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· ·. ·.··R u ·s YA Pazarlığı kaldırmak 
HA BER'in davas'ıydı . Ma~çuko ve japonqaya karşı 

HARBE Mi 
GiRDi? 

Bu şayia teyld edflmemfş o!ma~la beraber 

Sovyetlerin Sıbıryaya 
asker sevkettikleri 

haber veriliyor 
300 sov .tet harp t~yyare~i .de 

Çine ~? n ~~e~ ;!!11 eB~un~ ~:~:mu~~!~yi 
Şangha~, 14 (d·k:) a.lıat acen • malumat almakta olan mahafil, bu tali· 

&ofoshanesı, bura a ı seyy s R . . . . · elilik vize ver- matın konsoloshaneye ovyet usya 
tatarına sıbırya ıç~ ~ım ile Japonya arasındaki gergin vaziyet 

• ğ
0 

• b "idi tır nuyece ını · rmış · .
1 

ruko dolayısiyle, Sibiryayo asker sevkini tcs-
Bu h;tber Soyyet Rusya 1 e man:s 

a.faliıhda ırl~arebe ~knu§ olduğu su- hile medar olmak üze~e verilnılş oldu-
• ..ıı. d b" takım c!'lyı·aıar deve- ğunu beyan etmektedırler .• 

rctmuÇ orta a ır :r (D 12 · "d ) · · · evanu ıncı e ran etmesine sebebıyet vcnnıştır. 

. lnı?i ıtz- tal f an anluşmasın~an sonra .. .-..-................... --------~~---

Fransa· da llalya ile 
.anlaşmak isliyor 
ltalva, ·ispanya araz~ sinde 

gözü o:madığım uan edece~< 
· 1n 1 "' - b. t · 929 itilafı nazarı Lonclra 14 (Hususi) - giliz ta- ı 1 - Aıa ıs an. 

yan anlaşmasına. bugün sah çekil- itibare alınacaktır. k 1 . .. lm a 2 - Süveyş kanalı: 1888 mu ave e· 
mesi muhtcmeldır. Bugun ° a.zs . "tib re alınacaktır • 

nih t uma.rtesi gunu namesı nazarı ı a 
yarın ve en aye c Akd ni . !talyanın Londra de-
bu anlaşma imza!~ ola;aktırbun ni: ı:ıahed:n~esine iştirake karar 

MUtehassıslar halen, kati me . . vermi oldu~ söylenmektedir. 
lngilizce ve İtalyanca olarak tesbıtı 

4 
~ ! tal:. İtalya ile Almanyanm 

işi He meşgul olmaktadır. An~aşna 
1 

arazi~inde gözleri olmadığı 
!l1etni, Lon<In: ve ;mada aynı za- s=~~ekl ilktcşrin 936 tarihli ftal
ıııanda neşrcdılece ır. . . t _ Alman beyannamesini teyid ede 

İlk malfımata göre, 1ngıbz - ~~ yan . 
"'iflan, nşa.ğıdaki noktalan ihtıva cektır. 
-ıektedir: 

•• : DnvamT 12 tnrfde 

Da!adiye kabinesi 
tam salahiyetle 
iş görebilecek 

Usloden sonra aya~ da mali 
Mebusan me~ Uk ekseriyetle tasvip etli 

projeleri biiy vnmı 12 tnridc 

L 'iimajiş-iler Adliye sara)'l1 
ld .. 1.•azmışt•"· ı ı · t Tumısta f t çt n gün Ttôdis~1er .. o .. 1•gıı11u :. c ı .tilitıhı serbest lma.ıt mf1smı ıs em:. 

6ntmd• toplanarak " l'enı duslm,, partısı ş fi da ;ı,.. ,irip yal•mış1ardır. On kiji ' ~ ~y~n ~v 
lt:r, polütletı ta~ tutmzt§la~, t:a~ıı: . 
ölmılş, yetmiş ki§i tcııT~f alilmt5tır: : . . 

Hükiimetçe hazırlanan kanun 

\. 

Fa:k Kurdoğlu 
Ziraat vekili oldu 

esasları nelerdir? 

Btt ictimai dert etrafındaki yazılarımızın bulunduğu son iki sayımı: 

Herşey maktu· 
fiatla satılacak Ankara, 13 (A.A.) - lktisat vekili 

Şakir Kesebir tarafından vekaleten idare 
edı meıcte olan ilimlt vele Ii ıne~ 
mebusu F~ilc ~urdo~lu intihap olunmu~ Kanuna aykırı hareket edenler 
ve buna aıt Riyaseti Cunihur tezkeresı . . 

Büyük Millet Meclisinin bugilnl,\ü top- en ag., ır cezalara çarplırılac1 aklar 
lantısında okunmuştur. . .. 

Dünya 
yahudilik günü 
Fillstinde yahudller 
Allaha ya ı vardııar 
Londra, 13 (Hususi) - · Kudüsten bil

dirildir-rinc göre, dun, Filistin başhaham
bğı tarafından tertip edilen ''DÜnya ya
hudilik -günü,, kutlanmıştır. 

Merasimde, binlerce kişi, kafileler ha
linde, ''şikayet duvarı,, önüne toplan
mış, ''bütün dünyadaki ve Filistindeki 
yahudilerin vaziyeti,. hakkında dualaida 
bulunulmuştur. Bundan sonra, Raşelin 

mezarına gidilerek, yahudi ırkının kurta
rılması için Allaha yalvarİlmıştır. 
Diğer taraftan, Avusturyadan hicret 

eden yahudilerc yardım için Londraöa a
çılan iane, i:ı-i karşılanmıs bir iki saat 
zarfında 86 bin İngiliz lirasıtoplannuştir. 
Roçild müessesesi ile beraber dana dört 
müessese on biner sterlin :vermi.,Şlerdir. 

Bir casus 
AUba y 

lkoyaff'9U:D ıriHdle 
ttajioo istih ~ a 'lllarıot 

gezdi ! 
Londra, 14 (hususi) - Deyli Herald 

gazetesi bildiriyor: 
Geçen gün, bir albay, yanında bir za

bitle beraber, .Fransanın Almanya hudu
dundaki .:\1ajino hattına gelrdş ve paro· 
layı vererek, istihkamları gezmiştir. 
Yarım saat sonra asıl albay gelmiş \'c 

diğerinin bir casus olduğu anlaşılmıştır. 
OliS"" OevamT 12 fnr.ldO 

Ceıaı Bayar hükumeti, memlekette ret ve gıptasmr uyanaıracağı mulPk-
hayatı a7JJmi derecdde ucuzlatmayı ken. kak.. Gıda maddelerinde yapılan ve 
eline en ba§ prensip yapmı§tır. Türk yapılması kararlaştınlan ucuzluktan 
yurdunun, ~ok yakın bir zamanda, va

tandaşları azami refah içinde yaşayan 
ideal bir ülke olarak yabancılaı:n hay-

sonra, çok yerinde bir düşünüşle, uzun 
y.ıllardı:ı:_ıbcri kötü bir itiyat halinde 

Devnmı 12 incide 

. Avrupada 'Nazi 
fa8Iiyeti . arıtıyor 

Dan1marka, Litvanya ve Mac·a~ 
r:~tan da had;seler çıkarıyorl~r · 

. ~ans 14 (Hususi) - Litvanyadan idarenin kaldmlmasmı ve Litvanyctlı po.. 
verılen ha~l~re göre 1\lemclde bulunan lislere işten el çektirilmesini istemiştjr. 
Alm~n partısı -~ensu_plan, Lit,·anya a· Dahiliye nazırı örfi idarenin laı,ldınla-
leyhıhC:le. ·:ezah~~atta .. b~lunmuş~ardır. cağını Ye b?na mukabil de emniyet kanu-
Bu partının rcısı de hukumet aleyhinde nunun tatbik edilecel;rini bildınnişsc de 
bir nutuk söyliyerek fi!emcldeki örfi 

Devamı 12 fnrfde 

Onfrcrs:tedc ;·ap1lmı toplantıda lmlımmılcr ırc gençlik 11a11 ıına wz süyliyeu talebe. 
_.,. Yoz ı~ı 4 OncQ<le 

Fikri Paşa kızı Remziqe 
ol'tadan ansızın kaqboldu 
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Julyananın kocası Italyada 
Prens __ K_o_r_k_u-----...!-

Bernlıart 
................ 11111!1 ... 

Dotıanma garışı 
Yazan : Nrı.ametlln Nuz r 

Deniz şiliJılanması etrafında Vn
§\ngtonun giriştiği hareketi Loncfra· ı 
nrn derhal tasvip ettiği ve Pariısin 
''Her ne olunıa olsun 936 Londra an
laımasma sadık kalmak,, arzusunu 
ıösterdiği hatır:ardadır. 

Me~er kayın 
~adeırr.nn takllt 

etmDş ı 

Vaşington, Japonyanın deniz !lWı 
Jıınmasında evvelce takarrür etmi§ 
olıın nisbeti, gizli glZli ihl!l etmekte 
olduğunu ileriye sUrmUu ve Japonya. 
dan yeni denla si!lhları etrafında mu
fassal malfımat vermesini istemi§ti. 
Japonyanın bunu nasıl reddettiği de 1 
hatırlardadır. 

ı936 Londra muahedesi, imza koy· ' 
mUJ olan dt:vletlerden birinin muahe- 1 

deye riayet etmemesi ile diğer d~vlet 
leH taahhUtlerinden kurtarıyor ve 
kendilerine· istedikleri gibi aillhlan
ma.k hürriyetini bahşediyordu. Bu 
hllrrlyeUıi en tehditli tarafı 35.000 
tondan yukan şaff ıh arp gemlsl yapı
labilmesi idi. A'.caba. Vaşington. Ja
ponyanın deniz ailAhlanmasında mu
ahede ahkamını hakikaten lhlll eder 
bir cihet sezmiş miydi? Yoksa Uzalt 
Şarktaki hadiselerin aldığı eeyfrden 
ve J aporiyamn Çin sergü~§tile bir 
hayli fsklrleŞnilş olmasından· istifade 
ederek, ezeli rakibinin girigenıiyeceği 
yarı~a ba:J}amak mı istemişti? 

Tokyo:io.n ve Va,ingtoni:lan gelen 
son hab~lcr. hmerikanm bir sebep 
icaL. etnıemie olduğunu, bilakis iddia,;. 
lııf!trd1 · t!Qllffttlere =:tntibü" etmekte 

buhtnıltı~nu lz.ah e~~J\t'~~(r..-Far~ 
Jap:n;ynda, bu hadi11e mUnasebetile 
matbuata uzun bir ?>eyanatta bulu
nan Amir.al Nodanın ou e,özler.l Ya
gin,gtonu haklı göcterir mahiyette de
ğil midir? 
~mlral diyot ki; · 

Bir dedıkodu 
Prens Bernbard ile Prenses Jülya

nanın dedikodusu bütün Avrupayı 

meşgul ediyor. 
Bu arada, prenses JUlynanın evlen

mesine dair oir fıkra da anlatıyorlar: 

•- Jn,o~ politikası bu pre~sibc da· 
yanır: J nponra, Pasifik Okynnusu
nun gnrp kısmınm bekçisidir. Bu sı~ 
yasamız, 930 yılından beri, salahiyet
tar devlet ndamlanmız tarafından 

muhtelif vesilelerle tebarüz ettiril· 
mişlir. Bu esasın lstikbalede de asla 
dcğişmiyeceğinden eminim. Amcrika
ntn Pasifik siya588J hariciye nazırı 

Hol tarafından izah edildiği şekilde 
ise, yani Amerika eu 5-5-3 nisbetini 
muhafazada. ısrar ediyor ve deniz Uıe 
rindeki eğemenlik hudutlarına ehem
miyet vermemeği istihdaf • eyliyorsa, 
bu temayuıa büyUıi bir dikkatl göz 
önllne· alrtıağa· mecburuz. Zaten biz 
deniz .ıdlah1anmasmdaki bu 5-5-3 nls
betınin esasını bir türlü havsalamıza 
sığdıramamış ·bulunuyoruz.,, 

AmlraJm bu sBzleri Vaşirigtonun 
iddla1annı dolambaÇ yo1l:ırdan teyid 
eder mahiyettedir. Bununla beraber 
Amerika, kendini 936 ttahhUclUnden 
kurtulmuş addettiği 'halde 45,000 ton 
luk; gemi yapmaktan çekinmektedir. 
938 deniz programı etrafında gazete· 
ellere izahat veren Cumhurreisl Ruz, 
velt, bu yıl dczgfilıa konacak iki diret 
notun "35,000 tondan bir parça fazla 
çekecejini., fakat A.merlkanm, asla, 
45,000 tooluk gemiler yapmak kar~· 
rındı:ı. bulunmadığını söylemiştir. De
mek ki Amerika, elde ettiği silihlan· 
ma hürriyetinden §imdilik •'azami 
istif\lde,, niyetinde görUlmilyor. 

