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ı nan neferin c32ıil &ıUnde Japmlar, lt
pllerf altında bulunan ·topraklarda 
Tumer'I d8pllflerdlr. 

Bir Çin generahmo harekett 
Hanlcov, 7 (A. A.) - Çin ıenereli 

Hanfuchunun kumandaSındaki tat•w 
Kveitch'in f{mali prbilfbde klin Tlin
inc'i, tehrl btr ne pahaama oluna ol. 
ıun müdafaa etmek emrim atmıı oltDala 
nna rafmen terketmqlerdir. 

Bu vaka, Hankovcta büytlk bir infi
al uyandırmııtır. 

fapon tebllJl 
Tokyo, 7 (A. A.) - Remıl teW: 
Ş'maıt Çinde Shantunc eyaletinde 

harekata devua edilmektedir. Tliman
Nanldn fimenclifer hattı annlupada 
faaliyette ),ulunan Japon y6rily6f ı. 

Ju, 4 IOD JrAaunda TN "'ND 120 Jdlo. 
metre cenubunda klln Ktlfov pbdnl 
itpl etmiftlr, binci ~ Japoa yUr8Jlt 
kolu 6 IO"lrlnanda Kllrfona 50 Jdld. 
metre prbmcla lrllD Tlbdap turrua ı .... ~ 

-su ·basfl 
iki · k6prQ ·.yıkıldl . 

limlr, 7 (RU11111) - Burada han- KOçilk llendrea ıu1arı, CeDld &8J8• 
1ar tiddetli IOfuklar yapmaktadır. Bu .ntm kunıtu1muı iÇin açılan b~m 
atin lllbdia brp ıebh'de tlc1detU bir Mabamdlyeler kaytl dvarmdaki ~ 
yaimur, dm ela br yaiaqtır.. teddlai yıkJ:mt, beton köprilytl lmmeıı 

'Gedls ~· de9am itmekte ve n tat kap~ de tamametı ieJıer 16• 
onyı dolduran sular ıfttik~ ıealt • ~. , . 
Jemektedfr. Menenien ha.aHainde d8rt . Suların Tire onamı iatil•ama mini 
bin ~~niimll.lk rnc::.':i ru-z.zi tamanien olmak lçlll baııaa yardımı ile Giritli 
bir '81 bilini abiqtır. · · k6yil c:iftnncla nehir boyanca eetJa: 
. 'Oç köy daha ' aıilar altında hl~ ~ •. Naime. ~ Subqı -
ar. . .Bıtnu k5yleri ·teb:likeYe mumdur. 
· Muilu De JıluncfiYe· · ariuDda · 'et ·. BGtb ldUe amiİteri 11711p fellked 

nttfaala bir aDenin · kultblerbe blillk· De mncuJdOr. llah9ul&t bGyGk sarara 
te sialar tUafmdan ~ iaylen- ~ftll'· SoiuJdar yblnden 'l'lredlt 
mebidir. BalDrpy - Kınık' ovar ela • bir ldtf doamQftUr. 
1ar altındadır. . . . · ....-: DeTaan 12 incide . . ' 
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-t.lt.Ş, ~sa ~i oa~umcfllır d1 

w:s - :: :· 
~~ .. ~o o m o$ ~ n ın e H Reımi ~eya hususi bazı müeıaeae· if 

...,. . V D :: terde tedıyabn haftadan haftaya Y'-· H 
m Dua u <ç;9 lnl e ve g pıldığı herkesin malumudur. Bu gjbi ii 

c:lJ aı tP o Til V-aya <dl aı D ır ~: ~-üesse.sel~rin. ~uhnscbe daire teri de U 
Vazan : Şekip GtincJiiz iJ ,upheıız ı§lerını buna ıöre tanzim H 
J APON istilası altına giren Nan- al eder ve h~ırlıklarını bu yolda ya- ı· 

kinde J apon ba k d 1 ~ :. parlar, tedıye günü gelince herkesin , ş uman an ı g ı :: . . 

1 
tarafın.dan kurulan "Muvakkat b:.iku- g parası munt~zamnn verılır. ,: 
met,, bir beyanname ne retti. Bu be- i•ı" Geçen~e bır arkada§ımız bu meıe- :! 

ı leye d "b b' h"k" 1 : y anname, umumi harb .sonunda mütte- 11· . aır gan ır ı aye an attı. 
fik devletler tarafından işgal edilmiş 1 Ala~~~arlan oku>:unca eminiz 

0
ki böy

olan İstanbulda padişah hükumetleri :: 1~ gulunç . denebılecek vazıyetlere 
tarcfmdan neşredildiğini gördüğümüz fi bır daha dü§mezler. 
beyannameler.in bir benzeridir. Satıl- İ! "SuftanahmeUen geçiyordum, tnm : ' 
mış padişahın hükumetleri bu beyan • g vay ournğm<la mutadclan ıuıa bir Ei 

•• ka'ab 1 k b" "k · t" B" d"kk • nameleri işgal kumandanlığının emri :i a 1 ırı mı§ L ıraz 1 at e- ı·: ı 
ile ve yabancılann verdiği direktiflere iİ dine:? bu kalabalığın bir adanun .etr•• i 
uygun olarak yazarlar ve bu b eyanna- ~E f~nda <halkalanmış olduğunu farket· H 
melerin herbiri bir diğerinden daha zi- if tun. Ü 
y ade mnıi duyguları boğmak arzusu i- H Tah~in~n. elli ~ltmış kişilik olan bu ft 
le neşredilir.di. :: grup bır ıkı sanıye sonra 4uraktan :ı 

Nankindeki muvakkat hükiıınetin e- ii aynlarnk kö§edel;i tütüncünün önü- fi 
limize geçen beyannameler inden birin- iİ ne yığıldı; biraz sonra buradan da il 
de şöyle deniliyor: ii aynlclılar ve ta Cemberlita a !kadar, j: 

"Japon ordusunu Çin milleti bir ha- :i yoldaki bütiin tütüncü ve büyük ma- ft 
lıiskar gibi karşılamaktadır. Zira gelen ii ğaulara uğnyarak Balıkpl\zarnıa P 
ordu Çin milletinin değil, ''Kuomin- :i saptılar. !J 
tan,, partisinin düşmanı.dır. Bu parti- H Bu garib hal tuhafima gitmi~ti doğ- lı 
den koskoca Çinin ve yüz milyonlrca ii ruıu, ~ de aralarına katıldım. Ya· İl 
Çinlinin neler çektiği malUmdur. Milli ii pılan münakaşalar.dan bütün bu adam· ıH 
emelleri tahakkuk ettirmek idd=asiyle !l lann içlcrinc1en bir tanesinden ala • 1 
ortaya atılmış bulunan bu parti, düne H cnklan olduğunu anlftr gibi oldum. ff 
kadar, yalnız kendi mensuplarının hu- ii Çembcrlitaştn. balık pa7.annc1a.1<-i h 
susi menfaatlerini temine çalı mıştı, bu iS kasaplardan birisine girileli, çıkıldı il 
g<:in de yine ayni menfaatleri korumak iS ve bu kadar ki§iyc borçlu olmak bet- i 
cndişeslle kanlı bir savaşı .devam ettir- :i bahtl:ğına uğrndığı icin biraz da ıf 
mektedir. "Kuomintan,, partisinin dik- ~i kendisine acıcltğım nd;m, elinde tut- f 

i= y 1 rafı d k" t: tatörlüğünü istemiycnler Japon kuman- ri tugu para an et n a ılere dağıl· 
danlığı ile el ele vermelidirler. Bu ga- İİ mağa baı;lndı. 
ye uğrunda mücadeleyi kabul etmiş o- fl Bu pa~ dağıtma merasimi sona 
lan heyetimiz bilhassa §U esaslara doğ- § erdik ten sonra, içlerinden birine so· 
ru yUrüyecektir: :ı sokuldum: 

1 - Çin devletini, Çin milletine fay- H - Bu para <J fiıtan nclam kimclir? 
dalı temeller üzerin.de korumak. ilAmma da !;Ok borcu varmıı? 

2 - Çin ile Japonya arasında bir iş ft MuhNatsı.bım güldü: 
birliği kurarak uzak şarkta devamlı bir !! - e borçlusu cnmm._ dedi. Birim !! 
s ulh temin edebilmek. ~i muhasebe memurlarındnn biridir. :5 

3 - - Amerikalı ve Avrupalı devletle- H D~vlet matbr?asında ~hşırız biz, bu. fi 
rin nüfuzunu ortadan kaldırarak ve ke>:- :: gün para vcrccek1erdı, bozuk1uk hu· n 
münist düşmanı bir polit"ka takip ede- n fomam•ılnr da ... ,, ti 
r ek halk arasında yayılmış olan Japon ;; N tn1, gfrzcl değil mi? f; 

.... ::::wı:::.-ı::.:::::::::::ı:=ı:::::m:ı::::::r.::::m~ 
d:ismanlığma nihayet vermek, 

4 - Devleti bu hedeflere ulaştırabil· 
mek için her vazifeyi, liyakat ve ehli
yeti müsellem olanlara tevdi etmek. i
lah ... ,, 

Satılmış Çin siyasilerinin bu nevi 
beyannamelerle, milli duygusu §ahlan
mış milyonlara, gem vurabileceğini 

sanmak safdillik olur. 
Kuomintan partisinin Çinde ancak 

hususi menfaatlere yardım etmiş oldu
ğunu söylemek mümkündür nma, inan
dırmak kolay değildir. ÖnümUzde a
sırlık uykusundan uyanmış bir ;;in 
var. Bir Çin ki köklü bir Asyai mede
niyetten çıkmak, Avrupai bir medeni
yete intrbak etmek gibi biribirinden 
mühim iki hamle yapmış bulunuyor. 
Bu Çin sadece Kuomintan'm eseridir. 
Milli Çin partisi, biribirinden kötü te· 
mayüllerin girift bir muamma haline 
soktu ğu bir Çinde yirmi, yirmi beş yıl 
içinde, sadct.:e bu iki hamleyi yapmakla 
dahi büyük bir vazife başarmış olarak 
kendisini bize kabul ettirebilir. Bu mü· 
h im işlerin yanında Uç beş adam husu
si bir menfaat t emin etmiş bulunuyor
sa bu kadar ufak bir hatayı kendisine 
bağışlamak mümkündür. Bir memleke
ti, baştan başa yabancılara terkeden 
partiyi mi beğenelim; yoksa kurtardığı 
memlekette bir milyonda bir nispetinde 
bir hata işlemiş olanı mı? Elbette ikin· 
cisini b:rincisine t l'rcih etmek lazımdır. 

Uzak şarktan gelen haberlerin b:.irun 
korkunç taraflarına rağmen milli Çin 
hükumetinin vaziyeti karanlık görme· 
diği anlaşılıyor. Milli Cin Cumhurrei
si S .E. Lin Sen'in Çung • Kingde 
söyldiği bir nutuktan şu cümleleri alı
yoruz: 

"- Mevcut şartlar tehlikeli.dir. Fa
kat bu şartlar, bizim, milli benliğimize 
karşı duyduğumuz itimadı sarsamaz. 
Nihai zafer mutlaka bizim olacaktır. 

Harb cephelerinde muhtelif muvaffa· 
kıyctsizliklere uğradık; fakat gözle gö
rülmiyen birtakım manevi ve ekono
mik muvaffakıyetler elde ettigimizi de 
!:>itmeliyiz. Bütün medeni milletlerin 

sempatisini kazanmış bulunuyoruz. Bu 
az bir muvaffakıyet midir? Ekonomik 
muvaffakıyt-fürimizden bahsettim; Ja· 
ponyanın gir.eliği büyük ekonomik za
rarlar bizim eserimiz değil mldir? Bu
gUn, Japonyada sanayi, ziraat ve tı:a
ret yüz üsto:i kalmıştır. Japon maliyesi 
batak bir haldedir; hatta mahvolmuştur 
denilebilir Japonyanın Çinde bulunan 
sermayçsi • ki çok yüksek rakamlara 
baliğdir - baştan başa mahv ve harab 
olmuştur. Eğer harb devam t'derae Ja
pon maliyesi ve Japon ekonomisi daha 
berbat ve tehlikeli bir vaziyete girecek-

tir. Japon silahlarının bUıgUnkU zahiri 
parlaklığı, Japonyanrn nihai zaferi ka
zanmasına asla kafi gelemez. Biiyük 
harbin ilk günlerindeki Fransayı dUıU· 
n:inüz 1 Fransa dahi bizim gibi idare 
merkezi olan şehri, Parisi tahliyeye 
mecbur olmamış mıydı ? Sonra ne oldu? 
Harbi kim kazandı? İlk günlerde P.a
risi tehdid eden Almanlar mı? Yoksa 
idare merkezlerini dahi tahliyeye mec
bur kal mı~ olan Fransa mı?. 

Bu sözlerin içinde bir hakikat ifade 
edenler olduğu gibi, muhterem cum
hurreisinin tahm1n ettiği der<cede kıy
metli olamıyan taraflar <la vardır. Fa
raza medeni dünyanın sempatisi, bu 
tuhaf taraflardan biridir. Betbaht Ha
beşistan da bu medeni Blemin sempjl· 
tisini kazanmamış mıydı? Şüphesiz, o 
sempati İtalyanın hali Habeşistanın 
tapularını alamamasına sebeb olmakta
dır; fakat ayni sempati, imparator Ha
ile Selasiyenin Londrada kömUr para
sı bulamadan yaşamasına da sebeb ol
maktadır: 

Bununla beraber, Çin zaferlerinin 
Japon maliyesini mahvettiği, Çindeki 
Japon sermayesini mahvettiği, Jap~m 
fabrikalannın, Japon tarlalannın ve 
Japon ticarot evlerinin pek berbat bir 

vaziyete girdikleri muhakkaktır. 
H ele Çindeki Japon dilJmanlığrnın 

Nankindeki muvakkat hükumeti ümh· 
sizliğe dU§Urecek derecede artmış bu· 

Sullıe 1938 JıcdiyecSi! ., 
- Fransız karikatürü -

HABER'ln edebi romanı : a -

Yt!şamak, -Hakkı 
ROMAN 

N·Azım Hikmet 
Antoaiyo on 'Bekiz yagında mektepten 

ve babasının evinden k~çmı§tı. Yirmi 
yaşında tekrar baba evine dönen An
toniyanın yıneğında bi~ öl~ yarası-

·nrn yeri ve aobbetindç Ccau}Jt Afrika 
limanlarının hikayeleri vardı. Yirmi ilci 
yapnda Antoni,Y.PYU· kokain kaçakçılığı 
yaptığı" f~in tevkif etmitlerae de kafi 
delil t>ulunmad.fınöan· serbeat bırak
mıılar!dı. 'Bu hidiseiien iki sene sonra 
birdenbire Hamburga giden Antoniyo 
oradan dônlİ§ünde Alİnancaya kartı bü
yük .bir alaka göatermeğe baflamıı ve 
kendi iCldiasına .n~zaran bu erkek lisa· 
nın ,gftvamııına daba derinden nufuz c· 
debi,\ıiıek için 1ehiıldeki Alman konso
losluğunun kapısı~ bı1ha11a geceleri 
geç ~akit, yahut sabaha karıı, sık sık 
çalmıttı. 

, 1935 tene.inde resmen Flan
gist ( 1) le re iltijıık cdeıı ve bir iki ay 
içidtieJebtlif;m kabl9 ... .-ıed 
aru~ l$t i~ ~_ıo, .eşi 
Peaçoyla mfdr JJlr b•ıtclMı ~nra 
babauntıı -nine ~r-'daha uğtamamııtı. 

Donya Kqnçlta ılnldi böyle birden
bire eve ô'önen kardeJine bakıyordu. O· 

nu biraz zayıflanuı bwuyordu. Ya 
nağındakl yarl\ yeri biraz daha derin
leşmif &ibiydi. 

Antoniyon.un eve ıeliJİ, Pedroyla 
kavgalı olmasına rağmen, her halde 
kız kardeıini görmek arzusuna dayana· 
mıyarak, bu evin kapısını çalııı Don 
Karlosun gözlerini• yaşartıyordu. Bun -
dan dolayı Antoni.r.onun düğmeleriyle 
oynıyarak, kimsenin yüzüne bakmağa 
cesaret edeme~mit gibi: 

- Senin evde olduğunu 'bilseydim 
Pedro rahatsız etmezdim, -Oemesi bir • 
den bire Don Karlosun öyle içine do
kundu ki: • 

- Niye Pcdroyu rahatsız: edeceksin 
o~lum, dedi. Ayrı, hatti bir birine dilJ
man politika cereyanlarına menaub ·ol
manız ikinizin de insan olmasına ma -
ni değil. 

Ar.toniyo bapıu kaldınp yan kapalı 
uzun kirpiklerinin araaından Don Kar
losa baktı. Don Karloa, bu ışıltılarını 
görnıedi;i gözlerjn kendine teşekkür et
tiklerine o kadar emin oldu ki: "ben 
iyi İ:lsan aramak için dünyayı dolaşma
ğa çıkarken arkamda bıraktığım mem· 
leketin en haylaz çocukları bile iyi in
san olmağa baılıyorlu", diy<: düıündü. 

Pedronun kalın kaşı hala .kalkıktı. 

Antoniyodan nefret ediyordu. Bu yalnız 
siyasi, sınrfi bir nefret değildi. Pedro -
mın uzviyeti Antoniyoya tahammül e
demiyordu. Antoniyo onun için pis bir 
koku gibi bir şeydi. Pedro, kayın bira· 
derine karşı duydu~u bu nefretten bah
sederken: 

" -Ben kendimi hiç bir zaman yal 
nız hissetmedim, derdi. Kalabalık bir 
evde doğdum. Evimizin soka~ı karan
lıktı, pisti ama tıpkı benim gibi )ıplak 
ayaklı, bağr~ıp çağrışan, akla hayale 
ge1mez küfürleri e':3.en deh§etll bir ço
cuk kalab:ılığıyla doluy<iu. Delikanlı ol-

lunduğunu da söyliyc.•;ek olursak, Çin 
Japon '.harbinin bugüne kadar olan saf
hasında Japonyan°ın °pek klrh addedile
miye<:eği söylembilir. 

Şekip GONDOZ 

dum. KapıWlı ilk açtığım meyhanede 
bana benziyen delikanlılar vardL ıarab 
kokusunun ve ağır cıgara dumanlannın 
arkasında kımıldanan bu kalabalık hep 
bir ağızdan benim de bildiğim bir ıar· 
layı söylüyordu. Fabrikaya her sabah 

kalabalıkla girdim, orada kalabalığın 

arasında çalıştım ve her akşam oradan 
kalabalığın anısına karışıp çıktım. Ço
cukluğumda, mızıkçılık eden arkada • 
şımla, dedikanlılığımda elimden ilk sev-

diğim kızı alan sarı saÇ4 bakkal çıra
ğıyla teke tek dövüjtüm. Fakat büyük 
kavgamda, ekmek ve güzel günler için 
yapbğım dövüşte hiç bir zaman bir ba
§tma dl'ğildim. Bundan dolayı snuft, 

siyasi nefretim tek insana karşı duy 
duğu nefret değildir. Kalabalığın, küt· 
lenin çocuğuyum. 

Kütlenin, kalabalığın pratik, faal, 
nefretini şuurlaştırmasınr bilirim. Ve 
bu şuurlu, hatta soğuk kanlı nefretle 

""'mesela bir greve girdiğim zaman iar

şımızdal<l insanların yüzünü tanımama, 
çocukları olup olmadığını bilmeme lü-

.zum yoktur. Onlar beni tek insan ola
rak alakadar etmezler. Ferden ölmele
ri yahut yaşamalarına kartı bitarafım. 
Halbu ki Antoniyoya nefretim böyle 
değil. Bu nefretin hiç olmazsa yarısı 

tek insanın tek insana garezidir. Haya
tımda ilk önce bu nefretimde kedimle 

baş başa kaldığımı biliyorum. O da ben
den aynı korkunç hisle; insanın içini 
kem.İren, hatta bazen insana mide bu • 
lantısı baı ağrısına bcnziycn maddi bir 

izdirap çektiren bir nefretle tiksinmek
tedir. Antoniyo politika yapmadan, 
Flangistlere geçmeden önce de biz o
nunla ayn,uzak dünyalardandık. Aynı 

damın altında birleşmemiz felaket ol
du. Aynı odanın içinde bir birimizin 
karşısına tüylerimiz kabararak dikildik. 
Biribirlerini ngırtlağına atılmağ:ı hazır 
eller aynı sofrada ekmeği bölüşmek 

mecburiyetinde kalpı. Ben onun yüzün-

de kanmınkine benziyen çizgiler gör • 
düm, o beni kız kardeşinin yatağından 
çıkarken gördil. Ne ben onun suratın
dan Konçitanın çizgilerini tırnaklanmla 
yolabildim, ne o beni kız kardeşinin ya
tağında boğa bildi ... Ve o hale geldik ki 
ömrümüıde .duyacağımız en güıel müj

delerden biri bir birimizin ölUm haberi 
olacaktır. Biliyorum, bu belki benim 
korkunç bir zafımdır. Fakat ne yalan 
söyleyim, onun Flangist olduğunu duy· 
duğum &ün sevindim. Çünkü korkunç 
nefretimin adaıru karıımda artık yalın 

kılıç ıiyaıi ve ıınırt düımanımc:h. Bu se 
vincimin ~lki alçak bir tarafı vardır, 
Fakat kendi içimin hakikatını gizliye
cek kadar alçak delilim.," 

tıte Pedro arkada,ıarına Antoni.yo
ya karıı duydufu nefretten bahseder • 
ken bunları söylerdi. Bundan dolayı bu 
gün Antoniyonun birden bire eve ge
lişi, Pcldronun üstünde öyle istırablı 
bir tesir yaptı ki hemen odadan çıkmak 
ihtiyacını hissetti. Ayağa kcılktı: 

- Yemek vakti gl'liyor, dedi, ben 
mutfağa gidip hazırlık yapayllll .. 

Konçita: 

(Devamı var) 
(1) lspanyol Fa§iıt teıkilat.r. 

Bir kadın 
Kendisini terkeden 
Sevgi O isini 

vurdu 
Sonra da nehfre 
düşüp boğuldu 

- İki g(1n eV""eL 
•
1
, Pariste yine kaıÜ' 
lı bir hadise oldu.~· 
i kat bu cinayetiıl 
l gizli kapaklı bir t• 

rafı yok... vuraJıı 
~§lla tarafına.ı' 
terkeditmiı bir 1'• 
dırı.dır... Ve, art'~ 
hayatta bulunır>U • 
~r... Vurul•"• 
genç bir müben • 
dis... Tabanca ile 
ağır surette yaralı 

~ dır; Pariı h,.tr 
nelerinden birinde 
tedavi altında ..• 

Genç mı7hendis ve Faciayı hikaye 
onu vmatı kadın edelim: 

Saat 8 i 20 ge
çiyor. Paris clva nnda Kurbevua.da 
Blok fabrikasının yanındaki sokaklar.da, 
mnma.k için huh hızlı yiirüyen anlele
ler görülüyor. 

Birden, fabrikanın büyük kapılatı •· 
çıldı. Amele gnıplan ile beraber içerlı 
elinde bir gazete tutan tık giyinınlf 
bir kadın girdi ve ıağ tara!tald 1torid0" 
ra doğru yilriidü. • 

Tetkik b:irolan bu koridorun nih'• 
yetindeydi. Bu sırada kendisine ras!.t• 
yan bir amele kadını: döndü baktı, .,e 
kendi kendine: 

- Bu aaatte bu kadının burada iti 
ne? .• 

Diye söylendi. Yabart:r kadın, kori• 
-dorun nihayetine gelince, radiyatöre 
davandı, gazetesini açü, okumaya bat 
ladr. 

Genç bir mühendis kadını gördü ff 
sordu: 

- Bir emriniz mi var, madam? .• 
. - Birisini bekliyorum, mö.eyö .• 

- Buyunınuz, içerde oturunuz. :Sd 
ra.da üşüyeceksiniz ..• 

- Hayır 1 teşekkür ederim .• Bura-' 
iyi. 1 " 

Mühendis fazla ısrar etmedi, biirO" 
ıuna girdi. 

Biraz sonra kapı yine açıldr, ve ıı 
mayıs 1937 denberi fabrikada müherı• 
dislik. yapan 26 yaılannda Rudolf iti' 
pr içeri girdi. 

Genç kadın, gazetes:ni yere bıraktı' 
delikanlının üzerine atıldı ve manto5ı1' 
nun cebinden çıkardığı küsük bir r,
volverle ateş etmiye başladı. 

Delikanlr, ilk kurşunda ses ~ıkar• 

madan yere yuvarlandı. Kadın, ditle' 
rini grcır<latarak mütemadiyen üzeri• 
ne ate' ediyordu. 

Silah sesini işiten ameleler ıroıut' 
maya başladılar. 
Yabancı kadın namlusundan duııı•" 

çıkan revolveri elinde rıhtıma doğrıS 
koşuyordu. 

Ameleler peıine takıldılar. )Caddl 
döndü, silahıyla kendilerini tehdit •"' 
ti. Ve Sen nehrinin kenarına gelirl.:e, 
birdenbire bir kaza oldu ve, gen~ k•' 
dm nehre OJ§tÜ. 

Kadın, az sonra nehirden çıkarı1ÔI• 
fabrikanın hastanesine nakledildi. 

Genç mühendiı dört yerinden yart' 
lanmıştı. Kurtunlardan biri omuzu"" 
~iri alnına, biri de bel kemiğine te~' 
düf etmi~ti. Baygın ve kendini bi1tıl1' 
yecek bir haldeydi. 

Kadın, hastanede öLdü. Çantuınd' 
Luiı Hcburten namına bir hüviyet~ 
danı bulundu. Kendisinin 27 yatırıd• 
oldufu ve çamaıırcıhk yaptıfı anll' 
~ıldr. , 

Bu mllhendiain eski ıevıiliıiydf. ~; 
zun seneler beraber yapmıılardı. JJı 
ıcne evvel mlihendiı kendisini tcr!ıet' 
mit ve batka bir kadınla evlenmiıtl-

Milhendiıin sıhhati fenadır. l)o1' ' 

torlar limitlerini kesmiılerdir. 



...____ __________ ~~-
~!la.ta daü: ıstanbul konuşu -=.-=n. ._ 

1urkiyede 
1 ürkçe 

konuşulur 
~ l;::\Jr.,ı·ı·ı~1·1 l , 

' \ !. .M Zl>J~ tih'k~c ko-
ıunı ıııışu hlln .. 1111 istiyoruz Bu ar-
' tız no r· ı . 
tıor.11Yo ,\ an millete km~ı kinden 
>'ette r, ııo de fHiin <Jile knr ı ncf· 
ı.. rı. Pnk t • 
l\Jfe'di n nındcmkl bunı ı Tür-
tıı ı l r,burn(ln tUrkçc konuşulmnST· 
i:ı 111.<'ınck hnkkım ızdır.I ngiltcrc'dc 

., :ıcc p .. 
ıııı ıııcı : 01 •<'kfz'<le portckizcc ko-
~•ettc 1 ll~u ı;ihl. Blttnhl hcı· momle
ıı lye~t'ihlrı e eri olnn birtnknn bu

llliıdc 1<'r 'nl'clır: hlzim memleketi
'ıı.tn ( c nnn cllll<'ri turkçe olm11·nn 

llrlnşJ ., • 
ll ııt unı ' 1 \'nı•. Oıı lnra <lillerhıJ u-
111riıırle ~r, Ynlnız türkçc öftrcnlp ev· 
"••.":. Pnıt 0 onu hmuşsıınlnr dcmlyo
ı.ıt:"eıırn nt 1tt<'ınlckl'tfn n ıl rllllnl <le 
IJI (ir • ., elcrı 11\zımılıı·. Hem de onu 
ııı lıuı ennı<'lilC'rılir; iiylc, fıdct :reri-

c;ıııı <ll l • <:;... .r<', ın.f.nn sn,·nın dt·~r:tl. 
... "f:<'ııJcı· ı · . ,."ki ı < c ı:;ehrımlzln hUyUk ,-c 
lll·,11.,1°knııtnın 1 ınt'lıu1 blı·lııde yen•ek ., . ııııı. r 
, ··· ·lnn 1 • rnn ızrn ll!'ot<>ııin tnrlhi: 
• ... nıl'·' { • rn:ıs .. dl. türkçcsininki: 
IJı t,. •ncıtcşrin 1038,.. ııu liiiibnli-

lil, ı,~ ~<>lir: türkço listc,rl üstün kii-
1.rıı 11 .. ,.~ n hulıın ıın dhc ynzı)orlnr. 
ll.1ıırn 1 ' tıııı ll <;te ynzmuıı;.ıı memur 
lt.ırıC'ıı~:nn dl i tiirl.:çe olmnclığı için. 
da'tı r nıı11 ile hiıincltc,. rin nrnsm-
) nı·k1 " r. 
•ır li 0 •ı·nnm<.'ğo 1U7.nm ıtörnıU-

Sıın'ı nni Zor nl kflhı'ndnld t'stnclı -
1· ' snr,. k ı ... l', u n..-.ını "elc;lmei iUire -

•' liıOJ k •· 
ll'., tnh ıılnl"•rnı rn "cJı=:fnei t\<llye-
Çe oı 101sis ctıniştlr: nna. diJlcri türk
Çeti ,, .)'nıı h<>mscrlJcrlmiz de türk
l,ntrl'11"01 ~•ıılnkt~n.. öğreniyorlar. 

"-tı n·~ kıılnlrlnrmı çe\irslnlcr. 
ı!( rtıını flllı 1Urkçe olmıynnlnrm k«-n
ttıı t'ı·ını k 

'1.f\ rloı- onuc;:mn•nrı pek sinirl-
'ıtr ltı tu ıtrırnu3·or. Fnknt bir kısmı 
arın <llJı rk"<'ı·i h<>l!l'nmcdlklcrl ~hl 
1~rn le <'rlni de hel~cnmlyor, frnn

ı; tılel'(l 0n•ıo;n1n1?n knllnşıyorlnr. Ge· 
t tn110 e frnnsrzca bir mecmnndıı 
tı 111 fs l?öl',lU Pnnvol<'nsmn dair bir yıı· 
~•?ha,. rn; hunu yn7.nn znt - bııy 
e llaM ıın mı? bilmiyorum -. Gentt
~: l•rıh~ h~1 cfhotl ~ok l;\1 tray<letmı,. 
)(lt..f\lc ırlı l'ntnm1ııc;lann.:zın, içtno 
la\). ııı~~·nhnncı ltoltmcler Jmnşnnş 
d 11. t n~ fı.pnnyol<'ll!lfl konnşmn-
f\~11 rnnsr7.<'l\ (tnm fmnsrz('n da 

a~ • he t ilin hı Voll:lııra flb·f'bllcceirfmlz 
erıattı.., I' '111) lconnşmalnn kndar 
~tı 1c1all ı:ftmfvor. Fnknt iı:ıpanyol
l'n1ct1 rnc ettlnnofotino <'lo fmkAn 
tıcı .... 

e 1151· 
0 nnnln anrak aUnı'lelfk.alel-

l'aıı ı .. Cl'fnf lconnı:nhflf,·orlar· ''&~-)' "nn .. ' .. ·. 
t:} l\fltırlrt n1•0J<'nflnn, f snan)'O) OOebf· 

1Jtn11 1~ lll'J'Ilfhklnrr fçln artık ana 
&rır'lnrn1 ° Yill•ı:olc mevznl!Jnrclnn hah 
t)ı \'o f 
1 

ı,.0 .. 1 r. fl<ri mllnaıt"ncınlnrn ınrlşc 

1~Iı;ıl'lll~ .... R"h"tmlzln YnhmU mahııl
J 11 kuru:ı "Vı mcr nstr fspnn:rol<'nst 
l\f\te ter er n,•nılı'luğunn, Don Qnf. 
b "tt•lırıı: a .• Snnrho'nun nutnldnrmı 
O~l~ı. G Sozler ı;;i))•fonclU:tnl dn:vmnk 
t r\'f, hı;cn~flo Pal'flo'nnn sfiyfoı'llili 
~'-trı.ı hıı dıl Alimi için hoş olablllr; 

\'1{10 t'cl• tal'fhc kanşmnğa mahköm 
"" htn I Ctıdlr. 
~· .. rı s 
b l\ııl'ıtk• n ntohnsu muhterem Sabri 
~""tın 1 '" Yeni teklif cttfi?f kanun 
tl~'lrıı\ ~n nıemtelrnttc ekseriyetin 
tl l'lr'fe \"er. rlc"<'ktfr. nu ekseriyetin f. 
~ htr~o~hnflı \'ntandaslanmızdan 
~I rıı"1z ~ lrtm1o;enin hnlnna<'.alrma 
> ı; ~i\.:u ferhnm fshnk Ferrera tJe 
~ıi"' rtıın;"1cmfsttm, fakat ttırkçc • 
t" "l"l'fnı ~. ttı .. k~csf ne yazılmış • 
~1ltıır <ıtt.t1H Hrfz: o, Snhrl Toprak'm 
d • ~l\lı- 'knnnnıı elhette ımvtnlr-
~: .. ı.o "" nvut.nt Avrnm N11hnm tle 
" ""' ~<ı .. IJctnı .. , t~ .. "lııM., ."'•• m tn'l{nt olhettc o da. 

