ne "":r 
hükmi.ı ihtiva etmektedir. 

Frankonun garip isteği ·lc'l' 
Londra, 8 (A.A.) - Burgos hil 1' 

meti Londraya· bir muhtıra göndercre 
Barselon ve Burgos tarafından gl:iııcJe" 
rilen siyasi mümessillere ayni surctl: 
muamele edilmesini istemiştir. BurgO 

bilhassa Londradaki resmi "ajanı,, öU~ 
d'Albaya sefirlik payesi verilmesini ti' 
lep etmektedir. 

Burg~ hüldln1etinih Lu i:alebi ]tefS " 
Hah.amJuın.e mümessili - ''Bugün 

Türk mektepleri Türk <'.Ocuklarma ka
fi gelmiyor; bfzim Uç bini aşan tale
bc-miz. mekteplerimi:r.i kaparsak, nere 
ye gidecekler? ... ,, 

lngiltere ile Fransa Milletler Cemi
yetini tekrar canlandırmak için gayret 
sarfetmefe karar vermiş!er+dir. Bu dev· 
Jetler ezcümle seri halinde beynelmilel 
konferanslar tertip etmek tasavvurun -

1 Şanghay, 8 (A.A.) - Şa.nghayda 
I Pazardan maada hcrgün: Oğlcden l bugUn mUhfm bir h!diee daha cerc-

i 11onm saat ikiden altıya kadar j .•an etmiştir. Japon askerleri kendt

----------mm-•"ı lerlnt rovelverle tehdit e~en göı\faJü 
bir Ruela döğüşmllşlerdir~ 

disinin hukukan tanmmasma doğrıJ •" 
tılmr bir adım mahiyetinde olduğu ;çi~ 
Londranm bu teklifi kabul etmiyeeeı' 
sureti umumiy~e zannedilmektedir• Cevap - Bu rntitalea da anlaşıl. 
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lk ıu ılaııt.cıı lıınıııınn:d:ı ıııhı \r. lıc 
r rıı dlııJı\l•lh•rınızılı., tc·rııa\111 'e i~teHe 

Zde , 
't t\ı 1 ~.ıstı ıh ~ıslklıkh·r olmuştur. 930 

ııe 11 dı· a:r•ır:ııı sırıııll kcndınlze ltimıı· 
··ız rJ 1 ~r~. il 11 razl.ulıı. llı•ııııızı e\'\clıne nıı . 

Cevapları veren 

Profesör Sanerk 
ara!oloJI ve Grafometrl 

mlltahasaıeı 

mllsalt. Yalnız bir ı millereddit tablaUi. 
Kararlarınızı, çabuk veremez, verdikten 

sonra dfişfinmet'le devam edersiniz. İtiyat 
lıırınıza bağlısınız. Bir sıkıntınız oldull,ı 

nu zannediyorum, bunun ruht bir sebeb· 
den mi, maddi bir menıeden mi mllteul

llt olduAunu anlayamadım. Diller bir 7a:ıı 
ile l'ski Jınzalnrınııı gönderirseniz dnba 
esaslı bir tahlile lmk.in ,·ermiş olursunuz • 

.. d:ılı -
Lıııu 1 •~ı rorü\mMımı1. Hır hıııoıln 

beği~~aıııt ~ok ıııulıteınelılir. lıi) ııllıırıı 
l'frı t ırıız kUH:llırJır. Sız<le ~ahit fıkirle· 

B l 1 \ ':"\ laf ıl:itty\a karakterınizi: meziyet ve kusurları. lannızı, yazınızı sağ el ile ka~ dakikada, sol ile kaç dakikada 
nızt; ızi ha}Tete düşürecek kadar vazıh ·n· sarıh ola- yazdığınızı; dirseklerinizden bilPlderinize kadar kaç 6aDtim ol· -248-

rak hususiyetleıinizi; tuttutrunuz veya dü§ündüğünüz iste mu· du~'l.lnu ilave ediniı. 
vaffak olup olmıyaca~nızı; nihayet beş farkla yaşımzı size Kızınızı verceğiniJ delikanlının. tanıdıklarınızın, dostlannı-

l' lr· ı 1lr111 
1 

•il\ ılklıır '" im, k11s11rl.ırı11ızclıın 
da ır, Hlk~eı. •clt·ahıııı ''ur. Kurıırlarıııız 

Osklldar A. Y. S. T: 

JJıu~r& 
tildtr M ınız. Uy al tnra!ınıı da yok de-

_oylıyeJilirim. Bana bir gazeteden, bir kitaptan \·e)·a aklınız. ıpı. nişanlınııın. iş ortalınzn da seciyesini, hususiyetlerini, bi- 40-45 yaıl:ırında, kısa boylu, uyıf bir 
~atsınız. Tabintiniz sert ''e kırıcıdır. Ha
yıtınııdıı en fazla bu y(lıden muvaffak o
lamadınız. Yalnız arzularınııın olmasını 

isler ve bunda ısrar edersiniz. İşleri bir 

~tobİr Untaıam bir mesaiye daha (ok 
~ırılniz, bu bususJakJ fsUdadınu: mil 

dan yaza™ınız dört satırlık yaııyı: son aylardaki imzalan- ze inualamı ve herhangi bir yazısından dört satır yazıyı gön· 
ruzdan jkisini gönd&iniz. derlrseniz size söyliyebilirim. 

llJıe ~dlr. Hayatta muvarrak o • blleceQl· 
~ıııd, ~ de lnorımoktn:rım. Bu tnlılil hak 

Tetkil<lerin çok esaslı yapılmasını istediğiniz takdirde sa~ Kendilerine cevap verdiklerim, cevaplar hakkındaki müta.-
elinizle yazdığınız dort satırı. aynı yazının sol elinizle yazılmı- lealannı - ıcabında neşredilmek üzere • sarih adreslerile yaza· 
§tnı; baJ ve şahadet parmaldannızın bır kağıt üzerindeki izl~- bilirler. Gelen mektuplarda, bir kağıda muhtelit kimselerin Yt: • 
rini; sağ elinizi kftğıt üzerine koyarak bir kursun kalemle eh. zı yaZTp imza attıklarını görüyorum. Herkes ayn ayn kağrt-

'ı ne dOşOnüyorsunuz? 
sergfizeşt meselesi, bir macera mevzuu 
hnline setirmde de tstldadınız mevcul· 
tur. Genç iken pek zararlarını seıemedl· 

-240-
niıin f<fiğıda çıkardığınız resmini; muhtelif tarihlerdeki imza- lara yazmalıdır. 