Yqı hayli ilerlemi§ olan prenses dUğUnU 
ne birkaç gUn kala, tebdili kıyafetle, 
Laheydeki bir gil7.ellik müessesefJine 
gıtmiş. Kendisini orada kimse tanıma 
mıı ve m&.tmazell gUzelce sUslemişler, 
pUslemişlcr, yUzUnUn kırışıklarını' gi
derecek eekilde masaj ve tuvalet yap
mışlar. Prenses, 19 yaşında bir genç 
kız gibi çıkmış .. 

Amerika ve İngiltere tarafından ve
rllen notalardan sonra · tahaddüs eden 
yeni vaziyet Uzerine al~kadar devlet
lerin mümessilleri arasında bir toplan 
ma olacağı söyleniyor. Bu toplıınmn
nın nnsıl bir netice vereceği şimdilik 
me;hnldür. Zira Fransanın, hadise 
akabindeki kararında ısrar edeceği 

aanılmtyor. Blum istifa et~i~tir. Da
lncliycnin deniz ı:ııtıhlanması t~iııde 

B'urrl' kad:ır <:ckiııgen da\Tanmayaca- ll 
ğı t.flhmin ediliyor. 

Blumun cevabında. bUtçe fmk0nıq~ 

Fakat, işin garibi, prenses bu suret 
le gUzellc~tiktcn sonra saraya, pren
ses kıyaf rtlnde girmfş. O zaman da 
l!araydakller onu tanıyamamışlar: 

Gilzellik mUe815eSesindeki • tuvaletten 
sonra o kadar değişmiş ki!. 

ketile Sovyetler bu hürriyeti otoma
tik olarak elde etmle bulunuyorlar. 
Fakat -Alman : İngiliz anlaşmaaı Al· 
manyaya lngiliz donanmaaınm tuna
jile mütena11iben artacak bir tonaj ka
bul etmiş bulunduğu için Almanya ne 
yapacak! 

lıkları içinde bunalan. blr hü.kfımetin o da mı harekete g~ecek! 
bütün teli.şı gözüküyordu. Milli mil- Böyle olması tabiidir. Fakat Fran-
daf aa kuvvetlerinin arttırılmasına a- sızlar, korunma tedbirlerinin Uzak 
zaml bir ceht gösteren Daladiyenln Şark meselelerine taallukundan dem 
bu telfi.31 tekrarlamayacağı umuluyor vurarak Almanyanm da Sovyetler gi
ve bilakis, Fransanın da deniz ailth- bi harekete geçmemesi lftmn geleceği 
!anmasındaki dizginsizlikten istifade kanaatindedirler. 
etmek isteyeceğinl bildirmesi bekleni Diyorlar ki; Sovyetler de ancak 
yor • Pasüik için bu bUrriyetten istifade 

Bu takdirde ttalyanm da işi azıt- edebilecekler, Baltık donanmasını kuv 
mağa savaeması beklenir. Geriye ka- vetlendinnek için bu hürriyeti kull!l· 
hyor Almanya ile Sovyetler. namayacaklardır.,, 

Sovyetlerin ve Almanyanın, lngil· Almanyanın bu i§te nasıl bir vazl-
tere ile ayrı ayrı, 936 anlaşmasına yet takınacağı henüz meçhuldür. Sov
mlivazi bi11ez anla~ma yaptıkları ma- yetler de henilz fikirlerini bildirme
lfı.mdur. Sovyet - İngiliz deniz anlaş- mişlerdir. 
ması ... 936 muahedesinin korunma Fakat Sovvet'erin ce A lmanyanm 
esasma baş \-uruMu'!u arda.. Sovyet l da ellerine dl:~ bu fır~atı az:ımi su
Rusyaya Pa~ifik de istedi~ gibi silah rette tstiaruarn kalkışacakları söyle· 
l:ı.nmak hürriyçtini veriyQrdu. . nebilir. • 

Amerika ile 1ngilt:erenin eon ~ Nmmettin NAZiF 

mez tiyatroya vennistir. Evvela.. ufak bir 
tiyatroda çalışıyor. Fakat •'lrlanda gülü,. 
isimli piyeste o kadar muvaffak oluyor
ki, hem kendine, hem çalıştığı tiyatroya 
~hret temin ediyor. 

• Geçen sene 20 kAnunuevvelde. (LayO 
meanuasmırt kapağında Hopun resmi 
çıktığı zaman da gazete Adeta kapışılı

yor. Bütün Aenkahlar kWı A~ık · Öluyor· 
lar. Kız şimdi ''Cennet,,: ti)•atro trupüıi
de çalı~maktad~ ''cennetin· en '~ kı· 
~ .. ünvanı da oradan çıkıyor ... 

Bundan sonra, Crnnet grupu Nevyork 
'ta bir kabare açıyor. Hop da burada nu
maralar yapma~?- ba~lıyor. Tiyatro dolup 
boşalıyor. Horstün oğlu da Cennetin en 

güzel kızını burada görüp seviyor. Derha1 
anlaşıyorlar ve evlenmeye karar veriyor
lar. 

llörst hakiki bir. kral değilse bile, ismi 
kral diye çıkmış, zengln bir adam. Oğlu

nu bir ''oyuncu kızı .. ite evlendirmek·iste
miyÖr. Davidin annesi de bu fikirde. He

le aile dostları olan meşhur artist Mar· 

yon Devis ~iddetle itiraz ediyor. 

Fakat, bu itirazların sebebi gayet açık. 
tır: Hörstün karısı eski bir oyuncu
d~. Genç km kıskanıyor. Maryon De
vis de. kendisine bir rakip yeti§lllesinden 
endişede... 1 

Bununla beraber, iki .kadmm itirazı 
para etmiyor. Oğlan babasını kandırıyor 
\'e Hörst karar verince akan sular duru· 
yor. 

Davitle Hop 23 martta evleniyorlar ve 
balayı seyahatine çıkarak, A vrupaya ge
liyorlar. Londrada bir müddet kaldıktan 

sonra, bugiln Parise gelriıiş!erdir. Düğün
lerinde oğlanın babası gelinine 57 krat

hk bir elmas hediye ediyor. O~luna da. 
evvelden vaa-tettiği ~ibi. 1 mllvon dolar 

vc;iyor. r>avit de· kar:ı~ım1 . rliiğün hcdi·. 
yesi oıaiak, 25oo doiar kıymeti~ bir 

kilık alıyor... · • 

-: f t ~ : • 

ısr.tNllUI. 
1-.'ıNth: Oe mm birden: 
Aıak: A•k kanatları ~e LQl<s hayat.; 
Alemdar: :Ualakıılı kııdın \ ' C A~ın uya-

nış1o • 
KAnll\/>V: 
llaltı: Bora 

O~Klll>AH: 
llale: Kilçük Jord. 

rıv•~•o••• 
TURAN Ti YA TROSU 

SanatkAr Naşll \'e arı.adaşlan 
Hakkı Ru$en, ElilP Sabri blrJlkte 

Matmuzel Mit• - Pentef varyetesınln 
fşllnıklle 

"UNUTULMAZ HATIRA,, komodl 8 perde 
~HTf't.Ht · ı SAOJ Jt;K fl~ATHOSU 

. EDİRNE 

cumhuriyet sinema ., 
sındı 

• 
HAl.K OPEJlETI 

Pazıırtesi akşamı 9 da Kadıköy Siire)'YQ 
stnemasmdn 

RAJI:\ffiT EFE!\'l>t 
Vodvil opcret' 3 perde )'azan: Yusuf Sururl 

Sah akşamı 9 da AZAK tiyatrosunda 
RAHMET EFE?\1>1 

Bir .çocuk 
oıtada yok/ 

Beyazrtta Vea • 
necllerde camcılar 

sokağında oturan 
Necmiyenin oğlu H 
yaşlarında Şevki 

bir haftadanberl or 
ta.da yoktur. Aileal.. 
ııin müracaatı tlr.e
rine zabıta kayıp 

çocuğu aragtırma -
ğa başlamı§br. Be
ıincl ilk okul tal&o 

belerinden olan Şevki, bir hafta 6nc.e 
evinden çıkmış ve bir daha d&unemlır 

tir. Aradıkları bUtU.n yerlerden bol 
dönt"n aile. çocuğun aklbetinden hak
lı olarak· endişeye düşmUş ve poliee 
bM vurmak meobtırl.r.etlnde kalmıtr 

f tır. 



dl,agata dait 

Hat 
D :ON, GUı.el Sanatlar Aka.demi· 

al'nden çok zarif bir kitab gel. 
di: Rei8ülhatüıtin Kdmi? Akılik (1}. 

Ba.kmağa doyulıruya.n, insana o~§&
mak arzusu veren bir kitab. lçınde 
ilstad hattatın eserlerinden otuzdan 
fazla parçanın fotoğrafı, bir resmi ~e 
bir tercümelhall var. 

En çok üzüldüğüm şeylerden biri 
hattan anla.mayı§undır. Bakmaktan 

ı.evk duyal".rm; i§te o kadar: gilzeli i
le gilı.el olmayanını, iki hattatın 
yazıları arasındaki farkları sece
mcnı. Fakat hattın bir ba.kJına, 
en yüksek, en saf sanat oldu· 

ğuna kaniirn. Hiç bir sanat. batt! re. 
sim, hatt! musiki, onun kadar mevzu. 

d san:ıt· dan kurtulamamış. onun ka a.r 
kft.nn özü olamamıştır. Bir tablo bir 
manzara, bir yU:r., bir şey tasvir eder: 
ona. bakarken yalnız ressa.mm sa.na.tJ, 
ilsHibu ile alakadar olmak kabil de • 
~·ıdi· . . .. t ·sıemez ..,..ker. 
gı r, mevzu sızı ıs er ı . '$-. in 
manay1 anlamak endiı,,esi bır an ıç 
olsun zihnimizi işgal eder. Bu da., du-

yacagıw mız sanat zevkinin saf olmama-
h. fikir sı birtakım mevzu mana. ıs, 

m~ak-'lan ile kans:Ouı için kilidir. 

Halbuki bir •·y~'' ya baktığımız 
zaman ka.I'§mlı:zda. sadece ııanatkArın 
ilslubu vardır. Onda, §eklini pek iyi 
bildiğimiz bir harfin. zarafetine, gü-

zelliM11e ha'""11n oluruz. Birkaç yıl o. 
o- ". -· __ , 'i ., da· 

luyor, bir ''pocste purc • .D&ı. ~ r . 
•• • ~A kend~l. vası vardı. Hat, saf şunn "4 • 

söz yerine yazı ha.tini almI§ldır. ~ı
sillhattatin KAmil Akdik hat . ıçın 
"'Hendesei ruhaniye" dermit· ··Geo-

.. h ttA "g~etmetrie intcllectueıte , a 
rle spirituellc", w şiir taraftarıa.rmr 
,.e nazariyecilerinf hayran edecek ta
birlerdir. Zannederim ki bir Paul Va. 
Iery'nin sanatini izah için en iyi yol, 
hat o..<Jtctiğine ba,e vurmaktır. 

Hat, hiç şüphesiz ki sadece zilinin 
ib:lmdır. Şair, ressam, bestekar • ga. 
yet a.z bir derecede de olsa - tabiatta 
me'C'cud blr acyi taklid ederler: Mimar 
taklid etmez; fakat eserlnln maddesi 

ve gayesi ile bağlıdır. Hattat için ne 
mevcud bir şeyi takUd \-ardır, ne de 

mimarın esş.reti. Onun için icad mec
buriyet! bile yoktur. Öteden beri icad 

edilmiş harfleri yazar, onlara kendi 
özündeki ahengi verir; onları "st~li
ser" eder, yani <> harflere kendi şahsi-
yetinin, kendi zihninin en samimt h~
susiyetlerinl aksettirir. Onları kendı. 
n e mal eder. 