"lh <ıfl 1 Röylc<ll~ dlU transızcaya 
~l\lı <ır, 

lıl\ 1'1 'r 
lrl\ ""'1" orıı-at.•rn t,.~lff f'ftix.f lcnntı-
1 • ""a ~"nı"tc- knhtl fl"IW"1fr. Fa

lıı 14~_. " tnn'1r1o tlnlut llllvA etm"9 
" " , ur. n 'l':'t-lııı ~•n t • 11m. • ..• -... eni. Vahnfll 

le ""f'"'<l csnrtlif oilfncc ttırkce ko-
1\llt il'"'" f ~ ll11 'Ilı " rnn~r.a ırı5ylr.mPlte 
~lql'tn r flnr( nnntmm;. Ralbu· 

snçu daha bOyttkttir. 

~ Nurullah ATAÇ 

!~tisıH 
.,-~ 11_ Vekaleti mllsteşan 

ti l< u rdoğlunun 
~t>ıtı t e t kik lerl 

'ı " aıtya il . . . 
~il.Par k e yenı bır ticaret anlaşma· 
ba_ eti ttı~ §chrimize dönen lkttsat vc
k ~1 tct~C§arı Faik Kurdoğlu burada 
~rdotı 1e.~de bulunmaktadır. Faik 
t ~la be 

11
' dı.ın Türkofis asbaşkanı Ni-

~ıı.c gi;aber gümrükler başmUdürlil -
tiirlllUetek başmüdür Mustafa Nuri

f, C:·.ı.rıır~_Hir. 
~~ıa llttle . 

<! ~ala r ıdaresinde bir saattan 
tj~t ~iltfıın 11 iktısat müsteşarı bu müd

tlcli " da umumi olarak gümrük ta-
1 'tııtult c kliring işlerin:n tatbikatı ve 

t b "a · 1111111 ~ .Ye~le ri üzerinde tetkikler-
lllu:tur. 

Oç ay e v vel iki buçu k l i raya satılan 
o dunun çek is in i ş imd i dör t li raya 

sattık l arı h alde 

Fınd ı khdaki oduncu
lar dertli oldukların· 
dan bahsediyorlar 

Fındıkhda oturanlar da motorlü 
odun destreJerinin patırtısından 

... ~.!.~.~-~-~.!.~~~.~!.... ~ 
i t azan : ! . . 
~ H A B E R Ci i 
=·······························-···············: 
Soğuklann birdenbire bastrrmasr, 

hiç şüphe yok ki, evvela kömürcülc:in, 
oduncuların işine yaradı. 

Daha bir iki ay evvel çekisini 2,S li

raya aldığımız odunu, şimdi 4 liraya 

satmak için nazlanıyorlar. Maıden kö

mürü, ağa!i kömürü fiyatları da ayni 
vaziyette .. 

Geçen gün, yolum dü~üp te, Fındıklı 

ya gittiğim sırada, evvela oradaki, odun 

kömilr depolarına uğramayı düıündüm. 

MalUm ya, bütün Beyoğlu cihetinin 

mahrukatmı, aşağı yukarı buradaki de

polar temin ederler. Onun için, Fındık

lda bir tane, iki tane değil, ıo den faz

la depo vardır. Hepsi de büyük mües
seselerdir . 

O gün, sırayla bir kaç tanesine kapı
larından baktım. Için°dekiler, o kadar 

meşgul görilnüyorlardı ki, yanlarına 

girip konuşulamıyacak bir vaziyet var
dı. Nihayet tramvay caddesinde, kıs

men daha mütevazi ve sakin bir depo
dan içeri girdim • 

Kapının ağzında minimini bir klübc

cik, onun önünde de ufak .~r meydan 

ardı. Diğer taraflar tamamen iri iri o
dunlarla ve kömUr yığınları ile kaplan
mt§ bulunuyordu. 

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

sanın tam orta yerinde mütemadiyen, 
dönen otomatik destere vaırtaSiyle kü-

çük küçük ı.oar!ialara kesiyorlardı. Bu 
işle uğraşan adamlardan birisi, asıl ma-

kinenin başında çalışan, gözlerine siyah 
gözlükler takmış, başına meşin kasketi 

geçinni§, epey tehlikeli vazifesini, etra
fına bile bakmadan yapıyordu. Ufacık 
bir dalgınJrğın, derhal kolunun kopma

aiyle neticeleneceğini adamakıllı anla
mıı olduğundan hiç tüphe edilemezdi. 

Yanımdaki arkada§ım foto Ali, bu 

vaziyetin resmini almakla meşgul olur

ken, ben de, deponun sahibiyle konuş
tum: 

- Odunun çekisi kaça?. 

Bu sualime doğrudan .doğruya cevap 
vermedi: 

- Eve teslim mi istiyorıunu, yoksa 
burada mı alacaksınız? 

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

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

ruş. Burada teslim 4 lira olur. 

- Peki amma, daha geçenlerde ben 
çekisini iki bu!juk liradan almıştım .. 

Karşımdaki 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 hak1r .. Bu 

Fınrlrldıdaki odun depolarından biririnin 
. sahibi HABE R'ci He konuıuyor: 

soğuklarda, bu fırtınalarda~ • mallan ru, 

canlarını' tehlikeye koyup denizlere açı

lıyoriar. Tabiidir" ki yaz fiyatına taşıya
mazlar. 

Fakat gelgelelim her . yere faz -
la para vermef e başladık mı biz de mal

ların fiyatını arttırmak mecburiyetin-' . 
'de kalıyoruz . 

_: Peki amm3, bütün malları yazJdan 

getirseniz: o~maz 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 .. 

Bit dakika auıtu. Odunlan kesen ma

kinenin patrrdısı esnas\nda tekrar ko-

nuşmağa başladığı zaman ıunları anlat

tı: 

- Bu sene en büyük sıkıntı sömi-
• 

Tonton . 
amca 

s :nemada 

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

müşterilerle bu yüzden kötü kişi olduk. 
Bereket ki şimdi bütün sakatlıklar dü· 

zeltildi de, çok aranan bu malı mü}te· 

rilcre rahat rahat satabiliyoruz. 
Destercnin pattrdısından, kafam i

dtta sersem gibi olmuştu. Artık depQ<o 

dan çıkıp gitmeğc hazırlanıyordum. 

Bizi kapıya kadar geçiren patron, aynl
madan evvel son şikayetini ıde söyledi: 

- Bizim için, herkesin kışlığını yaz

dan alması daha iyidir. Zaten eskiden 

hep böyle yapılırdı. Fakat son seneler

de, )lerkeı kar bastmncıya kadar bek· 

liyor. Bundan hem müıtcri zarar görü
yor, hem de biz .• 

Arkadaşım foto Ali ile beraber tekrar 

tramay caddesine çıkınca buradaki ev

lerden bir kaçına uğradık. tşittlğimiz 

şikayetler hep ~unlardı: 

- Bıktık artık §U oduncuların des
tcre patırdılarından .• Sabahtan akşama 
kadar, durmadan, dinlenmeden o mQ<o 
törleri işler durur. İnsan gece geç ya
tıp ta sabahleyin biraz uyuyayım dese, 

imkan yoktur. Belediyenin gürültü ile 
mücadele siyaseti buraya gelip te Fın
dıklının haline bir kulak verse, iyi ola
cak amma •• 

Filhakika, bu semtte, hangi sokağa 

sapılsa, muntazam bir (gır, gır) sesi 
duyamamak kabil olmuyoedu. 

Çar§ı boyundani esnafla konuştuk, 

Bunl~r <fa işsizlikten şikayetçi imişler •• 

Sıra ile kime sorsak hep ayni cevabı 

aldık. Bir manav ve sebzeci: 

- Sabahtanberi bir okka pırasa sat

madım .. Yılbalmda gelip te yarım kilo 

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

daha devam ederse, top atacağınuz mu
hakkatır. 

Diye söyleniyordu. 
,, ' . 

Fındıklıda, herkes işiyle gücüyle 

nıeıguldil. Yüzü gülen a:dam pek azdı. 

Buranın en ne§'eli insanları ise, biz do
la1tığımrz sırada mektepten evlerine 

dönen çocuklardı. Miniminiler hiç 
bir ıeye aldırış etmiyor, bol bol gülilp 
oynuyorlardı. 

HABERCi 

or 

Fın:'ıklıdan bir göı·ünüş ve buradaki 
depolardan bil'indc motörJü d~tere ile 

odun kesilişi .. 

5aci/i dİ,fjO.C fd: 
........... _ 2-2 - ~ ........... 

~ ıYı lfll ırn e 'Il: o u aı n 
(}(a<91 D ifil O~ır Uua 

E :sıU delirlerdc, bugünkü gibi 
d1ş muaycnehnııclcrl, diş he

kimleri falnn yoktu. l\tuııycnchanc
Jcı•, berber <lilkkfinlnrı; diş hekimle 
l'i do bcrbcl'lcrdi. 

ı\mulohı \ ' C Unınclinin küylcrlndo 
knsnbnlnl'IJuln, Jıat:tii knlnbnlık şo
hirlcı'iudo <li:;ılcri ıığı·ıyımlar, daya· 
mklı bir sicimin bil' ucunu sıkı sıkı 
dişleı·ino bnğlnrlnr, üteki ucunu da 
snl>it \ 'O snğlnnı bir noktaya rnbtct· 
tikten soıırn, blrdcııblrc \'O kuv,·etle 
bnşlnrını ged \'Ckınek sııretilc dişle
rini çıknrıl'lnı'(]ı. Al;'l'Jl nn di;-lcr, şa
yet bu suretle çıknınz, )llbut kırılır· 
sn, o znrunıı berberlere başvunırlar, 
ııaslıınmış kerııet.cnlcrlc dişlerini 
çektirirlerdi. 

Bu şekilde <liş çektirme usulü, 
yalnız köylere, Jm nbnlnra, kalaba· 
lı.k şclıb·lero mahsus del,ırildi. lstnıı· 
buldn da, bu usul aynen t:ıtbik edi· 
lir, sicim usnlUn<lcn fnydn gUrülmcz 
sc, bcrbcrlcl'ln nınhnrctimlcıı \'C 

lın:Gakntin<len istlfadeyo koşulnl'du.? 
lklııci Ahdilllınınlt znmnnıdn, Js. 

tnnbulda diş\~ti. ağrıyanlnr cn-clA 
sicim nmeliyestııe bnşnırurlnr, bıın
<lruı mu bet bir ııeticc ç.ıkınnzsa, dlş 
doktoruna değil, berber dükl~unına 
koşarlardı. 

Diş çeken berberlerin ekserisi 
ltumoli muhnclrlcrlydl. nunlıır, nd· 
Jıırım, <lükktmlnrınm i.simlerin1 ynz
du'<iıklnrı bir tabclllya çektikleri, 
dişleri illştirirlor, çerçcrnlctcrck 
dilkkllnlnrnm en göze çarpan yerle· 
rlno arlardı. 

l\lutlnkiyct <leninde, biı' de sey
yar dişçiler türcınişti. nır takım ÇC• 
nesi ku\·vctll, geveze adamlar, l.'cıü 
canılde, l•'ntlh ın hısundn, lleynzıt 
meydnnrmla, şehrin ne kndur knlu
bnhk kiişeleri ,-ursu. oı·ıılnrda nçıln: 
kaımnrr bir masa lmrnrlnı·, diş ma.
cunlnı-ı, diş tozlın'l sntnrlnrdı. Bun
ların içinde, ağrıyan, en sağlam diş 
lcıi mendille çkenler, ıınrınnklnrı
nm uclnrilc nlncrcıılcr nırdı. nıı a
meliyeyi ıın ıl yaı:ıarlar<lı hlUi\ ~ıı~n 
l'IIll ! .. 

Dk tnne ·i <le nrnbnlıydı buııla
rın •• Küçük hasır nrnba;rn ko:;;ulu Mi 
dllll)1 hnfil hnlif kıınıçılaynrn k, a
ğır bit· yUrllyUşlo bUtilıı lstanbııl ser 
kaklarmı dolıışu'<lı. Jstcdij;,ri yerde 
mola ,·criı\ etrafına sayısız kalaba.. 
Jık toplardı. llu aradu illşlcri nğrı
yanlnrm dlşlerhıl bnznıı kerpetenle, 
bnzıın mendille, hnznn da parmakla 
rının ucuyla çıkarırdı. Buna mukn· 
bll [Ulra alınnz, yalnız bir lmtu diş 
tozu, bir tuhun diş ııastası .satardı. 

E ki berberlerin dişçHlkten baş· 
kn, gcter nkçn bir snnntlnrı dnhn 
vardı: 

-SUnnctçllikt 
E ki devirlerde, berber demek a.. 

şnğı yukarı dişçi, sünnetçi, haca
matçı demekti. Ilazı Beıntlerdc her• 
berlerc doktor diyenlerin, hııstnhk· 
larmıı onlnrdnn şifa mnnnların sa· 
) 'iSi p\!k çoktu. 

Kinıbllir, böylclcrlnln yüzünden 
kaç çocuk snknt kalmış, kaç ln:snn 
ınczıım glrmt-:ıtlr. 

SUnnc~llerin pil'i Mclunet Bhti 
~allıa n.dındn hll'i<llr. .Arabistnnda 
yotlşıolştil'. O, İslli.m dinini knbul c· 
denl<'rl ünnet ediyordu. Yeryüzün· 
de ilk sünnetçi budur. 

Tarih, Tnlhanm knrısınm dn. tiUn· 
ııctçl ol<lnj;'llnu ,.e kadrnlal'ln baki
releri Unnct cttib,rinl haber \ 'eriyor. 

Hayret. mi cdlyorsuhuz? , 
n :adrnlarm, lınklrcleriıı sünnet o

luşlarına şaşmnymız. Buna scbcb o· 
Jnn Taka şudur: 
İbrnblm Peygamber bir gün c i 

llAccrle kavga etmiş, hırsını, kız,:tm 
lıi'.,'l. nı gMcrmek için karısının J,j\Jı r 
nıl zal(UnJ kestirmiş! 

Hüseyin Rüştü TIRPAN 
'(Latfen sayfayı çeviriniz)1 
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Yunan vehahtı 
Atina 6 (A.A.) - Havanın Orta 

Avrupada fena olması yüzünden, vcli
ahtın ruşanlısmı hamil bulunan tren. 
hudut istasyonuna dört saatten fazla 
teehhürle gelebil.mi§, 5,30 da Selanlk
ten ve 9,30 da da Larisadan geçmiştir. 
Trenin bugün öğleden sonra Atına is
tasyonuna girişi, top atılmak suretilt> 
selCunlanmış ve prenses, istasyonda 
kral hanedanı ru:ası, Ba.~ekil B. Me
taksas, bUtün nazırlar, yüksek devlet 
ricali ve elçiler heyeti tarafından kar
şılanmıştır. 

Sabahtanberi prensesi beklemekte 
olan bUyUk halk kütlesi, müstakbel 
Elenler kraliçesini heyecanla alk~ln
mTŞtır. 

Veni ismi 
Atina 6 (A.A.) - Prenses Frederik 

Elen prensesi sıfatile hAla taşıdığı 
isimlerinden başka Margaritn ismini 
de alacaktır. 

Yıuıoshıv naibi Atinada 
Belgrad 6 (A.A.) _Naip prerıs Pol 

ile refik'ıısı DUk Dil~ dö Kent OJga 
ile birlikte, Yunan veliahtmın evlenme 
merasiMinde bulunmak Uzere bugün 
öğledn sonra Atinayn harek etetmiı;
l"rdir. 
Romanya veliahdı bulunmaz

dan önce ..• 
Ankara 6 (A.A.) _Romanya veli

a.htını taşıyan torpitonun Knrndenizde 
hüküm 1iliren bUyUk fırtına neticesi 
o1urak hiçbir limana muvasalat edeme 
diği ve gemiden haber alınamadığı hU
kümet.çe duyulması ilrerine derhal sa.. 
hil '\"ilyctlcrc tebligat yapıldığı gıöi bir 
torpito muhribi de Karndenize açıla.
ra k taharriyata başlamrntır. Aynı za. 
manda deniz tayyareleri boğaz açıkla
rına kadar uçarak Romen torpitosunu 
ara~tınnışlnrdır. 

Atinaya hareket 
B\ikre~ 6 (A.A.) _ Veliaht prens 

Mı el, trenle AtinPya hnrcket etıni~ 

tir. 

Tic re Odasında 

Yeni meclis 
landı 

idare 
o 
heyeti seçimi 
yapıldı 

Ticaret Odası yeni meclisi dün, Tica
ret Odasında Vali ve Belediye Reisi 
Muhiddin Ustün3ağın başkanhğmda 

toplanmıştır. 

V alı, içtimat bir nutukla açını§. İs

tanbul piyasasının yüksek oldu~nu, 

titccarların müspet çalışmalar ve gün
delik iş hayatından alınacak ilhamlarla 
milli sfıy ve sermayeyi kuvvetlendirme
[,C, i ~tisadi sarsıntılan yenmeğe mu
\'af tak olacaklannda şüphC9i olmadığını 
söylemiştir. 

Bundan sonra, Atatürkün son nutuk 
lannda işaret ettikleri milli tüccar vasfı 
üzerin:ie durmuj, tüccarlarımızın bü
tün işlerinde bu sözü göz önünde tuta
rak hareket edeceklerinden şüphesi ol
madığını kaydetmiştir . 

Valinin nutkundan sonra celse on 
clakika t~tli edilmiştir. !kinci celsede 
Oda riyaset divanı ile, idare heyeti in
tihabı yapılmıştır . 

Riyaset divanına seçilenler ıunlardır: 
Birinci resi Mithat Nemli, ikinci reis 

Ziya Taner, birinci reis vekili Ahmet 
Kara. ikinci reis vekili Ziya Öni , kon
gre murahhaslan Vafi, Sait Ömer, he
sap müfettişi Sabri Tüten, muamelat 
müfettişi Sabri Kınacı. 

İd:ıre heyeti azalan: 
Murad Fortun. Osman Nuri, Ahmet 

Bican. Şerafefddin Alemdar. Sadeddin 
Serim. 

Toplantı münasebetiyle Atatiırke, 

Başvekile ve lktısat Vekiline telgraflar 
cckilm~ i kararlaştınlmıştır . 

Azadan Suad Kara Osman, bir kaza 
geçiren idare reisi Mitaht Nemliye O
da namına bir heyet gönderilrnesini tek 
lif etmiş, teklifi kabul edilmiştir. 

Seçimden sonra.Oda :ıalonlannda bir 
cay ziyafeti verilmiştir. 

iste o ttrniht.cn mırn nnl ~.-ılmış 
ı,ı, ~Uı~nct olan kn<lınl:ır, <lo'-~m :za. 
111nn lnı·mc1n znhm t çekmeden 'c 
onyl't kolnyhkln <:ocuk c1oJ;n1'U)'Or
lnr. nnnun l~ln ı ızlnrm ,·o kn<lınla
ı•m siinnct edilme i Aı·nbl tnncla bir 
:ıunnc hnllni nhnt.,, ,.c fnknt bu ncıct 
1,nt'i> ynn • rabl tnn<lnn dışnn tık· 
m mıştu. 

Hüseyin Rüttü TIRPAN 

lÇEUDE: 
• GııyrimObadil bonoJarı mütemadiyen 

)'Üksellyor. Diin on yedi liradan vinni 
dört lirnyn cıkmıştır. 

* Dir mOddellenberi şehrimizde bulu
nan gümrük umum müdürii Mahmut Ne· 
dim Anknraya dönmüştür. 

* lstnnbul ilkmekteplerinrlekl )Oksul 
tıılebeler menfnntine Beyoğlu hnlkcvi or· 
kcs\rnsı lnrnfından l?. kanunuenel ('ar· 
~mbn akşıımı S:ırııy sınemoııındıı bir kon 
ser vcrilcceL.lir. 

• Ünkersilc profcsörlcrıntlen Nis en 
be} nelmilel cerrnht kongresine iştirak et
mek üzere dün Ame.dkoya gitmiştir. 

• Doğuda yeniden beş koza teşkil edil· 
miştir. Hunfar Mardin villıyetinde Jdiz ve 
Madid~ı. Tuncelinde Kolon, Erzurnum
dn Kanı~:ızı, Dlyorlıakırdo Çınar kıızııl:ı· 
rıdır. 

• Maliye vekiileti tahsiline iınklhı görü
leıniyen 794520 lirnnın terkini haklnndn 
ınecli c müracnnt etmiştir. 

• Tedavi için belcdlyclcrec Kurudrnız 
'e şark vilfıyetlerinden lstnnbuhı gönderi· 
lecek hııstnlarrn gelip sitıne yol pnnılon 
ile ted:ıvl ücretlerinin ,·erilmesi O:ıhlliyc 

'·ektıletlnce olılkador beledi ·el re bildiri!· 
miştir. 

"' Mnrgarin ynğıpm nasıl ve ner.:de 
yapıl:ıcağınn dair belediyece yeni bir tn· 
Jimatmıme hnıırl:ınmaktodır. Şehir mecli
sinin ~ub:ıt içtimalarmdn görüşillecektir. 

* Muhtelit Tlirk • FranslS hakem mnh· 
kemesi rcl i Aser şubnttıı şehrimh:.e gele
rek ı;erl knJıııı üç dll\'a hakkında karar ve
recektir. 

• Onnnn işletme umum mlidüru füdvnn 
laeholuya silmiştir. Onnnnlarda tetkikat 
yapmaktadır. 

* Gecen sene Anknradn açıl:uı beynel· 
ınilcJ kömür sergisinde mfikafat kımınıın-
1orn madal1·elerl yokmdıı mern imle c1n
~ıtılac.'lkhr. 

• Sandal bedesteninin lomirine boşlan· 
mıştır. Kopalı cnrşının koldınmlıırı ıl:ı 

düzeltilecek lir. 
• Hisar vııpnru kurbtınlnrın icin a('ılon 

yardımcı başvekil Celtıı Dny:ır 100 lirn ver
miştir. 

DJŞARDA: 
• Millcller ccmi)cti umunıi kutibi A,e. 

nol, ltolyanın 'Milletler cemiyetinden çe
kilmesi meselesi hakkında örüşmelcrde 

bulunmak ilzcre ynkındn Pııris ve Londrn 
)il gidecektir. 

• ?ııncnr bUknmcll l'Okında 360 nıll.)on 
]>eogölük bir dahili jslikraı cıknrmnk 
nireliııdedir. Mali)'e nazın, bütçe müza. 
kercterl csnnsındu, pnrlıııncntodon bu hu· 
~usta snllıhiyet istlyecektlr. 

• Onbeş aündc .. bcri Lehistandn lDkl
nıııda hlr madeni işg:ıl etmekte olan 600 
maden amelesi, dünden ilibnren :ıclık 
grevi yumaı:tn b:ışlnınışlarüır. 

• ı>orisle dün ı>n:ıt 14 de lıorsada monş
lnnnn uım için banko memurları nümayiş 
ynpmışlardır. 

• Dün lngillerede Portsınouth tezsnhı;ı . 
rındn bulunan Hcbe .Mnyn ı;emi.sindc bir 
elektrik cere1onınclnn lnnsın çıkmış ic;c 
de derhal sönclünilmüştür. 

*Hisar vapuru ile boğulan denizcilenn 
nilclerlne do ıtılmak üzere Snmsun mnv 
nncıları, üc ) ü:r. Iiro teberrüde hulunnııış· 
lnrdır. 

• Bu ayın 7 sinden itibaren Honınn)a 
ile Cc.:koslo\·ok)a ııııısmda yeniden ımstı· 
porı \'İZcsi mu:ımelesinln tesis olunııcni;ı 
resmen bildirilmektedir. 

• Amerikada konun nıucibıncc patron· 
lar ile işçiler orasındaki ıhtilaflıırı tetkike 
memur hükOmct dı:ılrcsile Ford müessesesi 
arasındaki gerginlik \'olıtm bir deHcye 
gfrmıştir. J-"ord mfiCSSCSC.'ii bir müddet C\' 

,.cl sendikncılık r :ıliyetindc buJunon bir 
kaç işçiye yol \•ermişti. HükOnıet bu ııme
lenln tekrar fşe :ılınma mı istemiş, fakat 
Ford müessesesi hu lnlcbl knt'i olarak rı!>d 
<letmiştlr. 

• 1ngiltcrcnln AkJeniz filvsıı kuımııı · 
danının amiral gemisi olan 'nnrlıamm 3·e· 
rlne ı;ltmck uzere Vorspltc harp krU\azö. 
ril Porlsoullıdon l\lnltnya hareket etmiştir. 

• Resmen bildirildiğine göre, Jngllte· 
rede, 13 kllmınuc\'cldc fşsh:Jerin s:ıyısı 
bir ırtillon 005 bin 107 idi. Bu raknm 15 
lkincitc5rinl' nishelle mı bin 204 fnı..lodır. 

• Alman gençlik dolre.~ı ~en lllıldur 
Fon Sc1ılımıch, gene kızlar içln ıneclıurt 
e\· işi hh:mell teı;is eden bir enılmnme 
hızalıımıştır. Blrli~e men up ]4 yaşından 
21 yaşına kndnr bütün genç l\ızJor, her 
tfirlü ev işini öPrenmr.k ~c Rlirmcklr mil· 
kelleftlr. 

• Geçmiş nsırl:ırdu ltolrıın portreicri 
sersisini tertip etmek füerc üç gün c,·. 
Hl BcJı:radn selmiş olan lıııl) on devlet 
n:mrı kont \'olıı ' dün n:ıip prens Pol '" 
tarnfınclan lıabul edilmiştir. Dnşvckll Sto 
yndinoviç, kont Yolpinin şerefine bir ng. 
le yemeği ,·ermiştir. 'Kont Yolpi dün ~k
ş::ım bclgrad<lnn °horeket etmiştir. 

Ceket hırsızı 
On beş gün evvel Sirkeci.de Cihan O· 

telinden bir kat elbise çalan Şevket 

dün birinci sulh ceza mahkemesi tara
fından bir ay hapse mahkUm edilmiş
tir. 

HABER - 7\Jti ıım ı;osta:!f 

Balıkçıların şikayeti tizeriue 

iktisat Vekaleti tar&
fından bir memur 

gönderildi 
Boğaziçi balıkçıları, iktısat vekaleti

ne müracaatla, gerek Boğaz balıkçılı -

ğma zararı dokunan. gerekse çalışma· 
!arına mani olan bazı noktalardan şika-

yet etmiş. bu arada Trabyadaki voli 
mahalJiyle alakadar olunmasını rica ey 
lemic>lerdir. 

Balıkçılar, en faal muhitleri olan 'bu 
voli mahallinin Boğaz akıntılarile dol
makta olduğunu. ekserisi elçiliklere a-

it olan birçok motör ve kotralann bu
raya bağlandığını, bu halin de bura -

elan istifade etmelerine mani olduğunu 
izah etmi§lerdir. 

İktısat vekaleti bu mı'..iracaatla ala
kadar memurlanndan birini tetkikat 
yapmak üzere İstanbula göndermiştir. 

Bu memur, İstanbul balıkçılığı üzerin
de umumi surette tetkikatta bulunmak 
la beraber, bu mlirat.:aatla da alakadar 
olacaktır. 

Deniz ticaret müdürlüğü Tarabyada 
ki voli mahallini temizletmeye başla -
mıştır. Şimden sonra buraya motor, 

sandal gibi deniz vasıtalarının bağlan
maması için -Oe tertibat alınacaktır. 

Diğer taraftan Boğaziçinde dalyan 
bulunan bütün sah 'ilerde tetkıklcr ya-

pılmaktadır. Buralara, balıklar için 
muzır ve zehirli maddeler dökülmesine 

mani olunaı.:ak ve sahiller liman tara
ğı ile temizlenecektir. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumundan 

ç. E. K. Çocuk Kütüphanesi menfa· 
atine 18 ikincikanun 1938 Salı akşamı 
Beyoğlunda Fransız tiyatros.;nda veri
lecek müsamere programıdır. 

ı - Çocuk oyunlan ve çoı.;uk festi· 
vali. 

2- Varyete. 
3 - Caz rö .. -Usü. 

4 - Konser. 
S - Komedi (Sehir Tiyatrosu sanat

karları tarafından. 

6 - Komedı (Sanatkar Na id tar • 
fından). 

Romanyada 
ya udiler 

• mes esı 
Londra, 6 (A. A.) - Blikreşteki 

ingiilz ve Fransız orta elçilerinin ya
hudi meselesi hakkında yaptıkları tc· 

şcbbüsten bahseden Daily Telegraph 
gazetesi, yeni Romanya htikfunetinin 

hu işi milletler cemiyetine bildirmeğe 
amade olduğunu yazıyor. 

Daily Herald gazetesine göre, Goga 

bugün Romanyada kendilerine Rumen 
tabiyeti verilmekten istink5.f edilen 
500 bin kişi olduJunu söylemştir. Bun 
elan başka, kanunu esasi ve seçim ka

nunlan parlamentoyu tahclid edecek 
veçhilc değiştirileceği gibi korporas -

yonlar t~rafından seçilen korporatif 
bir senato ihdas edilecektir. 

BUkreş 6 (A.A.) _ Hariciye nazm 
Miccsko pazar günü Prağa hareket 
edecek ve orada pazartesi günü de kal
dıktan sonra Bclgrada uğrayaray \"C 

omdan CenC>vrcye gidecektir. 
ltnlyaya cemile 

Roma 6 < A.A.) _ Stefani ajansı 
bildiriyor: 

Romanya hükumeti, RomnJaki Ro
monya orta elçisinin "İtalya kralı Ye 
Habesistan imparatoru,, na hitap eden 

itimat mektubu ile tayinine karar ver
miş oldur?unu İtalyanın Biikreş orta 
elçisine resmen tebliğ etmiştir. 

Geçenlerde şehrimizde ölen 
Prens Seyfet inin 

mirası 
Mısrrdan gelen haberlere göre, cena

zesi buradan Mısıra nakledilen Mısırb 
Prens Ahmet Seyfeddine Kahirede bü
yük ve resmi bir cenaze alayı yapılIIUJ 
ve prens MıSir hanedanına ait mezar• 
hğa gömülmüştür. 

(Meclisi balad) denilen ve şlmdiye 

kadar prens Ahmet Seyfeddinin serveti 
ni idare eden heyet miras işlerinin tas
fiyesi ile meşgul bulunmaktadır. 

Prensin birkaç milyon ingiliz lirası
na baliğ olan naldt mev\:udu Mısır ev
kaf nezareti emrinde ve Mısır bankala
nndadir. Ayrıca birkaç tanesi Nil ke
nannda büyük ve modern apartıman ol 
mak rüzere 'Prensin :Mısırda birçok em· 
1aki bulunmaktadır. Şimdi bu menkul 
ve gayrimenkul terekenin tasfiyesi ya
pılacaktır. 

Prensin mirasçılarından çoğu Mısır
da bulunmaktadır. Be§ senelik refika
sı olan prenses Ulviye de geçenlerde 
Kahireye gitmiştir. Şimdi, prensin va
lidesi olan ve şehrimizde oturmakta bu 
lunan prenses Nevcivan da Mısıra ça
ğırılmıştır. Epey yaşlı bulunan pren • 
ses Nevcivan b;ıgünlerde avukatları ile 
birlikte Mısıra giderek oğlunun miras 
tasfiye işlerinde hazır bulunacaktır. 

Kömürden 
zehirlenerek 61dft 

Aksu vapurunda kömürcülük yapan 
ve ayni zamanda fırıncılıkla iştigal e
den Rizeli Hasan oğlu İbrahim, evvel
ki gün Kasrmpa~a tersanelerinde ta -
mirde bulunan Aksu vapurundan izinli 
çıkarak kardeşi Haklanın oğlu Enveri 
bulmu1. beraberce Enverin eskiden gar 
sonluk yaptığı bazı lokanta ve gazino
ları dolaştıktan snra gece geç vakit 
gemisine dönerek bir mangal yakıp 
kıç altındaki kamarasına koymuş 

kendisi de yatağına ginniıtir. 
Mangaldaki kömürler iyice yanma

mış olduğundan çıkan kaı'bondan İb· 
rahim zehirlenmiş ve sabahleyin yata -
ğmda ölü o1arak bulunmuştur. 

. ,. ~ . . ' 
•• 
Olüm 

Mülga Harbiye Nezareti Muhasebatı 
umumiye Dairesi Umum Müdürlüğün -
den mütckaid Bay Cemal Serim bu sa
bah eceli mevudiyle irtihal eylemiştir • 
Cenazesi yarınki cumartesi günü öğle 
avkti Bakırköyünde Yüksektnrln 5 No. -
lı hanesinden kaldınlarak namazı Çaf11 
camiinde kılındıktan sonra köydeki 
makberesine <lcfnedilccck .. Allah gani 
rahmet eylesin. . 

8 ?KINCtKANUN - 193S 
---~ 

Am ri anın 
müda aa 
b .. tçe i 

Vaşington, 6 (A. A.) - Mebusaıt 
meclisi .deniz encümeni azasındnl' 
Himlten dün parl$.mentoya bir katıutl 
teklifinde bulunmuştur. 

Bu teklifte Atlantik denizinde de 
kuvvetli ve aaimi bir filo vUcuda ge
tirilmesi ileri süriilmektedir. Amerik'. 
run bu Atlantik denizi fı osu, mezkUı: 
teklife göre, sekiz zrrhh, yirmi. be~ 
bin tonilatoluk bir tayyare gemisı, 1 

kruvazör, 40 destroyer, 35 denızaltı ge 
misi, 15 mayn ve muavin kruvazör "le 

nihayet 125 deniz tayyaresinden ıııii· 
rckkep olmalıdır. 