r.eıt 
Ya r Brıuan • Mada • 

ıırıı . • 
GAiınu •k ıstedi~lnlz ve ~·ııpm:ı#ı dO~iln-

-242- sur.lurı bir defa, bir defo, daha ve 111mhot şekkilr: ederim. GönderdlAlnlz yazıyı da 
le işaret etmek belllbaşlı buylarınııdan tetkik eıtim. Bu :razı, size coy :rakın biri· 

linb bu halin bundan ııonra menn tesir· 
teri altındn kalmanız pek muhakkaktır. 
Dil~finlinüı. ve icap eden knl'llrı kendiniz 
\lerfolz. 

lr 
1 

1 iş ile karakteriniz arasında tam 
o Ilı 1 it but n uk Yoktur. Asabt bir yaradıht-

•t!a llndu#unuza söre sinirlere dahıı 
bir 1 ~ikııniyel ,.e soğuk kanlılık istlyen 
l tlı ş e derhal muvarrakiyetinlzl ben şüp 

neyoölu • raaemin: 
Gençsiniz. Boyunuzu orto saymak il· 

zımdır. Şişman deltilsinlı, orln bir bünye 
ni:ı , nr. Hns:1ossınız. lla~ :ıliniı de kuvvet· 

sinin olacnklır. Meseli\ varsn, knrdcşınlıin 
yazısı olması muhtemeldir. Kardeşiniı, o 

satırlurı yıııarken bir sıkıntı ve heyecnn 
içinde bulunuyordu. Yazı 61llıiblnde bul· 
rlu§um en bü) .ık kusur, diretkArlıJa oJan 
meyil ,.e isliılnttır. Bunu şimdiden ~nleme 

-249-

Btbtk • 15.862.~05: 

Ok :or~lorum, Size uy ... cak diğer işler 
!Uıı y 'Ktldir, llenüı muslakil hir ışln bil· 

11 Orıunhık ve endlxılcrinl tıışıya-

lidir. Tckiımülc çok mfısnlt bir ıevkiniı 
\'e intizam his.siniz 'c nıerukıııız cl:ı mev· 
cuttıır. 1''ikrt me eklerde ( rok) ~erine 
(iyi) ye dıkkat etmelisiniz. Bnşkıılnrne 
ıınloşmakln zorluk çekmezsiniz, Jıu iyi 
yaıunarını2dıın biridir. Kendi ıırııı ve 
kararlarınızı ve işl~rlnlzl başkalarına söy 
lemenıek yani ketum olmak liizumunu an· 
ıamış bulunuyorsunuz. Yalnız bunu daima 
yapamadıAınızı ı:annediyorum. Ameli tııe 
re de kabiliyelhıfa 'ok iyidir ve tlnha fnz· 
la da inkl ar edebilir. Giinderc!lğlniz )'llZI, 

hususi l>ir Hlna ile yazılmışa benziyor, 
eler bu 3811 pö ·Je ıe daha tabii şeraitte 
yazılmı~ eliler hlr )'azı ıönd~rinlz. 

biritlir. Tcreddii<liinilzü göstermek vehim 
heline ,;clrnemck şnrtllc dl1'kalll olmak 
fyl bir rn ıflır. Hayatta başkalorı tarafın· 
ıl:ın .&e\ gi ile sayılnınk, nr7.lllarınızd:ın bi
ridir. Orta tıo~ lmmnuz, vücutça dn orta· 
sınız, ı;ıhlıl nzf)·ctiniz de i~·ldir. ı~ıerl 
kı:1nllnı:ıitı ılıı lıilır, hoşuna emek n· ":ıkil 
snrfetmekten ccUnirsiniz. Fikrl itl•rde· ni:ı Jfizınıdır. Bu maka.tin alnıına!lt muk· 

Yaşınız 18·20, boyunuz ortadır. BQnye
ce şltmansınız. İşlere IAkayt görilnfiyor· 
ııunıız. Faaliyet dereceniz de orta(lır. Ca· 
ıı,maktan :ılyade etUenmeile millemayilsi· 
nlz. Ailenizin maddi nzlyetl, alil ıımarh· 
yor zannederim. Hııynıta munffaklyetl, 

piyango dolabından çıkacak bftyftk ikra
miye sanmak ve boş durarak buna inli· 
rar eylemek yanlış bir bareketllr. İstik· 
b:ıliniıi temin edecek çareleri şimdiden 
temin etmenizi tavsiye ederim. 

nı,1 -:" kıadar tecrübeli de bulunmoyor1u 
~' /

0 •<ferlm. Aksi kanatte iseniz mut· 
~tıırı •zınıı. Tekrıır konuşuru~ Boyunuı 
ıı ııa C&dır. Yaşuıız 20-25 dir. Evli de de~il· 

-2.u-
St,.1ı~, il 0rt. ..K. D.C. : 

•ıııı,. J{boyJu, orta bün:>ede bfr zar. Faal. 
''}'tteaf~nıı da işlek olduty lcin her 
I~ Bore ıılınocak karan tayinde süç 

~~ltlllezslniı. Yaşınızı kat'I olarak •nla 
~lt:nı, fakat herhalde 2a den yukan 

lııİııısu ır. Geclı115Jz bir zat delllslnlz. t~ 
clııııtı Oda bazı endişeleriniz vardır. Ken· 
cı ~rı <>ldu~u gibi yaptığınız işlerin harf
<tı~11t11Z&rasının, görünilşfiniln fylllllne 
ı.llnıtdetl'llezsinlz ki bu bcJJI başlı kuau~ 'tll •ndır. Dıızan mfitevekkil 'e ıaman 
rıııı 'ta lllfitereddit hal ala nen bir rubu· 
dtp lı.a l'dır, huna da düzeltmeniz icap e-

lar~ l'!l ŞoreUe hayatta daha hızlı adım
(lla,.,ı 1 liirnenla ve Uerlemenlı milml<ün 

ır. 

~243-

Ankara • ôksö:cebaıı r Ti. 11: 

Gazetede .size hangi nımuz ile hitap e 

dileceilinl g5stermlf oldııAunuzılon ~nrıh 
ııdreıinlzl kı~men knpalı bir hnle getir· 

me.k mecburiyetinde J<aldım. lf, isminizin 
ilk harfidir. Ehemmiyet verdiğiniz şeı·le· 

rin tefcrrüalı üzerinde durmak, bu gfbf 
şeylerden birisine bahsettllUnlz vakft mil· 
him gördilğilnftı kışımlan tekrar tekrar 

nnlalmak, sôz ve amılarıııızın J7ice anla
J5Jlmasım nıfirnkfin kılmak üzere baıı hu· 

KIZ 

ki kohillyetlnl7., nme)I tşlcrclekindcn f87:1n tnzl tedblrlerJ siz daha iyi tııyiıı edebillr-
clır ynlnız çok okuınak ve çok yamınnız 111 ı;iniz. isterseniz evvc\6 düşönılüklerlnlzl 
2ımdır. lsteneniz sh.e hnmı! rumuz ile hl· :)"azınız, hen de mütnleıılarıını bildireyim. 
tap edllet'ei(inl de blldirerek telcrar mı!· 
rnrııat erllniz. 