Hepimiz ötedenberi mevcud kelime-
d. .,.. diye lcrle konuşuruz. •'Kf m ır o · 

" d' a bağırdığımız zaman "Ben ıyen · 
dam kendini her ferdin olan bir keli
me ile t8S\rh-e ·~kıyor demektir. Fl\· 
kat tanırsınız: sesinden· Hattnt da 

hattmm ~nden, hat olmu& sesi~
den kendini tanıtır. Se.s ne kadar bı. 
zim -..:ı- · · hat da o kadar ömür. o""'wuuzse . 
Hattat özünü en saf halde sanat e8Cfl 

lınline g etirebilen adamdır. 
TercUmelhali ya.zan Melek Celal, 

Ximil Akdik'in: "Binlerce eser mey. 
. . yüz 

dana gctirdiai ve bu eserler ıçın .. 
0 

;;. halde du-binlerce müsvedde yaptıf;o f"r 
şünmcl• dediği deruni çatışması, 1 1 

çalışmasından şUpbesiz daha çoktur,, 
diyor ve b:ı.'.}ka bir tıayıf a.da da. ~nun 
hiç bir §eyi terırdUfe bırakmadı~~· 
her noktaya aynca. ehemiyet verd gı. 
ni anlatıyor. Hattan anlamanı; ta.kat 
gösterdiği bu titizlik btiyük bi~ ~at
kar olduğunun en bUyük dehlıdır. 

Nurullah ATAÇ 

(1) 1 etld, 100 h"UTU§· 

Matbaa lş~llerlnf n 
kongresi 

Türle Mürettipler Cemiyetinc!cn: . 
Cemiyeti:nizln, bu 6eneki lcongreaın. 

de bütün mr.ıtbaa iJÇilerini alakadar 7 
den mühim meseleler konu§ulacak v.e 
bütün matbaa iıçilerinin hukukunu ~u: 

. . • ame pro1esı dafaa edecek yenı nızamn 
müzakere edilecektir. Binaenaleyh bil· 
tün matbaa işçilerinin 17 Nisan 938 :a
nr gOntl e•t !! de !stanbutda Cogal. 

ğı d E . ö il Halkevi salonunda o un a mm n .. 
hazır bulunmalarını ehemmiyetle bıldı· 
ririz, 

Balkan antantı ızmırcse Balkan oto-
. içtimalara Bir otomobil mobil "rally,, si 

.ffugDn son celse kazası Bu sene de iştirake 
yapıldı Mamurede bir davet edildik 

Yunan Otomobil ve Turing Klübü 
Bir haftadanberi Yıldız: sarayında de- marşandiz devrfJdf ıeçen ıcne Haziranda &!kanlar arau 
~ edilmekte olan Balkan Antantı ik- lzmir, 13 (Hususi) _ Bugün Ka.rşı- için bir otomobil "Rally" ıi tertip etmit 
tisat konseri ve Balkan matbuat kongre- yakada bir otomobil kazası olmuş, §Oför ve buna Romanya, Yugoslavya, Yuna
si toplantılarının bugün son cet~ yapı- Nurinin idaresindeki taksi dereye yuvar- nistan, ve Bulgaristanla beraber biz de 
Jacaktır. lanmıştır. iıtirak etmiştik. Yunan Turing klübG, 

Bu meranda. her iki teşekkülün geçen Otomobilde bulunan yolculann dördü ayni §ekilde bir otomobil seyahatini 
hafta içindeki mesaileri netice.sinde al· ağır surette yaralanmıştır. Kazanın. şo- bu sene için de tertip etmiştir. Bu hu. 
mış oldukları kararlardan bazıları hul~- törün sarhoş olmasından ileri geldiği söy susta Türk Turing Klilbüne teklifte bu-

sa edı'lecek ve Balkan Antantı birliğinin lunulmuştur. Bu sene de geçen sene ol
leniyor. Nuri yakalanmıştır. Yaralılar 

Jler -"adaki teşriki mesaisinde. görülen duğu gibi otomobil aportmenlerimiz 
~· derhal hastaneye kaldmlmıştrr. • 

terakkiler dört devlet delegelen tarafın- Rallyye iştirak edeceklerdir. 
dan veril~k nutuklarla tebarüı ettiri- Marşandiz devrildi Geçen seneki müsabakada erkek oto-

1---'·t.ir. mobil ıportmenleri fevkalade bir neti-
~ Adana, 13 - Dün gece Maeymdiz kl 

naJkan Antantı toplantıları, dün .de ce alamama a beraber iıtirak eden dört 
v treni Mamure üstünde raydan ~ ve t......ı._ 

''ıldı• sara.'"Inda hus-Jst ve aleni komıs- Balkımlı A4'"1} arasında Bayan Azize 
~ " devrilmiştir. Kazada ölen ~-oktur. T~- · Tğ' k """nlar halinde uapılmıştır. . binncı ı ı azanmıştr .• O zaman Bayan 

.ı v .ı kata devam edilmektedir. A · · b ak 
Misafirler öğleden sonra Topkapı sara- !--------------- nzenın u muvaff ıyeti yalnız Bal. 

r; müzesini gezmişl~ir. A!'F ~· ımr.:· .. -==.::ıw==-===•==!!ı· kandamadtbuTüra~nkda değil, Avrupa matbkau-
Jstanbul vali ve beledıye reısı Muhiddin n D atın a . sporculuğu ve Türk • 

'" otel'nd l.1
1 o nru dmlığı lehine ısitayifkir nemyata ve-üstündağ ile refikası rerapalas ı e ~ :r· 

Balkanlı misafirler şerepne büyük bir zi- i: · sile tefkil etmit ve kadmlarmuzm be}"-

1
1 D "" •l • ? nelmilel tomobil yanşlanna iştirakini 

yafet vermiştir. egı mı iltizam eden bir çok davetler alınnuıtı. 
Zi>"afette Vali Muhiddin Ustündağ bir 

nutuk söylirerek. Balkan devletleri ara- 1,I Vatandaş, 
sındaki dostluğun kuvvetinden bahsetmi§ 

ye bu çahşınalann muvaffakiyetJe de\'R• ı!.I tu•• rkçe yaz 1 
mı temennisinde bulunmuştur. 

Yunan murahhas heyeti reisi Arkino- il ''Amurolu Ajansı", konu§Urken iki I 
pulos, valinin nutkuna Balkan ekonomi 1.1 keli7Md6 bir fraM&ZC<t bir söz 7cu1- f 
heyetleri namına cevap vererek, dost :

1

1.anmak merakında olan :::üppelere U 
memleket arasındaki sarsılmaz: bağlan te- f döndıı • 0 da iki satırda. bir fran- !i 
barüı ettirmi~. lstanbulda gördGkleri iyi lı sızca kelime yazmadan duramıyor. i'ı· 
kabulden dolayı t~rlerini bildinniş- , ıı Ni.!a.n tari1ıiy16 11erdiği telgraf. 1. 
tir. !:'f ıanndan birkaç mi.8aZ alalım: 

Balkan matbuat heyetleri namına d3 1 Pariste metalürji grevi devam et. 
Yugoslav murahhaslanndan Loko\iç bir i mektedir. ı 
nutuk söylemiştir. ! Barselonadaki Fransız elçim bu 1

\ 

Ziyafetten sonra bir.süvare verilmiş \'e il hükmUn tatbikmm tehiri lçbı d6- • 
Balkanlılar çok samimt ve neşeli saatler "FJUJf'f yapm~. 
geçirmllferdir. Miltehaseıalar hariciye nezaretJn. 

Hedlf dans hocaları
nın kazanç vergisi 
Bundan bir milddet evvel Feriköy 

l. tahakkuk gefliği, Ticaret Oda-ma ıye k .. 
- 'd kazan,. vergisine esas olma u· 
~·~ s ~K di •• J b' •ut<l sonnuştu: en zere ıoy e u· . . 
evinde bedii raks ve bedeni talun ııle-

. · kazanr. riyle meff:ul olan bir kims:nın ~ 
vergisi nisbeti ne olmalıdır·.,. 

O . da bu .suale v .. rdiği cev~pta, ka. 
4 ·· ü mad· zanç vergisi kanununun 3 ıınc . 

desinin ''8'' inci fıkra111na evvelce ıthal 
edilmi§ olan dans mekteplerinden y&lıln~z 
t~drisat ile meıgul olanlara .kı~sen yüz 

d 25 nisbetinde vergiye tabı tutulmst e . 
lizım geldiği cevabmı vcnnlı~ır ... 

Oğreridiğimize göre bu JCkil ıtı~· 
lan mucip olmaktadır. Bede:ı terbı!~· 
. onun bir ıubesi otan bedıl raks ııı-

sı ve . ğ .. 
nin dansla beraber tutulması do ru go. 

rülmemektedir. · . . 
Malum olduğu üzere memleket~mız· 

de ilk ücretli beden terbiye mektebı Or· 

1 Seıı·m Sırn Tercanın kızlan du aı-y avı 
tarahndan tcsiı eclilmi§tir. • 

Beden terbiyesi iıiyle uğraıanlar, bu 

benin !dans yerlerine değil, ancak 
şu . b'l ğ' hu'>uıi mekteplere kıyas edıle ı ece ı 
kanaatindedirler. 

de toplanarak .zırhlı tonajla.nnm 
yenJ p14/mıunu tesblt için müzake
relerde bulunacaklardır. 

Bunlar tlhJl.6 gcli§igilzcl w arG§
: tırmak ::ahnıetine giri§iltMden sc
i çilm~ mt<Jallcr; birkaç glln!Uk tel
i graflara g6z gezdirllir80 bıınlann 
1 hayli ycktın tutacağına §iip7ıe et. 
;:· m61Jiniz. Tcrcüm-0 7ı<ıtalarına gelin· r: 

ce,· onlar da tümen tümen ..• ıs ta. I! 
j rihli bir Pari.! telgrafından aldığı- ff ! nıız .Jtl. misale bal..•nız: li 

Celse kaldırılmıştır. . 1 
Yani matcrcim öyle bir mütercim 

• ki otımlcnin aslı ''La seansc C8t le
udc,, olmayıp ela "La seance est ım.a
p!ındue,, o~yrm§ ''cc~ asilmı§tır 11 

demekte hiçbir mahzur glmniye. 
CCl.."'Tn~. 

lı Beyoğl:ımdaki TM{ia::a7D.rda sa.. 
sı tıcıların frcn'k<;o kon~nnı 

doğru bıilm.adığımtz bir devirde "A • ı 
nadolu ajansı,, gibi yarı re.mı! bir 
milcs8cscnin tilrkçeyc karşı bu 1;a. i 

1 dn.r ldubali clavmnm.asuıın koş gö-
ı rillemi.ycceği kanaatindeyiz.. f 

lı Me, §er Anadolu aja.ruıı, bunları ı 
yazdık diye sakın darılma, dostluk l 

i
l gene bakı .. San ra.n.ktin. nespa? 
~::.::::r.ııı ı ııc:ıı:r:::::::m:::::::::-.: 

Alman· tillttn 
kralının temasları 

Geçenlerde 1chrimi.ze gelen Alman• 
yanm en bliyük tUtün tC§ekkülil olan 
Reemtsma müessesesinin müdürü Wen
gel burada tütün ıirket ve tüc~rlariyle 
temaslanna devam etmektedir" 

Memleketimize gelmeden evvel, · 
Yunanistan ve Bulgaristana u~rayan 

bu Alman tütUncUsü bu memleketlere 
mühim miktarda tütün ıipariıi vcrmit
tir. Wcngel'in burada yaptığı müz~e
reler neticesinde memleketimizden de 

bir miktar tütün alacağı ~şılımJtır. 
Alman piyasaları için tütün alan firket· 
Jer ">unu nhan ftibare alaraft' mlbrtah· 
ın piaaalamnızcmki alım faaliyetlerini 
arttımuılardır . 

Yazın et çok 
ucuzlayacak 

Jstanbulda et fiyatlanru ucuzlatmak 
için, belediye ve kasaplar tarafından mü~ 
terckcn kurutan şirket hayvan celbine 
devam etme!<tedir. Son gilnlerde, lzmir 
ve havalisinden bol miktarda kuzu gel· 
miştir. ikinci bir parti olarak, Seyhan· 
dan da kesimlik hayvan gelecektir. 

l\tayıs başından itibaren piyasada ih
·tiyaçtan fazla et bulunacaktır. Fiyatların 
bu yaz~ kurusa kadar i~i tah
min olunuyor. 