Havay adalarını tak\.iye 
San Diego (Kalifornıya) 7 (A. A.l 

Havay adalannın müdafaa!Int takviye 

etmek üzere 1938 senesinde 42 bOıtı• 
bardıman ve1keşif tayyaresi bu adaW 

ra gidd.:eklerdir. 18 tayyare ve ıoO 
kişiliş m:irettebattan ibaret olan i1Jc 
grup, 1 O son kanunda buradan hareket 
edecektir. 

12 tayyareden mürekkep olacak ()' 
lan ikinci grup da temmuz onunda ~ 
ya ağustos başlangıcında gidecektir. 

12 tayyareden mürekkep son grııP 
ise sonte~rinde gidecektir. 

Casuslara karşı 
Vaşington. 6 (A. A.) - Mebu&aı' 

meclisi, Amerikacia askeri ve bahri ıe· 
sisatm fotoğrafını almak kroki vef'J 
resmini yapmak yasağı hakkındaki Jcıı.· 
nunu k:ı.bul ctmiftir. 

Bilardo, tavla ve 
satrançlardao verıl 

alınacak 
Hamla.nan yeni bir layihayn. götC 

klüp, orduevi, kahvclıane ve taıiıtcr 
larla bahçelerindeki bilardodan senEr 
vi be§, tavla, satranç tahtalarının :t>e" 
herinden Uç lira alınacaktır. 

Hususi mcSkenlerdc kullanılan bİ' 
15.rdolarla tavla., dn.ma ve satranç tJıll• 
talan bu resme tabi deği dir. 

Bu yerleri işletenler her sene h~· 
ran ayı içinde resme tabi oyun rııet-
lerinin cins ve mild:.arını gösterir. bif 
beyana.meyi makbuz mukabilnJt.c bşS 
lı bulundukları varidat ida.relrfne -gC' 

reccltlcroir. Oyun aletlerini noksııtJ 
bildirenlerden ağır para cezası aırıııı.
caktır. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
ve bütün ağnlannızı derhal keser. 

rcabında ~Unda 3 ka e ahnablUr 
r sim ve markaya dikkat. Taklltlerlnden akınınıı· 
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Bu akşamdan itibaren yalnız bir hafta 
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yanı ManyeUzm, 
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evvelden tedarik ediniz. 
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Q Yazan: Nizamettin Nazi/ 
enış odaya çıplak kadın göğU~lerl o den 
Çıkan ve hulya veren bir ılık koku 

~ıı yayılmıştı 
o~ rıların hepsi Cezayir pazarlanndan rarlayacalwn ... Ebediyet! Ebediyet!. .• 
ı<~q altın verilerek alınmııtardı. O bu kelimeyi tekrarlarken kaşlarını 

llı:y0rd t 1.f eviayi Haıen, hi~ birine bak- ç.atar ve bize bir korku vereceğini sa-
~ d u. Sağ dirseğini, Aizzenin hKa- nardı. Değil mi?. 

llı:ı.., Y_anuı, yan gclmit. yan uun- - Yanılır.orsun. O korkutmak iste-
daldırc gözlerini yarı açık bir kapıya mez, bilakis teselli vermek isterdi.. E-
1\ıı::Z§h. bcdiyet "sonumuz geldi,. demekten çc-'d r durmadan çalıyorlar, kızlar kindiğimiz için, kendimizi aldatmak için 

~t?Ja1c an oynuyorlardı. Geniı odaya bulduğumuz kelimedir. 
~İll}'a kadın göğüslerinden çıkan ve Ve birdenbire başım yumruklamıya 
cC\t~crcn bir ılık koku yayılmııtı. başladı: birdenbire ağlamağa başladı .. 

d~rı ı.ı kenarlı havuza fisldyeainden Hıçkmklr, boğuk bir sesle ve dudakla-
tcltıi" 'lllı.nn serinliği vu ılıklığı gide - nnı hırçın hırçın açıp kapayarak; .. ,,or v k 
•ıt td . e oku papağanı büe ıevue- - Sahte! Yalan! - detıi. - Sana bu-
lıııı11" ctniyccck derecede pı7etmiı bu-

.10fdu. 
.\iııe 
tle.., tusuyordu. 

~r1 a llyi li<1>enin &özlerini daldırdığı 
hl~ Jca_pıdan, toprak altında bin 
·~ 'atb § bır cam par5aaı cihi cenif bir 
fıtı ,; ... 1 

gözüküyordu. Genç hükümda· 
rı.. ..t1rleri . d. . 
"ll; )\lı·· tım ı yatlpfa bemıyor-
~rrı. u -ninlepniıti. Yalım ayın bir 
~ lltr~Onuk bir ei!müJ, bir tarafına 
' bir kalay vuııdufu bu, •u 
'Olıu çekiyor gibiydi .• Nitekim u 
,.:;:~! yavaı doğruldu ve Aiueyi 
~b- dan tutarak kaldırdı, kapıya 

~tx. 

~'ı.e .. 
"1lcrıa· &uzel ! Ahh ne ıiheU - diye 

ı .. 
.\' 

~~,~~ kapıyı a~tr. Bu kapı. Tunusu 
tQj " .. a tına afan ve tabak içinde imiş 
\> • -.Oıe Uza b• trıi'o d tan ır ferah t.trasaya y:ol 
beli.: r :ı. Bu orta çağ §ehri, ötesinde. 
' "'l'lde '--1\. ~~ l\Cbartıt.r yapan camileri ile, 
~~a~klar arasından bir parçası rö
tf ı " 1 bahseli evleriyle ne munis-

4..ltl'l:ti 
~~ \' n kapı arasından puhyan w 
t~ eri>' ~di, unkta lavnla kıvnla wUk
lır l§i~!l bir ~eni§ nehirdi. Aiue ifiti· 
~dı: tlıcı bır ıesle ncf cs alır ıib fı· 

....... l... 
•rı.ıh · 't 1Yana ... 

llthtt ~et, Tunusun bilyük ve esrarlı 
~lirrı Ylı gecelerde buna nereden 
1ı: n'<lt 'sitnde bir acı duyarım. Kimbi
'ttti ?? Naııl bir a ·ıdır bu? Nenin 

......_ ni !re itiyorum?. .. 
a:':" İic]k· .• 
-~ bu 1 Çocukluğumuzun Ai.n:e ... 
~ tıpı.: nch.rin çıktığı yerde, bir müd-
"tır~ •ürgUn ıibi yaptmıılardr. 

~lı\ıtı it n Ya?_ Babamın haremde ço
~C\ir 01 •dnı kalmamasını iıtedifi bir 
~ ~d llluıtu. Zavallı anamı Oraya, 
Ilı •itıiıt a da ~larrnnı bir kıyısındaki kabi 
lı§tu. ~ildırına gitmefe mecbur ol

~tıdcrtni Ocalarımızı da bizimle ber,bcr 
. ~alt . !1erdi. Ve sen benden aynl
~lt, ~ın bir hayli eözyajl dakmeğe, 
""ttıırı li ~zlık etmef e mecbur ol-
' . atırlarnaz mısın?. 
~ug ·· 

'~ UnkU gibi hatırımdadır. 
~tıı '~onr • 
~. iti le a bız orada, Ha~d" daiı· 
L 'htirı ayası arasından fıfıkıran ve 
~tı Yatar; 
t~ hiriJc ... ma taımazdan önce .bir çu-

~}'l en sular iİbi kaynaya kay· 
'ıttttı bU;-··d .. 
h~ dl b ı.ı u ve o ıular fU nehrin 
t \1t ;z Uralara kadar &eliyorlana 
~le h..ır ~tnanın sırtına bindik ve &ele 
~ rıığ~ ar~ kad.ar geldik .• 
t. _1tı du; /\l%zenın yüzünden bir endi
~1tı: tUnluğunu ıezdirdi. Güzel 

td~ l<'akat . 
,"'4d1 nehır durmuyor .. - diye mı· 
, •ıııa'tt ·b liaınada eteklerinden aldı· 
t~ ikı k urada bırakmıyor. Sulan, o-

l'un aya arasından fıılmtan kud· 
tı>. Ustan d 
''di>'arı a nlıp götürüyor. Nerc-

b ar?. 
' tni:ze b, . . .. . 
~~ nı:z Bü •. k 

tı,.. "ı.ı d ·• yu dalgaları kıyı~n-
(~a,; t~_kc.a Ürperdiğimiz deniz. v~ 
~t~ ta lıunıcrde zeytinliğe gittiğimiz 
~.'l\eht~n tatlı bizi çeken dtniz. Ka
·~ ~ sularını bu denizin içinde 
,ı... tıtıyorsa bi . . . d , __ 
...,~t:c ~. . • zım ıçın e -tılıp 
"lt> gı~ız b" d . . 
~ . . ır emz halk etmemıı 

~ t\,ijYi 
tııtt .~hıeni birdenbire bir kah
lf u. 

t~tl~ baa.. · dedi. - Hocamız Şa
ızan ın söylediklerin! mi tek 

gün de söylediğim gibi, ben bu tatlı 

günlerin uzun süremyieceğinden kor
kuyorum. Deniz der demez hatırıma 
Barbaros gelyior .• 

Hükümdar ani biı:: asabiyetle yum· 
ruğunu kaldırdı. Hani neredeyse bütün 
sevgisine ve aşkına rağmen bu güzel 
kadmın ense köküne basacaktı yumru· 
ğu .. Fakat bir ses onu alakoydu. 

Bir sea. .. 
Bahçeden gelen bir ses; 
Ve ... Merasimsiz konu§an bir ses. .• 
- Heyyyy Hasen! Tunusun Emiri r 

Kariicıin geliyor •• 

Bu ses, Emir Haseni birdenbire de· 
ğiftirdi.. Heyecanla tarasanın ucuna 
koıtu. Haykırdı: 

- Kim konuşuyor orada?. 
- Adımı .ciylemeğe lü%Um görmü-

yorum Hasen! Kardeşin Emir Reıit 
gcli}·or ... 

Çılgın bir sevinçle kalbi hopluyordu. 
Fakat kendisine böyle teklifsizce hitap 
edilmeıine de tahammül edemiyordu: 

- Bire cür•etk-art • ıdiye homurdan
dı - Şimdi senin haddini bildirteccğim .. 

Meçhul ses bu tehdidi tamamlaması
na imkan bırakmadı. 

Acele, acele; 

- Eter .haddini bildirmelerini iste
miyoraan ~ocukluğu ve budalalığı bı
rak kaç 1 • dcıdi - Emir Reşit bağlı ola· 
rak çölden i:~İyor. Seni bağlamak, 

belki de kelleni uçurmak için Elkabel· 
den &eliyor. Yanında Cezayirliler var. 
Barbaros oraya çıktı. 

Emir H11Scn bu sö.zlcre inanmamak 
istedi •. Hançerini sıyırıp ucundan tuttu. 
O çok dehşetli bir ni~ancı idi. Hani 
hançerini bir vınlattı mı nişan aldığı 

insanın veya hayvanın diri kalmasına 
imkan yoktu. Lakin bir el koluna ya
pıştı: 

Aizzenin eliydi bu .. Ve hide!etle ken
disine bağırmasına meydan bırakma· 
dan, güzel kadın: 

- Dikkatli ol! • diye mmldandı -
Bu adamm •esini tanır gibi oldum. 

- Kim?. 

- Kestiremiyorum .. Çok yakından 

tanıdr~ımrz "birinin sesi. 

:.:. Yoksa bizzat Reşidin sesi mi?. 
- Sanmam.. öyle olsaydı, geldiğini 

sana haber vermek istemezdi. Fakat bir 
:ıeye dikkat etmiyor musun? Görünür 
de kimse yok. Mubafu:lar nerede ?. 

-Bilmem ..• 

f ıte dudaklanndan dökillen bu 
.. bilD}cm., &Uzel kadına mairur Emirin 
içinde bir yesin belirdiğini hissettirdi. 
Sevgilisinn yapayalnız kaldığını, alda
tıldığını, yahut çok korkak olan Ber· 
benlerin tehlikeyi hisseder etmez can· 
ilarını korumağa kalkı~tıklarmı anladı. 

Ve deminki ezgin ve meyuı haliyle ta· 
'ban taban .ı:d bir enerji ile: 

- Kendini topla l Korkma! • dedi· 
Evveli buradan kaçmak, sonra bu itin 
ne olduğunu anlamak lSzım. 

İçeride, havuz başmda raksoden kız
lar. olan bitenden bihaber hala göbek 
çalkalayıp dunıyorlardı. Güzel kadın, 

çıplak kolunu Emirin omuzuna attı, 

sanki halvete çekilmeğe karar vermiş
lcnniş gibi bir tavır takınarak tarasa· 
dan içeriye girdi, ve kızların yanından, 
her zamanki gibi tatlı tatlı gillümsiye
rck geçti. Hatta kapıdan harem dehli
zine çıkarken bir an durdu. 

(Devamı var) 

HABER - ~lt~m postMt -

Aşk cınayetaerı 
Dünyadan 

kalkıyor mu ? 

S ON zamanlarda aşk cinayetleri 
nZaldı gibi .. Sarhoşluk, geçimsiz 

lik ve para ytizilndcn çıkan bir iki va.. 
ka istisna edilirse hemen hemen sevgi 
yüzünden bir cinayet olmamıştır., de
nebilir. Hakikaten: "Bana yüz ver
miyordu, aşkımı reddediyordu. Bunun 
için öldürdüm! ... ,, vey:ı.: "Onu pek 
seviyordum. Bir başkasmm kollan a.. 
ra.sında g6rmiye dayanamadım, öldür
düm! ...• , diyenler azaldı. 

Sebep? ... Acaba insanların akılla.. 
n başlarına mı geldi, yoksa aşkın zor 
la almamıyacağını, muhaiaza edilemi
yeceğini anlamıya. mı başladılar? ... 

G<!çenlcrde. Fransada karısı tara. 
f ından aldatılan bir koca, kadını öl. 
dünniye karar vermiş, sonra bu kara
rından dönerek mahkemeye mllraeaat 
etm_iş. !yisi de bu değil mi? Katil 
olmıya ne lUzuın var? .. 

Buna bem.er, fakat çok tuhaf bir 
vaka da 1ngilterede geçmiş: Yaşlı bir 
lordun genç kansı bir delikanlı tara
fından knçınlmış ... 

Lord hemen siliı.ha sarılıp, her iki
sini de öldürmüş ınü? Hayır! Doğru 

mahkemeye müracaat etmiş, karısını 

lcaçıran adamdan da 3,500 İngiliz l.ira
sı, (yani yinni bin Türk liram) tazmi 
nat istemiş. Hakimler kendisine hak 
ver.ınişler ...• 

Londra lıikimleri, verdikleri bu 
kararla, kadmla.rm maddi :kıymetleri
ni aşağı yukarı tesbi tetmiş bulunu 
yorlar. Yiımi bin lira! ... 

Bu, (cin.si latif) in peli öe hô§una 
gidecek bir kıymet olmaaa gerek ... Zira, 

erkeklere blçilen kıymet daba fazla.. 
(Holivud) dan gelen bir habere göre, 
yıldızlardan Jüdit Alcn, Delfin Doç 
God aleyhine bir dava açmış, kocasmı 
elinden aldığı için 2 'Jllilyon dolar 
(2 milyon 2 yüz bin lira) tazminat ta.. 
lep etmiş.. Erkeklerin kıymeti da.ha 
fazla demek ... 

A'lan ıuürchbitoinin .k"n ı - Hele 
bir dı';'arı cıkmıığa cesaret et de ben 
!'ana ~üsterJriın: 

IZ"!i*l~J 
lstanbul radyosu 

8 lldnciklınun Cumartesi 

18,30 plAkla dnns musikhi, 19 Safiye 
piyano " C kcınnn rcfakatilc, 19,30 konfc· 
rans Selim Sırrı 'J'nrr.an (iki mnhil) 19,55 
hor.)a hulıcrlcri, :rn Sadi ve arkııdaşlan ta 
rafından Türk musikisi ve lttılk şnrktları, 

20,30 ham r:ıporu, 20,33 Oıncr Rı:ıa tara· 
fınllan nrnııtn söylev, ~0,45 Semahat Oz. 
deııscS 'c ar"kadaşları 1arafınd:ın Türk 
mm;lklsi TC halk ~nrk1l:ın ( oat a~'tln), 21, 
1'5 orkcstrn. 

1 - C~link:ı: Tı;chemomor Mıırchc. 

2 - Kalma o ~lnrHı:a: J,, 
3 -- I.inke : Scrcnaılc Dcs amoureux 
4 - l.ııpouppce de procclninP 
!'ı - Cııtm:ınn : Yıılı;e 1ent. 

22,15 ojnns Jınherlerl, 22,30 pltıkln solo. 
l:ır, opera ve operet ı>:trt<:ılan, 22,50 son 
lınherlt'r 'e ertesi gnnnn programı, 23 ı;on. 
llf 'l(IWŞ: 

18: hnrir miizik, n~ ılııno; lınvolnrı, 20.2:> 
piyano knn~eri, 21,15 cnzlı:ınl , 22,45 nu
men hııvnl nrı, 

mm.111Esn:: 
18.3'1 ı;lgan orkcsı raıtı, 1 !l.!IO cıazb:ınt, 

20. ııı temsil. 23,10 r:ıdyo orkestrası, 24,25 
!i İJ(:ı n orı.r~trnı;ı , 

/IP.R !.IX: 
1!l J.:on"f'r, '20. l O Şopenin ıılılkları. 21 

'nry t'l l". 23,3() den~ ırıiir:lği, 

IUJ.J l : 
1 R.l!l rnzhnnı, 20.30 orkcstrn kon!icri. 

21,:ııl hnfıf mii7.ik, 22 temsil nakli, :!4.15 
ı-n7.lınnt. 
1·,ınsnrA : 

19,15 s il(nn phikları, 20 konser, 21 rnd· 
vo orlw~tro~ııım konseri, 22,15 ı;'keç, 23 
ca:ı:lı:ııır. 

l"a:an: Jicnan ~:Jnili - .l'tlelekzad ~"linil 
( ımın~J{ - IHZ ) 

5' • 

(Tercume v e ıklibas hakkı mah/u::durl 
- ?\·umara s.; -

04BBr kız9 ko~O<El nDşsıınıDaınmoş gDD 

Bütün gazeteler 
bizden bahsediyordu 
Mahkemeden çıkar çıkmaz Ferikö

yüne gidip Hicranı yakaladım 
buluyor, istediğini yapıyor, diyorkrdı ve 
sıkrjmaları bununla da kalmıyordu. 

- Katiyyen eve almıyacaksm.4 

- öyle amma, davacı Hicran, kendi· 
siyle nişanlandığını iddia cıdiyor. Kız 

oldugcna göre bu nasıl olabilir .. Sonra 
kendisini yalnız mektupla değil, şifahen 

d e tehdit etmiş .. Davacı iki §Clhit gös· 
teriyor. Bunlara ne cevap verecek. 

Bu kat'i ifade beni cidde.n dilf ündü-

rüyorou. Beni eve almak istememeleri
nin neden ileri geldiğini bilmiyor de-

Ha.kim gene imdadıma yetifti: 

- Nipn meselesi, kendi~nin kız ve
ya erkek oluıu bizi alakadar etmez. 

Bizi ali.kadar eden tehdit mcaclcaidir. 
Maamafih §ifahen tehdit met:elcaini so
ralım •• 

Bu sırada samiin arasında müthi§ bir 
gürültü baılamıı bulunuyordu. Hikim 

kürsüye vurarak eamiini •usturduktan 
sonra bana: 

- Çocuium, dedi. Sen daacıyı Jifa
hen de ıchdit ctmipin • 1ki de phicli 

varmıt- BCSyle bir tehditte bulundun 
mu?e 

- Hayır c!cndim, böyle bir tehditte 
bulunmadım. • 

Hakim şahitlerin de 19 mayısta mah
kemeye çağl"ılmalannı söyledikten aon
ra bana: 

- Gidebilirsiniz .• 
Dedi .. Ben mahkemeden bitkin bir 

halde fırladım. Merdivenleri koşarak in· 

dim. Dinleyiciler arasında bwunanlar • 

dan bazıları da peşimden koşuyor, beni 

yakından gönniyc çalışıyorlardı. 

Adliye kapısından çıkar çıkmaz, ken

dimi halkın mütecessis bakı§lanndan 

kurtarmak isin bo§ bir taksiye .atladım. 

Doğnı eve geldim.. 

Zavallı anneciğim beni görünce heye
canla :apartımanın meroi..-enlerindcn a
şağı kO§tu. .. Ne oldu?,, diye soruyor-

du. Anlattım, o başı a böyle iıler çı· 

kardığım için artık bana çıkışmıyor ve 
sadece hıçkıra hıskıra ağlıyordu. • 

O gün akp.m üstüne doğru Feriköye 

gittim. Hicranı mektepten çıkarken 

yakaladım .. Beni karşısmda gorunce 
şaşırdı, fakat bu pşkmlığı uzun sürme-

di. Kendisine vaziyeti olduğu gibi an

lattım .. O tda işin böyle ciddi bir safha
ya döküldüğünü görünce müteessir gö
ründü: 

- ı 9 mayısa daha bir buçuk ay var. 
O zamana kadar bir şey yaparız, ldedi •• 

Ben davacı değilim, derim. Bu mese
leyi de böylece kapatınr, üzülme .• 

Onun bu sözü, bende pişman oldu· 
ğu kanaatini uyandırmıştı. Ertesi gün~ 

kil gazeteler "Kız, kızla nişanlanmış t,. 
başlığı altında bizden ve mahkeme saf-

hasından uıun uzadıya bahsediyorlar
dı .. 

O gün de bir çok gazeteci, eve kadar 
gelmif, benimle konuıup resmimi çek

mek istemiılerdi. Ben gazetelere mev

zu olmayı istemediğim için onlardan 
kaçmıg, ve "yok!,, dedirtmiştim .. 

Hicranın evine de ayni şekilde hücum 

vaki olduğunu kendisinden öğrenince 

hakiki bir endiıeye düştüm: 

- Eyvah, dedim, bunların elinden 

kurtulamıyacağız. l g Mayısta bizi na

sıl olsa mahlc:cmeue yakalayacaklar. 

Hicran: 

- Bundan şüphe mi ediyorsun? Ta
bii ... 

Dedi. 
O gUnden sonra beni bir ba~ka dil· 

şünce daha üzmiye b~lemıştı.. Gaze
teleri okuyan aile efradım, hırslanndan 
küplere biniyor ve zavallı anneme ça
tıyorlardı: 

- Miisebbibi S"'nsin ! Çünkü onun 
"er kabahatini örtüyorsun .. O da yüz 

ğildim.. Beni böylece tehditleri üstüm .. 
deki erkek elbisesini ~ıkartmıya matuf-

tu. Ben bunu yapacaklardan deiiJdim.1 
Söylediklerine kulak vermiyordum. An
nem beni ecvldiği için: 

- Eve gelmiyeccksin de, deyemi • ' 

yordu. 1 

Fakat onu böyle üzüntü içinde yapt
mak manasızdı. Evden yeniden U%aklat

mam lazımdı. Böyle bir fırut bir gün 
kendiliğinden ayağıma geldi. 

Bir tanıdık, Balıkesir vilayetinin Ed
remit ve Ayva1ık kazalarmda yapıl&· 

cak at koJUlarına beni binici atfa.tiyle 
çağllllUJtt. Ko§uda alacağım dereceye 

göre para vcrcce1dcr, yol maatafmıı da 
aynca ödeyeceklerdi. 

Bu İJC vasıta olan ut. benim Jcüçük
tenbcri hayvana iyi bindiği.mi ve arada 

sırada koıulara girdiğimi de biliyordu. 

• Bu teklifi benim için mükemmel bir 

şeydi. Hi~ olmazsa mahkeme gününe 
kadar lstanbuMan uza'kla§tllII buluna· 
caktım . 

Bana bu te'klifi~apana, düşünmeden: 

- Olur, demiştim .• 

- O halde iki gün ~nra hemen ha· 
reket etmen lazım. Edrcmite bir vapur 

var. onunla gitmelisin. Kotu bir hafta 
sonra Edrcmitte yapılacak •. 

- · Peka.Ja •• J!' 

ilci gün sonra, Sirkeci nhtmıından 

kalkan vapurla hareket ettim.. Böyle 

uzun bir deniz yolculuğuna ilk defa 

çıktığım için hayli sıkıldım. :Vapur, 

Gelibolu, Çanakkale, Bozcaada ve difer 

iskelelere uğrafüktan sonra, beni, iki 

gün içinde, Edremitin iuclcai Akçaya 
çıkardı. Oradan bir dekovil hattiyle ya

rım aaat sonra Edremiti.n istuyonu o
lan Soğuktulumbaya varmq, bulunu
yordum. 

(Devann var) 

Halk düşmanı 
fareler 

lngiltercden, Japonyadan sonra Yu
nanistan da farelere kar§l mücadele aç
mıya karar verdi. 

İnsanların başbelaaı olan bu hayvan

ların tarihi bir mazi.si vardır. (Hcro

dot) un naklettiğine göre p1.paa -
kial (Scthos) Mısır tahtına oturun~ 

muhariplere çok fena muamele etmeye 
başlamıştır. 

Bir kaç sene sonra, Güldanilerin ve 
Aaurilerin hükümdarı (Scnnachcrib) in 

taarruzuna uğradı. Eğer fareler ( (Pe

Iüz) de bulunan düşman karargihını 

istila etmeselerdi hiç şüphesiz memle

ketini, tacını ve taittınx kaybedecekti • 

Fareler; dilfman as\crlerinin yayla • 

nrldaki Arkebus denilen kirişleri yedi: 
ler ve düşman sekilmekten ba§ka çare 
bulamadı. 

(Hepaistos) mabedinde, papas -

kralın bir heykeli vardır. Elinde koca· 
man bir fare tutmaktadır. 

Farelere karşı mücadele açan Japon
lar, çok güzel bir fCY dü§iinmü§ler. Bir 

piy•mgo tertip etmişler. Her on fare 
öldürüp getirene bir bilet ikramiye ve-

riyorlarmış. Bir hafta isinde yüz bin

lerce fare öldürülmii§, adeta :kölderlDıc 

kibrit ~uyu ldökülmüı. ı 



Avrupada 

Dostluk 
ağı 

Oırülüyoır 
ın11llh "ab•ne11n1n yeni diplomatik muşav.r A"rupa 

m.I etlerm. do:aşaca!< ve hepsini b:rlb.rlle uzlaşltracak 

lt ersalJ muahedesinin 
tadili düşünülÜ,lJor 

lngılterenin yeni dış siyasasının 
ana hatlara nelerdir ? 

Son günlerde lngiliz harici aiya· 
aetinde deği~iklik olacağı ıeldinc:!e 
çıkan rivayetleri fÜpbeaiı hatırlı· 
yorsunuz. İngiltere hariciye cihaz· 
lannda yapılan deiitiklik, bu riva• 
yetler üzerine hakh t lank dikkati 
çekiyor. Londrada çı!an "People,, 
gazeteı~ "Britanya Avrupa ıul• 
hünü aailıımlamak için yepyeni 
bir tedbir alıyr,. baılıiı ile net
rettiği bir mabl•de, bu hadiıeyi 
tahlil ediyor. Dikkate değer gör
düğümüz bu yuryı aynen alıyo
ruz. 

Britanya. yeni seneye pek hayırlı 
bir gaye ile girmi~ bulunuy,ır . Bugün· 
kü İngiliz diplomatları ve devlet adam· 
lan, bütün İngiltere efUn ı;mumiye· 
sine dayanarak Avrupada kat'i ve de· 
vamlı bir sulh tesisine azmetmiş gö· 
rünüyorlar. Ve yeni seneyi de bu iş 
için bir başlangıç noktası olarak ele ah· 
yorlar. 

Bunun ilk tecellisi olmak üzere, par· 
lak bir siyasi hayatı olan Sir Robert 
Vansittart'ın İngiliz ka.bneıinc diplo
matik mUşavir olarak tayin edildiğini 
görUyoruz. 

Sir Robert İngiliz dıı diplomasisi· 
nin, U:tidanna pek fazla güvenilen bir 
r'..iknUdUr. İngiltere buglln içinde bu
lunduğu zor va:t.•ettcn harpitz sıyrıla· 

cağına her zamankinden daha mutma· 
in bulunuyor. Sir Robcrt Vansittart'ın 
yepyeni bir memuriyete getirititi, İn· 

gilterenin siyaset tarihinde ilk defa 1 
tctı.adüf edilen bir tedbirdir. Bu eski 1 
ve muktedir diplomat Avrupayı ıehir 
şehir dolapcak ve kabinesinden aldı

ğı direktiflere kendi tecrübesini ve ik· 
na kuvvetini de katarak Avrupi.daki 
mmetler arasında tam bir uz.taşma ve 
anla~ma ağı örmeğe ç.ahıac:.ktır. 

İngiltere başvekili Mister Çember· ! 
layn ve hariciye vekili Mister Eden 
böyle bir planı haftalardanberi tasarla· 
maktayddar. Onlar Avrupada kafi sul 
hiln teessüsil için İngilterenin önayak 
olması laz1mgelcliğine kanaat getirmiı 
bulunuyorlar. j 

Sir Robcrt'ten başarılması beklenen 
iı pek zordur. Fakat İngiltere ilk defa 
olarak tam bir azimle attığı bu yeni 
adımın iyi netice vereceğin.den şüphe 
etmiyor. 

Sir Robert ilk iş olarak Bertin, Pa· 
riı ve Romayı ziyaret edecek ve bir 
Avrupa konferansı programı meydana 
getirmeye çalışaı;ak. 

İngiltere, Japonyanın uzak şarktaki 
tecavüzkarane hareketlerine ve A vru· 
pa devletlerinden bir. iki$i ile arasında 

mevcut gerginliğe rağmen harb tehli· 
kesinin geçen senekinden ço~ daha u· 
zakta olduğu kanaatinde. 

Beynelmilel gerginliklerin son za· 
mantarda bir hayli hafifle:niş olduğu· 
na inanan İngilizler, bundan },emen is· 
tifade ederek muallakta duıan anla,a· 
mamazhklan ortadan kaldırnıak, ade • 
mi memnuniyet tevlit eden ve dmltr 
~ıkarmıya müstait muahedeleri tadil 
etmek çarelerini vakit geçirmeden ara· 
mak istiyoılar. Bu arada ademi teca· 
vüz ve silahları azaltma bakımından 
da anlaşmalar yapılabileceğini dil~nü· 
yorlar. 

Bundan başka sabık Belçika Baıve· 
kili Mösyö Van Zeetand'ın bu hafta i· 
çindc İngiltere, Fransa, Almanya ve 
ttalyaya vereceği rapor.daki teklifler 
esasına uygun birtakım ekoMmik ted· 
birler de alınacak ve böylelikle bazı 
memleketler araSJnda adeta a1ılmaz bi· 
rer kale gibi yUksclen ticaret hailleri· 
tıi ortadan kaldırmağa çal11ılacaktır. 

5ir Robert VanıittaJ't 

İngilterenin Sir Robert vuıtasile 
gUd<.i.:eği dış siyasetin ana hatları ıun· 
ludır: 

1 - Britanyanın bet senelik proara· 
mı tamamlandıktan sonra silahlanma 

yanıma kat'i bir nihayet veri1mesi. 

2 - AYnıpanrn dört esaalı devletini 
teıkil eden Britanya, Almanya, Fran

.. '" balyanın biribirlerine hiçbir za
man .teJaviiz ve hücumda bulunmıya• 
caklannı taahhüt etmeleri. 

3 - V ersay mualiede~ini" tadili. 
4 - AJmanyanın ·müstemleke talep· 

lerini tetkik için bir enternasyonal kon 
ferana akli. 

5 - Memleketler ara11ndeki ticaret 
tarifeleri, kontenjan ve aaire gibi ka· 
yıtlann oriadan kaldmlmaıı veya tah· 
fifa. 

Britanya yukardaki gayelerine erit· 
mek için müstakar mali vaziyetinden 
iatifade edecek ve onu bu işte adf'ta 

bir manivela gibi kullanacaktır. Al
manya, ve İtalya hümmalı bir silahlan· 

ma siyasetinin tazyikı altında iflasa 

dofru yürürken, Britanya !!ekiz yüz 
milyon ingiliz lirasına baliğ olan bir 

altın ihtiyat akçesi biriktirmiıtir. Bu 
büyük servete güvenen Britanya. 1tal· 
ya ve Almanyaya, silahlanmağa devam 
ettikleri takdirde kendisinin bunu da· 
ha vasi mikyasta yapabik•.:cğıni ve on· 

lardan sok daha fazla dayanabileceğini 
sövliyecektir. 

Bir Avrupa •ulhü bakımından, İn· 
giltcrcnin, yeni elçisi vasıtasiyle yapa· 
cağı te~cbbüslerin müspet netice ver· 
melerini temenni etmek lazım. 

Safranbolu orman
larında damgnlama 

faaliyeti başladı 
Safranbolu, (Hususi) - Orman u • 1 

mum müdürlüğü i~letme müdürü Rıd· 

van bura:ra gelmi~. l{eltepe ve Büyük 
dür ormanlarının devlet işietır.esine a-

it te§kilatını ve ormanda ağaç damga 
ve kat'iyatına başlanmıştır. 

Muğıado vergi 
tnhsllfttı 

Muğla, 6 Hususi) - lkincite§rin 
sonuna kadar ilimizin tahakkuk ve 
tahsilatı şudur: davar ve develerden 
148,24 ı tahakkuk ı 25,531 tahsilat, 
hayvanlardan 90.100 tahakkuk, 53520 
tahsilat, diğer 39,264 liralık tahakku -
tan 18,414 tahsilat ya--dmıc:tır. Umu· 
mt tahakkuk yekunu 615.857 tahs:ıat 
429,946 lira.dır. 