-244-

Ankaı·a Görenek Ç,Ll{. 11.S.: 
Siz de arkadaşınız Rilıi hnngl işaret ile 

ı;ıaıetede re\•ap verilmesi lbım.ıeJdillnl 

)·ıızrnornışsınız, adresinizi oldukça kapalı, 
olarak ~·azıyorum. Boyunuı itibarile arlca
dnşınızınkinden pek rar)ilı değilslni~. )'a-
7tnıza nıızarıın nrkaclnıınııdan daha yaflı 
olmanıı: l~zım. Amt'lt fştere knhtllyetlrılz 

o korlar çok deJtil. va, ltitııırilc grntslnlı. 
Sldn de umumi mnlumatınızı nrtlırnıala 
lhtlyııcını7. var. 1!t32 :re nazarnn şimdi 
zevklcrinlzde, yaşıı)•ışınızdn, duy11ılnrınız 
dn tııhlllfAe ı1oftnı tılr fnkı,ar ''ardır. Ar
tık !132 de ('ı}l'hıltu ~ihi hoş f(Österişlere ru 
la lıir mıına ve kıymet vermıyorsunu7!. Siz 
den ılc <liR<'r bir mürtıennt bekll)•orum. 
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Rfluılk: 11. S. !J!-1: 
Tahlillerim dolııyısfle \'3ki fllffıılııJıza le 

-246-

şı,11: M. N. lıl.: 

Kavga<:ı bir tabiatınız Tar. Halbuki 
hadrlııahnda iyi kalpUsfniz Te başkala· 

rının fenalıiiını istemezsiniz. Karakteriniz 
iyi oldultına ı5re kavsacılılınız neden 
neşet ediyor? Sizde ı>inirlerlnlzl bozan 
bir hastalık mı Tar, 1 fevkalAde bir sıkın 

tının tesirleri mi mevcut?. Bun lan f ylce 
araştırarak fazla kaYgncı t:ıbia!jnlzi gider 
meniz size yapılacalc en iyi tovsi)edlr. 

-247-

Kalamrı P.. 11. Bayan~ 

Gene, en fazla orta boylu ve orta bilnye 
11. Hassas ve :ıekl. El tılerine de kablllyet 

il. Uyql olmala çok müstait. Dikkati ol
dukça kuvvetli ''e daha faıfa da fnklşa'11 

-250-

l,tnnbul T. M. O.: 

Tali oyunlarına fada dilşltl\n oldulunu· 
zo zannediyorum. Bu, kusurlannızdan bf· 
rldlr. Fakat hRddıuıtında çalışkan -.e mns 
bet 11ahadakt faaliyetleri de ihmal etmez 
bir zal~mız. Yalnız tahminime g6re oyun

dan kaımnmalc<la hiç IAkayt ka1madıAını7. 

bir hususlul"', bilmem iyi dOşilnilrscnfz 
bundan bizzat memnun olabilir misiniz? 
Dlkkatlnlıl hilhassa ilşniz Ozcr:tnde topla· 
mak suretile kazanç Omitlcrinlıl daha çok 
arttırmak tıem mfimkfindiir Ye hem d~ en 
helllba,ıı hlr yoMur. 

KAHRAMAN XTZ !81' taı ........ .._ __________________________ r.........,.. ·-~-----------------..--llm!"!".'9 ....... ~ 

~~u. Anna.ls, tıpkı cierstoyn}iŞ gibi 
UWJt bir dikkatle dinliyordu.. 

~.::- Dlkka.t!. Kılıcı çevirin.. Sağ .. 
~·-~. 
tl ~ir adam dütştl. Usta.dm sesi lnit-
)i ha.tıraı. 

İSld Dikkat!. Sıra sizde, ın~. sizi 
lr tbiıyorum !. - bir admı geriye. Sı-
~? Biraz daha! Dikkat!. M&JıJ .• 
~iıs tarafmdan yaralanan ve 
tn avcı tarafından öldllrlllen iki 
ın:a.fıı daha yere yıkıldılar. Diğer U~ 
bi at~ dehşet i~inde gerilediler ''e 
çı~ '<>nra., ge~:ıin karanlığı tçlnde, 
d gı~ bir firarın seei duyuldu. FAkrim 
erşı bilm.iiti. 

il Aıınats, kt'llı kılıclle Tra.tıkavrJi e&

hlladı ve JÖY}e dedi: 
'Ilı.::- TeşekkUr ederim. mösyö .. Fa.knt 

""'
1n gijlüyorsunuz? 

lr ?;' Ral!amı dllşilnUyorum. Bu zava.:I 
bu ;:t:ıl'Yol fena halde kızaca.k. SlzJn 
~ VtlşUnU7.den sonra, onun kalfa
rtı~ diye iftihar etmesine imkiı.rı var 

~?: ve <;o<:ukta k&hkaha birdenb1re, 
dtıJıcu avelfn dudaklarında söndU. Oör
~l Hanrı.. AMaisin babasıydı .. 
çlUc tn ktıı! Trankavel kendisJrıl Jcü-
ClddiI~yı:. fakir hlMetti; birdenbire 

~nç ln§t.1 ve hUrmetkAr bir ta vırla 
•iterek zı SCl!mJşdı. Gcnı; kız, kılıcını 
dl. kınına koydu; ecsi biraz titre-. 
da;' ö!lenı IUtten. ŞevrözU.n evine ka

g ttırfüı ınös .. 
~lr t ' yo. 

)Ulduı ek kelime söylemeden yola ko-
'il\'a,s ar ders bitmişti. Kahr:\manlık 

il ı da öyle .. 

~kr~ kralın kıZlydı. Bu dn, fakir bir 
rn muallimi. 

xxxrv 
]{RAL X/11 iNCi 1.JUI 

~ ~!"dinal dö Rf§liyö, ~fakla bera
hktaydı. Kral Fontenbloya gi-

<lecekti ve onun, saa.t seldzdo kendlsi-
111 gönnesini istemigti. 

Kardinal, bütün gece, evveli yakın 
bir zaferin verdiği pçşin bir sevinçle 
sonra sabU'Sızhk ve endiıııeyle ve, ni
hayet, şüphenin humma~ıı içinde, Sen 
Priyakm dönüşünü beklemişti. Ne Sen 
Priyak, ne Raakas, ne de Korinyan 
meydand:ı. vardı. Şafakta yine kimse 
meyd&na çıkmadı. Saat altıda. yine 
bir şey yoktu. Saat yediye doğru, Kar 
cJlnal Luvre gitti ve Lulye refakat 
edecek olan kraliçenin ve maiyetinin 
a.ra.balannı gördü. 

An d'Otriş, mUatebit kocasmm em
ri il7.erine, yazlık sayfiyeslnl terkcde
rck. erkenden oraya gelmişti. 