Ver..lden ihracat 
ruhsatnamesi alanlar 

1l:tısat Veklletine, evvelce ihracatçı 
ruhsatnamesi almıı olanlardan baJka 
olıırak yeniden bir çok · firmalar ihra. 
catçı ruhsatnamesi almak ilzere müra
caat etmi§tir. tktısat Vekfıleti bunlann 
bir kısmrnm taleplerini iıı'af etmiıtir. 

Yeni ihm; ruhsatnamesi verilenler, 
§Chrimiz:de 147 firmadır. 

--
tÇERDE: 
o J\ONSF.RVECtLER dün bir toplantı 

l dır Belediyenin, konserve lmtu. 
)·apmışi ar 1 t~rlhi konulması hakkında al· 
Jarınn ~~ğl L:ar.ıra Jlfnız edilmi~ ve bu 
ınak iste i ı odasına müracaat knrar
hususta t cnre 

[11~ ' ' f J '] r~~:.: ıı;; •• :,, ... doba-::: 
~ ~ .-ı'ÜRK ticaret bank.ası, bir "gece kasa. 

. sı,, aclinnlşllr. Paralarını yatıramadan bnn 

] ctırılrolŞllr. 1 
a~ AKAS komisyonunun dun yapı an 

T d yeni m!iıekabll ihracat nl . 
toplantısın. a ddclcrl üzerinde konuşul· 

nme" ma . ıamn . ktnlar hakkında tüccara ıın-
c bazı no 

rnu_. 'J l ı.ararlaştırılmıştır. 
ha! ve~~~,~~f PA~A h,astanesi. eırafıpda 

C lstlmUık yapılarak, bina h~ 
yeniden bazı . lctilecek yeni paYİ)'Onlar 
5enc gene scnış ' 

rapıtar;ak~~· kesilmiş olarak getirilen ko-
• Şf.H 1 1 

meı:baha1 a se,·ketmeksi· ·e ı.ıızu ıır , · 
,,ın ' d 1 C"L'I nlınacoktır. Bu hu-• ınnlıır aı ... 
:ı: ln sa rff "hl?' meclisine vcrllınlşlır. ti t:ı c Ş,; 
susta AHA binası bu sene esa 1ı suret-

" MEZBedilecektlr. Belediyenin 1938 
te taın.lr bu }ıusn!ltn tahsisııl konulmuştur. 
bütçeı;ı~eKONI.Jm evi rnenfa~line ~u sene 

• DOS 1 . ngosu tertip edılccel\lır. Düş 
ıur eşra P )& ' 

künler Ct"I mcınurlıırının nylıkfan da üc
retten mnaşa çc,·rileccktir. 

• TCRROFİS reisi Burhan Zihni, Balkan 
iktisat knnseyine iştirak cttlktP.n sonra, 
bugün Ankaraya lınrekel edecektir. 

<ı J'ARIS ünh·ersilesi sosyoloji profesörü 
Moris Habage ynkındn ~ehrimh:e gelecek, 
ve biri 18, dl#cri 20 nlsnndn olmak üzere 
ünh·ersitcde iki konfcrnns verecektir. · 

o r:.SKI HidMn Çubukluda belediye ın. 
rafından atın alınan köşkünün bir leyli 
mektep \'cya bir otel ynpılmnsı düşünül

m~kledir. 

• m:!'IZD \~K lar!rındnn Alnuınynda in 
şa ettirilen "Trak .. npunı mayısın ilk har 
ta sında limanımıza gelecek ve Bandırma 
ile İstanbul arasındaki seferlerine başlıya· 
caktır. 

• "l.fSYE,, \·apuru Ue dün ~ehrimlze 
Oc ytlz İngiliz sen·ahı.gelrtll§tlr. Bugün de 

kanın tatil olduğu saatlerde, mü,terilcr el· 
!erindeki parn)•ı, bir meşin torpaya koya. 
rak, bu kasaya bırnkablleccklerdir. 

• 1Kl'ISAT 'ekili Şakir Kesebir, şehri
mize E!Clnıck ÜH'rC, ılün \'iyanacfan lıare
kel etmiştir. 

•SANAT mekteplerinde ~apılan mamu-
1:\lın muamele vergisine tabi t11tulmamal9'1 
rı kararla~tınlmıştır. 

* ŞEHRiMiZDE bulunan fs,·içrell pro· 
re ör J>iıınr diin t'nh'ersilcdc bir konfe
rans dnha \'crmlşlir. Madam Piller da İs
tanbul lm: lisesinden edebiyat mcnulu bir 
konferans \"ermiştir. 

• ANI olarak lrtilıııll lıabcrinl teessürle 
yazdıRımız Jsınnbul asliye birinci ecza 
mahkemesi reisi Sadettin Gürenin cenaze
si, dün \'cznecllerdekl et"lndcn kaldınlmı$ 
namazı Falih camllndc kılınclıktan sonra, 
Edirneknpıya g8tıır61erek makberesine gö 
m'lihnüıtüt. · 

KUHUN'da 

Tasfiyeye. doğru 

ıNGILIZ. lta111an konupnaları bitU ot 
/ng/ltere Milletler cunigellne r1erdl6i 

bir nota ile llabclfıtan meıelulnln tasfi• 
11eılnl lıtcdl. Aaım Uıa göre, Milletler ce.. 
mluetlnln Habeıtıtan meıcleılni tasf iue. 
etmııl ltaluanın bu memlekelteki filli va .. 
::.iuetinl hu~ukan da tanımak nellculnc ııa· 
r.ır. Başmuharrir diyor ki: 

"AlilleUer ecıniyeU ltalyanın Habqlı..
tandakJ mevklini önüne geçilmesi fmkAn
ısız bir emrivaki olarak ka) dede.bilir. Bu 
karar illın edildikten &<>nra cemiyete dahil 
olan ve ~imdiye kadar ltalyan imparator
luğunu tanımamı~ bulunan İngiltere ile di
ğer de\'lctlcr de istedikleri tarzda bareket. 
cdcblliı:. Bize kalırsa Jngillerenin MillelJer. 
ccmbell ne7.tllnde yaptığı teşebbüsü nde
ce bu manaya almak IAzımdır. 

1talya hfikünıcti Habeşistan Oıcrine as
ker! hareketlere başlamazdan evvel MiUct
kr ccmi)cti paktında bulunan bir madde
den istifade etmek istiyordu. Musolini~ 
"Milletler cenılycti paktı mucibince harbi 
menetmek için mualıedeler değiştirilebilir. 
İtalyanın arzuları bu maddeye göre tatmin 
edilsin.,, di:rordu. lııglltere ile Milletler ee
rnlyeline dahil olan diğer devletler belki 
evvelce muvafık sörmediklcrl bu fikri bu
gün tatbik etmek isUyeceklerdir. Bu dCT .. 
Jeller belki: "İspanyada devletler arasında 
fiill bir harp var. Bu harp yarın Akdenk 
havzasına ve d~er rerlere de ııirayet ede· 
bllir. Avnıpanın nizamını yeniden kurmak 
için busün beynelmilel kanuoJara muha
ıır olan emrivaklleri kabul edelim de bari 
istikbali kurtaralım.,. diyeceklerdir. Fakat 
busiin beynelmilel ııulhu • mub'araza içiu 
verilecek kurbanların yerine yann ayftJ 
~ekilde bir muhakeme ile başka milleUer.in 
feda edilmlyeceli nasıl temin olunabillrT 
Meselenin en nazik tarafı efkAnumumi>·e .. 
)'i inandıracak ısurelte böyle bir teminat 
bulabilmektir.,, 

TAN1 da 

·Almanya Hoıan
dayı işgal 

edecekmiş! 

ALMANl'A için 1lmdl
0 
Jıalledilecek da-

ua "Koloni,. meıelesldit. Bunu bütiilı 
dünya Alman propaganda na:ırınuı a4~ın. 
dan dinledi. il. ZekerlNanut bugiln.tii .,.... 
:tı•ından 64rendl41mlze 11öre, Hltlcr, bu 
mahlm davanın halli için ıa IHult pırevi 
bulmuı: 

.. Büyük Almanya Proııraml icinde Bal· 
tık dcnW aahilindeki devletler de nrdır. 
HiUer, hal".Plen sonra dolan bu kQçük dew
JeUeri ou veya bu tekilde Almanyaya baJ. 
Jıyacaklır. Danlmarkada da bir miktar. 
Alman olduğu fcln, HiUer buraslnı da bO. 
1-ük Almanyaya ithal edecektir. Bu arada 
Almanyanıo oimal komşulan arasında bir; 
de Holanda vardır. Jlolanda, seniş mQs.. 
tcmlckelcri olan bir memlekettir. Hilleriu 
nazariyesine söre küçük de,·lellerin yer" 
yüıüııdo hayut haklan yoktur. Helcı Holan· 
tla gibi küçük bir de,·Jelin deniz aşırı müı.,.. 
tcmlckeleri olan bir Jmparatorluk kurnıru;ı 
eniz değildir. llitler, bu J.:llçOk memleketi 
bfiyük Almanya hudutları içine aokmı)'& 
karar vermiştir. Holanda ilhak edillnu, 
tablatlle onun blltüıı müstemlekeleri de 
Almanyanın olacaktır. Holanda müstemte. 
keleı;inde Almanyanm mıi.htaç olduJu ham 
maddeler vardır. 

Bu kolonllcrde petrol, lbtlk deniir ma
denleri vardır. Ayni zamanda Pasifik te 
Jmvvelll bir deniı üssQ teşkiline müsaittir. 

Küçük devleUerin istiklali, llilletler ce
miyetinin garantisi altındadır. Bu saranU. 
nin hilkmil kalmadığı Avusturya tecrübe· 
sile sabittir. 

lnsillerc kendi mllstcmlekelerine doku~ 
nulmıyacoğı için böyle bir hal caresJnden 
memnun olacaktır. 

Fransarun tek başına ses tıkannuı varit. 
de#lldir. 

Onun için Alınanyanıo Orla Avrupa, 
haıtA Çekoslovakya, Danzlg ve Mcmel me-

selelerinden evvel Jiolendayı lslllA ederek 
koloni mesclesinl halletmesi beklenebi
lir.,, 

AKŞAM' da 

Pazarlık kalKıyorl 
F • TA.\'UR 11a:.ıuor: 

.Maktu fiyat, kanuniyet tesbededec:ek .. 
mlş. Temenni edeUm ki, bu, her madde 
hakkında olsunl Dün canlı mlsallJe yazdı. 
Aımız sıbl 65 e aatılabllccek bir mal fciır 
esnaf artık 180 istemesini 

Mahdut dfiıeobazlardan maada bu h& .. 
here kJm 5e\'inmez7 Elbette namııskAr ea. 
nnf dn çekiımekten bizardı; birçok Tlc
dıınlnr, aldntmaktnn muauepU. LWn pf .. 
yas:ının adeti olduğu kin böyle gelmiş. 
lı8yle gidiyordu. 
Dünyanın en mcdent memleketlerinde 

tatbik edilen maktu fiyat Türklyede de 
benimsenirken, ve memleketimiz ticareti 
Mylcllkle adi prkvarl baıirgAnuık sevi. 
yesinden yükselirken, ilk zamanlar elbet. 

.(Lütfen .. Jf-n ~" . 
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Hamit ihtifali 
H'ARER - l\liı,am r:po~s~tu~ı ============~ ====1=4=N=lSAN==-=19=38==== 

Gençlik 
şaırı 

dün büqük 
andı 

Büyük §air Hamidın ölümünün yıl
dönUmU milnasebetile dUn latanbulun 
muhtelif yerlerinde ihtifaller yapıl
mış, H!midln hayatı ile eserleri anıa .. 
tılmıa. hatırası hUrmetle Ye binlerce 
ki~nin hururile yadedilmişlir. 

Bu ihtifallerin en büY'Üt:,Oti üniversi
te gençliği tarafından Unf versite kon
ferans salonunda yapılmıştır. 

Birkaç gUndenberi bugünü büyük 
bir snygı ne anmak için hazırlanan 
ilniveraite gençliği, ihtilalden evvel 
kalabalık b!r ktflle halinde Zincirlt
kuyudakl Hü.mldin mezarına gitmiş

ler, omuzlarında ta§ıyarak getirdikle
ri müstesna çiçeklerden yapılınıe bil· 
yük bir çelcngf mezarına bırakmışlar· 
dır. 