1 avuk cinsleri 
Egede liöy köy 

ıslahata başlaoı yor 
Izmir, (Hususi) - Tavuk cinsi -

nln ıslahı için 19:i8 yılında faaliye. 
to gcççllecektir. Şimdiye kadar ta • 
vuk cinslerlnln ıslahı hususunda ya. 
yılan hareketler noksan kalıuıştır. 

ÇilnkU dalma ndl tavuklarla ciııs 
tavukların bir arada üretilmesine ve 
bundan netice alınmnsına çalışılmış. 
tır. Halbuki bu şeklin sakat olduğu 
anlaşılmıştır. 

YllAyet ziraat mildilrlüğU, bu mu. 
hlm iş üzerinde kat'i netice almak 
için 938 yılında harekete geçecek. 
tir. Ziraat mlidUrll Bay Hefet Dlko
rin mUtnleasına göro, evvetA bir köy
de işe başlanacak \'C o köyde yerli 
ta .. ·uk ,.e yerli yumurta nnmına hiç 
bir şey bıralolmıyacaktır. Bu köy 
hallc ına clnR yumurta ve tavuklar 
-ı·erllocek, kısa bir zamanda cins ta
rnk yetlştlrUeco ktlr. 

Yetlşecek cins tavuklar, artık es
ki isimlerini taşımıyacak, o köyün 
ismini nlncınktır. Sıra ile diğer köy. 
terde de nyni usul tatbik edilecek 
\"C bu tavuklar, ilk yetiştlrlldiklcri 
köyün ismini alacaklardır. 

)fctod dahilinde çalışmak şarttlq 
bu ruretle bir veya iki yıl içinde vf. 
IA~·ctln hor köyünde yerli tavuklnr 
tamamen hnrcanm::ı.k ve elden çıka
rılmak surctlle Cins tavuk yetiştir -
mek, bunların bol mahsul ve etle -
rind"'n fstltade etmek mümkün oln
<'aktır. 

Bariaırmad a 
.. 'he.yelan 

Bili ev ve bir mektep 
tahliye edildi 

Bandırma, (Hususi) - Son g>Jnlcr· 
de Bandırmanın birin'.:.i okul ile istas
yon istikametindeki sahil kısmındaki 
kara parçasında bazı çöküntü ve çat· 
laklar görülmüıtür. 

Arazinin bu kısmındaki elli kadar 
ev; her ihtimale karşı tahliye ettiril· 
miştir. Bu evlerin hepsi a.hşaptırlar. 

Bu arada birinci ilk okulun sahil kıs 
nunda set vazifesini gören cluvarı da 
çatlamıştır. Fakat okul binasın.da hiç 
bir çatlama ve tehlike eseri yoktur. 
İhtiyati bir tedbir olarak okul bir haf· 
ta milddetle kapatılnııştır. Verilen bu 
müddet §U bir iki gün içinde bitmiş o
lacaktır. 

Yapılacak tahkikatta binac!a bir şey 
görülmiyecek olursa okulda tekrar ders 
tere ba~lanacaktır. 

Sahilin biraz ilersinde istasyon bi • 
nası yanındaki bazı tütürr dcpolarınırı 

. 
Kastamoni köylerinde 

Yatak 
• 

mış 

yüzü görme
i nsa nlar· var 

HU" ftmetln ~6ylilye toprak tevzii bak' 
luodakl son kararı hu zavallıları seftl' 
Jetten ve geçim daı·hğından kurlıt' 
racakhr. 

Kastamonu, (Hususi) - Kastamo· 
nuda içtimai hayatı yükseltecek olan 
rr.•.iesseselere şimdiye kadar layık oldu
ğu ehemmiyet verılmem'şti. 

Şimdi ihtiyaca kafi gelecek kadar gll 
zel bir sineması vardır. Bütün Kasta· 
monu gençliğini içine çekcb:tecek bir 
Halkevi binası yapılıyor. 

Halkın eğlence yerlerini kahveier 
teşkil ederdi. Münevverler ek~eriya 

kahve köşelerinde buluşuyorlardı. Es· 
kiden Halkevi bınası olarak kullanılan 
yer, köhne bir bin°a idi. Gençliği içine 
çekebilecek vaziyette değildi. 

Vali Avni Doğan Kasta:nonuya get
dikten sinra derhal gençliği ettafına 

tiplıyaı.:ak sempatik bir muhit yaratmıJ 
gençliğin arzularını dinlemiş, onlan di· 

teklerinde hakh bulmuştur. Cümhuriyet 
ülküsünün bir yayım mabedi olan hal
kevi binasının acınacak durumunu gö~ 
müş, aldığı seri ve pratik tedbirlcrlı

b1yük bir halkevi binası in~asına baş· 
lanmıştır. inşası bitmek üzere olan bu 
bina Erzincan halkevi binası modelin· 
dedir. Evde müteaddid salonlar, bütün 
kolların faaliyetine yanyacak odalar, 
misafir salonlan, kütüphane ve sair 
bütün medeni ihtiyaçtan karşılıyacak 

kısımlar vardır. 

Önümüzdeki sene içinde Halkevinin 
inşaatı bitince Kastamonunun kadın, 
erkek sosyal hayatında bir yenilik gö· 
rü lecekti r. 

t<övliiniirı vuı·yeti :ena 
Kastamonunun Azdavay, Daday ve 

Valay mıntakalarında bir çok köyler· 
de yaşıyan halk arazi sıkıntısı çekmek· 
tedir. Buralarda yaşıyan öyle insanlar 
vardır ki, daha yatak yüzü görmemiş· 
lerdir. Çolukçocuk tahtadan tekne 

• şeklinde oyulmuş bir yere ba9larını k<>; 
yarak ocağa doğru uzanıp yatarlar. Or 
manm bir kenarına birkaç metre mu • 
rabbahk bir yeri ekerek yaşamağa ça· 
lışan bu insanların yekunu otuz 'bin· 
den fazladır. Hükumetin köylüye top· 

:::::::::::::::: :::::::: :::: :::::::::::::::: ....... T.::: ::: .. .. 

Kastamonu Valisi Avni Doğorl 
uıll' 

rak hakkındaki son kararı bu zaY8 el 
n 11efaletten ve sıkıntıdan kuıt.aıtl 
tır. 

Belediye müşkül vaziyette 
Belediye, şaşırmış bir vaziyettt' ~!1 

tunu} or. Yapılan iş1erin bir~...ığu ıf~ 
leketin vaziyeti düşünülerek yaP1

1 
V 

mıştır. Bunun üzerine vilfijet b~ e~if 
yenin başına muvakkaten değeri~~ 

·şahıs olan mektupçu Tevfiği getı ,ti 
ve mumaileyh belediye işlerini tıı 
me çalışmıştır. (f 

Belediye tarafından idare edilell dl 
mazotla ç.alı~an elektrik tesisaU11 

t 

halka elektriğin kilovatı 30 kurıl~ ti 
verilmektedir. Halbuki belediye bıl 

altında sular sıkmaktadır. ı: :: 
Bütün bu vaziyetlere; son haftalar fi Y U r d U n i; .. .. 

sisatı daha \1;uz maddelerle işle~ 
şekilde kurmuş ve mesela Tııştcı>? ı 
Araç ve Tosya belediyeleri gıb' "ti. 
ku9'vetinden istifade etmiş olsay0'~e# 
km 1 O kuru~a elektrik istihtak et / 
mümk-Jn. olurdu. Ve b~gün. o_ıdıığ;r 
bi elektnk yalnız tenvırat ıçın ti • 
sanayi için de kı.:llamlabilirdi. !d'~I 
fih vali, 30 bin lira sarfede,ek ~ I 
rik kuvvetin suya tahvilini tetıcılc 

içinde Bandırma ve havalisine pek faz :: :: 
la otarak kar ve yağmur yağmış oıma· ii .D ı I ek 1 er i ii 
sının seb~b oldugu· anıa~ıtmaktadır. :: !: 

;( ==·== Hir hayatın korta~ .=.

11 tinnektedir. _.,,/ Hadisede §imdilik fevkalade hiçbir 
tehlike görülmemektedir. YaJnız bdos· H l :1 
la pek fazla yağmur devam ederst ha· H rı ması, şansa , h Pamukları . 

f: 

lihazrdaki vaziyeti ilerletebilmesi müm :: bırakı.mumahdır • U 
ı. ., , 1 

kün görünüyor. g nurıa 15 biıı ıınıusıu bir ~eıı1rd1r. h Si h fa'al ı· ye 
Vali Ethem Aykutla, Nafıa başmü· U Şıiplıe yok ki yeşil JJursamı:uı bir,·ok !f 1 a d 

hendisi Sami birkaç gün önce gelerek U ilıtiyar(arı pa;-ılır. Fakal bu1'larıtı, be· !: Ç k d 7 O "j f P 
vaziyeti vaktndan görmüşler ve tetkik g leıliye lıütresirıi11 takatirıi aşıın bu ll u ur ov 8 8 
etmişlerdir. !i uııkteriııi bir ttırata .bırakatı.m:. uıa1.·. bir İl hektar arazidV Jt 
---------------- :: Jıimmelle buşarılabılecek kuruk ıhtl- n ., .... 

1 
ii yarları olsıırı ilır~ıu~ etmemek ~ü:ımdır. ·ı·! kurtlu koza topfıl•', 

Yurdtlan :: IJııntarılcw birını kaydedeyım: : baıcs"ll~• 
K UçUk Haberler u Gece lıerhnıı[Jİ ani bir ilıliyar karşı :I Adana, (H~~usi) - .~i-~aat ir rıı'~~ ________ ,______ ı: s11ııla kos/.:om şelıirtle ,,tomobil L•cya :: yurd ekonoınısınde buyuk b. 

0
,11 

o Konya. civarındaki Çumra göç· !! araba bııl11111l; maalesef kabil deoilılir. ii ve bellibaşlı ihraç ma.ddelerirnıı .J ; ... d ı• •• .. vıff'_ 
men mıntakasına, görmenlcrin arzula- :i 1Jö11Je lıir ilıtiyar karşısmda semt semt 1=i lan pamuğun iyi vasıfta, rıı·· t 

~ •• • ıJ" ~ 

n üzerine Bardakçı mahallesi denilme- ft 11c sokak sokak bir şoför eui aramak, i~ yüksek, kurağa dayanır, elyafı . er 
ıi karcılactmlmıctır. il şoförii uylwsundan uyandırmak ve oto· ii ••t . bı"r şekı'lde yetictİrıJtl' ( 

0 Yeni Mersin gazete:oinin haber 
verdiğine göre, Adana pamuk;uları, 

bu yıl fiatlann çok düşük olması ve 
müşteri bulamaması yüzündf'n pamuk 
ektikleri tarlaların mühim m:kdarına 
başka §eyler ekmişlerdir. 

:r :ır :ıı ı• b ·ı · l Jd ,, t 1 . l . • •• ve mu ecanıs :ıı e .: mo ı ın gara an rı.wr ıp şın :ı oor- :: • . . • de\'aıı' 
H mek zarureti vardır kl, bu araştırma :: nı temın ıçın çalışmalarına (1l 

ı) K:.itahya beled:yesince hazırlan· 

mış olan beş yıllrk imar programına da 
hil olan t~hir planının yaptınlması i
çin te;ıebbüslere başlanmıştrı. 

0 1zmir belediyesi Karşıyakada ro
ğukkuyuda tesisi ettiği asri mezarlığa 
su isale edt•;ektir. Mczarlığm ağaçlan 
dmlmasına devam edilmektedir. 

• Sivrihisarda 19 şubatta blr Halk 
evi açılacaktır. 

* Karadeniz Ereğlide belediye 
ve partinin teşebbüsiyle husu.si bir 
orta okul açılmıştır. 

SS şnnıını:w de.rccesirıc güre, blr saatterı ·ı·i mektedir. Vekalet bu çahşın<118 ,JSI 
i! ılr, dört saate kadar deı•am cdebllir. 1 yakın bir istikbalde pamuk istilı5 ' 
ii Arısı:uı ı111~fula11an bir vatandaşın İ! mızın 500.000 balyayı butmasıııı 
!1 kendisine otomobille doktor aetlrilmc· aı örr:ine almaktadır. , 
•• i · · b '· l f d • • .,ıe :: s ırın 11 ,;a, ar :oman :ar ın a ne e· ı V kat t k ha tal klaflı 
ji llm ulıraplar cekebilectğiııl, lwlt{ı İll· il e e ' pamu . ~l ı a psıı' 
ii sarı lıa11atının saniyelere bağlı kaldığı H mücadele etmekte.dır. Bı hass ·ıcııô 
:! va:iııetlerde ise aö: göre göre ölebile· ii kurtlariyle mD.:adele için Anıe~ ~ 
i! ceğlııl sıiultme/je lii.:um bile yol;tur. H makineler ve ilaçlar getirtilrniştıf· ,l 
ii l/albı~ki B~rsa belediyesi kürük v__e !! tekim bu sene bu makineler çotcıı)-0' 
:: basit bır emırle Bur&alıları bu milşlwl :! .. . .. z;de 
!! ı•a:lyellen kurlarablllr: Takıl yerlerin· !! bölgesınde kullanılmış ve yu JJ 

g de her (lece bir otomobil veya bir ara· i! faydası görülmüştür. . oelt" 
•• •

1 ş· d. k d ı -uca ' :: bayı nöbctri bıral;mal• J.:af idir. E.~aseıı :j ım ıyc a ar yapı an ... ,.r 
g bundan 3-4 ay eovel tatbik edilen bu fi Seyhan bölgelerin.de 70,772 helct:tıilll 
:: wmlün yenldrn ilıwm rok faydalı vt Si zide kurtlu kozalar toplanmış. tiı1 
•• "I ·ı~ı•C ( ii lwyrrlı olaC'aktır. !: ya vilayetinde 430, Seyhan Yl ıı, ,r 
fi Bursalı !! 7 ı 35, İzmir vilayetinde 1118 b'~r~ ..-------.... -=············· .. ·········...., . ·1~ 1 1 b··cetcl ----- ... - ........ _ - razı ı <ıÇ anmış ve zarar ı o 

tcmizlenmiıtir. 



41kap9rıu gölgede brrakan 
Ga.ngster yakalandı 

4tnerikalılar bu lıa,l}dudu elektrikli/ 
~ sandf:lllJalJa oturtmak üzere 
a~Oa Franki beş yıl içln
Fllıı Arnerika halkına beş 
~f!~?~ galon bozuk, pis, 
ua ırh iCki satmış; bu 

lJtda adamlar öldürmüş 
1~1tı 
...._,,:•ri zorla satın alanlar 
.. ,il rı fena11~ını ıleri sQre
ı,.,8D•ra vermek istemez• 
~-tt. & kendllerıne şöyle bır 

9önderiliyordu: 

··Cla •n 1 O do Bara kol 50 
bQ 1&ra bacak ttoırarım; -
'rC)~Cllnu hemen ede ... 

sa !Sen blllrsDn •u 
~rlltttnıurıka.n polisi "Boğa Frankle naınlle anılan 
~~ tet)(j~Ordano'yu kat'l delillere istinadeıı en nilıa-
şo1~ dletınfştlr. Onu istintak eden slYll polisler o· 

~ .... S Yortnrdı: 
lı~' lyı U~Jarını kencllndcn ltlrat edersen senin t~hı 
tij •tına 0 ur Frankfe. Şimdiye kadar senin kurnaz
~tr. eııı:nı gdöz Yuınmak mecburiyetinde idik. I<'akat bu 

\'ar !:!~. e senin mUcrlmlyetinl gl>steren kat'I delll-
. ""Yl 11 Na\' e, YokBa ... 

~1e bı;0rk Polis uıUdUrlUğünün hücrelerinden bl
bı,111l en11:~bta peykenin Uzerlnde oturan asık suratlı. 

•e•ıe b •orta boylu, ve iri yapılı adam knJııı ters 
l\t - lla 0ınurdandı: 

:ır t~ıı.ınaı .. tek bir suç hile f$ıwı:yemezşlnlz. Bcnl 

Ncvyork sokaklannda ,.k B"ık teaadilf edilen ""1oaUırılmı 
biri: Bal}ka bir çeteye nwnsup gQngat~r Zer tam-

lerı 0nc:uJt elinizde delil yok. 
)'orlo"cu gibi ufak ve kurnaz göz~ 

()il, n fakat ihtiyatlı görtinU· 
ltı, ili( '° 

~ı:a: rguya çeken detektifler 
ite b l!e11 b 

llt&.ş1ı1aı lllrsın Fraııkle. o halde 
uu4 1111~ .. •mı l!'~~ UQll -~ l:Ju başlanan işin ne oı
teııb~t lıertıcaıt N\·eyork polisi bilir. 
~le rıı1 kı lllde bu çok müessir bit 

~· buıtıuı kYarıın saat sonra Fran
>11tı taııtıe· esiJrufştJ . 
1' 1/ 1

• ~k ~in eöyledlklorı onun ha
a g~ıııı iı YI l>JJen detektiflerin bl· 

'la~u se 11EI ~·retten açık bırakmıştı. 
~ llılll.lar ed aşı, Nevyorku en fazla 
~ l!\·tu F' en Ye çalkalayan yegn

~tı i\"ror1cı tankıe ! 
~~ıı 1 1taıı011Ular içlerinden türeyen 
~ ar.ıg<lrıgst gonıerlnf ihya eden bu 

t<ı ııta 11011erıe o kadar meşguldu 
tG~!:~ı glbı Panay hAdlset, Japon 
t~':.1:.: dlhr dertleri unutmuş 