Birçok muhafıila.rla asilzadeler, şim 
diden. güzel atlarına binml6 bekliyor
lardı. 

Odalarda ve koridorlarda da, kr:ı

Jiçenfn kadın maiyeti kendisini bek
llvordu. Bu kadmların içinde gene ''c 
güzel birisi Kardinali salnrsır.hkla 

bekliyordu. Onu ~örUnce derhaJ yanı
na yaklaştı. ve onun takdis ic:;ln 117.a

nnn eli altında ~ilirken, seri ve ntça k 
bir seile şöyle dffil 

_ Krali(!e, tekrar prensle görliş-
lU. • 

- Prens yalnız mı 7 
- Yanında ma.re~al d'Ornano \.'ar. 
VP. cıısus kad,n. fi!~ri adımlarla tek

rar kft.dmlanı iltihak ederek onlarla 
lY.ırabe,. f{illmrcrc bac:Jadr. 

K~rdlnalln g~W•i ·o)dR. derin bir 
qfikfıt vardı \"P. h~rkrc: Pf{ilivordıı. tld 
Uç asllzn.denln refakatinde c:;evik adım
larla viirüvor ve kendisine P-"österilen 
mı bihrük ihtfrnmata knrı:;ı lakayıtmiş 
'!ibl hlr tavır takınd•ğı halde icten 
hüuUk bir 1evk chıvuvordu. 

Rişlivö kralın d~iresine alındı ,.c 
onun mrc::ıi odMmR bir hakim tavrile 
gl .. dl. R!r kÖ!tıılhın vanm<la. ayakta, 
l!I'i rC:'nkte kndifo f'lbicıc J:;iyrniş, elin
de kırbacı olan, göz1eri donuk, kıvır-

• 

gibi bqrnı salladı, elini aln na götür
dü ve vazifesini hafifçe hatırladı. Fakat 

sonra asıl meıguliyetini hatırlıyank 

tekrar etti: 
- Sucuklar gelsin 1 
Maryet glUümaedi ve Korinyanı i

çinde bir çok sucuklar. jambonlar, en
vai tUrtl yiyecekler bulunan bir mahzc 
ne rötürdU. Korinyan hiç bir fey söy
lemedi. Çehresi ldeta cLddt bir hal al 
dı. Bir ıueuk alarak, kamaıiyle kesti 

ve sonra tekrar yere oturdu. 

- Kmm, dedi. Bir günah iıtememc 
mani oldunuz. 

- Ben ml muhterem poder? Bir gü
nah mı? 

- Şüpbesiı. Mukaddes kitaplar: 
Yiyin! demezler. İçin demezler. Yi:•in 
ve için derler. Binaenaleyh, yemeden 
içmek, ve içmeden yemek yasaktrr. 
Tabii biz bunları biliriz! 

Maryet hiç istihza etmeden, adeta 
hayranlrkla: 

- Ne kadar Alim bir insan8mız! 
Dedi, nüılp de mağrur bir tavırla ce

v.ıp verdi: 
- Hele Utincc kônuşmamı bir duy 

sanız ne dersiniz? 
Genç 'Maryet rahibin huzurile git

~ide ltOT'kusu bertaraf' otmuş bir va
ziyette, onun yutar gibi nasıl yediğine 
hayranlıkla bakıyordu. Korlnyan S;ar-

hrnJ olmakta beraber genç kızın bu hay 
ranhğmı gördU ve bunu. mukavemet 
~dilmez cazibesinin yeni bir zafC'l'i ad
detti. 

- Evet kızım! dl'di. Latincemi duy
sanız bayıhrt1mız. Siz de Latinceyi se
ver misiniz? 

_ T...ütincc hic bilmem, muhterem 
peder! 
- Halbuki, bu çok güzel bir lisan kı
~m. ~seli, Latince jambona ne der
ler bilir misiniz? 

- Heyhat! Nereden bileyim? 
Rahip, elindeki şi~eyi de son damla

l!ltnn kadar f>oş:o.lttıktan sonra 

- Ga.yet b&ait, d«U. Jambon& jam. 
bono derler .. 

Ve büyük bir gayreUe ayağa Qlka
rak ilave etti: 

- Şimdi, it.ira.fla.nna devam et gü
zelim! Günahlarını çrkannam lazım. 

Maryet, başka yemeklerin mevzu
bahs olduğunµ zannederek gilltııuedi 
ve: 

- Bu saatte ba3ka ne itirafta bulu· 
na.bilirim? 

Diye sordu: 
- Hadi bakalım, fna.t etme. MeıMll 

aşklannı i~iraf et, bir §eyler itiraf et 

işte.. Acele et çllnkü yukanya çıkıp 
Trankaveli1 sevgilisini, bu haydut Sen 
Prlyakı ve alçak Raskası ya.kala.marn 
liizım? Hadi gel bakayım! 

Maryet ona doğru geleceğine, onun 
gözlerindeki garip parıltı ve kahkaha
sından, kendisine uza.nan titrek eller
den Urkmüo bir vaziyette geriye ~il· 
di. Korinyan homurdanarak ilerlerdi. 
Maryct <:ılgına dönmüş bir vaziyette 
kaçtı. rahip duvarlara yaslanarak onu 
kovaladı nihayet, genç kız bir çığlık 
kopardı ve Korinyan elini onun omu
zuna atarak bağırdı: 
sında bir ses bağırdı: 

-tleri .• 
- Yakaladım!. 
Tam bu anda. merdivenin yukan

sında bir ses bağırdı 
Raskas, meslektaşını 7.evklerile ba~ 

başa bırakarak bu meroivenden yuka
rıya cıkmıştı. Kapıyı kapadı fakat bü
yUk anahtarı çevirmrdi. Koridoru t:ı

kiben mücadelenin devam ettiği saban 
lığa doğru yürüdü. Gördüğü man7.ara 
onu dehşet içinde brrakmıştı. Ce!etleri 
p:ırçalanmış olan eşyayı o ana. kadar 
duymadığı bir hayret içinde seyretti. 
Hücum, korkunç hücum bir faciayla 
notirelenmi§ti ve Trankavel yuka.nda, 
hRla eşvalan yığıyordu. Rn.skas ürpe
rerek dUşündU: 

_ Arslan eşini müdafaa ediyor •• 
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H .. j Htnlıktan çılgın uld~ı~~t.ırn lıi.1-

scderck, hiddetli bir hareket yaptı. 
- Fakat her ne olursa olsun onları 

yakaijı.mam lazrmdrr. 
Diye mırıldandı: 
Bu anda, muhafızlann, ellerinde tü

fekler o1duj;ı halde, sıraya dizildikle
rini gördii. Gö?Jerini kaldırdı. Karga- . 
şahihn tozlan arasmd:ın, üzerinde kan 
lI c~etler, kırık dölriik tahta ve demir 
ler bulunan ve mnharebeden sonraki 
knlPll"rin h:ılini andrran kanlı merdi
veni görr'lii . Biraz daha yukarıda. iki 
ceset ci~ha vardı. naha yukarıda yine 
bi,. ce-c;Pt ve bir varah!. 