İHTİFAL BAŞLIYOR 
Üniversite konferans salonu Hamı. 

din ölUmiinUn yıldönümünü anmak 
için bir hayli sU&lenmiştl. Salonun 
<Snündekf kUrsllnUn arkasında.ki du
varda liamidin daima manalı tebes
silmlerlle dolu fotoğrafı asılm:ş bu· 
lunuyordu. 

Gençler, matemlerini anlatmak için 
ilfu levhanın önUne ince siyah bir tUJ 
koym~lar, iki tara.tına bayrakları· 
mızı asınıflardı. 

kcı~ıar; Hamid ölmeden birkaç gün 
öııce onun yatayı ba§'mda idim. 

B<ıua, §imdi ~i:c kısmen anlatmağa 
çall§aooğım eıı son BSerini okutuyor
du. :Cu oscr ''Kaımninin vicdan azabıu 
adım tQftmaktadır. Hamid 88 ya.,1tna 
'k:ı.dar yani 65 yıl kalem oynatan bir 
dcğerlı §airim.izdir. 65 yıl düşflnfln bir 
kere! Dile kol.ay geliyor .• 

O ölüm yatağının 'lxışın<Za bile tit
re1c eUeri ile kalemini elinden bırak
madı. 1/a::ırladığı eser hakikaten ode· 
M ,zevkimizi okşayan bir kitap değil, 
iyi bir ibret dersi veren bir eserdir. 

lsmail Habip, bu eserden, muhtelif 
parçalar okumuş, HAmidin her cilm· 
lesinin ifade ettiği manayı anlatmış, 
o zamanki saray hayatının iç yilzUnü 
Hiımidin cümleleri arasında çok iyi 
bir şekilde oıiwnak mUmkün oldui;'U· 
nu söylemiştir. 

Bu eser, hn.zırun arasında büyük 
bir alaka uyandırmış, ve zevkle dinlen 
miıtlr. Ismail Ha.bip, 'şairin son ese
rinden muhteııt parçalann okunma
sını bitirdikten sonra H~midi :zaman 
zaman tenkit edenlerden onun hfçblr 
pervası olmadığını, hatasında bile 
onu!l büyük bir sıınat bulunduğunu 
söylemi§, sözlerini §öyle bitirmiştir: 

Ziraat kongresi 
Başvt'kll vilayetlere 

tamim g6nderdl 
Ankara: J3 (A.A.) - Başvekil Celfil 

• · Bayar Ankara da toplanacak olan büyt k 
Ziraat kongresi hakkında bugün bütün 
\'aliliklcrc aşağıdaki tamimi göndermiş· 
tir. 
1-Ziraat vekfıletinin 6-4-1938 tarih

li ve 10.143 numaıalı tahriratmm ehem
miveti üzerine nazan dikkatinizi celbc.
d~im. Mcmleketın en mühim en esaslı 
geliri olan ztrat istihsal kuvvetlerimizin 
ne §ekilde organize edilmesi ıazımgele
ceğini ta)•in ve umumi bir program VÜ· 

ruda getirmesi için bir büyük ziraat kon
gresi toplanacaktır. 

2 _Buraya gelecek kimselerın ziraat 
işlerinde salahiyet sahibi olmalarına dik
kat edilmelidir. 

3 _ l\1ıntakanızda en büyük istihsal 
ne gibi maddelerden ibaret ise onların 
en iyi bir ı:.ckilde organize edilmesi ve 
bunlardan ~syonel bir tarzda istifade 
edilmesi için neler düşünüldüğünün bir 
rapor halinde kongreye iştirJk ~ecek ze
vat ile gönderilmesini rica edenm. Şah
sı fikirleri hüıın~te Uiy1k bulurum. An· 
C3k rapor muhitinizdeki alAkadarla
nn umumi kanaatlerini ihtiva etmeli
dir. Bunun haricinde söylenilmesi ar
zu edilen umumi ziraat politikamım 

ait düşüncelerin de ilavesi mümkün 
ve hatta muvafık olur. 

4 _ Bizzat valilerimizin bu işle yakın 
dan alakalanm:ıl:ınnı temenniye l!yik 
bulurum. 

Bu Akpm TlJRK Sinemnsında 

Güzelliğine, Geslnin tatlıhğına bUtiln dünyanın 
hayrM olduğu en güzel film yıldızı 

ZA~AIJ=U ~EANDlE~ 

!Hl A ~ A fNJ le: lRl ~ 
misli görülmiyen ;aşk filmi 

Aşkın, hissin, en güzel romanı. Büyük yıldızın en 
nefiG }arkıları, İspanyol havaları ve rakısları. 

Ycr'crini;-i evvelden tutunuz 
ııumwıııımııınıcnıı:ııcnır.ıııııııtnnınıııuııımı:ııı~ııı:mınııııııır~ı:ııııı:ı:ııı:ıınııııııırllll!lıtaııı:liD ...._ ___ _ 

~Bu akşam SARAY ainemasmda 

Lüks ve ihti§am ve nefis mevzuu iti· 
barile emsalsiz bir fihn 

ÇARIN 
CASUSU 

Fransızca s6zltl 
şaheser 

Harpten birkaç aene evvel Viyana 
ile Petersburg arasmdaı geçen caıulluk 

hayatına ait hakild bir &afhayı 
mu&avverk:lir. 

tlavcte: FOX JURNAL dünya. havadisleri 

·---- .. ....... - - ... Salon. bUtiln üniversite profesör ve 
&çentıerl, me.mlcketfmfzln tanın.mı§ 
muha.?Ttrlctf, Ji.se edebiyat öğrttmcn 
leri, Universite gençliği ile tamamen 
&lmuştu. Saat tam 16 da edebiyat 
fakültesind~n b~yan Fikret kUrsUye 
gelerek: 

•·-- llarııid, Bombaydaa Kabile, 
KdbıllhJıı lJ<.ıbile, Londradan bUmem 
nereye gitnıi§, dilnyayı dola§mı.ş muJı. 
telif milletlerin tarihlerinden balıset
m~tir. En BOn olarak Osmanlı tarihi
'ıi n tçin glrdi. Buradaki gayesi ne 
&dit 11unıJ §imdUik an!cımağa imkôn 
yoktur. O, c.<ıcr'l.criııi, tıc nesir i?e ne 
nazm ile 1ıazırlamıftır. 1Hsi ortası 
l)ir ~kil aradı ı~ onu buldu.,. 

• Sinemaaında 

[~,~ ..... ,,,,_, f ___ (_ 1 1 Yann akşam SAKARYA 
~~J Altm sesli yıldız G R A C E M O O R E 'un 

C A R Y G R A N Tile beraber en son çevirdiği ve scnemn 

.,_ S:ıyın dinleyiciler !htüale b:ış
lıyonız., demiştir. 

Bu sözlerden sonra künüye gelen 
edebiyat !akUitesi talebesinden Meh
met Kaplan heyecanlı bir sesle :hfak
bcrdcn bazı puçalar okumugtur. 

Mehmet Kaplandan sonra gene ayni 
gene lnı l'iiziln edebiyat fcı.kUl~lnden 
İbrahim KutJakta olduğunu bildirdi. 
lbrahim Kutlak da HA.midin en güzel 
eserlerinden biri olan ''Fintenin,, 
meşhur hitap parçasını okudu. Oçnn. 
cU olarak Unh:ersite edebiyat doçenti 
Ali Nihat kUrsUye geldi ve söze ~
le ba~h.dı: 

" - fl11lvusito gençliği, Hami4in 
ölUmih~fln yıldöniima d.olayı&ile ben. 
den bir hasbih.al yapmamı istediler. 
Ben bu 1ıasbihali, aczimi 'tıraf etmek 
le beraber ne yalan el5yliyeıJim çok 
Tcuüi bfr rxızif c nlaral~ tızcrime aldım 
H4nıU:U 1ıe1'kcs tamr, fakat onu tam 
mt.ınll8ilc onUı11au hakikaten a:dır. 
Denilebilir. lldmid ne fcyleuı/, ne ru
hiyatçı, nt do fikir adamıdır. O bun. 
kırın lıepsidir. Fakat ben llamkfi asıl 
~ir ola.raıc tanıııorum.,, 

Ali Nihat bundan sonra Hlmldi 
muhtelif şaiılerle mukayese etmJı. 
Recai zade Ekreme yazdığı mektup
tan bahsetmiş. sözlerini ~öyle bitfr
rni~Ur: 

.,_ Jl6mid, t~tın bir nehirdir. Fa .. 
kat içind.o tek bir katra bul4maz.mıtz, 
1/ômid, bfr vrı.ıw.rdağdır, fakat 1çiııde 
1.ıhıltın yoktur. Htfmittc yalnız bir 
~ay araıts'l bulımm~-=- ÇünJ;ü o her 
§aydir. 

Aziz gcn:lcr, llflmı:.de karşı göster. 
eliğini::, kadirşina lık, onuıı ruhuna 
/crah vcrcce7:-tlr.,, 

Ali Nihndm çok alkışlanan sözle· 
rinden tonra t.lp fnkUltesinden Meh
met Orhan kilrsüyc ge!miş, Eşberdc:n 
muhtelit parçalar okumuştur. 

Daha sonra İsmail Habip, kürsüye 
gc!mi~ \'e sözlerine 5öyle baelanuş
tır: 

- llluhtcrem iin:ucrsitcli genç ar-

""'••••,.na-••ıı ** •• bJOJtl••ıte bir takım ıılışkanlık mQşki!Alile 
karşılıınocnktır. 

• lcscı:ı eli kelli bir mal brşı5ındıı, Aksi 
ınuştcrilcr: 

- Deha ucuıa olmoı mı? diye n)'ak di· 
rıyccck ferci 1 r. 

Hıltı'ı mülckabllcn ccıalnr, ıkı kontrol
lar koyarak huno mahal vcrmenıcli, eti· 
k<- li ın:ıll:ır rızcrlndc rınzorlık olmamn51 
için ozfmle ~bal etmeli, birkaç ay içinde 
u~uı değl~llrmck mucizesini f!Öi\lermelldir. 
ReJimlmlıln diğer bir muclı:esi de hile· 

ye kartı 9fddelli kanunlnr \'Oıederek plrn
snyı pfrlpAk etmesi, Türk lot'lt:inl ve c5nA. 
fım ııı:rık oldııAıı e"snfa criştfrmc5i ol:ı· 
caldır.,, 

4 Yugoslav "Olgo Tapiç., vnpuru Tiryes- en bUyUk musiki zaf cri olan 
te llmanındn mnnenn yaparken rıhtımda 
kömOr boşnllmnkta olan yeni Avusturrolya 
ndındakl büyük yelken gemlstne şiddetle 
çarpmış ve l'elkcnll derhal batmıştır. Ta)'· 
fa rıhtıma ııllııynrnk kurtulmaya mu"ıırark 

İsmail Ho.bibin çok alluşln.nan söz.. 
lerlnden sonra edebiyat fa.ldiltesinden 
Ayet de Makberden bazı parçalar oku· 
mu~tur. Bunu mUteakip edebiyat fa
kültesinden Flk}-et Fikir, Madam 
Lüsyenin hasta olduğu jçin ihtüale 
gelmediğini, gösterilen bUyük alaka· 
dan son c!erece memnun olduğunu ha
zmına bildirmiıı, ihtilalin sona erdi· 
ğini söylemiştir. 

Bir deniz kazası 
Evvelki gece saat yarmıda Bandır

ma.ya gitmek Uzere Yemişten ka!knn 
Alaça.y motörUnUn, Kumkapı açıkla
rında iken makinesi bozulmuş ve ta
mir için uğra.ıılırken gUvertcde bulu· 
nan Bandırmah Iemall denize dilşmil!J 
ve kurtarılamıyarak boğulmugtur. 

Motörün kaptanı Mustafa, makinist 
Hakkı ve tay!a İhsan bunun Uz.erine 
ger idönerel< keyfiyetten mbrtayı ha
berdar etmf terdir. 

Boğulan İsmail 48 yaşında olup 
dört çocuk babasıdır. Polis tnhkikat 
yapmaktadır. 