~-._ b.:· dıtard-n muum ılbl 
~~~ı,11 \-U•rı, mezecileri ve 
,,~ • l'r "nıüıa meeıul. Bun 
~~· tt1ae1~kle'1• alt tuzaklar 
1~ ~ita.·,. n edt7or. 
~ t~ ••tıı~'lllf ettiren eaaa cll
t~tf"" it lldan J,500.000 dolar
Q~'l •tı.ı!:'keıhtı. Fakat bu onu 
~·O:tıctı1ı: 1e ıeı11 detektJflerln ele 
ı~ ,:rı "•I ti Yeı&ne kat'I delil-

"' ı., •ıt ctırnıu çok daha büyük 

lbıtıthı,, bıı11.ca1t kadar §Umul-
• o~ . 

~t;,ııkı, •k 
~~'llbı ı19 1 •er Amerikan baydut
~llll, b'tı,11k eveı teki kaçakcıh
h:'lllı '"'• •nıardan biri. 1933 se 
~~'' ~~lctırı~ka hUk6metl içki ya
~~ ~,1 t kazac• Franltle kendlılne 
S 'tt "t11ı, ne Yolu buluyor: U
>\l~>o 1tt ıa: r Hemen etrafına iti-

) I' •e 0 f•lerlerden bir ırup 
~'llltr 11 lra Dllnını anlatı-
!\~ ı, lçı 
~, 11 ,., ftt., : içkiyi halka ucuı 
ı, 'ı,..!_tıı1 aaUe detu. ÇUnkn. evve
~~'j'trttr t~•lar Uz8rlnden vergi 
~ı,l't •t va·r konra maiyetinde öy 
~ "'~ >il bectııı 1 '•realye yapılan 
\."tıı Olıarıu erını lrUnUnde tahsil 
1~ ı:" lı:ıtı 11~111Yorlar. Uonn,·nıu 
~ ~ la lle k n clnıı. Hele bu· u

'' il b"-bı11a ldar az ıöylenae mt
~S'-ı" te11 ° kadar iyidir .• 
~~11ı"'~n1,: ıartında Fran1rle n 

t~ \ı, "'tfa]f a hayret v~recflk dere 
q'• 1' ' ••rtıı oluyorlar. "Rota,, 
\ )ı~\ ••tıt•t lısıuımıyen bir bay
~!~ 'lıı~ıı,.0" e~ıerın lcraJh~ınn ka
:-'t 1~, 1• v1 ' on heş sene zarfın-
>ı \~~it~'' fllt~""rnları Am8rikan 
~ ''tı 1 l"ltt '.Yon ~" lon hozu k, 
ı ~'" t~tlt fllentrnıştır. Bu rıtı~ tckt 

'>ıı•"ar,tı;YhanPl€'r Amerlkn
~ı,"" ldotft veba talgım 

~ulunuyor. 

Bir vakitler '&Utan Amerikayı btrbiriııe 
katan ve §imdi bir adada ceza3ını çek

mekte olan haydut Alkapon. • 

Nevyork cadelerlnde, lç.lerl bu plı 
içki ne dolu kocaman iamyonlar 
dolaşıyor. Şoförlerin yanında otu
ranlar, kırık burunlu, karnıbabar 
kulaklı, iri yarı lneanlar. Mllnaıebet 
sfz ıuallerl susturmak l<:hı kucakla 
rmda namlusu keatlmlş av çifteleri 
var. 

Frankle'nln, tmparatorıuıunu tda 
re eden otuz nazırı var. Bunlardan 
her biri bUyUk birer ser,·et sahihi: 
lUkı otomoblllerle ~eziyorlar, yan
larında mutena kürklere bOrllnmOş 
güzel kadınlar olduğu halde en pa
halı barlıtrda e~ll'lnfyorlar. 

Dllnyamn en plı l~klsl 
Frankle'nln içki yapan beş gizil 

fabrikası var. Burada maya, bam 
lıplrto, boya blrlblrfne karıştırıla
rak dünyanın en pis bir içkisi mey
dana ~eth1llyor ve bir snrn zavallıya 
ucuz viski namı altında satılıyor. 

Frankfe'nfn adamları bUtUn bar
ları ve meyhıtnelerl dolaşıyorlar ve 
meyhRne sahfplerfnl kendi vlsldlerf 
nl aatmah tcbu ediyorlar. A~zına 
tecrübe için ahhlı yudumu istikrah 
ile tUkUren ve hu tckfyl kapısından 
tçerl snkrnryara~ını söylemek bed
hahtltthnda bulunan bar ve meyha
ne tuthfple.rl ancak hastanede ayılı
yorlar. 

Bu fclrllerl zorJa satın alanlar 
f11kAt mahn fpnahl!'ını ileri RUrerek 
para vermek fstemfyenler Frankla' 
nln tıthsllAt işine bakan kırık hurun 
lu, knrmhahıtr kulAkh kahadayıla
rm!l:ın şHvle htr kart nhyorlar: 

"Jlrn on dolnrn kol, ~O •lnlAra ha
""k lnrRrım. t~kl borcnno hemen ö. 
de 7ok.cıa sen bJUrsln! .. ,, 

fından vurulan haydut 

\Jöylece Frankle'uln alac&ltlan 
ıııç takmtıda kalmıyor ve ltler Sllll• 
den &1lne llerUyor. Bazan, borcunu 
ödememekte ıırar ede~lercleo blrl 
öldürUIUyor. Bu diler bof(Jluların 
gOzilnu korkutmak itin milkemmel 
bir vesile tetlrll eill)'b~ 
Kııa bir ıamaııd& Jfrmt bej: 1~ 

\o\ 21 merkezi vf bu lçkllf.r.J d9'tıt'n 
kamyonlarla. dolu dokua &araJ teala 
edlllyor. Nevyorkun 1l7abllerle meı 
kfm Harlem denilen Jpsmmda sade 
200 tane gizil içki yeri açılıyor. ~ran 
klc'nln idaresi altında bulunan yer
lerde i~kl tedariki ~k kolay. MeseJA 
domuz pastırması, peynir, sucuk sa
tan btr mezecinin dUkkA.nma giriyor 
sunuz. Peykenin arkasındaki adam 
size uzun uzun bakıyor. ~abuk btr 
göz kırpması işi hallediyor. Ptıyke
ııin arkasındıı.kl gizil bfr kapıdan lçl 
musalarln. dolu esraren&lz bir salo
na giriyorsunuz. 

,Bu kaçak meyhanelorhı en bUytık 
ıararJ gençliğe olmuştur. Maalesef 
uirçok üniversite talebesi kızlı er.kek 
11 buralara dadanmışlar Ye bunlar
dan bir ~oğu içki diye satılan zehir
le zehirlenmişler, bu pfs yerlerde 
hem sıhhatlerini hem e.hH\.klarını 
kaybetmişlerdir. 

Sarhoşluktan kendilerini 
kaybetmiş mektep kızlan 

Pol1s baskınları ortaya bir sUrU 
facialar çıkartmaktadır. Gizli mey
hanelerin nıilda.\'lmlerl arasında sar 
hoşluktan kendini kaybetmiş, çılgı
na dönmüş cok güzel mektep kızla
rına tesadüf ediliyor. Gene buralar
da bir vakitler sıhhatli 'Ve gilzel ol
dukları yüzlerinden anlaşılan soluk 
benlzll, pejmürde kıyafetli kızlar 
ekmek parasını tedarik etmek ve a
lıştıkları pis, ham ispirtoyu satın a
labilmek tein esrar, sigaraları sa
tıyorlar. 

Buralara devam edenler yalnız 
sarhoşlukla yakayı sıyıramıyorlar: 
Bu gibi meyhanelerin kapıları önün 
de gece geç vakit Frankie'nln adam 
ları bekliyor. Bunlar fçerd,en pek 
sarhoş bir vaziyette çıkanlan bir 
yumrukla bayıltıp üstünde ne var ne 
yoksa soyuyorlar. Frankla hayatın 
dan pek memnun. O artık bugUn ha
pishane köşelerinde çUtumekte olan 
meşhur Al Capone'nth gölgede bı
rakmaJa başlamıttır. Onun maaşlı 
adamları arasında il~ komiser ve bir 
maliye müfettişi var. 
Beş senede Frankle'nin klrı on 

beş milyon doları buluyor. Sağa so
la verilen .. sus payı,. mUkemmel iş 
görilyor. lşte işler böyle tıkmnda 

giderken bir gfin Frnnklıfnln mükel 
lef yazıhanesine elleri ceplerinde, 
keskfn bakışır, iki, Uç ki,şl giriyor. 
'll"rankle vaziyetinden emin bir. adam 

Asri korsan! 
Korsanlı}( oynamak isteyen 

Genç bı·r Amerlkah, bir yat 
sahibini. ötdüırdQ 

Yolcular iki gün müthjş bir korku 
geçirdikten sonra ~endJsını va~alayıp 

denize attılar 
- Akıntıya kapılarak denizde sal

kalanan küçiJ< bir yelkenli sördiim. 
Hemen timdi "romokör . &önderiniz. 
yardıma ibtf1açluı var •• 

Amerika bahriyesine mensup bir 
deniz tayyaresi pilotunun, Kaliforniya 
sahillerinde yaptığı bir UÇUJ tecrübe
ı;indcn dönüşünde ıöylcdiği sözler bu
dur . 

Bu yelkenli, San - Fransisko zengin 
lcrinden Folding adlı birisine ait (.t\f
je) yatı idi. On gün evvel bir .düzüne 
genç kadınla bir o kadar dclikanliyı 

yatına almıf, uf ak bir seyahate çıkaiı§
tr. 

ilk günler pek eğlenceli ve'< ,evkli 
ge~ti. Fakat aonu? •• 

Limandan göpdcrilen romorlcörle11 
yatı buldular, çekip lijlhıle getirdilerJ 
Yat sahibi ölü idi. YolcµJardan birial. 
de, bağlanmıt, gliverteıd~n ~enize atıl 
mıştı. 

Tahkikata m~mur olan polisler, .birı 
sinema senaryosu olmaya değer facia
yı aydınlattılar. 

Asrt bir korsan 
Folding bir müddet evvel deniz QJC

raklısı ve milyoner olduğu söylenen 
Jak Mor~an adlı birisi ile taoış~ştı. 

Jak, hakikaten deniz ı:neraklısı mı 

idi? Evet, hem de korsanlık yapmak,. 
maceralara atılmak istiyecck <lereceae · 

Milyoner mi idi? Evet, fakat, cebin· 
de meteliği olmamak şartilc. • 

Folding .. teni üôsttin mmı-n\f\\l ~ 
.,rnck içiil bu 1eyanad->~ oH1""'8aa 
nndan bazılarım ~ davet etml§ti. ' 

(Afje) aahilden 11zaklapnca Jak, ha-. 
zırladığı planı tatbike karar verdi. Ro
volverinin namlusunu Foldingc çe'rir
dit. 

- Gemiyi bana teslim etL Yoksa 
beynini patlatırım 1 •. Bunda.ı sonra ge
minin kaptanı, amiri benim .. 

Dedi. Korkudan titriyen yolculann 

edaslle kocaman koltukları işaret 1 
ediyor ve: 

- Buyurun oturun bayları diyor. 
Onlar kısaca: 
- .Oturmağa gelmedik Frankie dl 

yorlar.Hazlneden çaldığm 2,600,000 
doların hesabını lstcmeğo geldik. 
YUrU bakalımr 

lt.,ranklin tabancasma davranmak 
istiyor. Fakat gelenlerin i~lnde eli 
ondan daha cabuk olanlar var. 

Frankla, Amerika azılılarının bu 
sonuncusu, şimdi hapishanede 'bağı-
rıp cıığırıyor, sorbestfslni kazan
mak için Amerikanın en bUy:ük a
vukatlarmı tutacağını 114ıı ediyor .. 
Amerika ise l<'rankle'yl elektrik san 
dalyesine oturtmağa. azmetmiş görü
nüyor. 

OUnya pollslerlni biribirJne .. 
katan Gangasler 

lngilterenln meşhur "Scotband 
Yard,.l son zamanlarda türeyen ve 
bütün dünya polisini meşgul eden 
cok tehllkell bir Amerikan haydu
dunu aramakla meşgul •• 

Amerikan poll~.. dünyanm elln 
ele geçmlyen en azılı gangsterlerin 
den hlri olan Charles Hof!manm 
izini kaybetmiştir. Hotfma.nın Kana 
da, Fransa, Çin, KUba, Almanya ve' 
tngllterede dostları vardır. Kendisi· 
nln sahte bir pasaportla bu memle
ketlerden btrlne kaçmış olmasmdan 
şüphe edilmiş vo bütUn bu memleket 
lerin pollslerl onu aramışlarsa da 
bulmnğa muvaffak olamamışlardır. 
Hoftmanın suç listesinde banka soy 

gözl~ri önünde ild adam ara11nda milt 
hiş bir boğuıma baıladı. Nihayet, Fol
ding, ağır surette yar&lahdı, yere ~· 
varlan& 

Korsanlar devrindeki gibi 
Jak: yatın &ahibini oldürdükteıı .oı\ 

ra bütün davetlileri kamaralanna aok
tu, kapılarını kilitledi. 

Sonra dümene ge~ti. Yatı be>§ bir. 
adaya götürmek istiyordu. 

İki gün böyle g~ti. Neticede kor
sanlıkla kaptanlık arasında çok farli 
olduğunu, gemiyi yalnız idare edemiye 
ceğini, istediği yere eötüremiyccepni 
anladı. Gemiyi idare edebileceğini 1an 
dığr yolculardan ikisini kapalı bulun~ 
duklan yerden· ~ıkary:Iı. Kendine yar. 
dım etmcler\ni emretti. 

Bunlar, sahte kortanm uf ak bir dal
gınlığından istifade ederek :U.zerins 
atıldılar, kıskıvrak bağladılar-

bnvertedeo denize 
Bu suretle bağlanan Jale, ccmiıitn 

güvertesinden fc:leniıe afildı. 
Artık gemidekiler kamaralannclaa 

çıkmıflardı. Oenlt bir nefee alıyorlar-
• cb. Fp.kat,, cemiyi, kim idare edccektl1., 
Kendileriiıl akıntıya bqalmPtan, d9' 
ııiain Oaerlocl. ~ lııaPa ~ 
re yokta. ı 

R«hclr ve akıntı gemiyi miltemadi .. 
yen nhAden unklaıtmyor, tehlike lıt 
tikçe biyilyordu. Yata ancak aç ~ 
llik yiycCCK .alı~ ile? ihthnale -
p bUnu idare • ..anek Upeclr.~~ 
lar, m~~ Wr nclyete cSütttUderi l>ir 
sırada, onuncu ,unu, deniz tayyareli 
tarafından aörüldUlcr •e kurtuldultr. 

Denbin dalıalanna &Saic!Wderi "" 
acalp kortan hak\inda .ayledildıri il• 
ler pmdın iharet kaldı: 

- Çırpınıp çırpmmacbima, yüıme

ğe çahpp çahfmacbflna bile l>alma
dık.. Bu, çok tehlibll bir adamdı 1 

Iık vardır. lote onu Jımdtye kadar 
polisin pençeslnd\ln ku~ran da ba 
,·asıfları ve oiıa inzimam eden ince 
zekAsı olmuştur. Onu haydutl&r ken 
dl aralarıncı- "utangaç Carlı,_ d17e 
tanırlar. Çarlının en sevmedlll ıeJı 
yabancılarla tanışmak ve kalabalık 
tır. 

Polise verllen tarifte şöyle denlll
yor: "Zamanımızın en· tehlikell hay .. 
dududur. Ona azamı ihUyaUa yak
laşılmalıdır.,, • 

lloffmamn.sa_çları kırantadır. Göz 
lerl ciddi bakışlı ve yeşile bakar ma 
vldlr. llaydut sıkmtı veya tel!şta ol
duğu va'k:iUcr gözlerini kısmak ltl· 
yadmdadır. 

.A:môrlkanm ricki yaıanğı sırııların-
d da meşhur lckl kaı;akçıları tıtangag 
Çarlıya ewk dolusu para vermişler 
ve ellerlndçld f~kilerJ onun muhafa-' 
'zasma tevdi etmi$1erd\. Amerlka 
gangstorlerl arasinda o, soğuk kan· 
hlığı, cesareti ve tabanca atıcıhğın
dakl surat ve nlŞancılığı Ue r;föhret 
almıştır. 

tşe içki kaçııkçılarına yardakçılı 
~ne başlayan "Utangaç Çarlı., sonra 
kendi bir çete teşkil ederek mUsta-

~ lı:iJlen 9altşmağa baş}ıımıştır. Hoft
mamn ı:etesf adeden kalabalık de
ğildi. Fakat çete mensuplarından 
her biri Çarlı tnrntmdan tecrilbe ~
dilerek seçilmiş· mesleğinin erbabı 
ktınselerdl. • . 

lşte bu~Un İngiltere ve dolayıslle 
dilnya polisinin bUyilk bir telA.$ ve 
ehemmiyetle ara~ığı hayaut bö7le 
bir mel'undur. 

gunundan tutun da cinayete kadar -------------
her tUrlU mel4net vardır. Amerika 
polisi, bu tehlikeli haydudun son lkl 
ay zarfında lnglltereye girmiş ol
duğunu tahmin edtyor. 

Hoffman ohız yedi yaşpıdadtr. 
7.ayıf, uzun boyludur. Ve çok temiz ~MMI 
giyinir. Onu görenler ne mal oldu
ğunu kat'fyyen tahmin edemezler. 
Hallerinde insanı aldatan bir kibar 

.. . .. 



Disiplin heyeti 
Dün de ınıntaka 

merkezinde topla ndı 
İstanbul mıntakası disiplin heyeti 

dün·de mıntaka markezinde toplanarak 
Topkapılı Haydarın nizami vaziyetini 
tetkik etmi ve ayni klübün reisi Fe· 
rid Ölçeri de dinlemiştir. Bundan baş· 
ka Fcncrbahçc • Enosis müsabakası 
hakemi Şazi Tezcan sorguya çekilmiş 
ve ayni maçta rakip oyuncuya bir tek· 
rne attığı için hakkında ceza istenmiş 
otan Fene.rbahçeli Esat, ra~atsızlığmı 
bildirerek davete icabet edememiş ol· 
duğundan bu futbolcunun dinlenmesi 
için içtima başka bir gr".ine hırakılnuş· 

trr. 

Sabık baş p eh l i van 

K ara, Ali 
Tekrar çalışmağa 

ba şl ad ı 
]ki sene kac!ar ene! Tak:sim stadyo

munda yapılan bir serbest gürcs rnüsa
bakacımda kolu kınlıruş olan sabık Tür
kiye ba:;pehlivam Kara Ali, o zaman
danberi köyüne çekilmiş ve güreşi bırak-
mıştı. ' 

Şimdi ôt',rrcndiğımizc göre, kolunun sa
katlığı tam:uniyle iyile5miş olan sevjmli 
pehlivanımız tekrar güreşmek üzere an
trenmanl~nna ba~lamr~tır. 

Gerek yağlı ve gerek e serbest güreşte 
büyük bir ,·arlık göstrrnjş olan Kara 
Alinin eski halini alabilmesi güreş spo
rumuz için büyuk bir kazanç olacaktır. 

n~lcrli P<'llliı•an 1\ara 1li 

Fedakar kaleci 
f{a !esin i n1Udafaa 
edeı·ken can verdi 
Geçen hafta Atmada yapılan hususi 

bir futbol maçında tak1mlardan birinin 
kalesine atılan bir korner atışında topu 
havada bloke etmek istiyen k(\leci, mu
vazene ini k·ıybederek ba-: aşağı yere yu

"-.ırl:mmış ve beyni patlıyarak ölmüştür. 
Stelyos KİI1''L,__o ismindeki bu fcda

k:ır kalecinın aile-,inc Atina belediyesi 

"c Yummi-.tan futbol fcdrac;yonu tara
f mrl:rı büyuk mikya ta yardım edilme-
:ır karar verılmic:tir. 

En m U!<em mel atlet 
Amer ika tla yapılan 

b:r m Usabak ad 1 

Hudg<"' hlrincl oldu 
Amerikanın en mül\emmcl atletini 

scc·mck iizcre 51 spor mecmuası müdü
rüniin iştirnkile yapılan toplantıda lc
nisci Donald nudgc en çok rey nlmış

tır. 

BJdgedcn sonra en rok rey alanlar. 
dört ragl;ıi sporC'usu i!e. tüy sıklet 
dünya boks sampiyonu Henri Arms
trong. goU şampisouu Ralph Guldnhl, 
diinya boks şampiyonu Joc Louis ol

muştur. 

ŞüDt 
y ©ı rr o ifil 

m@lçU©ırrona 
lb©ı~D©ın oy©rr 

Bursahların 
son cevabi 

Geçen hafta yanda kalan lik maçlar1nın son 
müsabakası için 

Güneş - Vefa takım~arı yarın tekrar 

Bursa Acar spor klübü ile ~ 
spor klüpleri arasında çıkaJ1 ~ 
malUmdur. Mütemadi ve 1.f(ı, 
tekziplerle haftalardanberi de' ..... ıııı 
mfinaka~ımn artık kafi o1d~ 
bu hususta sütunlarmuza bar ıcV 
~Y yazmryacağımızı geçenlerde 
miştik. Fakat dün Acar c:p0r klsf 
den aldığımız mektubu da bd df. 
kaş.1 etrafında son tekZib. ·<(f 
bir ker daha sütunlanm1za geÇl~i;'. 
Dıırsa Acarspor umum! ka/iplıl 
Sayın gazetenizin 24-12-937flJJ 

karşılaşacakla r 
Yarın Taksim stadında yapılacak o

lan Güne~ • Vefa müsabakası ile lik 
maçları nihayetlenmiş olacaktır. 
Yağmur yü»Jnden yanda kalan bu 

maçın puvan cetvelinde yapabileceği 
dcği§iklik, pek mühim o1amryaı.:ağt i
çin müsabakanın ehemmiyetini iki ta
kımın son kozlarını nasıl oynıyacakla
nnda aramak Jazımgelir. 

Güneş takımı, Beşiktaş karşısında 
uğradığı muvaffakıyetsizlikten sonra 
büyük bir ciddiyetle çalışarak arka ar
kaya Fenerbahçe ve Galatasaray gibi 
memleketin en büyük klüp1erini büy•:ik 
farklarla yenmeye muvaffak oldu. 
T.Urk spor tarihinde hemen hiçbir ta
kıma nasip olmıyan bu şerefli galebe
lcrle Güneş takımı şampiyonluk volun· 
da Fenerbahçe ve Beşiktaşla omuz o
muza gelmiş bulunuyordu. Bu iki ltuv 
vetli rakip geçen hafta hasımlarım 
mağlOp ettiklernden Güneşin onların 

yanında yer alması Vefa ile y~pacağı 
maçın neticesine bağlanım~ oluyor. 
Yeşil beyazlılar Beşiktaşa karşı canlı 

bir -oyun çıkarmıya muvaffak oldukla
rından Güneş maçının neticesini ken
di lehlerine çevireceklerini ümit etmek 
tedirlcr. Fakat biz, Vefanın i'1mal edil· 
miyecek bir kuvvet olduğunu kabul et
mekle beraber, maçı Güneşiıı kazana· 
•:ağını tahmin caiyon:ı. 

Galalas'1Tny - lstanbulspor 
Yine Taksim stadında Gnlatasaray

l<t'ı~anbulspoı: tııkımlrıu mevsirr)in ilk 
şilt maçını yapacaklardır.• 

İlci senedir yapı1am·yan şild kupası 
maçlarının tekrar canlanciırılm~sını 

memnuniyetle karşıladığımızı kayd~ t -

tikten so:ıra bu mevsim bir t.irlü idk- 1 

rcır bulam1yan İstanbıılspor takmrnın 
Galatasaray öniinde ağ.r bir :nağ\iıhi • 
yete düşmemek için çok çalı1mak mec· 
b.ırh·etinde olduğunu ilave fdeceğiz. 

Fcnerhahçc - S ii 1<:>ym a niJe 
Kadıköy stadında yc17ane birinci kii· 

mc mac;ı Fcnerbahçe ile S::ieymanire 
karşılaşmasıdır. 

Likte Süleymaniyeye dört golle ga· 
lip gelen sarı - 1Scivert1ilerin bu mü
·sahakayı da kolayca kazar.acaklannı 

kabul etmek i.:ab eder. 
Yalnız Fencrbahce takımında bazı 

değişiklikler olacağ; ve Ali Rızanın 
sağ müdafie. Firuzan isminde genç bir 
oyuncunun da merkez muhacim mev
kiini dolduracağı söylenmektedir. 
Eğer bu rivayetler tahakkuk ederse 

sarı - lacivert takımın bu yeni kadro· 
sunu gi;rmek Fenerbahçe taraftarlan 
için az enteresan olmasa gerektir. 

Fenerbahçe umumi kaptanı Zeki Rı
zaxa muavin 'Seçilen Fikrctin, Fener • 
bahçe kadrosunu ciddi bir şekilde ıs· 
lah edeceğini ve Fenerbahç:nin İngi.· 
liz ant renörün sistemleri yüzünden ta· 
mamen unutulan o eski seyyal oyun 

tarzını yeniden ihya eyliy(".:eğini ümit 
ediyoruz. Eğer duy~uklanrr.ız tahak • 
kuk ederse spor sahasının eşsiz yıl • 
clızlanndan olan Fikrete idarecilik sa
hasındaki bu ilk tccrübesind~ muvaffa· 
kıyetler d:teriz, 

O.KAVRAK 

l>Uzeltme 
Sair günkü nilshamızda Çıtçır spor 

klübil B takımının Bnrutgücü B takı
mını 1-0 yendiği ynzllm1ştı. 

Barut.gücü başkanlığından aldığımız 
bir mektubunda maç neticesinin 4-1, 
Güç lakımının da B ekibi olmayıp genç 
tak ım oldµğu,, bildirilmektedir. 

nüsha ının spor sayfasında ~ ~ 
spor ki übü ba~kanı Bay OrhaJ1ıtl 
cü yazısını okuduk. Cevap ve~I' 
kımızdır. Son olmak üzere cc\°3 
neşrini rica ederim. tfı 

Güreşin yapılacağı Ha1kevi g?5t , 
tonunun Muradiye klübü ernrı~, 

Tlaftanm etı enteresan maçpıı yapacak olan Vefalrlar ..• 

' miş olmasmdan dolayı rnaç01 t~ ~ 
diğini Bursaya gelmemelerine d3~ 
müzden yazılan mektup ve tehır 
klübün reisi B. Orhan tarafın~ 
masına rağmen emrivaki yapa f. 
maç kabul ettinnek için Bursa)11 

teri ve gürcşçllerin B. Orhannı ~....ı; 
keline nasıl kurban oldukları ~ 
spor klühii güreş kaptanı Ferid~ 
nal'm Akşam gazetesinin 28-12··ı1 
rihli nüshasında n~redilen çok ı:11 ti!· 
taYzihindc. açıkça itiraf edilıtı'~ 

Giinrş 011 biri sahaya rıl:nrkm 

Çeldcri ycııc bilme~~ içi n 

Bulgarlar nasll 
çahşıyorlar ? 
Beş. altı ay cv\'el Sofyada ynplr!<

lar1 bir mnçta Çekoslovak milli ft:t
bol fakrmr ile berabere kalma~a muv<ıf
fak olan Buigar ekibi bu müsabaknıu 
revanşını yakında Prağda yapacaktır. 

ÇcJderi bu defa ycnmcğe azmetmiş 
olan Bulgarlar bu çok mühim maç iÇln 
müthiş surette bazırlanmağa baştn
mışlardır. Bulgar federasyonu milli 
takımı kurmak üzere ilk iş olarak 25 
futbolcu se~miş ve bunları Çekoslo
vakyalı antrenör Tomun .idaresinde 
çalı§tırn:ıağa batılabnıştrr; bu oyuncu 
!ar şubat ayı ba~ında huı:;usi bir kam
pa da gideceklerdir. 

Mart içinde de Maca.ristanın Uype5t 
Çckoslovnkyanın Slavya \'e Şpartn, 
A~tı.ısturyanın Austria takımlan Sof. 
yaya getirilerek Bulgar milli tak1mr 
namzdlerilc miisa:bakalar yuptırılara k 
tır. 

HABER; Büylc ciddi çalışmayı biz 
acab~ hangi milli maı;ımızdan C'\'V(>l 

göreceğiz?. ------.-Orla Avı upıı takımla-
rının .'tene başı 1111 ne.~i 

N ocl \'e. sene başı tatilleri münwsc
betile Avruparın ,muhtelif memleket. 
!erinde turneye çıkmış olan A vustur
ya \·c Macaristan kliiplerinin .s~n .kar
şılaşmalarında nld1klnı ı nclice1er şun
lardır: 

3 Po:tsa it - O V icnna 
1 Lizbon - O Hungarya 
2 Kispcst • 3 Co.belitarik 
Cenubi 11acaristan muhteliti ve Ce

zayir muhteliti ile yapılan müsah::ı.ka
da golsüz olarak bernberlikle nelicc
lenmistir, 

' Par\s - P~ag 
Futbol ınUsabakası 
Paris ve Pnığ karışık futbol takm1-

larımn 1~ şubatta Prağda çarpışmaln.. 
rı için iki taraf federasyonları muta
bık kalmışlardır. 

Havacılıkta 
Veni bir rekor 

Fransız spor tayyarecisi Maurice 
Armaux tek satıhlı bir forman tayya
re ile Arly ta~·arc meydanından hava
lanarak, küçUk tayyareler için irtifa 
rekoru tesisine tc~bbfis etmiştir. 

Arnaux bir buçuk saat bile sürmi
rcn bir uçuş neticesinde 7900 metre ir
tifaa vnrmışhr. Bu suretle 6,5 litrelik 
motörlü tayyarelere mahsus yeni bir 
ı e!cor tesis.ine muvaffak olmuştur. 

Arnamc bu rekorunu 140 beygir kuv 
\·{)tinde Renauld • Bcngali motörü ile 
mücehhez bir farman tayyaresi ile te
sis etmiştir. 

gün klühümüzün Bac:kanr Rü~ f 
(Eski Bursa sayla"; Rüştü Egel 1 

bu1 gazetecileri tanırlar) kah,-e<Je9~ 
ğil. klübümüzün bahçesine bitişi~ el 
,; salonundan çağınlmıştır. Ba"i; 
güreş kafilesinin reisi olarak ~ 
tanıtmr~ \"e klübün ba~anı old ti 
lemi,Şti. Ba~kan olduğunu ~~ 
neşredilen yazılarının altına ko~~ a~ 
zasmdan anlarlık. Kadıköy klübiif1 J.1 

şında bulunduğu müddetçe bU cJ/ı 
maQt yapmağı amı. etmiyoruz. • fı 

ceğini ·vaadettiği rnisafirsevcrli~!\ ~ 
olduğunu biz iyi biliriz. Artık ~e ~ 
sa yazsın cevab vermiyeceğiıniıt · 
dikten sonra B. Orhanm tecrü~ 
terle hasanlması kabil olmıy~~ -OJ: 
ve maddi manevi me5'uliyeti bU~ 
klüp işlerini eline bırakarak geflç 

' culan yanlış yola sevketmektetl 
melerini tavsiye ederim.,, 

Şmeling hakemlik yaptı 

, • .. .. -- 4> &r' zfitt- • dl 
göz bebeği nıeşhıtr boksör Maks Şmc1int. gtçcnterde Berl•" ,,rJ 

ı~irler mmJaaıi11c yrıpzlatı bir boks maç ındrı hakemlik yapmıştır. Jl'5k1,J 
yumruk alma kra111mi bıı işin hakemli ği11i nasıl yaptrğını göstcrl111 



Biliyor musunuz? 

n·· \'.ı., U~iik Portekizli gemici 
-ıft~ j 

d~" 0 U:ı.ma bir Noel günU 
k:\da u!· bir Noel ğUnU Afri
~OCJ _::ıt:ıli ke.~ctmiş ve bir 

dilf !. ı.Unu ölmil~Ur. Ne tesn· 

~ .... k 
deıı b·~ il, bi- çizginin U7.er!n-
~ ; ~lia f;'Cç.'llemek ve ka
~tıe ağ'Jttan ayırmamak su
~rtıe ~ t50 tUrlU çizilebilir. 

nıı tecrUbesini yapm !. 

3000 ıe- • 
bir garaj 

Dünyanın eıı büyük ediple
rinden olan VHyam Şckspir 
bir 23 nişan gür.ü doğmuş ve 
52 sene sonra, yine bir 23 ni
san gih;j f.lmiistUr. 

R~ini gördüğünüz bu ıpu
azzam bina, Amerikanın Tek
sas eyaletinde inp edilmiştir. 
Bu bina, bir sigo~ ıtiİ'ketinın 
merkezidir ve hariçle teması 

olma.)1.p 'katiyen mUstakildir. 
Kentlisine ma?ısu~ bir elektrik 
santralı, bir çlftİiği bir bosta
nı bir petrol kuyusu hulasa 
ihtiyacını ·temin edecek leva
zımatı mevcuttur. 

t~ıll1 c~:enıerdc, Anlerikada yapılan bir boks maçında, hiç gö
b ti~ nı·l!J . bir netice elde edilmiştir. Boksörlerden biri raki
kat ~ Uthıa bir yumruk indirmiş ve onu yere sermi~tfr. Fa
~l~tıvaııı boksör yere dilşerl:en i_pllire o kaöar bilyUk bir 
,l'\ı~ ~prnıştır ki, iplerin bağlı Qlduğu sırık kırılarak. 
~ ~.:: \"Unnuş olnn boksörün kaf=:sıııa çg,rpmı~ ve onu da 

14-'t'ı. lçt l'rrılşt.ir. İki rakip de, on sMi~·edoo fazla ye:rde yattık
tı- 'ttı~ b. talip daha doğrusu pıağlup anlaHJlhr.;.mıs \'e hakem 

.ın bcrabcrl;Jde neti~ lc-ndiği~i iliın ctmişl;ıdir. 

Şen Fıkralar 

Serhoşun 
cevabı 

İçki aleyhtan teıkilatına men
sup birisi, sokaktan sendeliye-

rek yürUyen bir sarhoıa §Öyle 
diyor: 

- Zavallı adam hiç hesap et-
medin .1i ki .n senedenberiiçkiye 

harcadığın parayı bir kenara 
koysaydın, §!mdi belki de, l;in 

veya iki b:n lira arasında oir 
t>:ıraya sahip olurdun? 

- Hayır bayım, bunu hesap 
etmedim, fakat benim hesabım 
<la ~ayıf de~il ve §imdi ıunu 
hc3ap ettimki eğer on ilç sani· 
y~ ve Uç aafüc zarfında en aşa-

ğı yüz metre ötede bulunmaz
sanız, doktora ve eczahaneve 
vcrtceğiniz para bir lirayla iki 
Hn arasında tahavvül edebilir. . ~ ~ 

Uzun sene -
1'1!' mah!:cme 
.·eısliği yapar
ken bilahare 
nikiıh memu • 
ru olan bir 

zat bir ııikiih merasimi esna
sında, herkesi gUldilien bir 
hata yapmıştı. 

- Veli kızı Nuriye, dedi, 
Ahmet oğlu Nevzadı eş olarak 
almağa razı mnımız? 

- Evetr 
- Ya siz Ahmte oğlu Nev

zad, kendinizi müdafaa için 
söyliyecek bir sözünüz var 
mı? 

{t * ~ 
Antikacı-

,,~ işte Biie, çok 
d~li veeakl 

~ ~ir ta.banca; 
!omalılar za
manından kal-

mı~tır. 

1Jilştcri - Fakat Romalılar 
::ıımanmda tabanca yoktu ki! 

Antikncı _:ıyi ya! Sıtf bu
nun i ~ in büyült bir değeri var 
d rr. 

* * * Yirmi be~ senedcnberi oto-
mobil l:ullamrnn ve topu topu 

dijrt kaza yaptmı. 

- Den de ancak Uç kaza 
yapttm .. 

- Aferin! Ne zamandanbe
ri otomobil kullanıyorsunuz? 

- Dündenberi. 

yuı, 

{t * * Trenin kom-
.. ,.. partmıanın -

da bir yolcu 
cebinden si -
garasını çıka -
rarak yakı • 

Karşısında oturan yolcu da: 
- Affedersiniz bayım, di

yor. bana bir kibrit verebilir 
misiniz? 

- Maalmemnuniye! 
'Kibriti istiyen adam, ceple

rini karıştırır gibi yapıyor ve 
nihayet ha}Tet etmiş gibi ba
ğmyor; ,.A ! Sigara paketimi 
unutmuşum!,. 

Birinci ~·olcu hiç bozmuyor 
\'e şöyle diyor: 

- Şu halde artık kibritime 
ihtiyacınız yok. !ade edcbilir
şiniz. 

- Köpeği -
ni okşamamı 

nı istiyorsun? 
rsırmıyor mu 
ari? 
- Bunu en-

lanıak i~in okı;.amanı rica et
tim ya!. Onu daha bu sabah 
sa.tın aldım. 

Hı kava: 

BUZLU 
- Dimilri, dostum ... Çamlı te

peden f(eçmiyelim diyorum sn na t 
- Ama :)'aplın ha h·nn ... lyi~i 

mi sus, cünkü eski dostum olan 
senin, korkak bir kadın h:ıline 

geldiğine inanacağım geliyor •.• 
J:ğer böyle c;acma hunıfclere, h:ı

tıl itikatlara iman etliyors:ın, doğ 
rusu ~·azıklar olsun sana .. 

İki erkek, birisinin dudaklarııı 
i:la tebessüm, diğerinin gözlerin-

de hafif bir korku ifodesl buJun
dultu h:ıldc hakıştıl:ır. h·nn. kilrk 

!erle yüklü kıza~n doğru döndü 
,.e omuzlarını sill~crek: 

- Pekalıi .. tıidelim, ılcdi. Fakat 
eğer "Duzlu cehennem., ... 

- "füızlu Cehennem., mi? •• Yal 
nız çocukları korkutahllecek bir 
masal .. Esasen pekôlô bilirsin ki 

Ç:ımlı lepe lrkustke f{İden en. kı· 
ı>n yoldur .. Ye gene pekalıi biliyor 

sun ki, y:ırm f rkustkd:ıki pazara 
yetişmek icin hiç Ynkit k:ıyhetme 
memlz lıizımdır ... 

- Üylc ol un hakolım.. gide· 
llm .. 

han, sert soAukta şakla:ran bir 
kırb:ıç rl:ırbesilc, kızağn koşulan 

köprkleri harekete getirdi. 
Arlrndnşı da onu taklit elli ve 

iki kız:ık, yumuşnk korın üzerin
de süratle knymaıla başl:ıdı. 