Bu korkunc hül"umu han~i dev devir 
mi .. ti? R•ırasTnı bu h11le, luın~ kuv
vet getirmi~I ? .. Ve birrenhire. Rnı:ı
k"s. onu en vukarıda, zarif bir ceh
rcvlc ve bir iiliinı ~ırurile dirıırlik du
ran P.'İİzel vii<'unile ('J";ircHi ve onım va
nın<"a. ı:ıakin. mıı:ıMrnalJ ve ı'lıırhlcl::ı
rm~a hir i~tihfaf if.,,:ı,..,; olnın11n An
nais .. Bu frci VE> rnPhib sonun kahra
man kr:ı:ı dunıvordu. 

Fıwoldrt oldP.Tu .,.ihi. bin:ı: Pvvel balı 
cede oldıı~u gibi. kil,.iik. raı:1m~ Rf!qknc 
bütün vliru~ıırı•ııı. !'>n~ ılt bh· Hrn<>ricle 
titrt-di"Hni duvdu. 'l'iift"ı{ıpr bu ild fn. 
S"'ln d"~U 1,.,ınmT<"h, P.tt<ilrııq kalbinin 
dehqet İ"i'lı'le <'R rntr<Tmr hic:ıa,.tti Vf' 

ko..,1rmak istcdi~i ~ığlık gırtlağında 

bo'hıldu .. 
Sen Pri••:ı k bağırdı: 
- Ateş! 

Birkac; dakilrnlık kork1ın,.. hir ~iiki'it 
clr:ıfı sa~dı. C'>liimün P"crdVii <1ivah 
perde vavaq "'ll'''-\.<I artldı .. nı•man da
ğrlıvordu .. f:en Privak bir ölüm a7::ıbr 
ve deh cet i<'İT' -le N>1·li1 ·ordu. Trıınka
vel ve Ann"iS mevd<>nc1a vo1dardı. 

Nerede Trfüıl<nvı:>1?. Amıııis rıerf'rle" 
ÖM.ii1er mi?. H'lVlr!. t~~e oradııla.r! 
Salnnrh., tnm k:ımnm \'anınd:ı. av::ıkta, 
d indirl ve san'\sn~T~m olarak .. Vuku. 
but:ın hı.•li Pnin vprrfr'ri }ıp1•Pran VE' 
havret i"lndc, Trarık:ıvel bin his doc;,ı 
ran bir histen sarhoş, bir vaziyette 

1.ı.nais ise, heyecanı belli eden ciddt 
bir çehreyle.. İkisi de bu he.riku13.de, 
bu görülmemiş mucizeden donaka lmtş 
bir halde .• Ne olmuştu?. 

AnnaJs!. Evet, o, alevlenen fitiJler 
tilfekterin yanma yaklaştığı anda, ateş 
emrinin verildiği saniyede takallüs et
miş olan kuvvetlerinjn mUthiş blr ham 

lesile ve hakikat dünyası haricine ~Jlı:an 
ruhunun cılgmlıifüe Trankaveli kolla
rında kald't"lllIŞ ve bir sıçrayışta salo
na atılmıştı .. 

Aşağıda. Sen Privakla nıuhafızlar. 
numamn daSblmasmı bekliyorlardr. 
Dışarıda, tenha sokakta. zulmetler 
arasmda kanıyı bekliyen beş altı mu-

h:-ıf•zda'l'l o"1c:::ka kimse vnıntı. Sen Prl. 
vak111 beklempairıe SE>bE'hivet. veren 

amn dıımıı'.9 dt""ildi.. o dalıa ziyacle, 
ı\nn!'lic:ıj ölii bıılma1< jhtirnali,.,in ver<U. 
ği df'hc:::f't ve lınrp.lrntsizlik kinde yeri-

ne rnrhl!lnTl'\T~h. li'ıtl•ıı~t J!'ibf ar.rlr•nş 

ohm f":-l?.lı>ri, siv:ılı ~r neroec:ı;T)E' ın. 

'·Hmioti. Birkrt~ dı:ıkika sonra dul""ıtn 
dn;;tldt ve mPTdiven sa.h~nhih meu~~
nıı. C'Iktr. O zarnı:ın, ~en Privalcm P"n~
silnü korkunc bir nefes doldurdu .. 'l'a
kn ım.~ c>o,..,., ~,,,:ı~ ı.1qr1 010.arrva ~e~ ~rz
rifM"'l!ltlt .. Ji'.,lfat e11Je "r:ıs-ıır t~arPt Pt
ti. Mııhnfr:ı-;1ar ilel"lP.~iler. T~m bn ı>g.. 

""''fa. birisi, bir VJlnmm sii~t;ı~ P 0 n 
Privnkrn yanına gelerk ona şöyle de
di: 

__ C'r!lin! Karrvor .. 
Ru Rıtcı1(astı. Sen Privak s~vfn,.le 

h"~rdr. Kacıyordu! Dcn-ıı>k ki sa~r'!r!. 

R"a'·ıısm omuzuna hafifçe vurarak 
sordu: 

- Nerede? 
_ Bir ka.-11ntn or')va attld•"nı1 "n'!'

<lüm .. Od11r! . B"ş1·e kim olabili .. ., Ko
rinvan onu tn,1dn etti. ~ilnhesiz 1'rı>Tl

kavl'1 öMliriililnce. o ıhı b"1~t{a merdi
Vf'n~ ... n inmiştir ... eklin .. Gelsenize ca. 
nJM! .• 

~"'11 Pr\v9,k, R .. c-1•!.1.<1'll arkaı::ıTT'Aı:ı,,, 

ileri atıldı ve muhafızlar onla.n takip 

• 

ivlt.il<LE/l. 
DE/ ...... 
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t<AHttA'MAN K'tZ 

---------------------------e~tiler. Bütün bu gUrüh koridora gir- ı 
di. Raskas mahzenin kapısını açtı. Sen 
Priyak eğildi ve o zaman, kulağına ge
len bu sesi duydu: 

- Yakaladım!. 
Sen Priyak: 
- tleri! 
Diye emir verdi ve bağırdı: 
- Sıkı tutun, Korinyan !. 
Herkes mahzenin merdivenine atıl

ın. Ra.skastan başka herkes!. Son mu
hafızda merdivene girince, Raskas ka· 
pıyı kapadı ve anahtarı iki defa çevir
di.. Sonra sahanlığa geldi. Merdivenin 
altında saçlarını yolmağa başladı. Fa.
kat aynı zamanda süratle yukarıya 
çıktı. 