Üç hır~ızhk vakası 
V dadaki Ekmekçi oğlu medresesin· 

de oturan Nihatla nrkada§ı Nuri, diln 
gece Lel.ılebici Alinin medresedeki ar· 
diyesine anahtar uydurmuşlar ve içer. 
deki yUn ~orap parçalarını ç:ılrp kaçar
laren görülmüşlerdir. Bun:ardan Nuri 
yaltalan:nrş ve Nihııtta kaçrruşt·r. Po· 
liı kendisini aramaktadır. 

Of. Mahmutpaşada, Münevver hanın
da da bir hırsızlık vak'a51 ot.nuıtur. Bu 
handa bulunan terzi Ihsarun odasına. 

gene ayni handaki ten:ilcriden birinin 

yanınoo çrraldık yapan Musa anahtar 
uydurarak girmi' ve üç metre kumaş 

çalmı§tır. Pol:s Mu&ayı yakalamıı ve 

kuma§t satıldığı yerden mUsaderc et· 
mittir. 

• Yaıları 11 ite 17 arasında olan Kc. 
mal, tbrahim ve Ziya isminde Uç ka!a
dsr Zrndıınkı:pıdaki 66 numaralı kun· 
duracı !{hımın dü!:kanm1ar. bir çift :re· 
meni çalarken yakalıınm·şlardır. 

olmuştur. 
• Meksika cnmhur Lı::ışknnı Kardenas, 

hUkOmctçe el konan petrol kumpan)·al:ırı
na ait mnl ve mOlklere derbııl kıymet ko
mılmnsını mnllye baknnındnn istemiştir. 
Du takdir işine kumpnnyalıınn milmcsslJ-
lcri de iştirak edeceklerdir. 

ıs: }lltler, diln, sn.bık İspan)'Ol dlktatörü
nnn kızı Te İı;p:ın)·ol milli kndın fnlanjları 
şefi, bn)'an Plltır de Prlmo dö füvera)'ı ka
bul etmiştir. 

* lngillercdc bir nskeri tn;n'nre Abing. 
don civarında ~:ere düşerek pnrcnlıınmış. 
tır. lçlndekilerdcn hlri ölmOşlOr. Bu sc: 
nenln başındıınbcrl lngiliz hava kun·etlerı 
3G tayayrc kazası kaydetmiş ve 61 kişi 
ölmüştür. 

• )'usosfn\·1·n<la sııliı.hlyellar m::ıhfillcr
dcn ô~rcnlldl~inc söre, bazı yabancı ga. 
zcteledn Yu.;oslav hilkılmeti tarahnd:ın 

)'tılıudiler hakkında hsuusl bir kanun pro· 
Jesi hazırlnın:ıkta olduğu lınkkıncla verdi ·• 
Jeri h::ılJerler, lnmnınile yıılnnuır .. 

* A\•am knnnrnsındo, Almnnya ile ne 
· uıman tekrar müznkcrclcrc başl:ın cnlıını 

&ornn bir mclıusn Bnşvckll bu babda suyU. 
yccck sözüm yoktur ceYabını nrml~lir. 

$ LitYnnyn diyet meclisınin dünkü top
Jııntısında, dalılli)•e nazırı Leonns, Uh· n
)'a hilkılmetlııin mümkün olduAıı kadar ç • 
huk bir ıamnndn örfi idareyi kaldırmo~a 
hnıır bulunduğunu bildirmiştir. 

* Norvec hariciye nezareti, ı•rankfst lr.
pan)'Ol rad)•osu tararındnn nc5redllcn \•c 

Norvec hilkCımcllnin Durgosn bir dlploınn· 
si mümessili göndereceğine dair olan hu. 
beri kati surcııc tekzip etmektedir. 
~ Urczilyadıı bir tren IJcllo Horlzontedc 

bir otobüse çaı·pııı·ok ı>orçalamışhr. On ki. 
şl ölınü~ \ ' C 15 kişi :ı~ır suretle yartılan
mışlır. 

• Bir Yııgoslnv deniz heyeti Dclsrııddon 
\·cncdl(ie ı;itmiştlr. Heyet hniyadn bir tct
ki seyahati ynpacntır. 
* Pııraguay hnrhiye baonlığın:ı Alb:ıy 

I..ozınno toyln edilmiştir. 
.ıı Atina radyosu 16 haziranda Alfna 

Matile .saat 21 de ncşriynlına başlıynetı
tır. 

• Jnsiliz hn\'a müsteşan Avam Knma. 
rnsında beyanatta bulunarak hllkQmetin 
Amerika ,.e K:ınndnclnn tay:rnrc molôrü 
sntın olmnk meselesini tetkik eımcktc ol
du~unu sü;rlemiştir. 

Mangal hUmDrUnden 
ze lı i r len enler 

Dün akşam saat 21 de Yeni;. ıı-ıi Kuı
çular sokağrrldaki aşçı çavuşun mutfak 
o'ıı:rak kullandığı dükkanda yatan çı. 
raklardan Abdi ve Sadık mangal yaka-

Emir A bdul (ahın rak uyumuşlardır. 
Bir miiddct sonra dükkanın yanın • 

sar 8y1 y 8kJ'd1 dan geçmekt~ olan b::rber ~cref ir;min-
Adana. 14 _ Buraya gelen bir haber- de birisi içeriden inilti geldiğini duy· 

de bildırildiğine göre, §arkl Erdün emiri muş ve Karakola haber vermiştir. Bu. 
Abdullahm, Ammandaki sarayı kundak nun üzerine polisler gelerek dükkflnı 
çılar tarafından yakılmıştır. Suikastçıla· açmışlar ve il:i çocuğu baygın bir haMe 
nn kimler oldu~u meçhOtdür. I:IUkfunet imdadı sıhhi otomobiliy:e Cerrahpaşa 
şiddetle takibata geçmiştir. ( hastanesine kaldırtmışlardır. 

• Yalnız senın • • 
ı~ın 

Franaızcaı sözlü filminde lüks... Zenginlik .... Aık 
musiki vardır. 

41341 Yerleriniri evvelden a.ldımuz. T eJefon: ........................................ 
~ Bu akşam 

IBayan Safiye 
Eski Ambasadör salonunda 

Telefon: 43776 

Frankocular Fransa 
hudutlarına ,qaklaştılar 

Baracton, 14 (A.A.) - Resmen bil· 
dirildiğine göre, Aragon cephesinde 
Cumhuriyetçiler Balaguer mmtakasın· 

da Vallsogona kasııbasınrn sokaklann· 
da cereyan eden şiddetli bir muharebe· 
den sonra kasabanın yansını zaptetme. 
ğc muvnffak olmuşlı:ı.rdır. Cumhuriyet 
tayyareleri dün Morella nuntakaaında 

şiddetli hücumlar yapını~ ve Rio Segre 
sahilindeki asi krtalarını mitr:ılyöı ate
şi altına almıştır. 

Cumhuriyetçilerin Ebre §İmalindeki 
taarruz hareketlerine devam ederek 
Fraganın cenubunda Granba, Eskarpe 
köyünü işgale muvaffak oldu1:lan ve 
düşmanı Rio de Segreyi geri geçme· 
ğe mecbur ettikleri resmen bildiri) -
mektedir. 

Tebliğde Balaguerde muharebenin 
devam ettiği ilave ediliyor. 

Tortosa bölgesindeki hava muhare
lcrinde, cumhuriyetçiler ldilşmanrn üç 
Fiat tayyaresini dü~ürmüşlerdir. 

Pr an koculara göre 
Salamanlta, 13 (A.A.) - Erkaruhar. 

biyeden dün tebliğ edilmiştir. 

Milliyetperver kıtaat Pirenede Esera, 
Rib:rgorzana ve PallarekGa nehirleri 
bölgelerindeki ileri hareketine devam 
etmektedir 

Kıtaat Fransız hududuna 20 Ha 30 
kilometre uzaklıktadır. Bu bölgede yir
mi köyle müstakil Andorre arazisinin 
20 kilometre batısırııdaki Y.ü~ük Sort 
şehri işgal edilmiıtir. Dilşmanrn mu· 
kavemecte yeltendiği dağlar üzerinde 
be§ mevzi zaptettik. 

I:Iükumetçiler Balaguer bölgesinde 
bir kaç defa hücuma geçmi~lerdir. Bu 

hücumlara 20 tank ve bilyilk piyade 
kuvvetleri iştirak etmiştir. Bütün bU
cumlar püskürtülmliı ve diltmandan 
yüzlerce esir alınmıştır . 

Faslı kıtaat dUşmo:unı." Lerida mev
zilerine yaptığı mukabil taarruzları püa. 
kürtülmliştür • 

Frankist kıtaat Kastellon cephesinde 

Morella bölgeaindelci ileri hareketlerine 
devam etmi~lerdir. 

HükQmetçiler Lagrella bölgesin'de 
mukabil bir b3rruzda yüz ölU vermiı· 
Jercllr. 

Franko 
Fransız fsş~stlerloe 

snnafiıl 
<el~ ınHdleırlyoırmuşl 

''Deyli Herald gazetesinin Paris muha
biri bildiriyor: 

Fransız hudut muhafızlarından yüzler· 
cesi, Fransız faşistlerine silah gönderil
mtsine ka~ı tedbir almak üzere hududa 
sevkedilmiştir. 

Polis "Kokuleteliler,,i tevkif edip sil· 
lfilılarım alırken, general Franko Henda
ye havalisine silmı göndermektedir. 

Bundan bir ilci haf ta evvel dağ yolların 
da, küçük çapta bir çok mctrQk silMı bu
J unmuştu. Bunların Fransaya nu sokuJ. 
dllt"U. yoksa Fransadan mı İspanyaya 
sevkedildiği biliruniyordu. 

Bugün, polis, asilerle FransIZ faşistleri 
arasmd:ı!ti silfill kaçakçılığı hakkında 

giıli malumat aL'llış ,.e bu işle me~ul o
lanların isimlerini tesbit etmi~tir. 
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_ Anı!pldı. Zaten Hini Put da P' 

~·Ben n• clolnı ~· SW 
1sap1u •• TaUhfnlı -sık oJMia.. 

Afftldık.. 6tekl kalılmllıdail Ddmlsl 
18Z•tlem!t olan Han Put kont 41 Mite 
ctotra Derledi. Kont ta onun 8lttlne 
,oıtıcttt. Bir mtınakap bapb. 

J)uraldadan. Mldüale etmeli mlJ. 
cim? • 

Kwamm ftftMie ft1dt kalmadı. 
Kont cllS Nlaln tabılncM!'W dawandılt
m. Hana P'up çevirerek ateı ettllln!• 
onun ,u..tMı'• )'UllamP blr kl1çe 11· 
bl yere yıkıldıpu bir an içinde c&rdtım. 

Kont 48 Mlı, caddede duran bir ~ 

Tun 
t 

_ .... 
Er 1 
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Berlin, Tuna havzasını istismar etmeji, Tana 
deflletlerini birer Alman müstemlekesi haline 

sokmayı düşünüyor 
• 

Şelıtp Gtlndtb 

AMmd Borff, ..WC A~ 
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Janet, Holİ\Tudda, görillmeden ve sadece 
"teminat Uzerlne,, yıldız olarak angaje 

edilen yegAoe sinema aktrJsldlr 
-44-

Dik de eski korocu kızın yumuşak 
yüzü ve hizmetçi kadın elleri olmadan 
yaı.ıanuyacağmı anladı. lkisi de tayya. 
reye atladılar, hcrbiri yolun yarısını 
katettiler, Danverde karşılaştılar, he -
men orada evlendiler ve ko} kola Ho
livuda döndüler. 

Vasat derecede tipik bir Amerikan 
çifti için bir misal göstermek ıazım. 
sa, bunlardan daha iyisi bulunamaz. 
Adet ve usule mugayir bir işle hiçbir 
zaman zihinlerini meşgul etmezler. A· 
rasıra beliren ycgfuıe cndiııelcri )oan
m çocuklarının nezleye tutulmaları 

keyfiyeti ve ahçıba§ılarının ani hUz • 
nüdür. Sinemadaki mesailer! gayet sa
dedir, hiç kimse onları kıskanmıyor, 
onlan gözden düşUrmeye çalışmıyor. 