lvan, namOtenaht stepin buz 
ııfulrlarına b:ıkarak, biran için, 

huzJu cehennemi unutmuş gibiy
di •• Fakat ~·avaş yavaş, içinde tek 
rar korku belirmde başladı-

Filhaklkn fıu, bir hurafeden i
baretti, fakat bir hur:ıfenln men· 
şel ne de olsa bir hakikat saklıya 
bilirdi. \'e hakik:ıtcn de Çnnllı te
pe, oradan geçenlerin başına da· 
1ma bir felaket getlrJrdl. 

En kfiçük yaşındanbcri, fnın, 
bu meşum Çamlı tepe h ::ıkkıntln 

birçok hikayeler Cluymu~tu. Hu İ· 
sfnr, f'rlnbtt yolu üzerinde bulu· 
nan d6rt çamh bir noktaya ,·eril· 
mffti. Stepteki bu münzen ııRac· 
ların bir cok cinlerin 11jıııalh 
oldulu ve bunların kürk a\'cıla· 

rına düşman oldukları söylenirdi. 
Du cam ağaclannın, koca stepin 
ortasında ne işleri vardı? Steple 

hiç n~:ıç mevcut de!ıildi. \'e hu· 
nun için de, bu dört çnm ağacı 
Lüyflk bir- şöhret kazıınmıştı .. O 
civarda bir kızak mı devrildi? 
derhal bunun sebebi, bu nğnçlnr
da ikamet eden cinlerde nranır-

ılı. Bu nAndarla cinlerin hc·ycti
ıımıımiyesine de "huı:lu cehen
nem., adı 'ferilmlşti. Burıılarda 

yolcular kurtl::ınn hücumuna ma
ruz kalıp p::ırçalans:ılar ,-eyn ~er· 
seri il:ıir kurşunun kurban. olsa· 
lar, buna hile bm:hı cehennemin 
eser! naz:ırile b:ıkılırdı .• 

işte sırf bunun içindir ki, f. 
v:ın, ne de olsa, biraz korkuyor
du .. MükemmPI bir tilki a\"cısı ol· 

ınak, buzlıı cehenneme <lo~ru ııit
mekten mütevellit korkuyu izale
ye hl~ de kıHi değildi. 

- Haydi! Ko,! .. 
Dimitri köpekleri coşturuyor. 

kan da, kürkleri iyi fly:ıla ırıat
mak için, f rkulitk'a biran en•el 

varmak liizım.ıteldijtini rfüşünerek 
onu lnkllt ediyordu. 

nirdenblre, uzaktan, ufkun he· 
3·aı çiz.ıtisi üzerinde dört slynh 

nokta belirdi .. Bunlar, buzlu ce • 
hennt'min dört çamıydı. 

lvan ürperdiltini hissetti ve, 
bir seYki tabiiyle, k11.ak ü:rerin· 

deki mıı"azenesini temin elti .. 
Sonra Dimilriye doltru hnkomk, 
onun cidıli çehresini RÖrclü .. Her 

lı:ılılc, o ıla b:ızı enctişel<'r hisse
<li1·orıh1 .. Fnk:ıt nrtık R<'riyc ıliin

nıck iınk:insıztlıı . Arlık lı:ışk:ı yol 
yoklu Ye slcpıle knybolmamıık f. 
çin, c:ırn:ır:ır. cnmlnr:ı do~nı f. 
lerll'mek liızımrlı .. 

J\öıırl\ler. mülemnılinn ko~u
yorl:ırclı .. r'.iinliü. ııııyet tnhil oln
rnk. kıırlıılırı:ıl:ırın:ı imkAn ~·ok
hı .. F':ıl;nı iki nrlrnıl:ı,, fı-l<'rİn<', 
kenılll,.rin1 •a1':ın hir knrkıınıın 
rtir..tı~;"; \"C hu knrkıınun, mPc:a. 
re lcıc-.J.ı.ı,,.R (n7Jnf-."1•l'hnı flic:<"e· 
,ı;,.n,.hrılı .. n:,.:ız cnnrn. rnm n-

İi" "' ' ''"'"'"· lt><ll'rf' rH~J ... rlrıi nnrlı · 
r,,,, fıu·,,..1,_rf ;, . ;r~ .-.:ı-n.,,1n ,." 1-1\r 

J.:"""" l'l!'ln,1..,r ı..:; •• r. ,,r.ı,."" htı, •11'10 •• 

f ,·:ın, bir ıll'fa d:ıhn <lönt'rek, 

CEHENNEM - - Seni dinleyip bumdan lfCC· 
• mcmeliydlk .. 

arkadaşına baktı: Onun soluk 
kanlıhQını muhafaza etmek için 
bily{lk bir g:ıyret sarretıllinl sör-
dü ,.e onun da nyni korkuyu hls
setllğini anladı. 

- Buzlu cehennem .• Buz.lu ce· 
hennem .. diye kekeledi .. 

- Sus .. 
Duyduğu bu sesin arkactaşı ta· 

rafından mı tnl.5ffuz edildiğini 

yok sa esrarengiz bir ~·erden mi 
çıktığını anlaynmadı. Ona ôyle 

geldi ki, kulakları, uzaklan enin· 
ler şeklinde yükselen karmakarı· 
şık blnblr mınltıyla doluyordu .. 

Yavaş ya,·a, bir ha, dönmesi 
hl!l~etıi Ye gayri lhtlyarl boylu 

boyuna s~uk k:ırlar ilzerine U• 

z:ınmalc ihtiyacını duydu. İ!ltinat 
noktası otan ipi bıraktı Te muva 
zenesinl kaybetti .• 

Yerden kalkan bir kar buJulu f. 
çinde, direksiyondan mahnım o
Jan kız:ığının !ladece köpeklere 
ilaat ederek, birdenbire yolu kes
tiitinl n Dimltrinln idare etlllf 
kızağın da kendi kızatına çarp
tığını gördü.. Köpekler çırpındı 
,.e Dimitri de yere l"Uvarlandı. 

nütün bunlar biran içinde vu
kubulmuftu. İ\"an ayağa kalktıitı 
:cnm:ın, sukutundan sersem bir 
hole gelmiş olan Dimitrl de aftır 

aifır doğruluyordu •• Koşunun ver
diği kızgınlıkla coşan ve çırpınan 
köpekler, nihayet kendilerini kı

zr.ğa ba~laynn koşumları kopa
rarak kaçtılar.. Artık mildnhnle 
etmenin imkAnı yoktu .. 

• • • Dört siyah çam nA:ıcı, şu· 
racılda, yanlarındaydı" İki arka· 
daş stepin nıunütenahıtiği içinde 
ynp:ıyolnızdılar .. 

Ümitsizlik ve soğuğun tevlit et 
tiği uyuşukluk içinde, uzun müd-

det sessiz kaldılar. Batıl bir itika 

dın bir insan zihninde neler ~ı'a
pabileceılini nihnyet anlıyorlardı. 
Farkınclıı olmadıkları halde, bu 
lmrnre, im batıl itikat onları snr
mış \' C içlerinden birisinin suku
tunu tevlit etmişti .. 

- Artık esef emekte çol: geç 
kaldık .• Ancak iki gün içinde yıır 
dım ümidi besJiyebiliriz .. Sonra:! 
Gelecek pazar ancak bundan üç 
hafla sonra kurulacak. 

hun, ıncşuın bir jestle sü1.11nü 
kesti .. Dunun üzerine karın için
de, rııuhlernel yardım gelinceye 

knd:ır, kendilerini koruyabilecek 
bir yer oymağn başladılar .. 

• • • Beyaz stepin üzerine nı:ı

,.i bir knnınlık çöktü.. Sem:ıdo, 

birer birer yıldızlar yandı .. Ve i
ki bedboht, belki de uyan mı~ a
caklarını dilşllnerek yothl:ır. 

:\ncak bir gfin sonra ufukt;ı 
bir kızak ı&rftldü.. İki ncı, gö
rftlmeJerJnl temin için herşc)i 

hazırlamışlar Te cam dallarilc ko 
caman bir ateş yakmışlardı •. Se-
maya yükselen duman ve :ıle~~ 

bedbaht yoJcuların imdat bekk· 

diklerini haber Yerdi •• Kızak isti· 
kornetini deli,tirdl Te iki avr-ı 

çılgın bir sevinç içinde, onun 
kendrterine yaklaşhftını sörclillcr. 

Kurlulmuşlardı •• Hurafe çam n· 

l{açl:ırile beraber yanıp sitn.isl i .• 
nuzhı cehennem artık me\"Cl' l •le· 
ğildi 1 

BULMACA 

Yukanki müsellesi yaınız ug 

makas darbesile öyle parçala· 
ra ayırınız ki, bu parçaları 
birleştirdiğiniz 7.am&n, tanı 

mUkemel bir murabba meyde.
na gelebilsin. 

Bu bilmecemezi halledenler· 
den birinciye bir kol saati, 
ikinciye bir bel kemeri, Uçün-

cUye bir listik top ve ayrıca. 
200 okuyucumuza muhtelif he-

diyeler verilecektir. 

HABER 
ÇOCUK SAYFAS 

Bilmece kuponu 
8 tKlNCiKANUN 

Eğer gür.el bir tablo yapmak istiyorsanız bu resmi §8 

renklerle boyaJID: 

Numaraaız yerler: ıiyah 

1: Beyaz 

2:San 
3: Al 

4: Kırmm 

5: Açık b'l'i 

6: Koyu mavi 

7: Açık yeşil 
8: Koyu yeşil 

9: Koyu kahve rengi 

O: Portakal rengi 

A: Mavi. 
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Zayı lar nasıl şişmanlayabilir; 
zayıflar ? • işmanlar nasıl 

V APILJŞLARI itibarile pek za
yıf olan kadınlar -şişmanlama

nın yegane çaresini çok yemekte bu
lurlar. Eğer çok ,zayıfsanız ve §işman
lamak 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 
vUcudunuz, karnınızın tftii '1Mlsa dol
durulınuş olmasına rağmen aç ka.mış 
olur. 

insanı besliyen, mideyi rastgele dol
durmak değil, müntahap, bir perhiz 
takip etmektir. 

İyi tertip edilmiş, muvazeneli bir ye
mek programile şişmanlar vücuttan 
düşmeden, ihtiyaçları olan gıdayı ala
rak zayıflayabilccekleri gibi sıskalar 

da yine aynı usul ile kolayca şişman
layabilirlı::r. 

yemek yemenin, görülmesi icap 
eden sevimsiz bir iş olarak telakki edil 
memesi bilakis beklenilen bir zevk ha
line sokulmuı olması Uizımdır. Mese
ıa birçoklarımız yemeklerirr.izi çiğne
meden yutarız. Halbuki yeı.."lek, eğer 

vücuda yaraması isteniyor&<', iyi çiğ
nenmeli ve yavaş yavaş yen.melidir. 

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

ri aklınızdan silmeğe çalışınız. Düşün-
nek ilzüntünüzil hafifletmiyecek, sizi büı 
bütün melankolik yapacaktır. 

Eğer iştahanız yoksa uzun zaman-
Janberi size yaramıyan yemekler yediği 

nizden emin olabilirsiniz. Hemen ye
mek tarzını değiştiriniz. Çok et yiyor
sanız bir müddet için meyve ve sebze 
ile iktifa cı:iiniz. tştahanızın hemen 
farkettiğini göreceksiniz. 

Arada sırada et yerine siltlil şeyler 
yiyiniz. SütUn vücuda olan faydalarını 
bilmem tekrarlamağa IUzum var mı? 
Kilonuz muhakkak makul bir şekilde 
ar cak ve sUt cildinizi güzelleştirecek 
tir. 

Iştahayı düzeltmek için açık havada 
ve vücudu hırpalamayacak tekilde ha
fif sporlar da yapılmalıdır. Mutedilane 
olmak ıartile fazla zayıf olanlar spor
dan zarar değil fayda görürler • 

Açık havada fazla yorulmadan yol 
yürümek ve jimnastik yapmak i§tahayı 
arttıracağı gibi vUcudun fazla kemikli 
yerlerini doldurarak, vücuda kadına 
yaraşan gUzel inhinalar verecektir. 

Çok zayıf olanların en fazla istifatle 
edecekleri hareketleri buradaki resim
ler g8stermcktedir. Bu hareketlerin 
yalnız zayıflar için düşUnillmüş oldu
ğunu zannetmeyiniz. Şi§man bayanlar 

f 

da onlardan zayıflar kadar istifade ede 
bilir. 

Umumiyetle bayanlar ve bilhassa şiş 
manhğa müstait olanlar için en mükem 
mel bir usul de hafta da bir gün perhiz 
yapmaktır. Hafttanın muayyen bir gü
nUnU perhiz günü olarak ayırınız. O 
gün hiç yemek yemeyiniz. Yemek yeri 
ne ya bol süt yahut da portakal, turunç 
elma gibi meyvelerden birinin suyunu, 
yahut da domatez suyu içiniz. Hatta 
bir gün sade su içmekle de iktifa edi 
lcbilir. 

Perhizin 'Vilctliia tesiıi iKi turlU olur. 
Zayıflar perhiz sayesinde §işmanlar, 

şişmanlar \fa o sayede zayıflarlar. Per 
bizle şişmanlamak ilk bakışta adama 
olmayacak gibi gelirse de bu bir haki 
kattır. Filvaki insanı şişmanlatan per
hizin kendisi değildir. Fakat perhiz n 
yesinde vücutta öyle değişiklikler olur 
ki perhizin akabinde kilo kazanılmağa 
başlanır . 

Fazla zayıf olanların uykularına da 
dikkat etmeleri lazımdır. Sadece gtda 
ile şişmanlamağa ve güzelleşmeğe çalı§ 
mak beyhudedir. Bu gibi kimselere en 
az sekiz, dokuz saat muntazam uyku 
lazımdır. İyi uyuyup istirahat etmek, 
zihnini lüzumsuz §eylerle işgal etme
mek, makul ve hazmi kolay şeyleri 

itidal ile yemekle uzun seneleıdenberl 
şişmanlamağa uğraş:p da kilo alama
yanlar pek kısa bir zamatıda vlicutla
nnı istel:3ikleri şekle sokmuş olurlar 

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

1 ve 2 - Vücudunuzu sağ ayağını
zın parmakları üzerinde yaylandınnrz. 
ve sol bacağınızı resimdeki gibi ileri 
geri hareket ettiriniz. Avnı hareketi 
sol bacağınızın üzerinde durarak yapı
nız. Bu baldırları, bacakları ve ayak 
bileklerini doldurup gilzelleştinnek için 
basit olduğu kadar mükemmel bir ha
rekettir. 

3 ve 4 - Bu iki resimde gördüğünliı 
hareket kollan, göğüs doldurmalı: ve 
güzelleştirmek için eşi olmayan bir ha 
rekettir. Avuçlannrz omuzlarınızın al
tında ve parmaklarınız ileri doğru ola
rak yilzil koyun yere yatınız. Vücudu 
nuzu Uç numaralı resimde olduğu gibi 
kollarınızla yavaş yavaş yerden kesi
niz. Sonra kollarınızı dört numaralı 
resimde olduğu gibi geriye doğru çek
meğe b.ı lnyınız ve aynı hareketin de
vamı olarak doğrulunuz. 

5 ve 6 - Bacaklan güzelleştirmek 

için işte bir mükemmel hareket daha. 
Sol bacağınızı resimde olduğu gibi par 
maklarınız yere bakacak şekilde bükU
nüz. Sonra b-ıcağtnızı 6 numaralı resim 
de olduğu gibi geriye atıp açınız. Aynı 
hareketi diğer bacakla tekrarlayınız. 

1 ve 8 - Kalçalara güzel bir ktvnm 

8 tKlNClKANUN'- "t93S 

Mlşel Moır91aınl Dııayatona anıatoyor 

Sinema ylldızı olmak isliyen bir 
genç kızın hikayesi 

''Slildyolarda bir tanıdığım, elimde bir tavsiye mehl11h:!'11 yolltu; 
yoıulmamak, sebat göstermek, heı gere baş vuımah ıazı11ıdı!,, 
Meıhur yıldalardan Miıel Morsan 

yazdıfı bir yazıda bayatını anlatıyor. 
Yazıya ' 4Sinema yıldızı olmak iatiyen 

bir kı~n hikiyeıi,. admı koymuı •• ''Bu
nu bir Noel hikiyeıi ıanmayınız!,, di· 
yor ve yazı11na fÖyle devam ediyor: 

"Biliyorum, birçok kusurlarım var. 
Fakat dilşününUz bir kere, ben bir e
debiyatçı değilim. Hikaye, roman na
sıl hazırlanır, nasıl yazılır, bilmC'm. 
B'itmemekte de mazurum. l.!kin Sine 
Mond mecmuası benden, Noel müna
sebetiyle çıkara.:ağı fe\rkalAde nUııha 

ic;in bir yazı istedi. 

Kabul ettim ve hatıralarımı yazma
yı dUşündür •.. 

Hemen maunun başına geçtim. 
Kalemi elime aldım, kocaman Wr kağıt 
üzerine şunu yazdım: "Hatıralarım .. ,, 
Ve kahkahaYJ salıverdim. Çünkü, ha
tıralarımı yaı:abilmek için henüz pek 
gencim. Bunu doğru bulmadım, 
çizdim. Yerine ıunu ya2'dım: •'Sinema 
yıldızı olmak lstiyen bir kmn hiK;!.ye
si.. Bu daha muvafık değil mi? • 

• • • 
Ailesi Nöyyide oturan bu genç kı· 

zın iımi Miteldir. 

Siz~ porteresini hakkiyle çiıemiye

~eğim. ÇUnkU pek iyi hatırlamıyorum. 
Yalnız, tanıdıklarımın söylediklerini 

tekrarhyacağım: Zeki, akıllr, sevimli ve · 

biraz da ıeytan bir kız ... Bazan da ta
hammUl editemiyecek derecede yara
maz. Geçelim bunu. 

HenUc Uç t•tındayken ininitfttnkik 
avucutıa bakan bir lalcı: ileride bir si
nema yıldttı olacağını söylemit·· GU-

lUyorsunuz, falcılara inanılır mı, di
yorsunuz? Buna babası da gUlmUştil .. 
Ailede hiç artist bulunmadığını s<Syle -
mişti. Fakat, falcının sözlerini unut
madılar. 

Kıı:, heı yagına bastı. Sinema ga
zetelerinden ytldızlann resimlerini 
kesip aaklıyor, bir gün kendisinin de 
bunlar gibi olacafını söylüyordu. 

BUtlln çocukluğum bir ıinema artiıti 
olmak arzusiyle ıeçti. Elime geçen pa· 
raları ıinemaya ,sinema mecmualarına 

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

rum bırakıyorlardı. Fakat ben, mUtccı
sir olmuyordum. lleride, ılnema yıldı%ı 

olduğum zaman bol bol tatlı yeyebi
leceğimi düıünüyordum. 

Bu suretle on beş yaıına girdim. 
Ailem Diyepe nakletmi~ti. V c ben çok 

memnun olmuıtum. Çünkil bura.da iki 
güzel §CY bulmuştum: Deniz ve gilzcl 
bir kır ..• 

Küçük çocuklarla kırlarda geziyor, 

koşuyer, eğleniyor ve bundan çok zevk 
alıyordum. Deniz kenarında, yüksek bir 

kayanın üaerine oturarak tahayyülata 
dalmaktan ~ok hoşlanıyordum • 

Falcının sözleri bir an, bir dakika 

zihnimden çıkmıyordu. Acaba söyledi

ği doğru mu idi? Bir sinema yıldızı o

labilecek miydim? tıte bütün dUtünccm 
buydu. istidadım var mıydı? Her hal-

de bunu anlayabilmek için stüdyolardan 
birine gitmek lizımdı • 

Tatil nihayetinde mektebe dönme -
dim. Parise gitmlye karar verdim. On 

vermek için bundan iyi hareket ola
maz. 

Resimdeki gibi bir iıkemlenin üstü
ne yatınız. Ellerinizle iskemlenin ayak
larını tutunuz. Bacaklarınızı bir arada 
yere indirip kaldmmz, bundan sonra 
8 numaralı resimde olduğu gibi bir ba
cağınızı yere indirip dilerini havaya 
kaldını:ıu: ve bu hareketleri tekrarlayı
nı•, 

Mitel Morr'an 

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

Bir eylul sabahı o ve ben, küçtik 

çantalarımızla Paris istasyonuna indik. 
Ve doğru büyük babamızın evine git
tik. 

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

babamın israrına dayanamadı. lki gün 
6onra Diyepe döndil. Ben, Pariste kal
dım. 

Ve san'at hayatına atıldım. . ,,,. " 
San'at hayatımın ilk günleri, pek li

mit ettiğim gibi olmadı • 

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

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

Umitsizlik göstermedim. Günlerce, 
haftalarca, hatta aylarca acenteleri do

laştım .• Nihayet, bunlardan birinin va
sıtasiyle bir iş buldum: Matmazel Mo

zar filminde adi bir rol, figüranlık. 
Bu filmden çok şey öğrendiğimi iddia 

edemem •. Yalnız otuz saniye kadar sah 
nede bulunuyordum. tıte o kadar. Fa
kat, bana büyük bir faydası olduğunu 
inkar edemem .. Zira, bu film çekilirken 
facia muharriri ivan Noe ile tanıştım. 

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

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

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

komddi 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.. 

Bı:.iyük bir hevesle çalışı}'(>rdum. 
Sinemayı da asla hatınmdan çıkarmı

yordum. Nihayet talihim açıldı. 

Bir gün bana bir rol - enemmlyetsiS 
bir rol - verdiler. Leonid Moguyiııi 
Lusyen Baru ile çevirdiği (Hasba) fil• 
minl:ie bir rol. 

Bunda pek o kadar muvaffak olanı•· 
dım. Bu filmde matmazel Jan Vitam•rurs 

da rolü vardı. Beni çok beğeruniıti. f 
Bir sene sonra Matmazel Vita, (S• 

adam) adlı bir filmde baş rolü alnıır 
tı. Genç bir kız lazım gelince tavsiY' 
etti. 

Çağırdılar, gittim. Tecrübe ettiler• 
Ve bir sabah mösyö Mark Alegre, bll' 
yük babamı ziyaretle (Saf adam} f~
mindc mühim bir rol veı:ldiğini söyle6J. 
bir de mukavele imzaladı .• 

Falcının dediği hakikat oluyordu 1 • 
Sevincimi size tarif edemem.. JJcıt' 

gözyaşları döküyor, hem gülüyorduıt>"' 
Anam ağlıyor, büyük anam ağlıyord"' 
İhtlmalki sinema yıldızı olduğumu ~ 
istemiyen babam da, muvaffakıyet• 
haber alınca ağlamıştır. 

Sonunu biliyorsunuz. tlç kelirneli1' 

bir ıey: Sinema yıldızı oldum. __.,/ 
1 

Marlen Ditrlh 
Almanyayagıdıyot 

Berlinden verilen bir habere gl11'; 
Marlcn Ditrih, nasyonal - eosya~1 
idaresinin teessüsünden beri ilk d 
olarak ikinci kanun ~onlarına d' 
Berline gidecek, ve uzun mUddet .. ~ 
rada kalacaktır. Yalnız Parie değ' 
Londrada ve Berlinde bazı filmler 
çevirecektir. ~ 

Bu sırada nasyola sosyalist! 1' 
fakirlere kış yardımı) için verıı1~ 
tasavvurunda bulundukları bir kofl 
re iştirak edecektir. 1~ Gene söylendiğine göre, :M~ 
Ditrih, Amerika tabiiyetine geçv'bif 
istememiş, Holivut artistlerindtJl 
çokları: gibi f a.şistliğe karşı d& ~ 
yUl göstermemiştir. Kendisi tanı~ 
vatan sever olmakta, ve Alınan b 
meti tarafından merasimle k8J'OI~ 
caiı limit edilmektedir. 
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f ıtıan : Bonon~ de BALZAC Çeviren: Nurullah ATAÇ 

Yen~:~e'.k~enda kasabasının saati daha ti? Gençliğin verdiği hiddetle atıldı: 
labir 

1 ıyi çalmıştı. Genç bir Fransız korulukta açdmıı bir gedilcten geç<.•.:ek, 
tirıi 1

' ~enda bey - konasınrn bahçele- kayalardan silratle apğıya inecek ve 
fun Çevıren uzun taraçanın korkulu - bu suretle, kasabann bey - dconağı ti-
re.~ da~a~rnış, derin derin dütünccle- rafındaki kapııı önilndeki menzile bir 

var. "Süzanna,, iki şarhm 
Kabul etmen senin 

menfaahna olacakflr,, 
Ger . endısıni kaybl'dercesine dalmıştı. an evvel varacaktı; doğru yoldan git-
bo ~1 

askerlik hayatının tasasızlığı ıe da..'1a uzun &ürcrdi: fakat birdenbire 
"a~i e derin C:.Jşü11.:eler götürmez ama hafif bir ıürJ!tü ifitip dı:rdu. Sanki 
t~rl'~· :er, gece. her tilrJü hayale, her ağaçlıklı yollardaki kum, ki.içtik bir ka-

t"' t ·:ıavvuıa pek müsaiddi. dm ayağı a1tın.da hıtırdamıştı. Başını 
f.i ,

6

P:ınya'nın gilzel göğü, başı üs - çevirdi, bir ıey yoktu ama ~özleri de-
nc:e b:r m · k bb 'b· ··k l' · d du 'V • avı u e gı ı 11u sc ıyor- nız e hiç beklenilmedik bir panltı ile 

lı · l:iıızı,nn titrek panldısı, ayın tat karşılaştı. Orada gördüğü 
0 

kadar 
ışı!;r a ki 

ti) · ~ a an altında nazlı na7lı se- yeis verici bir teydi ki hayre • 
en latif b' d. d"'-·'l" d ç· ·--' Çek ır va ıye Ol\"J uvor u. t- tıuucn donakaldı, gözlerint inan • 

tab acrnış bir portakal ağacına dayanan mak istemedi. Ayın bey..zlapn ı-

Kıiıtooa1 Galvu, ellerini uğuıtura
rak söylendi : 

- Yahudi çocukları. yeni hıristiyan 
ve çok zengin .. Yahudi isimlerini de 
değiştirmeğe lilzum 1örmemi1ler .. Tam 
bizim aradıklarımız .. 

Antonyo: 

- Bütiln bunlara kadının çok güzel 
ol:iuğunu da ilbe ederseniz!. . 

Galvez, hazinedarına tehditkir bir 
nazarla baktı: 

- Suı, geveze herif f •• kın~; ~um~ndaru, yüz ayak apğı"·a ba- §Iğı. haylı uzaklarda birtalmr yelken-
lan k. uzerıne b"'v · konağı kurulmuş o- lcr farketmeıine müaaade etmitti. Tit- .Kırk sekiz aut sonra Danyel Rubc- f 
tın'] l\·anın eteğine, şimal rüz~arla - redi ve bu manzaranın, suların ayla oy- nin evine baskın yapılarak evde bufu-
oıa an sıi'bnmak ister g:bi büzülmüş nryarak teıkil ettikleri bk hayal oldu- nanların hepsi engiziıyo~ hapisartesine 1 

• • • 

Ş·n~ c~~:~da kasabasını görebilirdi. Ba- ğuna kendini kandırmak istedi. O sıra- naklolundu. Fakat DanyeJ Ruhen arat-
za ırınce de, pırıldıyan suları man- da kısık bir ıeı zabiti adı ıle çağıtdı: tırmalara rağmen bulunamadı. Evde 
~a~~nın bir gümüş çerçeve gibi denizle Victor Marchand geaiğe doiru baktı para namına bir kaç yu" z altından ba•1.a ~1laııyordu. ,... 

B ve akşam bey - konağına geJ:rken ya- para çıkmadı, mol>ilyeler, gümüı ta-
lorı ey • konağı ışıklar içinde" idi. Ba- nma aldığı neferin baıırurı yavaıça kımlan, kollebiyonlar 1Upheıiz kıy-
danun neşeli gürüll'Jsil, çalgı ıcsleri, yükseldiğini gördü. metli 1eylerdi ve engizisyonun kasala- , 
baı.a

11

r~~~. zabitlerle kadınların kahka- - Siz miainiz, binbatım? nna eepy faydalı olacaklardı, ilkin pa-
daı ' ır taraftan da, ta uzaklardan Delikanlıya bir nevi iç duygueu, aes- ra yoktu. 

~aların f 1 G · · ı•w• 
tUıı" ısı tnsı. ecenın senn ıgı. sitt.:e hareket etmek lazım geldiğini ha- Hizmetçiler efendilerinin nerede ol-
laı:ık~n ~ara reti ile yorulmuş vücuduna ber vermitti; yavatça: duğunu bilmiyorlardı. &\gizil yonun 
ki a- bır kuvvet veriyordu. Bahçede- - Evet, benim, ne var? dedi. yapbğı tahkikat onlann yalan .ŞyJe-
~ it gacıar.da o kadar kokulu- çiçekler - Bu herifler solucan gibi kayna- mediğini meydana çıkarmaktan batka 
baı ildar tatlr idi ki delikanlı bir rayi · •ı1N\r•, izininiz varsa gördilklerimi size b' · d D J R be b' f ar g"l" :ı ~ - ır ııe yarama ı. anye u n. ır 0 

une d .lmrş gibi idi. kısaca anlatıvereyim. giln evvel, yani Süzanrurengiziayon re-
hhl~;nda bey · konağı, bütün ailesi ile Victor Marchand: • isinin dikkatini çektiğ giln'Jn ferda11 
~ad ... · e orada oturan bir İspanyol asil- - Hadi. söyle, dedi. gemisine binerek meç'!ıul bir iıtikamete 
tn ;,:

1
ne aiddi. Bütün o akpm, kızların - Konaktan çıkan bir adamın pe- hareket etmiıti. 

İllerj~~ÜğU zabite, büriik bir hüznün şine dilttüm, buraya doğru elinde bir Gemideki mallar, yüklü olduğu söy-
~İttı b.

1
• taşıyan bir alaka ile bakmııtı: fenerle geliyordu. Fener daima tüp - lenilen altın dıpn çıkarılrnamııtı. 

ll\as ılır? Fransmn timdi hulya:va dal- heyi uyan<lıracalı: bir ıeydir, hem de Antonyo, cfendiıine, bukm ve ya-
tt :· belki de o İspanyol kmnın gös· pek f Bu saatte kandil yakacak değil- pılan tahkikata dair bu izahatı verdik-trlı . 
~tld· ~ı Şefkat yUzündendl. Clara gü _ ya f Bizi doğramak istiyorlar! Kendi ten 11onra ilive etti: 
\i ~ gerçi iki erkek, bir de kız karde- kendime böyle daşUndüm ve peşi· sıra - Şimdiki halde elimizde Süzanna. 
•et\- ?1 

ama mırquia'in de T«ecaııet'iıı yürGdüm. Buradan bir kaç adım öte- dan tiafka kıymetli hiç bir av yok. Am-
darı ~1• <le haylr elıemiyetli olduğun • de, bir kayanın ila'tüne, bir ıilrü çalı ma zannıma kahna onun vuıtuiyle 
citab ıetor Maıt.:hand, kızın büyük bir çırpı yığmıJlar. her ıeyi öğrenmemiz kabildir. 
İsı-~ltıaıı olacağını sanıyordu. Fakat Şehirden birdenbire kopan müdhit - Hakkın var Antonyo, onu timdi 
l'ğin ll'ol asilzadeleri arasında asilzade- bir gürillt\i askeri ıuıturdu. Ani bir benim yanıma retirin .. 
llari~· e~ nıağrur bir ihtiyann kızını. panltı binbapnın çehreıini aydmltatı. laticvabında yirmi iki yaşmda ~tdu-
kirtı hı bır bakkalın oğluna vereceğini Zavallı nefer, ba§lna isabet eden bir funu aöyliyen Silzanna, mahpus bu-
llrııa. atırına getirebilir? Zaten Fran - kurıunla yere yuvarlandı. Delikanlı - lunduğu hücreden çıkanla.rak Galverin 
tc ~t a karşı hir kin vardı. Eyaleti ida- dan on adım ötede, bir uman ve kuru yanına götilrüldUfil zaman gıJzelliğ; 
%·,.;"~te olan G~rietaJ G. T. R. Mar- odun ate§i yangın gibi parlıyordu. Ar- ile engiziıyon reisinin üzerinde bir 
ltıyaı:rı n VII inci Feran.do lehine bir tık balo salonundan çalgı sesleri ile mucize tesiri yaptı: 
tt~·.i .h."lzırlamakta olduğundan şüphe kahkahalar gelmez olmuştur Demin- Papaa bu güzel kadın karşısında pa-
de ta• ıçın, Victor Marchand'ı 1 emrin- ki ncıeli g:.irüttiller,. neıeli konuıma- ra ihtiyacım, onu yanına kocaıınm ne-
c n u~r, Marquis de Leganes'e itaat lar yerine timdi her tarafı bir ölüm rede olduğunu öğrenmek için çağırttı-
ltı11. cıvar köyleri nezaret altında bu- silkiıtu kaplamıJtı, anı.:ak arasıra inil- ğını unuttu. Para ihtirası bir müddet 
•a ~ ll"ttı:ık üzere bu küçük Me:ıda ka- tiler duyuluyordu. Denizin, o beyaz için uyuprak kadın ihtirası galebe çal-

c- ı a YerJrıtiril:nişti. beyabanın Uzerinde birdenbire bir top dı ve Galvez. genç kadının d~lgun 
1>o ı " .. 1 d. G ab'tin alruncLm sog· uk göğsüne, sapsan saçlarına, uzun elbise-lıaıı b' guııJerde Mareşal Ney'den ah- gur e ı. enç z ı 

1 r b. bo d Y da k 1 c -'- yok ıını· · muhtelif noktalarda cazip tekiller Ctin ııcsıe teb!iğ yakında İngiliz- ır ter tan ı. anın ı ın ı wa -

ı· s:ıhiJ tu. Askerlerinin öldüralmilt. lngilizle- le kabartıp inhinalar veren harikulade ırıde e as<er çıkarmalan ihtima - · kt 
lorıd~ bahsrdivCJr ve Marquis'nin. rin de karaya çıkmak üzere olduktan- vilcuduna yırtıcı bir hayvan gibı ba ı. 

• ;ı h'J'kA • • nı anladı. Kendı'ıi sagw kalırsa namusu, Bu bakı•larda mahremiyete nafuz e-llu bı .. ttmetı 1le mu!laberede oldu- :r 

\oictor ·l:lırıyordu. Bunun içindir ki şerefi bir paralık olacağını ve hiç şilp- den öyle bir hal, kadını sanki elbise-
tcreı Marchanö, gerek kendis:nin. hesiz divanı - harbe götürüleceğini an- terinden 90yannıt gibi öyle bir küstah 

Genç kadın belki duymamıştı, belki 
papasın bakzılarına rağmen böyle bir 
teklif karşısında kalacağını niç hatırına 
getirmediği için pşkınlıktan, cevap 
vermedi, hareketsiz durdu. 

Galvez daha yüksek ve amirane bir 
sesle: 

- Haydi, Silzanna, dedi. soyun!... 
SUzannanm, sanım saçlariylc nefis 

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

- Hayır! .. 

Galvez. oturduğu koltuğun kenar
lar1na iki eliyle dayanarak yerinden bi
raz doğruldu: 

- Ne? Hayır mı? Arzumu tebliğ 
etiğim bir adamdan ilk defa olarak ha
yır cevabı alıyorum. Sen deli misin?. 

- Bu hayır cevabı sonunc~ da olmı
yacak. Benden namussuZ\:a şeyler iste
dikçe alacağın cevap daima hayır ola
caktır . 

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

Etlerini Us defa biribirine vurdu: Bir 
kapı açıldı. Başlan kukulatalı ü~ adam 

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

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

zanna iki adım bile uzaklaşmadan ya
kalandı, çırpınıp mukavemet etmesi ise 
elbiselerinin yırtılmasından ve nazik 
derisinin kukulitah her:flerin scrt tır
naklariyle şurada burada sıynlmasın

dan ba§ka bir netice vermedi •. 