- Ah! Sefil! Ah! Ha.in.. Ah .. De
mek bunu ben .. Ben Raska.s yaptım, 
öyle mi?. Ve şimdi yaJnız başıma 011-
Jarı nasıl yahlayacağım ?. Ne yapa
lt.,1.. Onları yalnız başıma yakalama
ğ' teşebbUs edeceğim! 

Birdenbire, Tranka velle Annaisin 
k --::smda bulunduğnu gördü ve hiç 
t.C'ı cddüt etmeden: 

- Yol serbesttir, kaçın! 
Dedi, aynı zamanda, kendi kafasına 

l'rı!'inyanın takdir edebileceği müthiş 
bir vumruk indirdi. 

Tıcı.ııkavel sevincle üroerdi 
- Yol serbest mi? Ya Sen Priyak? 
- Mahzende, matmazel dö ~narı 

yn.'-alamakla meŞl?'llldür. Gürültüyü 
dtıvmuvor musunuz? 

Trankavel bir ı:;ev anlamadı. Fakat 
nı"rd.ivcnin ~hanll~a atıldı. Evet! 
Yol serbestti!. K1l1cmı çekti ve heye
canlJ Mr sesle bağırdı: 

- Gelin! 
Annais. elinde 1ulıcile ilerledi. Tran 

k" ··~1 fiefkatle Raskasa baktı ve şöyle 
dedi: 

- Artrk istikbalir.17.den eMin ola
m .. mmrz. °Rl"nirrılp P,"eTiTl. Size daha iyi 
blr istıı~bal h!1zrrlal"'lll. 

ltaskas ba§mı sallayarak cevap ver
di: 

- Ben, kardfm.Un adamıyım. 
Dl1ello üstadı cUceyi selAmladı Y1 

aşağıya. indi. Anna.is onu takip ettL 
Her ikisine de öyle geldi ki, bu şeyle!' 

gayet ta.bil idi. Nasılsa vukubula.ca.kU 
ve çok pek çok za.m.anda.nıberi, böylece 
yanyana. bulunma.lan IA.zmıd.ı; ~ 
dökük eşyalar, kan lekeleri ve cesetler 
arasında iniyorlardı. Bir rUya yaşıyol"" 
lar gibiydiler. 

- Hey! Koşuıı! Arkadaşlar. 
Bu feryadı basan, büyilk kapıdal<! 

muhaf ızla.rdan biriydi. Altı muha.fd 
bir anda a.tıldılar. 

Trankavelle Anna.is bir hamlede 90" 
ka<ra fırladılar. Evin meth::ı tindeki nı~ 
§ale :t!Jlklan salı.neyi hafif c;e aydınlat
tı: tki genç, ya.uyana, ellerinde kıhq
larile ve, etraflarmda korkunç surattı 
muhafrzlarla, parlayan kılr~lan. ?JU
cadele başladı. Çelik şakırt:rlan arasıtı 
da, muha.fızlarm naralan duyutuyot" 
du. Trankavel bUtUn kuvvetile dövil
şUyordu ve bu, cidden güzel oldu. PJtl 
hevecanlı ilam asktan daha heveca.tıtı 
oldu. ÇünkU, bir Ytldırmı eüratile bit• 
birini takip eden bu darbeler, kendi• 
sini değil fakat, Annaisi korumak i~iJI 
indiriliyordu. Trankavel b!rk~ hafil 
yara aldı, fakat bunu hissetmedi bil6f 
gördüğü, duydu~u. hissettiği yeg&ne 
şey .. Annaise do;mı U7..ana.n darbe1et" 
di. Biran sonra müdaf aada.n bıktı. Jlil' 
cum etmek istedi. 

1 

- Matmazel, dedi, madem ki es]critıl 
muallim.iyim bir muallim gibi ba.re-

·ı" 1'et edevim. Ders almak ister misiiıt · 
Bu benim için en bUyY.k şeref, en bU• 
yük zafer olacakt:Ir. 

Annais sakin bir sesle cevap ı;ef" 
dl 

- Sizi dfnliyonnn! 
- Şu halde bir adrm geri. '({d1r.r1' 

ucu aşağıya. Kolunuzu iyice tonta.vJJl
Sakin ve biraz sert ses, muhaf1~~ 

""U1 gUrUlWsilıı.U bastırarak, deni ~ .. 

• 
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BEYOCLU 
Krcutzer Sonat 
Deniz knhramnnlan 
Çıplak melek 
Guneş batarken 

• Sui ı lunnJ da ·ası 
Trofka 
Octhovcn ve BekAr evli
ler 
lkl canlı adam, :ı.·c 
Şe~ la h teleSl 
Hıımuna 

1 Kl\·ırcık snclnr ve 
Kesik el 

1 I isimsiz adam ve 
Sc\'ginin scsı 
Saarlellııı ı;ensin Ye Hn· 
fileler kralı 

ı 1\rnliçc Krislln ve Hu 
dut haydutları 
Bombalar ynjlarken ve 

Gece baskını 

lsrANBUL 
1 Proreı;ör Zoll Sungur 

temsilleri 
Alc)lıuccği \C Kanunsuz 
Şehir 1 

hızıl lzdivac .,.c Kara 
Dev 

1 Bi!dirmemfşllr 
Koramın işi çok ve 
\'olgn mııhkOmlorı 

1 bıldirınernlşlir. 

Kanunsuz şehir 
l.orcl Hnrdi Periler dl· 
Yarında 

0 sKuoAR 
• MohkOmlar knJesf ve 

[ E8e mancvrnlan 

~lt 8 A • l.\ı>t k 1 R K O y 

~ I ~ ' Donanma scliyor. 

A 'l' 
-~OLAR: 

~ ---._. 

~AŞJ DRAM KJSMJ 

Saat 20.ao da 
!!~KEK VE HAY ALETLE
~t. Piyes 4 per~e 16 tablo. 
~: H. Lenonnand. T9fk

~esı, l. Galib Arcan. 

01>ıı;nET KlSMJ 
~ SATILIK. KlHALIK 
.rı.oın"...ı· 3 d ... ~ı. perde. Yazan An-
}.'re. Birabeau, Türkçesi M. 
erıdun. 

~~ • * • 1lJCtıuı. SADJ TEK 
'l'h·ATımsu 

l>aza. ~'si (Kadıköy -
O!lrcyya) Salı (Ba-
1tırköy) çarşamba: Us 
kUc!ar si:ıcmafannda 
İTAAT İLAMI 

Yeni vodvil 3 perde 
'Yazan: Mus!ıhipzade 
CelAt. 

li: ıc: • 

l' \J ~ ~EHZADEBAŞI 
N TiYATROSU 

Bu gece saat 20,30 da 
1'lnatkfir Naşid ve ar
adaşlarr. Okuyucu kU 
Ük Semiha ve Mi§el 
ıaryetesi. 