DEANNA DÜRBEN 
Filmlerde şarkı söyliyen artistlerin 

hemen hepsi böyle sade ve gamsızdır· 
lar. Bunlar bambaşka bir alem teşkil 
ederler ve kıskançlıkla entrikalar bu 
aleme çok daha az musallat olur. Bu 
artistler şirketlere emin ve mütemadi 
bir hasılat temin ederler. Bunlar mun. 
tazam hizmetkarlardır. Ve ".seksapil., 
y!ldızlariyle dramatik entcllcktüalizm 
in alt üst ettiği bütçeleri bunlar kur
tarırlar. 

Holivudda bir şirket vardır ki, bir 
kaç senedir mevcudiyetini güçlükle 
muhafaza edebiliyor. Bu şirket "Üni-
versal.. dir. · 

Bundan iki sene evvel ''Üniversal,. 
hakikaten bir uçurum kenarındaydı. 
Bir tek yıldız angaje cdemiY.ordu ve • filmleri hnsrlat namına bir şey yapmı-
yordu. Bunun tizerine şirket aktörle· 
rile t~knisycnlerine yol vermeye baş. 
lıyor. • 

Tam bu sırada Avrupadan Koster: a
dında bir Alman snhne vazn geliyor. 
Ve haftada iki yüz elli dolar mukabi
linde çalışmağa razı otuyor. Bu para 
dördilncü asistanın aldığı haftalıktır. 

Koster bir senaryo buluyor, bunu 
"Üni\.·ersal,, direktörü Rocers'e teklif 
ediyor ve ondan §U <:evabı alıyor: 

- Bu filmi yapın. Fakat şu şartla 
ki, bir tek masraf yapmıyacaksımz. 
Eski dekorlar içinde çalışacak.smız, 

\ e işin içinden "yıldız,, sız çıkacaksı- 1 
nız. 

lfoster: 

- Peki! 
Diye cevab vcnyor ve ncmen er. 

tesi günden itibaren konservatuvarlar. 
da, amatör müsabakalarında dolaşma. 
ya b~hyor. Ve nihayet studyoya on 
dört y~ında olduğu halde opera pri
madonnası gibi §arkı söyliyen küçük 
bir kızı gctiriyer. 

Kızcağızın -0bcveyni, çılgın bir hale 
gelerek studyodan ayrılıyorlar. Ço -
cuk kendisi de sinir ve mahcubiyet 
buhranları içinde ş.ğlıyor. Fakat inat
çı Koster bunlara kat'iyyen aldırma· , 
dan mütemadiyen film çeviriyor. 

Filmin ilk gösterildiği giln ''Uni. 
versal,, bir milyon dolarlık bir ko • 
ma.ndit teklifi ile karşılaşıyor ve bu 
parayla kendisini kurtarıyor .. Koster 
le şarkıcı yavru bir anda meşhur olu. 
yorlar. 

Bu küçük kızın ismi Dcanna Dur -
bendır. Çevirdikleri ilk filmin ismi de 
"Threc Sma.rts girls,. (Plajda üç genç 
kız) dı. 

Bugün Dcannnnın ailesi hiç de en
dişeli, kendisi hiç mahcup görünmü
yor. On altı yaşında olduğu halde 
filin başına yüz elli bin <lalar kaza· 
myor. 

JANF:I' MAKDONALD 
"Metro,, şirketinin koridorunda, Lfü 

B. Mcyerin ibilrÔsu yanında birisini 
bekliyorum. Bir aralık, bir kadın 
rüzgar hızıyla içeriye girerek büyük 
patronu görmek istediğini söylüyor. 
Üzerinde bir eteklik, kırmızı bir kor
saj var, şapkasının ön tarafı öne doğ. 
ru cğilmi~. arkası yukarıya. kalkmış, 
,.e tepesinde ince uzun bir tüy ytikse. 

tiyor. Boynunun etrafında tüyden, 
garib bir atkı var. Kendisi, pazarlık 
elbiselerini giymiş, Oklnhomalı bir 
köylüye bCnziyor. 

"İşte bir betbaht daha ki, bir mUd
det sonra lıulyalarınm uçup gittiğini 
görecek ve başlangıç olmak üz.ere 
şimdi kapı dıııarı atılacaktır.,. 

Bu düşünce beni henUz müteessir 
etmiye ba§lamıştı ki, L\li B. Meyer 
bizzat dışarıya çıkıyor, hürmetkar bir 
tavırla köylü kadının koluna giriyor, 
onu bürosuna sürilklüyor. 

Bu kadm Janet Makdona!ddır. 
Kendisi, müzisyen bir ailenin kızı

dır. Çocu.kluğundanberi, etrafında, 

keman çalan, traş olurken şarkı söy
liyen ve yemek odasında ayak oyunla. 
rı yapan anne, baba ve kardeş görme
ye alı§mıştır: lki nesilden beridir, A. 
meriFnnm on şehrinde, şarkı söyliyen, 
dans eden veya , musiki aleti çalan 
(yanlış anlaeılmasm: • musiki fileti 
kullanan) birkaç Makdonald bulunur. 

Janet, Holivudda, görülmeden ve 
sadece ''teminat üz.erine., yıldız olarak 
angaje edilen yegane sinema aktrisi • 
dir. n:endisi, 1929 da, Nevyorkta, bir 
operette oynuyordu. Holivuda henüz 
gelen Moris Şövalyeye "Aşk resmige· 
çidi,. nde refakat edecek güzel sesli 
bir yildız arıyan I..fıbiç, Janet'in em· 
presaryonuna bir konturat teklifi i· 
çin telgraf çekti. Bazı kimseler, görül. 
mcden davet edilen bu yıldızın pek ata 
çirkin de olabileceğini ileri sürünce 
Lfıbiç ~cevabı verdi: 
''- Çirkinse sırtım çevirerek fiar • 

kı söyler ... Esasen benim makiyajcıla. 
rımla fotoğrafçılarım, <.;irkinlikten da
ba, ·lnıvve.tli ada..'lllardır.,, Mıı.arnafih, 

Jaıiet gelince, Liıbiç onun gilzel oldu
ğunu gördü ve derin bir nefes aldı. 

Janet M'akdonald, şövalyeyle bera • 
ber on bUyük filmini ~evirdiği de\'ir. 
lerde neşriyat büroları, o zamana ka· 
dar görülmemiş bir gayret sarfetti • 
ler. Bilhassa kendi neşriyat ajanı, o. 
nun, bir kıskançlık hadisesi esnasın
da, Avrupa veliahtlarından birisinin 
karısı tarafından yaralandığı haberini 
bütün dünyaya yaymak için milyon • 
Jar sarfettl. !skandali mucib olan bu 
reklAm, Holivud neşriyat ajanlarının, 
bir yıldızı tanıtmak ve onun ·etrafın· 
da alaka uyandırmak için yaptıkları 
reklam ve propagandaların bir şahe • 
seri tellkki edilmektedir. 

Filhakika bti reklam istenilen §eyi 
. temin etti : herkes J an et Makdonaldı 
görmek is~i. Esasen yapılan istatis. 
tiklerden, bu reklamdan sonra, Jane. 
tin filmlerini görmek istiycnlerin tam 
20 misli arttığı anlaşılmıştır. 

MlKI 
Öğleden sonraki bütün zamanımı 

"Miki,, lerde geçirdim. Bir f arcyi her
hangi bir yıldızdan daha meşhur bir 
hale getiren canlı resimler mucidi ve 
"halik,. i Valt Disney, Los Ancelesle 
Holivud arasındaki yolun ortasında 
bulunan tenha bir mahalledeki küçük 
studyoda çahflmaktadır. Bu studyoda 
kraYJ faaliyet eden iki bin kişi, şaya
m hayret bir disipline· tabidirler. Bir 
çokları, değerli ressamlar \'e tekni~

yenler olan Disney'in yardımcıları • 
nın isimlerini kimse bilmez. 

Beni "ördek Donald., yani Donaldı 
seslendiren ve ördeği taktid eden deli· 
kanlı k

0

8.l'§ıl:ıyor. 
Bu delikanlı, hayatta yalnız bu i§le 

me.~gul olur ve bunu kendisinden baş. 
ka yapacak bir insan bulmalt imkan. 
sızdır. Bunun içindir ki, Disney, o
nun aylığını arttırmak hususunqaki 
taleplerine boyun eğmekten başka ça
re bulamaz. Bu bahtiyar de:Wkanlr, 
mikrofonun karşısında, günde ancak 
bir çeyrek saat ördek taklidi yapmak 
için, haftada tam bin beş yüz dolar 
alır. Bu bir çeyrek .saatlik mesaisi ha
ricindeki zamanını da, elleri ceplerin. 
ec ve kocaman sigarı da ağzında ol· 
duğu halde, studyonun bahçesinde do. 

.LINfSAN-~ 
a=r•j[ fi 2 '?'? 

Sevgilrsini 
Domuz çiftesi ile · 

öldürdü 
Balıkesir, (Hususi) - Kepsudun 

Danahisar köyünde kıskançlık yü· 
zUnden kanlı bir vaka olmu§tur. 

Bu köyden Halil isminde bir deli • 
kanlı Ara adında bir kadınla sevit
mektedir. Fakat .Arzı yal.ruz Halil ile 
iktifa etmemiş, gizlice Mehmet adın
da bir başka gençle de münasebet te
sis etmi5tir. Bundan mUtessir olan 
Halil, geçen sabah, ArzıYl evinin ö • 
nünden bakla tarlasına giderken gö. 
rünce hemen içeri ko§arak çiftesini 
almış ve ates ederek kadını öldür -
mü~ür. · ' 

Çifteden çıkan domuz mermileri A:r. 
zmm sağ taraf mdan girmiş ve kalbi. 
nin iki santim kadar aşağısından !,.'lk· 
mış, kolunu da parçalamıştır. 

Cinayet telef onla bildirildiğinden 

müddeiumumi ve hükfımet doktoru 
köye giderek ilk tahkikatı yapmışlar
dır. Katil Halil yakalanmıştır. 

Antep halkevlnde 
resim sergisi 

Gaziantep, (Husust) - Halkevinde 
önümüzdeki mayıs ayının birinde açı
lacak olan resim sergisi için tablolar 
gelmeye başlamıştır. Sergide teıehir e. 
dilecek tablolar halkevi sekreterliğine 
bir makbuz mukabilinde teslim edil· 
mektedir. • 

Sergi jüri heyeti, şergiye girecek re 
simlerin herhalde getiren 1.evat tara • 
f ından yapılmış olmasının sart olma. 
dığma, her vatandaşın başkaları tara
fından yapılmış olup kendilerinde bu
lunan herhangi tabloyu getirebilecek
lerine karar vermi§tir. • 

Sergiye girecek btitün tabloların 
evvelce jilri Jteyeti tara!mdan görltl. 
mesi ve teşhiri için karar verilmesi 
6Brttır. İyi derece alanlara. ikramiye 
verilecektir. 
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0 Yurdun il 
ti 1 . . 1· il Dilek er1 i 
t! Ulodatda faydalı ! 
llneballar var, fakat •• 
b Dazı kimseler Uludnğda yctl~en bir 1 ii kısım nehntattan i!'ltifarle ederek bun- l b Jardnn muhtelif şekerler ve fekcrlcı:ııe- ,!

1 ff ler, şuruplar ynpmaktndırl:ır. I 
ff MeselA: Ahududu gibi bir meyvnnın 

P.
• nefü şurupları (Edirnenin me~hur de. ! 
• \'Oİ miski Yeya badem cımesi gibi) yal-

" = !i nız Bursada yapılır. • ı r Ciıdat ve ~i(al kıymetleri . tababetçe 1 
ıl mnlOm öyle nebatlar vardır k1; UludaA-
H da mebzulen bulunmaktadır. 
!İ Zaman zaman bazı ecnebilerin gelip ! 

1 yalnız nebatları flıerinde tetkikat yap. ı 
tıkl:m UluclaJtımız filhakika böyle kıy-ı 
melli ncbatlarl.ı çok zengin bir vaziyet- f 

!i tc<l lr • i! 
ii Bunların hepsinden .:erek sanayide I! 
i! gerek!'le tababette i!'ltifade edilmek için İl 
ii evvela Ulud:ıAda ne ııibi nebalların hu- i! 
:: lunduAunu tesbit etmek ve böylece bu ii 
H hnkımdıın dA UludııRa hu~u~t bir e- i! 
:: hemmi,·et verdirmek çok ra:tdalı ola. ii 
:ı --ı. ., n 
!! ~aktır. ij 
if RURSAU i; 
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Akhisarda amele 
buhranı belirdi 

Bu sene· daha az fakat kalite 
yüksek: tütün yetiştirilecek 

. 
~ ..: .. : .. ...._ 4*·1*'-<; .... 