Galvezin adı tamamiyle yerine ge
tirildi. Kukulitalılar kadının rakasına 

geçip ellerini arkadan tuttular. Zavallı 
çırpınıyor, tepiniyor, vücudunun bu ha
reketleriyle papasın zevkine daha fazla 

hizmet ettiğinin farkında olmıyarak 

mukavemete çalışıycrdu. 

Engizisyon reisi genç kadını böyle 
dakilcalarca seyrettikten sonra yeni bir 

emir verdi, Süzanna dııarı çıkartıldı ve 
Galvezin odasına biti§ik kilçük bir o
daya götürillerek yalnız bırakıldı. 

Odanın her tarafı, yerler ve duvar
lar halılarla örtülmüştü. Kapının iç ta
rafı da tilte ile kaplanarak dı§Bnya 

seı çıkmasına imkan vermiyt-.:ek şekil
de hazırlanmıştı. 

Bir kenarda, duvarın kubbe haline 
geldiği yerde genit ve büy"k bir yatak 
vardı. Duvarlarda muhtelif şekil ve 
büyüklilkte bir kaç kamçı göze s:arpı

yordu. 
• * • l it .. 1 dı 1 i ·ı d' i d . l'ğ'ru· bı' lık vradı ki su!anna gözlerini yere in-llİt , _ as cerlcrinı·n 0 İspanyoldan ı'yı' la ; göz er ı e va ın n enn ı ı r 

Y--·1.ı d d' d' be ki na kırmızılık be Galvez aiqam yemeğini yeyip hazım da·,. •. .'a' İh·.ıı. görmu, olmalarına ragwmen, ölçtil, fakat tanı kendini atacağı ııra a ır ı, yaz yana arı - . dile S" 
.• , dı r d' zamanını geçır ten 90nra uzannarun ıı~ "'-,. tıyatlı bulunuyordu. Nezareti- Clara onu elinden yakala . ır ı. 

Geç kadın. yataktan çektiği bir çır· 
şarta örtünmüş, penceredeki perdeler
den birinin kordoniyle bu çarpfı be
linden iyice bağlamıştı. Bu sırada ge
ce gelmiş olduğu için karanlıkta kal
mıştı, papas girer girmez odatır da ay
dınlandı .. 

Engiz:syon reisi elindeki beş mumlu 
pmdanı duvardaki yerine asıp kadına 
doğru ilerledi. O. papas içeri girerken. 

cturduğu koltuktan kalkmış, geri geri 
gidip odanın ta bir ucunda, pencereler
den birinin per.desine bürünmüştü. 

Papas, kadına, iki adım kalıncıya 

kadar yaklaştı, ıaşılacak kadar sakin 
bir sesle: 

- Süzanna, dedi, şimdilik korkmağa 
lüzum )Ok •• Teklifl r·m vat. Düşilnmek 
için sana bir çeyrek saat mühlet vere

ceğim .. Eğer kabul edersen ne sana, ne 
de ko.;ana hiç bir fenalık gelmiyecek ..• 

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

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

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

ikidir. Birinci prtun. kocan buraya ge-

linciye kadar kendini tamamiyle benim 
arzulanma terketmendir. Bunda senin 
için hiç bir fenalık olmasa gerek, bili· 

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

İkirt.:i prtrm da ıu: Servetinizin ta1T. 
yarısını engınsyona terketmenizdir. 

Kocanın gemisinde muazzam bir servet 

olduğunu biliyooıın, bunun yansını ba 
na, yani engizisyona vermeniz lazım ... 

Dikkat et; her §eyi istemek elimde 
iken ben kanaatkar davranıyorum. 

Tekrar edeyim. verdiğim mühlet an
cak on bet dakikadır.Şu kum saatini ma 

sanın üatünc koyuyorum. Kum alt kıs
ma dolduğu zaman tam bir çeyrek saat 

geçmit olacak, o zaman milsbet veya 
menfi cevabını vermelisin. 

Yanıba,ındaki bir koltuğa oturup 
kollarını kavuşturdu ve gözlerini kapa
yarak beklemeğe başladı. Hayır! Göz-

leri tamamiyie kapalı değildi, uzun kir
pikleri arasından genç kadını sil2üyor
du.. Kadın, duvara dayanmıştı, bası 

göğsilne düşmii§ düşünüyordu. 

Diri diri yakılma ve işkence tehdit -
lerinin temin ettiği kolay muvaffakı • 

yetlere abşmıı olan Galvez, Süzanna
nın zevahiri kurtarmak şartiyle razı 

olmak için bir çare dilşilndüğünü sa
nıyordu. Fakat kum saati boıaJdığı 

zaman genç kadının birden başını kal
dırarak gözlerinin içine bakıp mağrur 
bir eda ile: 

t' ··~ ?nur ld (Devamı nrJ - Soyun Sil.zanna!.. yanına girdi. 1

1'\ h~ı·n· 
0 

uğu kasabanın ve köyle- ' ·-------.:.:==~=~--~-~.:;~;.;;;;;~~~-~~~"."'-~~~~~~~~~~-·~~~~~~:':'~:':~:::--':::'::''::':::':::~ 
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1 

tedk'k t k U it b d bl k d i bir heyecana toplardım .. Daha <>imdiden kömür madenindeki do· ı e me zere o taraça- Haberiıe deniz ue mtJCPra romanı: 48 Doktor lr en re ço er n "i 

'ille d ~u giderken, Marquis
0

nin kendi- dUşmtlf, yttzU kizarmış, gözleri parlamıştı, haykı- adamlardan yarısını kar oyasına göndermeğo 

(Devanu var) 

ile aırna ·· · ~ rarak dedi ki: mecbur olduk. ttıan gostermıı oldugu dostluğa - Evet, evet; onların hepsi blzl işitiyor! Hey - Ne demek istiyorsun? ~:,·~l'la "r:~rebileceğini, memleketteki Dik, koca çapkın. sözümü duymuyor musun? Ba- - Ne demek istlyeceğim? Besliyemediğhniz 
·tı lt•r gınen Generalin endişcleri - na bak, ihtiyar Çak; yerinden fırla, topların seni adamlara istediğiniz yere gidin, dedik. Zavallı 

r"lcat ·b;dcn .doğduğunu di!şilnüvordu: bekliyor .. Sandor! Sen de kaç kişiyi öbür dünya- herifler, kar ovaları, bz dağları üzerinde ölc-
~1 rı.11 t'ıhr .müddetten beri genç binba- Yazan .. Ali Rıza Sryfi ya yollamıştın .. Kalkınız bakalım .. Görülecek iş. cekler! 
~· nınd b ı ı k fcrler ,·ar kalkınız "Dört gözlU.,nUn bu sözü benim boğazıma. 1 •ı ~·'-· e u düşünceler silinip bir er '\"ar, yapı aca .,. • .. 
ı • "ilrl k Bu ölüm yuYaaı, şimalin soğuk ,.e temiz ha- 1 & k bb 1 1 sanki bir şey tıkamıştı.: S~zu kısa keserek ser-:~... 1 

hissi ile bir de ... k hak- Doktorun c;:ılgın ses mae.aranın u e er ne 
ı._ ' ·••e ,. '\"asile ~kandığından mağarada zerre kadar ko- k d ri ki 1 d 0 bö 10 sem bir baldo odama girdim. Bir taraftan facia-·~· ı, t!tıı:aıc .. yer etmi•ti. Şehirde bir ". ~arpara e n a s er yapıyor u. nun Y bi f bi lll 
q ~" -s ku veya ağ'trlık duyulmuyordu. coşkunlukla. donmuş ölülere haykırdığını gör- nın bUyüklilğUnU dilşilnUyor, r tara tan r p n 

s <Az· gormüş~·:.ı. O gün ınint Jac- Manzara beni blade birini anlatamayacağını mek UrkUtUcü bir haldi.. kurmak istiyordum. "Dört gözlil .. kömr ocağın-
ız Yakup) yortusu olmasına bir korku içinde bırakmıt olmakla beraber Uıc- KoJundan tuttum ,.e kendisinden geçmiş bir dan kovulanların elli kişi olduklarını söylemis-

1 b.. :ı, ıs ki ı k tli t bir mıknatıs tesiri ti. Ben ölilme fırlatılan bu elli kişinin yardımma "4'" 
1 arın her zamanki gibi ta- rlmde öy e uvve • maraz • baldo mağaradan çıkarttım. 

t ··a- d ki bl k ı e sonra gözlerimi U"a elbette gUveneblllrdim ve elli bir kişilik bir ku,·-lı... •uc c g·· t ·ı .. d" yapmıştı , r aç san y .. • 
A ··•eti · · os en en saatte son u - rak tekrar, kutbun derin l!loğuğu içinde çUrilme- vet burada, hiç olmazsa kahramanca boğuşarak "tı~. ıçın sab hl · i · · Yukarıda anlattığım gezintiden sonra. bir i 

1 1 1 " '""it ı.. _ a cyın em r vermıttı. den vatan bu ölüleri seyretmeğe başladını. ve bu haydutları Y ce ırrpalayarak öleb lirdi. ··~ ~Y k " kaç gUn geçtiği halde ne cloktor Oshartr, ne de ğ b 
1 11 

d ll"h 
1 

bl 
' 

~dıı ... ,· .- onağı bu yasaktan istis- Birdenbire kula&ımın dibinde doktorun se- Ee er un arın c n c s a. o ursa ve r 
•. t e. kaptan Blakı göremedim. ~anki benim orada bu- k f t d k ~ ll~İil r ~~· Şurada burada parhyan si duyuldu: baskın yapma ırsa ı a ole geçerse mu,·affa ı~ 

il a .. · nobetçilerin mutad yeılerin- - Çok garip bir yer değil mi? Jyl bakınız. lunduğum unutulmuştu. nır aralık "dört gözlU. yet bile umulmaz mıydı? LA.kin ilk teşebbüsü 
'"t ~rıı .... ,,.. ik il b k ı Çil kü bl Un lup sizi de bun nUn kapımın önünden geçtiğini, gülerek dostça. benim yapmakltğım lft.zımdı. Onlara siH\bı '"e-~ ... ta ''"•'\ıtklarını gösterirordu; fa- d kat a ınız. n r g o - d 

., fr k 1 ların yanına yatırmayacağımız ne mal\ım ! selAm ver lğlnJ gördüm. Onunla birkaç dakika recek, onlara kumanda edecek ben olabilirdim .. 
il '-- ap ıyan s'.ı"kı"ıtta adeta bı'r konucrtum Kantaru "oruııc" hana dedi ki· n belki deli bl ü ld k l kt LA ''<lŞttı t' Bu SÖZ karşısında kendimi tutamayarak tit- ... . • "' n • u ce r m e apı ma ı. a-
tr·l\i b' e 

1 vardı, tspan;·oll:trm ken- rcdlm. Doktor de,·am etti: - Kaptanın başına epeyce iş açan sensln,kU kin benim bulunduğum, elli bedbaht adamın 
~ deıa:r bayram sarasına bıraktıkla- , - Ne olacak: bence bunda korkulacak bir çük adam! Neden işimize karıştın? Bu kış bura- bulundukları korkunç ,:azlyetten daha kötüsü 

~it. ~et edt•.:ek hiç bir şey sezilmi- şey yok. Kendi hesabıma toprağın içinde çUril- ya tıkıldık .. Er;akımız ise çok az. Şimdiden sı- tasa vur olunabilir miydi? Bu şerait altında en 

titbaı r""hasaba halkının bövle talimata mektense burada yatmak daha iyidir. kıntı çekiliyor, bütün yoldaşlar sana dlı; biliyor- delice ümide bile insan dört ene sarılabllir. 
alt t-'ı · areket etmelerinin seb:bini - Burası çok korkunç yer! !ar. Kaptana atıp tutuyorlar .. Avrupnya, Anıerl- Ne yapılacaksa. şu yirmi dört saat içinde ya-
tr -ı • zab' 1 • • - Hiç de değil! Bunların hepsi bir zııı>1~ıı kaya gUnderdiğimiz küc;:ük gemiler daha dönüp pılmak JAzımdı. ÇünkU i>U YaJdtten sonrn. cm ki-~tt hye ıt "r.ne gece kol gezıp bizim dostlarımız, hUyUklerimizdl. Bura<l:t oıılnr hlr haber getirmedi.. Ben kaptanın yerinde ol- şlnln soğuktan Ye nçlıktan tilcce~•lerl belliydi. 
~ttf. nezaret etmeleri için emir de 11\ Jronuşulur bile! Şimdi söyledfklerlru!zl belki s:ıydım, burada boş oturmazdım, hemen gene DilşündUkc;:e, bunlara biraz olsun sllA.h bulmak 

• 
0 

halde bu ıJıklar ne demek- de lşltlyorlardır.. -tenlzo tıkarak yoldaşlara iş bulur. kış erzakını (DevamJ var). 
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Türkçe mecburiyeti 
r:JlfT" .Haştaratı l lnc:1d• 

lisan kulıanılmasınm cürüm olduğu ve 
bu cürmün mucip olacağı cezalar gös
terilmi,Ştir; ancak cezalar, cürmün ma
hiyetiyle mütenasip olmıyarak, çok ha
fif tayin edilmiştir. 
Çünkü cürmün mahiyeti: Memleketin 

milli mahiyetini, milli rengini deği§· 

tirmckdir, tağyirdir. Bu cürmü irti
kap eden vatandaşlann bulunduk.lan 
yerlerden geçen ecnebiler oralann Türk 
değil, bir ecnebi müstemlekesi olduğu 

hissini duyar. Zira oralarda duyacağı 

dil Türkçe değil, bir yabancı dildir. 
ikinci maddede: Cürmün mahiyeti 

icabı olarak içtimai, iktısadi menfaatler 
den mahrumiyet cihetlerine ehemmiye
ti mahsusa ven'"lıniştir . 

Çünkü, bir memleketin, bir milletin 
milli dilini kabul etmiyenler, onu hor, 
hakir görenler, o memleketin, o mille
tin içinde içtimai ve iktisadi menfaat
lerden müstefit olmak hakkım kendileri 
ıskat etmiş olurlar. 

Uç üncü maddede: Cürüm adi cürüm· 
lerden olmayıp milli cürümlerden bu
lunduğu cihetle diğer maddelerin hü

kümleri tahkim ve takviye kılınmıştır. 
Bir de bu cürüm milrtckipleri pek çok 
bulunması itibariyle muhakemelerinin 
seri tetkik Ye icraS? lazımdır. 

Bunun için bu cürümlerin "cürmü 

me~hut,, davalarından !lddiylc o 
suretle tetkik ve muhakemeleri masla· 
hata, bu kanundan istihdaf edilen men 
faale uygun olmakla, dördüncü madde 
o suretle tan%İm kılmrruıtır. 

Bağlı kanun llyihasının BüyUk Mil· 
lct Meclisine tevdi ve havale buyurul -
masıru rica cdcriın.t, 

Teklifin metni 
Teklif edilen kanunun ~tni şudur: 
M. 1 -Türk devleti tabiiyetinde o

lcp milJi ve ırki lisanlanndan gayri bir 
ecnebi lisanını, milli Türk dili, yahut 

ırlci dili yerinde olarak yalnız oturduk 
\:lrı evin haricinde, eerek ailesi efradı 
ile gerek diğer bir vatandaşiyle konuş
may: itiyat ederuer yirmi dört saatten 
bir haftnyı:ı kadar h61psolunurlar ve 
yahut, on liradan yüz: liraya kadar nak
di c:exa ile mahk\im olurlar. 

Bu nclldi cer.anın yansı cürmü bula.n 
memurlara mül:l1fat olarak verilir. 

M. 2 - Birinci ır.:ıc!de hükmünce 
m:ahl:fün o1nn kimseler: 

a) Mn:ı.llimlik, doktorluk, avukatlık, 
fabrikncılık, gazetecilik yapamazlar; 
ge:ı:etelerdc mecmualarda ne§riyat ya· 
pam:ızlar: ellerinde bulunan meslek 
diplomaları, mezuniyetnameleri, imti -
yaznameleri geri atmrr, battnl edilir. 

b) Hilkumct, idarei hususiye ,.e be· 
1cdiye i~lerinde l:at'iyyen müteahhit "e 
bayi olamazlar • 

M. 3 - Birnici madde ahkamınca 

mahkitm olup ta, ikinci madde hiUifına 
alenen veya diğer bir tarikle hareket 
eden kimseler ve bunlara yardım eden· 
ler bir aydan bir seneye kadar hapsolu· 
nutlar ve, yüz liradan bin lira.ya kadar 
nakdi ceza almır. 

Alınacak Jlakdi cezanın yansı cürmü 
bulan, t&kip eden memurlara verilir. 

1'1.. 4 - Yukarıki maddeleroe yazılı 
davalar cürmü meşhud davalan gibi 
tetkik ve hükiım ve tenfiz olunur, ve bu 
cürümler İçin verilen cezalar tecil olun
ma:c. 

M. 5 - Bu cilrUfttleri takip ile bütün: 
a) Adliye memurları, 
b) Zabıta memurları, 

c) :Mlllkiye memurları mükelleftir, 
muvauaftır . 

Şirketlhayrlyenln 
yeni vapuru 

Şirketihayriyenin Hasköydeki fab
rikasında yaptınnakta olduğu 76 nu • 
maralı ikinci vapurunun tekne aksa • 
mr bitmek U%eredir. 

Bu vapurun evvelce mukarrer pro
gram mucibince önümüzdeki nisan ayı 
içinde kızaktan indirilmesi lazımgeli • 
yordu. Fakat ~rkctin, fabrikasında ar
tan iş hacmine mukabil lüzumu kadar 

usta amele bulamaması yüzünden inşa
at lüzumu olan süratle ilerliyemcmekte 
dir. Bu }':iz.den yeni vapurun denize in 
dirilmesi bir iki ay gecike'.:ektir. 

Şirketihayriye, bu yeni vapurunu ö
nümilzdeki yaz mevsimine yetiştirebil
mek için bu amele buhranını önliyecek 
tedbirler cJUşilninekte, ayrıca, faaliyeti 
daha makinelcstirmek için tertibat al
maktadır. 

Takipte ihmalleri görülen memurlar 
bir daha laakal bir sene kullanılmamak 
şartiyle açığa çıkanhrlar. 

M 6. - Harp sonu Türkiyeyc gelmiş 
olan muhacirler hakkında bu kanun, tar 
rihi neşrinden üç sene sonra tatbik olu· 
nur. 

Şimdiden sonra gelecek muhacirler 
hakkında ıda muvasalatları tarihinden 
üç sene sonra tatbik olunur . 

M. 7 - işbu kanun tarihi neşrinden 
altı ay ·sonra meridir. 

M. 8 - Işbu kanun ahkfunının icrasına 
Dahiliye ve Adliye Vekaletleri memur
dur .. . . ... 

Sabri Toprak, bu kanun layihasmı 
B. M. Meclisi riyasetine arzederken ev 

velce kendi tarafından yahudi muhacir 
lerin 'I'Urkiyeye kabul edilmemeleri 

hakkında verilmiş olup hariciye encü
meninde bulunan layihasrna 'itirazda 

bulunan hahamhaneye de ı.:evap ver
miş ve bu cevabını hariciye encümeni 
riyasetine göndermiştir. 

Hahamhanenin gazetemizde çıkan 

yazısına verilmiş olan bu cevabı yann
ki sayımızda neşredeceğiz. 

Deniz 
müesseseleri 

Oenizbanka devir muamelelerini 
hazırı ıyorlar 

Denizbank teşkilatını kurma hazır
lıklan devam etmektedir. Mtihasebeci
lcrden mlirekkep komisyon. dün de 
ıbanka muhasebe teşkilat ve usullerini 

tetkik ile me~gul olmu~tur. 
Diğer taraftan Ankara.dan şehrimize 

gelen iktısat vekaleti deniz müsteşar

lığı erkam bankaya girecek müessese
lerin teşkilat ıilc uğraşmaktadırlar. 

Deni%;-olları idaresinde Denizbanka 
intikal dolayısiyle hümmalı bir faali
yet başl:nmştır. Memurlar. mutaddan 

iki aaat fazla çalışarak devir hesapları 
hazırlamakta, mevcudatı tesbit etmek· 
te.dirler. 

İktısnt vekfıleti nakliyat umum mü
dürü ~rim.iı:e geldikten sonra banka
nın diğer teşki1atmın bütUn allkadar 

müesseselerin mUdlirleri il~ birlikte 
kurulmasına bat1anacaktır. 

l1'6rk gemi kurtarma 
şirketinin tasfiyesi 

Mevcut ihtilatlar yakımla 
halledilecek 

Türk gemi kurtarma şirketinin tas
fiyesi ile eşhas elinde me,".:ut iıi!sclc
rin ihükumetçe satmalmmasına ait mu· 
ameleler lbitlrilmi§tir. Bu hususta Mil

let me<:lisine verilmiş olan kanun layi
hası çıkar çıkmaı hisseler satınalına -
caktır. 

Şirketin mevcut sermayesi 500 bin 
liradır. Bunun 250 bin lirası daha ev· 
vel maliye vckileti tarafından ~atma· 
hnmıştı. Geri kalan 250 bin liranın 
hükumete devri işi de bitirilince §ir -

ket, Eitün vezaif ve vesaiti ile Dcniz
banka intikal etmiş bulunacaktır. 

Yalnız şirket hisselerinin satınalm· 
masında hükumetle hissedarlar arasın· 
da 'bazı anlaşamamazltklar olmuştur. 

Şirketin Ankaraya gönderdiği bir mu· 
rahhasla bu noktaların halli için müza· 
kereler cereyan etmekte.dir. 

Denizbankm kurulması takarrür et
meden evvel mevcut l 50 bin liralık 
hissenin maliye vekaleti tarafından sa
tınalınması mcvzubahstı. Fakat, Deniz: 
bank kurulduktan ve gemi kurtarma 
işlerinin . bu müesseseye devredildiği an 
laşıldıktan sonra, maliye vekaleti bu 
hisseleri satınalmaktan imtina etmi~
tir. Vekalet yeni vaziyete göre, §İrkc-

tin Denizbank tarafın.dan tasfiyesi ve 
hisselerin de onun tarafından satına -
Iınması Iazımgeleceği mütaleasındadır. 

Hissedarlar ise, Denizbankm yeni ku
ruldu~unu. te§kilatınr yapması ve faa
liyete geçmesi zaman meselesi olduğu· 

nu ve böyle hisse satrnal~.::ak bir tahsi
satı bulunmadığmı ileri sürerek evvelce 
yapılmış takdiri kıymet esas tutularak 

hisselerin hükumetçe satınalınmasını 

ve şirketin bundan sonra Denizbanka 
devredilmesini istemektedirler. 

Bu ihtilafın bugünlerde hallolunaca
ğı limit edilmektedir. 

• 
Egedeki feyezan 

Karadenizde fırtına var 
Baştarnfı ı fnclde 

Sürekli yağmurlardan kemer civa
rındaki Altında.ğda heyelan baş gös-

termiştir. Kayma, dağru ~ark kısmın
da.dır ve dağ Kançeşmeye doğru yil
rilmektedir. 

Buradan geçen Aydın demiryolunun 
hatlruından biri hcyelaooan bozulmuş 
tur. Trenler iki gün<lenbcri tek hat 
Uz.erinde işlemektedir. Devam eden 
kaymanın haUan tamamen bozmasın
dan korkulmaktadır. 

Samsunda 
Samsun 6 - Samsun ve <:ivarma 

fazla. karyağdı. Malatya. ile Sivaıı ara- ı1I 

smda karın çokluğundan Ankara pos- Fırtına yüzünden Güneysu va~" ıJ• 
tası Samsuna. on saat tceehhürle gel- 24 saat gcı.:ikmiştir. Dün gelnı~ .. le' 
di. Sivasla Çamlıbel arasmda bir yar- .ıııngclen bu vapur ancak bugün og 

k l Sam dan kalkan 1'V""2.. den sonra gelebilecektir. ' ma yı ı mrş, sun .I'"'' 

ta treni 3251nci kilometrede kara sap- Sıfınn altında 32 ! ~ 
lanmı3trr. Va.rşova. 7 (A.A.) - Bütün pol e'J! 

Postayı kurtarmak Uzere Zilcden yada. mUthi§ so~'Uklnr devam ctıJl . 

yola çıkarılan imdat treni de yolda tedir. Cenubi Polonyada dağlık ~ 
arızaya uğramıştır. de <lün, sıfırın altında 32 derece sotı 
Çamlıbcl •ctvarruda knrn1 irtifaı iki kaydolunmuştur. .,,1 

---------------------------------------_.., 
ispanya harbi 

_... Başt:ı.rnfı 1 ,nctde 
muvaffaklyet elde cdememfşlerclfr. 

Muela. de Teruel mıntakasında 
mUlsler yeniden bazı ael mevzllerinl 
znptotmişlerdlr. · 

Cumhuriyet hava. kunetleri, nst
lerln beş tayynrestni dUşUrınüşler
dtr. 

Asilere göre 
Salamanka, 7 (A. A.). - Tenıel cep

hesinden bildiriliyor: Krtaatınuz evvel
ki zyn bazı noktalarda OJ§tnan muka
vemetini kırarak bazı istihkamlan zap
tctmişlcrdir. iki düşman avc.r tayyaresi 
düşürıülmüştür. 

GönUlliller meselesi 
Londra, 7 (A. A.) - Ademi müda· 

hale tali komitesinin gelecek toplantı· 
sından bahseden Deyli Telegraph gaze
teai, ıönüllülerin geri almmaP için tc
ferrıaatlı bir plan tetkik edilc1.:eıini ya· 
zarak ıöyle di}-or: 

"Projeye göre, 'bu iş için 400 bin İn· 
gili.% lirası Hlzımdrr. Ve bu da komite 
bütçesinden verilecektir. Nakledilecek 
gönUllU adedi 100 bin bdardır. 

Bundan başka proje, memleketlerine 
dönecek gönüUüler hakkmda her tUrlü 

farklı muamelenin önüne geçecek ~ir 
hükmü ihtiva etmektedir. 

Almanyada bir 
casus idam edildi 

ıtalya da derıit 
kuvvetlerini 

artırıyor 
5 ooO 

Roma, 7 (A. A.) - İtalya, S .: 4< 
tonluk iki yeni zırhlı ile 12 kruvaı~~.ıı' 
mtihim miktarda tahteloahir in?""· 

karar vcrm~tir. tit 
Bu hususta aşağıdaki resmi teb 

neşredilmiştir: dl 
"'Birineikancnthı. Vcnedik saraY1~ 

yapılan birkaç toplantıdan sonra~ 
se. bahriyenin yeni inşaat progra e' 
tesbit etmiştir. Bu program muclbill ~ 
SS.000 tonluk iki zırhlr, Explorato! () 
pinde 12 kruvazör ve mühim milct•; , 
denizaltı inı:a cdilet.:ektir. İki saf ~ 
harf gemisi Roma ve lmpcro is~~t~ 
alacaklardır. Bu zırhlılardan bitl f, 
ycııtedcki Adriyatik tczgahlannda ıı~ 
pılacaktır. Bu hususta kararlar. ~Ue' 
tarafındnn alakadar vilayetlerin ~ ~ 
rine telgrafla biJ.clirllmiştir. F.rogr' ~ 
gösterilen bUtün yeni cUzütamtarıfl 
gasına dertıal baılanacaktır. _/ 

Yeni neşriyat 

Çocuk / 
Çc.:uk Esirgeme kurumu genel ıı'çr 

keıi taraf mdan çıkanlmaktn olan (1 
cuk) adlı derginin (68) inci ~lf~ 
çıknuştır. Yurt yavrulnnnnı "gı~ 
çıkmııttr. Yurt yavrularının ~-~ ı 
hizmet eden bu kwmctli dergi11 ~f" 
cuklara, çoeuklu nna ve babalartl 
siye cd:riz. ,/ 

---~----~~~---------------~~------~--_./ 

Berlin, 7 (A. A.) - BaJka bir dev· 
)et lehine caımshık yaptığından dolayı 
ö}:.im cezasına mahk<\m edilen Herbert J 
Gaj~ski lbu sabah idam cdilmi,ıir. 

• 

BANKAYA 
YAT lllllAN DAQA J;Yi 

~KiLMi~ TOı.JUM GiBi VtQiMUDi~· 

"OlANTS~ DANr. ONi ~: 
KARAKOY PALAS ' ALA LEM Ci HAfJ . _..._ ---
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'1' 
c;~lıllo A. ll. T. 86$: 
~ııç - -

'•nıı. o3;rta boylu, orta bünyeli bir zat· 
deııı kab .danbcri hayatınızda ruhi \"e be· 
l'i'lızd llıyeııerinizde, tcma)iil ve iste\.:le· 

tntll~ esaslı değişiklikler olmuştur. 930 
dın12 de nazaran şimdi kendinize lUma· 

~n daha fnzl:ır!ır. İlerlnlı.l e\-veline na· 
bıııu 11 ah:ı lyı sörü:roı sun uz. nir büroda 
k nıanı 
u;ı~lılığ z cok muhtemeldir. lılyatlara 
tlıı les,'~ız ku,·etıidir. Sizde sabit fikirle· 
bı • ırı bu~ru-k .. 

tıdlr. 'i tur Te bu, kusurlıınnızdan 
ılı lll Üksck idealiniz nır. Korarlarmız 
" llSlra ~dır. ~( ınız. Uysal tarafınız da yok de-

aılJ3bııİ l.ln~azam bir mesaiye daha çok 
~tıııııı,ı~sfnız, hu husustaki istidadınn~ mn 
lıt btn ır. Ha)"Stla mu'"afCak ol:ıbllcceği-
'ı~~ ,. de lnıınmııkta),m. Bıı tahlil hak 

ıı ne dUşüniiyorsunuz'l 
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r.,lt 

B lJTlı~ tafsilatıyla karakterinizi; meziyet ve kusurları. 

ruzı; siz! hayrete düşürecek kadar v:ızıh \'C sarih ola
rak hususiyetlerinizi; tuttuğunuz veya düşündüğünüz işte mu
vaffak olup olmryacağını.zı: nihayet beş farkla yaşınm size 
söylıyebilirim. Bana bir gazeteden. bir kitaptan \'Cj'3 aklınız
dan yazacağınız dört satırlık yazıyı; son aylardaki imzaları-
nızdan ikisini .göndt:riniz. * 

Tetkiklerin çok esaslı yapılmasını istediğiniz takdirde sağ 
elinizle yaıdığımz dört satırı, arnı yazının sol elinizle yazılmı· 
şmı: baş ve şahadet pamıaklanmzm bir kağıt ü1erindeki izi~- · 
rini: sağ elinizi k~ğıt üzerine koyarak bir kur~un kalemle clı. 1 
nizin kaf:1da çıkardığınız resmini; muhtelif tarihlerdeki imza- 1 

Cevapları veren 

Profesör Sanerk 
Grafoloji ve Grafometri 

mütehassısı 

---------------
lannızr, yazınızı sağ el ile kaç dakikada. sol ile kaç dakikada 
yazdığınızı; dirseklerinizden bileklerinize kadar kaç santim ol
duğunu ilave edinit. 

Kızınızc verceğiniz delikanlının. tanıdıklannızm, dostlarını
zın, ni~anlmı.zın, iş ortab'IDZil da seciyesini, hususiyetlerini, bi
ze imzalarnı ve herhangi bir yazısından dört satır yazıyı gön
derirseniz size söyliyebilirim. 

Kendilerine cevap vcrdil:lerim. cevaplar hakkındaki müta
lealanru _ ıcabmda neşredilmek üzere - sarih adreslerile yaza
bilirler. Gelen mektuplarda, bir kağıda muhtelif kimselerin ya
zı yazıp imza attıklanm göriiyorum. Herkes ayn ayn kağıt
lara yazmalıdır. 

müsait. Yalnız biraz ruıitercddil tabiaUi. 
Kararlarınızı, çabuk veremt>z, '~rdikten 

sonra düşünmede devam edersiniz. llhat 
lnrınıza bağlısınız. Bir sıkıntınız olduju 

nu znnnedlyonım. bunun ruhi bir sebcb· 
ılen mi, mnddl bir men,eden mi müte,·el-

llt olduğunu anlayamadım. Dl~er bir :razı 
ile eski imzalarınızı gönderirseniz dnha 

esaslı bir tnlılile imkan \'ermiş olursunuz. 
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lJskıidnr A. l'. S . T: 

40-45 :rnşlannda, kısa bo)lu. :zayıf bir 
zntsınız. Tnbl:ıtiniz sert \'C kıncıdır. Ha-

yatınızda en fazla bu yji:zılen mU\·affak o
lamadınız. Yalnız arzularınızın olmasını 
isler ,.c bunda ısrar edersiniz. İşleri bir 

scrgllzeşt meselesi, bir macera menuu 
haline geUnneğe de istidaduuz mevcut· 
tur. Gt."nç iken pek znrnrlarını sezemedi· 

'•ıı~ &ıuan - &lada: 
114uııuza~ istedlğiniı 'c :rapmağı dli$iln· 

lır Olgu ış ile kornkterlniz arasında tıım 
~ huııı nluk Yoktur. Asabi bir yaradılış-

l:ı tı~ndugunuın göre Jnlrlere dah:ı 
l r l}te ~lıniyct ve soğuk knnlılık isti) en 
tlı 

0 
•• crtını muynffakiyetinlzi ben şüp 

.. oruy 
11~ d~· ı ~rum. Size u).ıcak diğer işler 

10 
1 dır. Henüı. müstakil bir işin bü· 

'llı~Cıı~nluk \'e endişelerini taşıya-
~ıq ~il kadar lt:crübeli de bulunmo)·orsu 
~ )a tltJerlm. Aksi konııttc iseniz mut-
ltıııc l.ınız. Tekrar konuşuruz. Bo)unuz 
ıııh <ııJır. \'nşın ı z: :.0-25 dir. fü li de ddil· 
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lfruoolu • l'asenıi11: 
Genç iniz. Bo~ unuzu orla SR~mak hi-

zıındır. Şışııııın deAılsiniz. orln hir l1üıı1c 
nlz var. llııssn sınız. Hay:ıliıılz de lmn el· 

liılir. Tcktırııülc ı:uk nıfüııalt bir ıevkiniz 
\"C intizam hissiniz. ve nıcrnkınız do nıev· 
cultur. Fikri meselelerde (~·okl ~crıııc 
(hi) ye dikkat clıııclisiniz. llaşkıılıırilt· 
anlaşmakta ıorlıık tckınczı.inız. lıu iyi 
,·asıOımnızdan biridir. Kendi nnu \C 

kernrlıırınızı ,.c işlerinizi b::ı~kıılarıua süy 
lemeınek :ranl ketum olmnk liizumunu on 
lamış bulunUl"Onunur.. Yalnız bunu dııhno 
raı>amadıAınızı zannedi~·oruın. Anıt>ll işle 
re de kehlllyetlniz çok iyidir \'C do.ha faz:
lıı da lnkişar edebilir. Günden'illiıtiz ~·ıır.ı, 
husıı~t bir itina flc y:ızılmışn hcıııi)'oı", 
ejer bu ynı bu,>le :1c dnha tobil şcruittc 
yuıılnu dl~er bir y:ızı sönderinlz. 

sııslnrı bir defn, hir defıı, dalın 'e surahal 
le işaret l'tınck hellilıaşlı huylorınızdan 
l iridir. Tt>ıeddiidılnüzii gösıernıck ''chim 
h:ıli ı c gelmemek ş:ırlile dikk:ıtll olmak 
iyi bir ,·nsırtır. llıınılln başkaları tnrııfın· 
ıl:ın se,·gi ile filıyılnı:ık, :ır:ııılıırınızclan hi· 
riılir. Ortıı bol lıısunuz, \'Ücutça ıin orta· 
ıııııız. sıhhi ''aziyc. niz de iyidir. işleri 
k1o;;ıl1mnAı clo hılir. lıo~ıına emek \'C \'akit 
~nrfrlıııeklcrı ('l'k ini rı;i ıı iz. Fikri işkrılc· 

ki k:ılıiliyctiııiz, nınell işlcrdckinclen fıızla 

dır :. Ltlnız <;ok ol<uınıık ''c ı;ok :'\·aznuııı ız lil 
zıııııJır. f-;tcrsenlz size lı;:ıngi nımıız ile hi · 
tnp eclllccrj!ini ıl<' bilılirerck lekrnr mfi· 
rnrn:ıt c<linh:. 

:;;ekkür ederim. Gönclcrcllğinlı y:ız yı do 
tetkik ctUm. Bu yazı, size çoy yakın biri· 

sinin olııcnktır. l\lc.c;el:I nrsn, kartlcşinizin 