~aınlıbel kc:hramanı, 
.arkılı komedi. 4 perde 

Neci en 
, A • • ? 
'1spırın . 

Çünkü- ASPfRIN seneler
denberi her türlü soğukar: 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz btr ilaç oldu~unu 

isbat etmiştir. 
• • 

A S P 1 R 1 N in · tesirinden 

emin olmak için lüffen 

sına dikkat ediniz. --

............ ı .................. lml!! ...... ... ..... 

3 günde 
Yeni ve cazip 

güzellikte 
Bir ten 

Buru§ukluklardan kurtulınağı ve daha genç ve ~1 
görtinmeği seversiniz değil mi? Açık beyaz taze ve 
bir genç kız tenine malik olmn.k istersiniz değil 
mi? Evet dersiniz, bu basit güzellik tedbirini tcc.. 
rilbe ediniz. Her akşam, yatmazdan evvel pembe 
reııginde.ıd TOKALON kremini kullanınız. Bu kre.. 
min terkibınde Vıyana Onivcrsite ProtesörU Dr. Ste
jskalin cazib keşfi olan ve bUyilk bir itina ile intL 
bap edilmiş genç hayvanlardan istihsal ve "BlO. 
CEL" tabır edileu mUceyreleri canlandıran yeni cev. 
her, mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, cildinizi 
besler ve gençleştirir. tık tatbikından itıöaren erte. 
si sabah, cildinizin ne l:adar taz.eleşml§ ve gençl* 
mlş olduğunu göreceksiniz. 
Hastanelerde 60 - 70 yaşlanndald kadınlara. yapı. 
lan tecrUbelerde 6 hafta nihayetinde buruauklukla. 
rın tamamen zail olduğu görUlmU§tür. 

lstanbu L~\·azım fimirJiğı 
8ahnalmo komisyonundan 

Gilndüz için (yağsız) beyaz rengindeki TOKALON 
kremini kullanınız. Terkibinde taze krema ve tasfL 
ye edilmiş ı.eytinyağı mevcut olup bu unsurlarla, 
mesamata nüfttz ile derinliklerde gizlenmiş ve hiç 
bir sabunun ihraç edemediği gayri saf maddeleri 
harice atarlar. Siyah benler hemen kaybolurlar. 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı krymet-

:::::::::::=m:::ı::::::::::::::::::=:::::::::=:: 1i unsurlar ise, açık mesamatı kapatır ve üç gUn mrfında en çirkin ve 
H Meccani muayene Ü en sert bir cildi bcyazlatıp yumuşatır. 45 • 50 yaşlarmdakl kadınlara 

Ordu Hastahanelerinde müstahdem 
hemşireler iç.in 1250 metre lacivert ku-

maşın kapalı zarfında verilen fiat paha
lı görüldüğünden 12. 1. 938 Çarşamba 
günü saat 14 de Tophanede Levazım 

amirliği ıatınalma komisyonunda pa -
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Temi· -

natı 431 lira 25 kuruştur. Şartname ve 
numunesi komisyonda görü~cbilir. ls -
tcklilerin belli saatte komisyona gle -
melcri. (375) (117) 

Harp Okulu için l 200 adet atlet fa
nilası 14. 1. 938 Cuma günü saat 15 de 

Tophanede istabul levazım il.mirliği Sa
tınalma Komisyonunda pazarlıkla alına
caktır. Tahmin bedeli 600 lira 1Ik te-

minatı 45 liradır. Şartname ve nümu
nesi Komisyonda göriı1ebilir. istekli
lerin belli saatte Komisyona gelmeleri. 

(347) (116) 

idareleri İstanbul levazım funirliğine 
bağlı miiessesat için 55000 kilo bulgur 

11-1-938 Sah günü saat 15 de Tophane
de Levazım funiı'liği satmalma komisyo
nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıla-

caktır. Tahmin bedeli 7700 lira, ilk te
minatı 577 buçuk lirnchr. Şartname vl' 
nümunesi komisyonda görülebilir. İstek
lilerin kanuni belgeleriyle teklif mektup
larını ihale saatinden bir · saat evvelim• 
kadar komisyona vermeleri. (339) 

(8543} 

Harp Akademisi için alınacak olan 
10000 kilo nohut, 11500 kilo kuru fa
sulye, 12000 kilo buh~ur 10-1-938 pazar
tesi günü saat 15.30 da Tophanede J~
tanbul Levazım funirlib'İ satınalma ko
misyonunrla açık eksiltme ile alınacak
tır. Tahmin bec!li 4160 lira. ilk teminatı 
312 liradır. Şartname ve nümuncleri ko
misyonda görülehilir. İsteklilerin kanu -
nt belgeleıilc belli saatte komisy-0na gel-
meleri. (345) (8.586) 

Dikimevlerı için 798614 metre beyaz 
ve siyah sitil ipi 10-1-938 pazartesi gü
nil s3at 15 de Tophanede İstanbul le
vazım amirliği satınalma komisyonun -

da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 7986 lira 14 kuruş. ilk te
minatı 598 lira 96 kuruştur. Şartname ve 

numuneleri komisyonda görülebilir. ts -
te'Klilerin kanuni belgelerile teklif mek
tuplannı ihale ~atinden hir f.::ı::ıt cwe
line kadar komisyona vermeleri. 

1(34S), .(8589) . 

• 

:ı PeJllembe günlcrl saat 2 cıeu O e ıtaeaı :: bile bir genç kızın tazeliğini ve yumuşaklığını verdiği teminatlıdır. He. 
ii Ortaköy Taşbasamak .falangada 25 ji me:ı bu günden b1r tub veya bir vazo TOK.ALON kremi alınız ve tarif .ı il GUrso .: 
:: numarada Doktor 1~ıumtaz Y ·u· edildiği vcçhfle kullanınız.. Neticesinden son derece memnun kalacaksınız 
HfukirleM parnmzmu~yene~e~ ı ~~~~~~~~~~~K•~~~~~~~~~~~~~~~~• 
··ı·•ı··•·· .. ······•·•• .. •ı··-: .. n::ı:::c:m::::--=ı .. .. .................... ....... . 
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HARER - ~l<sam ı>oıtftlı 

Maalesef 9u yirminci medeniyet asrında hala birçok bayanlarımız tuvaletlerine verdikleri ehemmiyetin binde birini iç tuva!~ 
zıssıhhalarına vermezler. Adet zamanlarında haya\: kaynağı olan en nazik uzuvlanna ya temizliği daima tüİ>heli bezleri yıkayıp IEG'"";.. 

ya en korkunç bir §ekil olan pamuk {tampon) kullanarak bütün hayatlarınca tedavisi güç, korkunç hastalıklarla ııhhatlerini, aile 
rini !ekleye uğratırlar. 

Halbuki: Bir kutu (FEMIL) gerek kendilerinin ve gerekse yuvalarının sağlık ve nq'eıini ebediyen sigorta eder. CihaJllJl 
ver bayanlc.rı tarafından takdirle kar§ılanan: 

ve 
. ....,, 

Kanı emici ve muhafaza edici beyaz, kırmızı hususi iki cins pamuktan kimya harikalariyle yapılmış ufak, sıcak, yumuşat<, 
1 ~uz el çantalarında bile taşınması kolay en ince elbiseler altında çıkıntı yapmıyan, cildin \aravetini bozmıyan evde, itde, vazi!ecle!d;,ldJ 

mektepte, seyahe.tte, baloda, yazlıkta, kışlrkta gayet pratik bir şekilde seve seve kullanılan ve kadınlığı saadete kavuıturan bır 1 

12 tik ve 8 lik yeni ambalajlar piya -;ada hizmetinize amadedir. 1 
Umumi Deposu : ismet eczane ve IAlJoratııarı, lstanbııl Gıtah, Te1ef!)'): 49'! 11ıı 

Adresini bir kartla Jôtfeden sayın Bayanlara dalma kıymetli hediyeler gUnderece 

DiKDiRiR 

PATi 

ıa-Dıı- A D E M i i K Ti 
GIEVŞEKLDGINE KARŞI 

HO OBi E;i- fabl•Uerl • Her eczanede arayınız. ! ~o•ta kutu•u 1255 Hormo!lln ı 

Dr. Abaraj 
Yeni muayenehanesini Beyoğlu Miı 
sokak No. 28 Marten apartımanına 
nakletmiştir. 

Her nevi kadın, erkek ve çocuk da· 
hilt hastalıklanna bakar. 

ÜZEiR GARiH 
Dit kabinesinde sabahtan öğleye 2 
den 8 e kadar kabul eder. 
Beyoğlu lstiklal caddesi Tokatlıyan 
sırasında. Kapısı Mektep sokak 
Hamdi Bey han birinci kat. 
Tel: 21721 

Çok acele 
satılık hane 

Aksaray, Haseki bastanctıi yanın
da Arab Manav sokak No. 6/8 tram
vay aurağına yarım dakika mesafe· 
de havadar, nezareti fevkalade 1000 
metre murabbaı bahçe, iki mutfak, 
15 oda, Uç kısma kabili taksim, 4 ta-
rafı açık mlistakil bir ev pek acele 
ve çok ucuz Eiatla satılıktır. İstekli
lerin Beyoğlu tstiklfil caddesi Par· 
makkapı tramvay durağı 121 Dok
tor Silreyya Atamala müraı.:aatlan. 

ıs anbul Haricı Askeri 
. kıtaatı ilanıan 

Nezle-Grip 
Baş - Diş 
ve bütün 
ağrıları 
derhal 
keser 

• Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, dolama, 1 
mem iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, traş yaralan, crgcnlik· ı 
lcr, koltuk altı çıbanları. 
Tedavisini en erken ve en emin blr surette temin edr. -

_ ŞARK İSPENÇİYARİ LABORATUARI 
~ - • T. A. Ş. 

~\1 ~nım-mml 

Çanakkale Müstahkem Mevki ibti • 
yacı için 20000 kilo benzin 37 5 kilo en 
iyi g?'es yağı 495 kilo en iyi vakum yağı 
100 kilo l.istüpli 150 kilo en iyi 
valvalin yağı 30 kilo mai mu • 
kattar 6000 kilo "400" teneke mazot 10 
kilo asit 29. 1. 938 Cumartesi günü sa· 
at 11 de kapalı zarfla eksiltmesi Ça • 
nakkalede Müstahkem Mevki Satınal • 
ma komisyonunda yapılacaktır. Şart -
namesi İstanbul Levazım &mirliği ve 
Çamıkkalede Müstahkem Mevki Satın
alma komisyonunda görülebilir. İlk te
minatı 466 liradır. 

Eczane•erd 
1 • 12 11-' 

ambalAJU•' 
ısrarı• 

arayınız. d 
takı iti eri f1 _, 

sakınu-ıı 

1 

e 

.. ,. 1: !r",;r,.a..,;ııw::ııff.ıt:d.,,,ı .. ~., .. ı ,. : ...... • . . , . , . . .• , , . 
~. . . ..... . .. . '' ~ .,,,., "' 

"...... . . ~r.. S!gara tlryakllerlna mUjde ---•--1 
Fennin son icadı ve yüzde 89 derecesinde tütünün 

nikotin ve sair zehirlerini süzen 

Doktor Perl 

Sıhhi ağızlıkları Avrupadan gelmı~tir 

Salış yeri: PıPO PAZARI Sultan Hamam 
10 adet ilacı ile beraber 150 kuruş 

. ~. ,, ! , .•. · ....... ... ~, • .... .. J • " • ,. : 

l:t-Jfi;l:t!iR=Jgjtgf .i••A7k;JE-1f#Jj1Hii9 
Kadıköy Beledi ye sinden: 

24. 12. 937 tarihinde başı boş olarak beyaz renkte bir maltız keçisi bulun -
muıtur. Sahibi çıkmadığr takdiride bir hafta sonra satılacağı ilan olunur (122) 

Talipler teminat ve teklif mektupla
rını ihaleden bir saat evvel kanunun 2, 
3 ün~U ma~elerindeki vesaikle birlik
te Çanakkalede Müstahkem Mevki Sa
tınalma Komisyonuna vermeleri. 

(689) (115) 

/stanbıd Asliye mahkemesi 6 ıncı hu-

ku~ dairesinden: 1 
Petro kızı Margaro tarafından, BU-

yiijcada Çisekçi yalı sokak 30 No. da 
mukim iken halen lkametgahı meçhul 
bulunan Harilaos İstangopulos aleyhi· 
ne açılan ihtar davasında ikamctıgihı
nın mcçhuliyetine binaen da va arzuha· 
linin H. U. M. K. 141 inci madd~i 

h:lkmUnc tevfikan ı O gün içinde cevap 
verilmek ilzere 15 gün mUddctb ilanen 
tebliğine karar verilmiş olduğundan 

tebliğ yerine ycçmek Uzcre itan olu -

.- ;r .. _, ., . ' ...... ... 

N efiı ve ıe.ıa..makama yemek iateraenls? 

Her Yer e 
ltalyan uauHl safi irmikten yapılan 

,. 

1 z 
MARKA GLUTEN MAKARNASINI tSTEYINtZ., 

Ba§lıca bakkaliye mağazalarında ıatılır. 

Fabrikası: Galatada Necatibey caddesi No. 167 
nu~ {10474) --· MAKARNACILIK TURK LTD. ,ŞtRKETt. Telefon: 43481, 