y:ızısı olmaı;ı muhtemeldir. Knrdeşlniz, o 

s:ıtırlnrı ·n:r.nrkeıı lıir sıkıntı \'e heyeenn 
içinde bulur.uyordu. Ynzı s:ıhibinde lıul

duğum en hih ..ik kusur, cürctkarlıAa olnn 
meyil \'C istidnttır. nunu şimıliclen Önleme 
niz lazımdır. Ihı mık ntln nlınmnsı muk· 

tnzi lcrllılrlrri siz daha iyt tnyin edeblllr

~ini7.. isterseniz CV\'Clti diisündül.lerinızl 
ynzınız, hen dl' miltıılcalıırmıı bildireyim. 
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iliniz bu h al n bundan sonra menfi tesir. 
ll'.ri nllındn knlnıanız pek muhakkaktır. 
Duşününlı:ı , .e icap eden kanın kendiniz 
vcrıniz. 
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fübek - 15.SG'i.305: 

Ya~ınız 18-20, hoyunuz ortadır. Bfiııl·e
ce ~lşmansınız. İşlere laku)·t görünüyor
ımnur.. Fııaliyct dereceniz de ortadır. Ça· 
lışmaMan ziynde eğlenmeje ruiltemııyilsi
niz. Ailenizin maddi vnı.iyeti, sid şımnrtı-
1·or zannederim. Hayatta muvaffaktyeti, 
piyango dolabından çıkacak bilyük ikra· 
miye sanmak ve boş dunırnk buna inli· 
~:ır eylemek yanlış bir harekettir. 1sllk· 

b linizi temin edecek çareleri ~imdiden 
temin clmcnl i tavsi~·c ederim. 

- 2i1-

Sır•· 
O "tci K 1\ 
~ha · · IJ.C. : 

itiz. 1\ r ~lu, orta hfınyede bir ınt. Faııl· 
'•ıl'eı 0 anız da işlek olduAu için hu 
·~ teı;,.c RCire alınacak kanıra tayinde güç 
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.\111.-rıra (;(ırcnck Ç.l.K. 11.S.: 
Sl7. de :ırl.:u-laşınır. ı;lhi hangi işnret ile 

f':ızetede <•e\'RP \'erilmc i l5ııın,;eld1Alnt 

\'DXm:umşıan11, nılrc'.'llniıi oldultca kapalı, 
olarak y:ızı ·onıın . Jloyunuz ftfbarile arka· 
daşınıuttklnden prk farklı değllslnir.. Yn

~ınn:n naz.aran nrkoıla,ınızdan dnha !ı'Rşlı 
olmonı7. liızım. \mt'll işlere kohlllrcllnl1. 

Si~li: Ar. N. M.: 

l\ıı,·gacı bir lnbiatiniz var. Halbuki 
hnddtzatında iyi kalplisiıı iz \'e başkala· 

rının fennlığını istemezsiniz. Karakteriniz 
h i olduğuna söre kavgacılığınıı neden 

neşet ediyor? Sizde sinirleriniıi bozıın 

bir lıastnlık mı Ynr, '1 fe\'kalftde bir sıkın 
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lstaııbul T. M. O.: 

~ Jltıı~ 1:czıııniz. Yaşınm kat'l olarak anla 
~Caı. 1 ' rakat herhalde 2a den \'Ukllrl 

I{ ır c • """ 
•11 und •cçinı h: bir zat dellllıılniz. 1 lnkara • (Jkıö:ccba11 • 11. 11_: o k:ıdtır tok del:il. Ya'i ilflıarilc scnçslniz. 

tının tcsirlt>rJ mi mevcut?. Bunları iyice 
:ırııştırarAk fozln kn\'~llCI tahfnllnizl gider 

Ttıli onınların:ı fazln düşkün oJdu~nu· 
:m ı:rnnedi1•orum. Bu, lcusurlırınııdan bi· 
rldir. Fokat haddızahnda tnlışkan Te müs '11Iıı 11 hnıı encli~cıcriniz \'nrdır. Ken· 

1 l'I <ıld ,. 
rıı1111t U"u gibi yaptı~ınız işlerin harl· 

meniz ııize }DpıJnc-nk en iyi tavsiredir. 
r.ozcleda :;ize hnngl runıuı ile lıllnp e Si1in rlc ıımıınıl nınliıınatınızı tırlltrmnSıı 

dllece~lni ~östemıiş oldu!junıızdan sarih ihtiyncınız \'ıır. 1932 ~·c nazor:ııı şimdi 

1 1"1tııt ,~rrtsııı111, 1röriiniişünün iyiliğine 
rııııtıı 111ezııiniı ki bu helli hnşlt 'kusur· 

qtno illldır. Bnz.ıın müte,•ekkil ,.e zaman 
l' 

11 rnnı 
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:ıdre,,lnlıi kısmen k;.ıp:ılı bir hııll· gelir· r.e\'J.;lrrlnlrde. \a~a,·ışını7.ılo, dll\'Rl'lnrınız 
ınek meclıuri:rctindc kaldım. H. f'iminlz.ln ıl:ı tnbilli{;r doArıı hir inkişnf '·nrdır. Ar

tık O:i:? rlc olıluAıı ;tilıi hoş ~iisterişlcre faı 
ilk h:ırfirlir. T:hcmml)et vercli~lnlz Şt"~·lc· 1 ,.. ı.•aıaıııı~ ı:.·. 11. llnyan.· a uır ııı. nn \'C kıvmct \Crmhorsunm:. Siz " .. n 

bet snhadnki fanllyeUcri ele ihmal etme:ı: 
bir ıntsmız. Yalnız tahminime göre oyun-

~ 'fıırd ertddit hal ıılahilen bir ruhu· 
tr, bQ ır, hunu da cliizellınen~ icarı fl· 

rin teferrilntı ilzerlnde rhırmnk. hu glhl ılcn ılc ıliAcr lılr miirııcn:ıı bekliyorum. 
,eylerılen birisine bab etılRlnlz ,·oklt mü· Genç, en fazla orta boylu ve orln bünye 

dan kaz:ınm:ı'kıla hiç lakayt ktılmadı"ınır. 

bir husustur, bilmem iyi düJfinü~eni:ı: 
bunclnn bizzat memnun olabilir misiniz.' 

Dikkatinizi bilhassa iişnix üzerinde topla
mak surelilc knzanç ümitlerinizi dııh:ı çok 
orthrm:ık hP-m mümkündür '\"l' heın rir. en 
t>elllbnşh hlr ;l'Olclnr. 

la , !l.lretıe hayatta daha hızlı adım· 
'•I \J 0-ı 

lıim gl5rdlillilnilz kısımları tekrar tekı-nr -2,5- li. H11!1sas '\'C :ıeki. El i~lcrlne de kabiliyet 

Q' 1 
11.:1111 'r tJçrlemcnlı mümkün . nlntrn:ık. söz 'l"t'! ıırıulnrınııın i ·ice :ml:ı· Rilccik: il. <>. 93·1: il. l"ysal olmdıı çok müstait. Dikkati ol· 

... Jnııı"ını rnüın'ırn lıılmnk li7.rrc ba11 hıı· duk\n ktı\'Yctli \'C daha fozln d::ı inkişafn 
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J\AHRAM,A..N KTZ 
l·cr..ı , -.--------·--:-- . . 
b•1 ...... ~.11:: . .J:;, llpkı dcı-stı.•_, ın ı s g ılıı 
"l ık 'bir dik'cr.lle dinliyordu .. 
- Di ·k t' ı- 1 . 1 S -~I \ a. .. \.l ıcı çevır.n.. ag .. 
" 'Mor~ .. 

tı"~·r adarrı dU~ü. üstadın sesi lnil
.. ı b;"ıttırdı. 

•iıdij. f'ıikkııt! . Sıra si:r.de, nıi'llıyö, 5iıi 
kı t l'i.\yô'!'unı !. - bir admı geriye. Sr-

rrın ı R' d h 1 D'kk t' '-• A. • ıru a a. ı a .. [Qans .. 
1'1" nnats tarn!ından yaralaMn ve ı 
trı~nkaveı tarafından öldürUlerı iki 
lllUh afıı daha yere yıkıldılar. Diğer Uç 
bı~fıı dehşet içinde gerilediler ve 
ÇtJg r$0nra, gcc.nin ka.ra.nlığı içinde, 
eler 1"? bir firarın sesi duyuldu. Eskrim 

aı bitmişti. 

ll~ınnaı~. ka'lh kılrcilt! Trankav~li se
adı ve şöyle dedi: 

rıı~ T:~~ld<ür ederim. mösyö .. Fakat 
Riiluyorsunu~? 

lı ~ l<nlfanu düşiinUyonım. Bu zaval 

au d:laryoı fena halde kızacak. Sizin 
nrn d~UıUnUzcten sonra. onun kalfa
tnı? 'Ye iftihar etmesine imkln var 

l'r~ "~ çocukla kahkrıha birdenbıre, 
dllJıcu \elin dudaklarında wnan. Dör
l(raıın lianrı.. Atınn.laln babasıydı .. 
tUlc; kııı ! Tranknel kendisini kU-

cıııci11~Yıf, fakir hiasetti: birdenbire 
tı::rıı; :ili ve hilnnctkir bir tavırla 
'•lere' rıı Belıimla.dı. Genç kız. kılıcını 
<lı: it kınına koydu: sesi biraz tllre--

11a;:.!3et .. nı lütfen. Şc\TÖ2:Un evine ka-
h ... cı UrUn •· .. qir t • mosyo. 

l'tılduı ek kelime &öylemerlen yola ko
l'Ul'a.,1~ ders bitmişti. Kahramanlık 

llu k a öyle .. 
~~tim ?'1\hn kmydı . Bu da, fo.kir bir 

tnttallimi. 

XXXI\· 

11RAL X/11 INOI LUI 

"'- ltarq· 
~ a~ ınaı dö Rieliyö, pf a.kle. bera-

ktaydı. Kral Fontenbloya gi-

------------
d. ccl,ti ve onun, saat sel:izd~ kmdisi
ui görmesini istcmlt;U. 

K::ırdinal. bütün gece, evvela yakın 
bir zrlcrln \'erdiği pe~ln bir sevtnc:le 
Fonrn sabırsızlık ve endişeyle ve, ni
hayet. şüphenin humması içlndt", Sen 
Priyakın döniişünü beklemişti. Ne Sen 

Priyak. ne naskas. ne de Korinyan 
meydanda vnrdr. Şafakta yine kimse 
meydana c;ıkmndr. Saat altıda. yine 
bir şey yoktu. Saat yediye doğru. Kar 

dinnl T ... uvre gitti ve Luiye refakat 
edecek olan kralic;cnin \'C nıaiyctinin 

nrnbala.rmı gördU. 

An d'Otrifi, mUstebit koe8J)mın em
ri Uzerinc, ynzltk sayfiyesini terkcdc
rck. erkenden oraya gelmişti. 

Birçok muhafıtlarJa asiluıdclcr, şiın 
diden. güzel atlarına binmi bekliyor
lardı. 

Odalarda ve koridorlarda dn, kra
liçenin kadın maiyeti kendisini bck
livordu. Bu k:ı.dmlarm içinde gen<: ''C 

güzel birisi Kardinali sabın;rY.lıkla 

l)ekJiyordu. Onu g-öriince derhal yanı
na yaklaştı. ve onun takdlf' iqin 11:ıa

nan eli altında efülirkcn. Rerl V!' n lçP k 
bir sesle şöyle dedi 
• _ Kraliçe, tekrar prensle görüş

tü. 
- Prens yalmz mı? 
_ Yanında mare,al d'Ornano var. 
Vr. r.asus kadın. seri adımlarla tek-

rar kadınlara iltihak cdc>rtk onla rln 

beraber giilmeğe baijladı. 

Ks.rdinalin gertifri yolda derin bir 
!'ilki'lt vardı ve herkes e~iliyordu . tkl 
üç uilzn.denin rcf akatinde c;cvik adım
larla vürüvor ve k<'.ndisine gösterilen 
bu büvük ihtiramata karsı llıJı:nyıtmiş 
grbi bir tavır takındığı lıalde icten 
bl\vUk bir r.evk duvuyordu. 

Rişliyö krnlm rlairesine alındı 1•c 

onun mecıai odasına bir hakim tnvrile 
girdi. Bir kollııı?un vanmda. nyaktn. 
gri renkte kndife elbise giymiı:s, elin
de kırbacı olan, gözleri donuk. kıvır-

KAHRAMAN KTZ 18! ---...... ~--------------...... ~--·----------------------------gibi ba§ını salladı, elini alnına götür

dü ve vazife,ini hafif ~e hatırladı, Fakat 
sonra asıl meşguliyetini hatırhyarak 

tekrar etti: 
- Sucuklar gcbin 1 
Maryet gü!Umıedi ve Korinyanı i

çinde bir ço~ sucuklar, jambonlar, en· 

vai tür~:ı yiyecekler bulunan bir mahze 

ne götürdü. Korinyan hiç bir §CY söy
lemedi. Çehresi adeta c!ddi bir hal al 

dı. Bir sucuk alarak, kamasiyle Jceati 

ve sonra tekrar yere oturdu. 
- Kızım, dedi. Bir günah işlememe 

mani oldunuz. 
-Ben mi muhterem peder? Bir gü

nah mı? 
- Şüphesiz. Mukaddes kitaplar: 

Yıyin ! demezler. için demezler. Yi:ıin 
wı için derler. Binacnnlcyh, yemeden 
içm~k. ve icmcden yemek ynRaklrr. 
Tabii biz bunları biliriz! 

Maryct hiç :stihza etmeden, adeta 
ha}Tanhkla: 

- Ne kader alim bi~ insansınız! 
~li. rahip de mağrur bir taVlrla ce

vnp verdi; 
_ Hele Latince konuşmamı bir duy 

sanız ne dersiniı:? 
Genç Maryet rahibin huzurile git

gide korkusu bertaraf ohnu~ bir va
ziyette, onun yular gibi na..~ıl yediğine 
hayranlıkla bakıyordu. Korinyan sar-

hoş olnıltkla beraber genç kı~n bu hay 
ranlığmı gördii ve bunu. mukavemet 
"dilmez cazibesinin yeni bir zaferi ad
dclti. 

_ Evet kızım! dedi. Lfıtincemi duy
snnız bnyılrı"fJımz. Siz de Iiı.tinceyi sc
' 'Cr mis;niz? 

_ T..a~incc hic; bilmem, muhterem 
~er! 
- Halbuki, l:>u çok gi.itel bir Usan kı
zım. Mı;-selH., l.fı.tince jnmbona ne der~ 

ler bilir misiniz? 
.-- Heyhat! Nereden bileyim? 
Rahip, elindeki şişeyi de son damln· 

sına kadar boşalttıktan sonra 

- Gayet basit, dedi. Ja.mbona jam
bono derler .. 

Ve büyük bir gayretle ayağa 'kalka
rak ita ve etti: 

- Şimdi, itiraflarına devam et gü
zelim! Günahlarını çrk:ırmam 18.zım. 

Maryet, b~ka. yemeklerin nıevzu

bahs olduğunu :r.annederek gülümsedi 
ve : 

- Bu saatte başka ne itirafta bulu
na blliri m? 

Diye sordu: 
- Hadi bakalım. inat etme. Mesela 

~klarım itiraf et, bir şeyler itiraf et 
işte .. A cele et çünkü yukarıya çıkıp 

Trankaveli. sevgilisini, bu haydut Sen 
Priyalu !\'C alçak Raskası yn'kalamam 
lazım! Hadi gel ha.kayım! 

Maryet ona doğru geleceğine. onun 
gözlerindeki garip panltJ ve kahkaha
sından, kendisine uzanan titrek eller
den ürkmüş bir vaziyette geriye çekil
di. Korlnyan homurdanarak ilerlerdi. 
1'1aryct çılgına dönmüş bir vaziyette 
kaçtı. rahip duvarlara y~lanarak onu 
kovaladı nihayet, genç kız bir çığhk 
kopardı ve Korinyan elini onun omu
"ıtna atarak bağırdı: 
sında bir ses bağırdı: 

-ileri.. 
- Yakaladım!. 
1'am bu anda. merdivenin yukarı

sında bir ses bağırdı 
Raskas, meslektaşını zcvklerile haş

haşa brrnkarak bu merdivenden yuka
rıya cıkmıştı. Kapıyı kapadı fa.kat bU
yük e.nahtan çevirmedi. Koridoru b
kiben mücadelenin devam ctti~i sabrın 
lığa doğru yüriidü. Gördüğü rne.n.7.ara 
onu dehşet içinde brrakmışb. Cesetleri 
parçalanmış olan eşyayı o ana kadar 
duymadığı bir hayret içinde seyretti. 
Hücum, korkunç hücum bir faciayla 
net.it-elenmişti ve Trankavel yukarıda, 
11ala ~valan yığıyordu. Raskas Urpe
rerek düşündü: 

_ Arslan eşini müdafaa ediyor .• 
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Hayıanlıkta.n çılgın eıldut>ı;11u 1.i3-
sederck, hiddetli bir hareket yaptı. 

- Fakat her ne olursa. olsun onları 
yakalamam 18.znndır. 

Diye mırıldandı: 
Bu anda, ınuhaf ızlarm, ellerinde tü

f ekler olduğu halde, sıraya dizildikle
rini gördü. Gözlerini kaldırdı. Karga
şalı~ tozlan arasından, Uurinde kan 
1ı cesetler, kmk dökük tahta ve demiT 
ler bulunan ve muharebeden sonraki 
kalelerin halini andıran kanlı merdf
"·eni ~ördü. Biraz daha yukanda. ild 
ceset dnha Vl'lrdt. Daha yukanda yine 
bir cesPt ve bir yaralı!. 

Bu kOT'kun~ hücumu hansti dev devir 
miı::ıti? Bıırasrm bu hale, hangi kuv
vet getirmiırti ? .. Ve birrlenbire. Ras
kas, onu en vukanda, zarif bir ceh
revle ve bir öliim '1;tınrrile dimdik du
ran gfü.el viirudile rtön1U ve onun va
nmrla. sakin. mtıammalJ ve rltırl:' 'kln
rmda hir lı:ıtihfaf if:ırlPSi okunan An. 
nais .. Bu feci v~ mPhib sonun kahra
man krzr dunJVordu. 

F~yolda oldu~ S?ibi. biraz evveJ bah 
çede olduihı ~ibi, küı-iik, r.a.<qıs Rll~kafl 
bütün vfümr1ıın•ın. ı:ın"ıık bir lirnerio:ıle 
titredi.Tini duvdu. Tiif Pl<lcr bu iki in· 
sana do-Tru ıızanmıc-b. R:ı.Ql(as kalbinin 
dP.hset iı-inde cal"T'tıirını hi~etti VC' 

ko-ı3rmak istedi~ri çığlık gırtlağında 
bo<hıldu .. 

Sen Privnk bağırdı: 
_ Ateş! 

Birkaç d:ıkikahk korkunc bir ı:ıi\Jnıf 
etrafr sındı. Ölümün J?erdi~i siyah 
perde yavn~ yava.ş acıldı .. Duman da
ğılıyordu.. ~en Prlvak bir öliim a.7.:tbr 
\'e dehı=et irin· e beklivordu. Trımka
vel ve Annais meydanda yoklardı. 

Nerede Tr:ırl·avel ?. Annai8 nerPrlc? 
öMüler mi?. Hayır!. f ~te orada la.r ! 
s~lnT'cia, tam kaomm '~n111dn, avakta, 
diodlrl \'C ~apasa?{lam olarak .. \'uku
bula.n hadisenin verdiği heyecan ve 
havret frinde, Trankavel bin his doP.u 
ran bir histen sarhoş, bir vaziyette 

A nnais ise, heyecanı belli eden r.iddt 
bir çehreyle.. İkisi de bu harikulade, 
bu görülmemiş muciz.eden donakalmıı 
bir halde .. Ne olmuştu?. 

Annais!. Evet, o, alevlenen fitiller 
tüfeklerin yanma yaklaştığı anda, ateş 
emrinin \'erildiği saniyede takallfür et. 
miş olan kuvvetlerinin mUthiş bir ham 

lesile ve hakikat dünyam haricine çıkan 
ruhunun <'ıl'CTJlhi!ile Trankaveli kolla.
nnda kald!rmış ve bir sıçrayışta salo
na atılmıştı .. 

Aşağıda. Sen Privakla muhafızlar, 
dumanın da~lmasmı beklivorlardr. 
Dışanda, tenha sokakta. zulmetler 
arasında kanJVI beklivcn beş altı mu

haf,zdan h ... ~ka kimse vo~. Sen Pri
vakm beklem-irıe sehPhivet vel"E'n 
amil dnmı:ın df'ntldi. o daha zivatıe, 

~nncıi~i öfü bulmak ihti""nHnhı verdi
ği denc:et ve hareketsizlik irinde :v<>rl
ne mrhlıı.nm,cth, li'ı:ı.lbl~ı ~bf arTll"'l'lf 
otan P"<':r.lprf, siva.h pc;ra.r nerrlecıinr cii
'·Hmic:ti. Birka~ d<ıldka ~ol"'ra d11T""'nn 
da~ıldt ve merdiven ı:ıah:nıhÜt mevi'l\
na cıktı. O zanııtn, ~n Pri,rakm p-X~. 
sunu korkunc bir nefes doldurdu. 'T'a

kalliis "°"" f.ıı~pl.11\rı d•!':J'!Mvn SC'~ R•z
drtı"lstıiı. 'Fal{at elile oras-n1 tı:;:ar<'t f"t
ti. Mtıhnf1:r.lar ilerlp.rHler. T:ım b11 "S

mvla, b;risi, bir :"-'llfl nm siir,ıtıı" !=!"n 
Privnkm yanına gclcrk ona şöyle de
di: 

-- Gelin! Ka<:ıvor .. 
Bu Ras1<astı. Sen Priyak sevinrlc 

ba•~trdT. Kac::ıyordu! DcmPk ki sa<Tdı!. 
Raqltasm omuzuna hafif ~e vurarak 
sordu: 

_Nerede? 

_ Bir knrJmtn on'lya attld•ıTtnt "'Ör
dilın .. Odur!. B"ş"a kim ol:ıhili .. ? Ko
rinvan onu taldn etti. ı:::n"h~iz Trı:ın

kavel öl~iirilmnce. o 011 b ... o:ılra merdf
\'cnden inmiştir .. Gelin .. Gelsenize ca
nım! .. 

~"n Privnk. Rl'lct1•a.c:m arkasW~"'"· 
ileri atıldı ve muhafızlar onlan ta.kip 
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eltiler. Bütün bu gürüh koridora gir
di. Raskas mahzenin kapısını açtı. Sen 
Priyak eğildi ve o zaman, kulağına ge
len bu sesi duydu: 

- Yakaladım!. 
Sen Priya.k: 
- İleri! 
Diye emir verdi ve bağırdı: 
- Sıkı tutun, Korinyan !. 
Herkes mahzenin merdivenine atıl

dı. Raskastan başka herkes!. Son mu
hafızda merdivene girince, Raskas ka
pıyı kapadı ve an ahtan iki defa ~evir
di .. Sonra sahanhğa geldi. Merdivenin 
altmda saçlannı yolmnğa başladı. Fa
kat aynı zamanda süratle yukarıya 
çıktı. 

- Ah! Sefil! Ah! Hain .. Ah .. De
mek bunu ben .. Ben Raskas yaptım, 

öyle mi?. Ve ~imdi yalnız başıma on-
1? .. ı nasıl yakal:ıyaca!;nn ?. Ne yapa
lı 1 .. Onları valnız başıma yakalama.
ğ teşebbüs edeceğim! 

Birdenbire, Trankavelle Annaisin 
1' ·~ısında bulunduğnu gördü ve hiç 
tc eddiit etmeden: 

- Yol serbesttir, kaçın! 
Dedi, aynı zamanda, kendi kafasrna 

F "rinyanın takdir cdebile<:eği mUthi3 
bir \1lmruk indirdi. 

Trn.nl<avel sevinı-le Urocrdi 
- Yol serbest mi? Ya Sen Priya.k? 
- Mahzende, m:ıtm:lzel dö Leı;nan 

yn.'tnlamakla meş~uldür. Gürültüyü 
duvmuvor musunuz? 

Trankavet bir ~ev anlamadı. Fnlrnt 
mnrdivcnin sahanlı~na abldı. E\'et! 
Yol serbestti!. Kılıcını c:ekti ve heye
canlı bir sesle bağırdı: 

- Gelin! 
Annais. elinde ktlıcilc ilerledi. Tran 

kl\0 el şefkatle Raskasa baktı ve şöyle 
dedi: 

- Arttk istikb1li,..i7.derı emin ola
mazsınrz. Benimle gelin. Size daha iyi 
bir istikbal hazll'lanm. 

'Raskas başını sallayarak cevap ver
di: 

_ Ben, kardinalin ada.mıyım. 
Düello üstadı cüceyi selamladı 

aşajıya indi. Annais onu takip et 
Her ikisine de öyle geldi ki, bu §CYl 

gayet tabii idi. Nasılsa vukubul 
ve çok pek çok zamandanberi, böyl 
yanyana bulunmaları 18.zımdı; 

dökük eşyalar, kan lekeleri ve ccsetl 
arasında iniyorlardı. Bir rüya yaşı 
lar gibiydiler. 

_ Hey! K~! Arkada.~1ar. 
Bu feryadı basan, bUyUk kapıd 

muhafızlardan biriydi. Altı muh 
bir anda atıldılar. 

Trankn.vcllc Annals bir hamlede 
ka ;;a fırladılar. Evin mc'Lh alinde,d rrı 
şale 113ıklar1 sahneyi h:ıfif r,e avdtnls 
tr: İki gcnG. vanyana, ellerinde kılJ 
larile ve, etraflarında korkunç sura 
ınuhafrzl:ırln, narlavan kılıçları. 
cadele bıışladı. Çelik şakırtıları ara 

da, muhafızlarm naraları duyulu 
du. Trankavel bütün kuvvetile dÖ 
şüyordu ve bu, cidden giizel oldu. 

hevecanlı ilam a~.ktan daha hcvecaıJI 
oldu. Çiinkü, bir -yıldırım sbrati!e b 
birini takio eden bu darbeler, ke 
sini de~l fakat, Annaisi korumak ir 
indirilivordu. Trankavel bh.~ka~ ııJl' 
yara aldı, fak:ı.t bunu hissetmedi b!~ 
gördü<fü, duyduğu. hissettiği ye, 
şe;,·.. Anmıise doC{nı uza.nan dar'be1 

di. Biran sonra müdnfandan bıktı. ~ 
cum etmek istcd i. 
_ Matmazel, dedi, madem ki c~ 
muallimiyim bir muallim gibi hare; 

lı'ct cd~vitn. Ders alma.k ister misiJ1:;,_ 
Bu benim için en büyük şeref, en 
yük znf er olacaktır. 

Annnis s:ıkin bir sesle oovap "{6f" 
di 

_ Sizi dinliyorum! eti 
- Şu hnlde bir adnn geri. J{ılf 

ucu aşağıya. Kolunuzu iyice tonla.; 
Sakin ve biraz sert ses. muhnf- -Ao 

'm gUrültüsünü bast.Ira.rak, ders \'P' 
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Bu gece saat 20,30 da 
~ıınatk5.r Naşid ve ar-
adaşları. Okuyucu kil 

·ült Semiha ve Mitel 
"aryctcsi. 
'amlıbcl k~hramam, 
:arkılı komed! 4 perde 

Çünkü-ASPiRiN seneler
denberi her türlü soğukal) 

gınlıklarına ve ' ağrılara karş; 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat -~diniz. 

lstanbu Levazım amirliği 

Salmalma komisyonundan 

Ordu Hastahanelerinde müstahdem 
hemşireler için 1250 metre lacivert ku-

m~ın kapa\ı zarfında' verilen flat paha
lı görüldüğünden 12. 1. 938 Çarşamba 
günü saat 14 de Tophanede Levazım 

amirliği satınalma komisyonunda pa -
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Temi -

natı 431 lira 25 kuruştur. Şartname ve 
numunesi komisyonda cörü:cbilir. la -
teklilerin belli saatte komisyona gle -

mcleri. (375' (117) 

Harp Okulu için l 200 adet atlet fa
nilası 14. 1. 938 Cuma günü saat 15 ode 

Tophanede btıbul levazım Amirliği Sa
tınalma Komisyonunda pazarlıkla alına
caktır. Talynin bedeli 600 lira ilk te-

minatı 45 liradır. Şartname ve nümu
nesi Komisyonda görillebilir. istekli
lerin belli saatte Komisyona gelmeleri. 

(347) (116) 

tdareleri Istanbul levazım amirliğine 
bağlı müessesat ictn 65000 kilo bulgur 
11-1-938 Salı gUnO saat 15 de Tophane
de Levazım Arnirlili satmalma komisyo
nunda kapalı sarfla eksiltmesi yapıla-

caktır. Tahmin bedelf 7700 lira, ilk te
minatı 577 buçuk lirndır. Şartname w 
nilınunesi komi.yonda görülebilir. istek
lilerin kanuni belgeleriyle te~lif mektup
larını ihale saatinden bir saat ev\elİnf' 
kadar komisyona vermeleri. (339) 

(8543) 

Harp Akademisi için alınacak olan 
10000 kilo nohut, 11500 kilo kuru fa
sulye, 12000 kilo bulgur 10-1-938 pazar-
tesi gUnO Aat 15.30 da Tophanede .. İs
tanbul ~azım Amirli~i satınalma ko
mi yonunrla BÇlk eksiltme ile alınacak
tır. Tahmin bedii 4160 lira. ilk teminatı 
312 liradır. Şartname ve nümuncleri ko
misyonda görülebilir. I teklilerin kanu • 
nt belgelerile belli llllltte komisyona gel· 
meleri. (345) (8.S86) 

Dikimevleri için 798614 metre beyaz 
\"e siyah sitil ipi 10-1-938 pazartej gü. 
nü saat 15 de Tophanede Istanhul le
vazım amirliği 5'lhnalma komi yQllUJl -

da kapalı zarfla ~siltmesi yaRılacal<tır. 
Tahmin bedeli 7986 lira 14 kuruş. il~ te
minatı 598 lira 96 kurqstur. Şartname \'e 
nümunelcri komi yonda görülebilir. ts -
teklilerln kanuni belgelerile teklif mck· 
tuplannı ihale saatinden bir saat ewe
line kadar komisrona vermeleri, 

,(348). (8589), 

== .. :...::aaar.:mna•:auıwıa::mmı 
Meooeni mu•r•n• 

Pe"'8mbe günterl aaat a den 6 • kadar 

Ortak8y Taebasamak Palangada 2ft 
numarada Doktor MUıntu GUnıoy 

H fakirler! parasız muqyene eder. 
ı••m•11n••111wa ı 

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

3 günde 
Yeni ve cazip 

güzellikte 
Bir ten 

J3uru,tikluklardan kurtiılınafl ve daha gene vi ..._ 
.görUnmeği seversiniz değil mi? Açık beyaz tue ve 
bir genç kız tenine malik olmak lsteraiııiz defU 
mi? Evet dersiniz, bu basit gUzellik tedblrlni tec. 
rübe ediniz. Her akpm, · yatmazdın evvel pembe 
reııgindeki TOIULON kreml!ıl kullanmız. Bu kıe. 
m1n terkibinde Vıyana Univentte. Prota.arn Dr. Ste.,_ 
jskalin caajb ke§fi oUuı ve bUyU.k bir ftlna ile intl. 
ha.P edilmif genç hayvanlardan istihaal ve "BlO. 
CEL" taöır edileu milceyrelerl canlandıran yeni cev. 

' her. mevcuttur. Bu cevher siz uyurken. cildinizi 
besler ve gençle~. Uk tatbikmda.n itibaren erte. 
si sabah, cildlııiıin ne kadar tuelqDl.ii ve ~ .. 
miş olduğunu görece}tsiniz.; 
Hastanelerde 60 - 70 yaşlarındaki kadıDiaN. yapt. 
lan tecrUbelerde 6 hafta nj.lıayetlnde blll'UIUldukla
rm tamamen mil olduğu görillmUltUr. 
Gündüz için (yağsız) beyaz rengindeki TOıtALON 
kremini kullanınız. Terkibin~ taze krema ve tun. 
ye edllmlş 7.eytin~ğı mevcut olup bu unaurlarla, 
mesamat& nilfu ile derinJiklerde ablenmlt ve hlg 
bir sabunun ihraç edemediği pyrl Af maddeleri 
harice atarlar. Siyah benler hmnen kaybolurlar. 
Tetkiblndeki kuvvetlendiritl ve beyulatıcı kıymet.. 

li unsurlar ise, açık mesamatı kapatir ve Uç gUn sarfında en çirkin ft 
en sert bir clldl beyazlatıp yumuşatır. 4l5 • no Nl,.rmdakl bdmlara 
bile bir genç kızm tueliğinl ve ~Ufaklılnu vetdlfl t.rnınathdJr. S.. 
me:ı bu gllndeo bir tUb veya bir vazo TOKALON kreDi1 a1mnı ve tarif 

ildiği veçhile kuJlanmı~ Netfceamden 1011 derece memnun bJacabat• 
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rini sekteye uğratırlar. 

Halbuki: Bir kutu (FEMIL) gerek kendilerinin ve ıerekae yuvalarının sağlık ve net'eaini ebediyen sigorta eder. CibaJllll 
V<'r bayanları tarafından takdirle kal'Jılanan: 

G _p 

PATI 
J 

1 han cıbanla.rı, eı ve aya • pannaklanmn arasındaki kaşıntılar, dolama, 
J mem iltihabı ve ça tlaklar. flegmonlar, yanıklar. traş yaraları, ergenlik· 

1 
lcr, koltuk altı çıbanları . 
Tcd:ı.visin i en erken ve en emin bir &Ul'ette temin edr. 

ŞARK ISPENÇİYARILABORATUARI . ~~~ 

~- :ı •! • "''.i;:~'~J , ,, ' 'T ".-, - ı •: 

••---• Sigara tlryakllerlne mUJde ---
I"eımin son icadı ve y ilzde 89 derecesinde tütünün 

nikotin ve sair zehirlerini süzen 

Doktor Perl 

~ıhhi ağızlıkları A \TUpadan gelmıştir 

Satış yeri: PiPO PAZARI suttan Hamam 
10 adet ilacı ile beraber 150 k~ 

_.lstanbul Belediyesi ilanları 
KecfsWiıt Belecliyeıinden: 

24. 12. 937 tarihinde böl§ı~ olarak beyaz renkte bir maltız keçili bulun -
mu~tur. Sabibl çıkmadığı takditlde bir hafta sonra satılacağı ilin olunur (122) 

iKTiDAR~ 

ve BEL 
~ 

GEVŞEKLICllNE KARŞI 

Dr. Abaraj 
Yeni muayenelıaneüni Beyoilu Xiı 
sokak No. 28 Marten apartımaıuna 
nakletmittir. 
Her nevi kadın, erkek ve çocuk da
hill hastalıklarına bakar. 

ÜZEIR GARIH 
Dit lcabinealnde aabahtan öileye 2 
den 8 e kadar kabul eder., 
Beyoğlu lstiklll caddeai Tokatlıyan 
aıraunda. KapıaJ Mektep 80bk 
Hamdi Bey hAn birinci kat. 
Tel: 21721 --

Çok acele 
satılık hane 

Aksaray, Haıeki hastanesi yanın
da Arab Manav 110bk No. 6/8 tram
vay duralına yanın dakika tncaafe
de havadar, nezareti fevkalide 1000 
metre murabbaı bahçe, iki mutfak, 
15 oda, Uç )asma kabili takaim, 4 ~-
rafı açık müstakil bir ev pek acele 
ve çok ucuz liatla aatıbktır. lıtekli· 
lerin Beyoğlu tstiklil caddeai Par
makkapı tramvay durağı 121 Dok· 

1 tor Süreyya Atamala mUraı.:utJan. 

ıs anbul Haricı Askeri 
kıtaatı ilanları 

Çanakkale Miiatahkcm Mevki ihti • 
yacı için 20000 kilo benzin 375 kilo en 
iyi gres yağı 495 kilo en iyi vakum yağı 
100 kilo UatüpU 150 kilo en iyi 
valvalin yağı 30 kilo mai mu • 
kattar 6000 kilo "400'' teneke 'mazot 10 
kilo asit 29. 1. 938 Cumartesi günU sa
at 11 de kapah zarfla eksiltmesi Ça -
nakkalede Müatahkem Mevki Satına! • 
ma komisyonunda yapılacaktır. Şart -
namesi İstanbul Levazım amirliği ve 
Çanakkalede Milatahkem Mevki Satın
alma komiayonunda görillebilir. tık te
minatı 466 liradır. 

Talipler teminat ve teklif mektupla
rını ihaleden bir uat evvel kanunun 2, 
3 Uncu maddelerindeki vesaikle birlik
te Çaııakkalede Müstahke'm Mevki Sa
tınalma Komisyonuna vermeleri. 

(689) (115) 

/slanbul ASiiye malıltemesi 6 ıncı lıu
ltuk dairesinden: 

Petro km Margaro tarlfından, BU
yülı:ada Çiçekçi yalı tok.ak 30 No. da 
mukim iken balen ikametgihı meçhul 
bulunan Harilaoa !stangopuloa aleyhi· 
ne açılan ihtar davasında ikametıgllu
nm meçhuliyetine binaen ,dava arzuha
linin H. U. M. K. 141 inci maddesi 
hakmilne tevfikan ı O rOn içinde cnap 
verilmek ilzere 15 gün müddetle illnen 
tebliğine karar verilmit oldafundan 
tebliğ yerine yeçmek Uzere ilin olu • 
nur. .(10474) 

Nezıe-&rlp 
Baş· Diş 
v ·e bütün 
aQrııarı 
derhal 
keser 

. 
Eczane•• 

1 - 12 •• 
ambalAJI 

ı•rart 
arayınız. 

taklltlerlft., 
sakın111I'" 

Nefis ve leziz makarna yemek iıteneniz? 

Her Yerd 
ltalyan uaulü tafi irmikten yapılaıı 

z 
MARKA GLUTEN MAKARNASINI tSTEYtNtZ., 

Bqhca bakkaliye mata.zalarmda satılır. 
Fabri1'&11: Galatada Nccatibey caddesi No. 167 

--· :MAKARNACILIKTURKLTD. ŞtRKETt. Telefon: 43481. 