\o.,, . ). 

1rt\ Tiıtitn tarlasında c1mıe faaliyeti 

Akhisar, '(Hususi) -Tütün dikimi- ı kilde tütüncülük yapmalt da an 
ne başlanmı§tır- Fidanlar çabuk geliş. b~ ıekild.e ?labilirdi. YUz ~ek8:1' tU 
tiği için .dikme ameliyesi oldukça ha· dıkerek ıyı bakamıyan bır aıle r 
raret kespetmi§tir. Bu yilzden kaza. bu rakamı yarıya indirince kalit 
:inızda amele buhranı belirmiştir. Bu iyi tütUn almak imkanını bulabi 
l!lene tUtiln zeri,atr geçen YJlki kadar • Bu seneki istihsal devresinde inhis 
olmamakta beraber, ekici adedi geçen da bir tUrüncUlük enstitüsü, ile bir 
senekinden fazladİr. Çünkü büyük c. tütüncüler birliği te~kil olunacaV.ı 
mikyasta tütün dikenlerin cesareti zerinde iktısat vekaletinden sızan 
gelmemekte, herkes hesaplı hareket • herler muhitimiz mUstahsllini SC"W 

etmektedir. Muhitimizde en do~ ııe- dirmektedir. Gönderdiğim res 
Akhisarın Unlü tutilncUlerinden ve 

· 6 kuruşa 
öğle yeme.ği 
Izmir kızılayı binlerce 
ameleye aşhaneler açtı 

t:mıir, (Hususi) - Kızılay cemiyeti 
~ok hayırlı bir teşebbüsün üzerinde • 
dir. kınir\Jı muhtelif ie yerlerinde az 
gündelikle çalışan amelelerin ve ço -
cukla.nn bu kazançlarile tam gıda a. 
Jamadıklan, ekseriya. ekmek ~ynirle 
bütün bir günü geçirdikleri görülmek. 
tedir. 

Bundan ba.-,ka bilhassa mektepler
de, varlıksız çocukların öğleyin yeme
ğine beş kuruştan fazla, bir §ey tahsis 
edememeleri gıda almalarına mani ol
maktadır. 

Kızılay <:emiyeti reisi Dr. Cevdet 
Fuat, kı~laym bütün müesseselere §a. 
mil olmak üzere ayrı ayn aşhaneler 
açarak i~ilere ve talebeye yemek ver
mek .fikrindedir. Bu teşebbüs yakın. 

·da kuvveden file ~ıkacak ve işçilerle 
talebelerin gıdaları temin edilecektir. 

Kızılay cemiyeti, bu iete kar temini 
düşüncesini istihdaf etmemektedir. 
Netekim ıi.mdiye kadar açılan Kızılay 
aşhaneleri zararla çalışmaktadır. Ge. 
çen hamı. Gazi bulvarında.ki Di Ame
rikan Tob&ko müessesesindeki 1000 
amele için bir a~ane açıtmıştır. Bu 
~hanede i~ilerden ekmek ve yemek 
bedeli dahil olmak üzere yalnız altı ku 
ruş alınmaktadır. 

sene herkesten önce tütün <likenler 
rasında bulunan bay Hüseyinin 
lasmdaki ameliyeyi göstcm1ektedir 

Saht 

Urlıumimüfetti 
Bahkesirin bir köyUnn 
teftiş ederken yakalandı 
Balıkesir, (Hususi) - Balikn' 

bağlı Beyköyiinde kendisine um 
müfettiş süsü veren Htllseyin Avni ad 
da bir adam yakalanmıtır, 

Hüseyin Avninin a!:li muvv.cneai · 
yerinde olmadığı anlaşılmaktadır. Ke 
disinin: memleketin her tilrlil işleri 
tedkike ve kontrola memur olduğun 

söyliyen bu adam Bey::öyünde hal 
toplamak surctile konferc?nslar verme 
istemiştir. 

Köy muhtarı, konferans vermek • 
zere böyle bir müfetti§i umuminin gel 
ceğine dair hiç bir malumatı olmadığı 
dan uyanık davranarak telefonla vaz 
yeti al!karılarlardan sormuştur. 

Resmi makamlar, bahscclidiği şekild 
hiç bir mlifettişi umuminin köyle 
çıkmış bulurunadığmı bildirmi§ ve ha 
sıl olan şüphe lizerinc bu adamın de 
hal yakalanarak getirilmesi için muh 
tara emir ..,·crilmiştir. 

Sahte müfettişi umumi buraya getl 
rilerck ifadesi alınmıştır. 
Fakat konuşmasından ve hareki 

akli muvazenesinin yerinde olmadı 

zannı uyandığından tr'bbı adliyeye gön 
derilmek üzere nezaret ,altına alın 

nuştır. 

Kır_cada ağaç. bayrama Yurdden 
A 0$14 *' • L ~· 

22 Martta yurdun birçok yttlerinde ağaç bayramr yapıldılı maH'lmd,ur. Yu. 
kardaki resimde Bolvadin ka.zuının lshaklı nahiyesine bağlı Kırca köyünde 
yapılan ağaç bayramının bir safhBBı görülmektedir. Bu gayretli ve çalıgkan 
köylüler, o gün köylerinin en müsait yerine beşbin kavak dikmişlerdir. 

l~ır. Tnbii hayatı gayet tatlı ve ko. 
Jay buluyor. 

Sesi "paslanmasın,. diye hep ''ör
dekçc,. konuşur ..• Hatta merhaba. de-. 
mek için ve bu cidden grib bir tesir 

yapıyor. 

Studyonun yarıSJ leyli bir kız mek
tebine, diğer yansı da tnnarhaneye 
benziyor 

'.(Denmı '\"ar), 

KUçUk Haberler 

• Fazla yağmurlardan Filyos ır 
mağı taşmış ve Çay Cuma köprllslin 
yıkmı§tır. Şimdi mUnakale salla t&o 
ınin edilmektedir. 

• Kastamonu lisesine bir pavyon 1· 
IS.vesi kararlaşmış ve in5aata başlan. 
mı§tır. 

• Konya doğumevinde bir köy ebe 
mektebi açılması kararlaştırılmılJ ve 
sıhhiye vekfiletl bunun için yeni yıl 

bUtçesino 15519 lira tahsisat koymUf· 
tur. 

• Gaziantep ve hinterlandmm en 
bUyUk gelir kaynağt olan Antep fıs • 
tıklarına küflU mal karıştırılmak 1511 .. 

retile suikast yapıldığı anlaşılmış ve 
bunun için fıstık ~hracatı kontrol al. 
tına almmı§tır~ 
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Joan 
Kravford 

B r ytldızm baytttile herhangi 

b r ame?enin veya memur urı 

ya~ayışı aı asında bi~ hır urk 

yo.,tur ! 

Tanınmış bir Fransız mecmu.ası 
pas::aly<ı ~yı_,ı için Joan Kravford. 
dan bir ya::ı. i3lemi§tir. Sevimli ar. 
f~till meomua için y<Wlığı bu yazı. 
,, tercüme ea;yonı:=. 
Bir gün çok meşhur bir sinema yıl· 

dızı olmak hulyasiyle yaaıyo.n binler· 
ce genç kıı, eğur sinema yıldw olma.
llin ne demek olduğunu bilselerdi, der
hru bu tasavvurlarından vazgeçer, da. 
ha tatlı başka hulyalara dalarlardL. 

Bir :ıanatkarm hayatım miltemadı 
bir eğlence halinde tasavvur etmek 
hUyUk bir hatadır. Bir genç kız, ka. 
f a.smda bir sinema yıldızının ne oldu. 
ğunu dUşUntirken, onu öğleye kadar 
Ya.ta~nda tembel tembel gerinen \•e 
kı-aıi;e1eri gıpta ettirecek kadar muh· 
te§em bir karyolada ağrr ağır sabah 
ltah,·altıaı eden bir mahlfik tasavvur 
flder. Halbuki hakikat bunun tama· 
nıiyle aksinedir. Hemen bUtiln yıldız
lar gayet erken yataktan kalkarlar, 
ve ekseriya evde kahvaltı edecek va· 
kit bulamazlar. Çünkü ne gUndüzlerf, 
:tıe de geceleri kendilr•:~in malıdır. 

Gece, yıldızlar, b ••. p tükenmek 
bilmiyen çalışma neticesinde bitkin, 
tıpkı bir paçavra yığım halinde yatak. 
larma düşerler. Fakat ekserlyetle bu 
saadete de nail o)amazlar. ÇUnkU ya 
bir sir.emada, ya bir tiyatroda, yahut 
herhangi bir ziyafe.tte görünmek mec. 
hlll'iyetlndcdirlcr. Yorgun bir günden 
sonra bir baloda güler yüzle dolaşmak 
<lana etmek ne kadar eziyetli bir iş. 
tir? 

Sonra, birçok bayır cemiyetleri sık 
!ık mUsamereler verir. Zavallı yıldız. 
lar bu. müsamerelerde bulunmak ve 
hayırlı iş1er için çalışmak mecburiye
tindedirler. Bu mecburiyetleri yap • 
?nak istemiyen sanatkarlar mesleğe 
karşı gUnah işlemiş sayılırlar. 

Bir yıldm mütemadiyen elbise de
fıştırmek ve daima yeni elbise yap · 
tırmak mecburiyetindedir. ÇUnkil 
halk yıldızların kendilerine daima. ye. 
:rıt modalar bulmak yolunda rehber 
Olmasını ister. 

Bir sanatkar umumi bir yerde gl5. 
l'Unünce herkes onu tepeden tırnağa 
kadar süzer, bütiin parnıaldat yıldızı 
gösterir, o ekseriya bu mütecessis 
gözlere, bu uzanan parmaklara hedef 
Olınaktansa yerin dibine geçmeyi ter· 
cih eder. 

Bu hususta her sanatklr biriblrine 
benzer... Bir yıldızın nasıl ya.şr.dı;ı 
hakkında size samimi bir fikir vere
bilnıck için yirmi dört saat1 nasıl ge
Sİ.l'diğimi söyliyeyim: 

24: saatim çok basit bir şekilde ge· 
Çer. Altı buçukta kalkanın, banyomu 
l'a.pa.r, kahvaltımı ederim. Saat se. 
klı:de evimden yarım saat uzakta olan 
atudyoda bulunurum. Saat dokuzda, 
Jnakiyajımı bitirmiş ve oynıyacağıın 
filmdeki elbiselerimi giyıniş bulunnıa
liyım. Şimdi siz hUkti.m veriniz: bir 
'.Yıldızın hayatiyle herhangi bir memu. 
l"Un veya. bir amelenin yaşayışı ara. -
l!?ndg, ne fark vat'? Ben hiç fark o1-
tn-- • ;:; 1 Z&..,,., .... rt :.,..., 

Filın çevrilirken herhangi bir ada
nım serbest e-0rbest yapabileceğf bir 

çok şeyleri yap~1a.k bakk~~~~ m~ : 
rum e:iilmişsinızdır. lstedıgınız gıbı 
yürüyemezsiniz, göz ucuyla bir arka. 
daşınıza bakamazsınız. Boğazdaki gı. 
eığt ıaptedemeyip öksürür veya aksı. 
rırsanız, birkaç metrelik filmin ziya· 
nına s.ebeb olmuş olur, bundan başka 
ayni sahneyi bh ·daha çevirmek ezi -
yetine katlanırsınız. Hangi mektepte 
veyahut hangi lm~lada bu kadar sıkı 
disipl!n vardır? 

Öğleyin pek az yerim. Yemeğim ek· 
seriya evımden bera~rimdc getirdi -
ğlın ve elimle hazırı adığıın peynirli 
bir tek sa.ndvıçten ibarettir. Öğle 
paydosu, daha ziyade, terimizi kurut. 
mak ve terden bozulmuş ma.kiyajımw 
düzeltmek içindir. Ben öğle uykusun12 
çok severim. Bunun içindir ki her im. 
zaladığım konturatla öğlen üzeri bir 

çeyrek saat uyumak müsaadesini alı. 
rım. Bu bir c:eyrek sıuıtlik uyku ganrı.t 
hayatJmdakf nıuvaftak:ryotjmin ·ban"R 
verdifi bJr hak sayılır ve arkadaş!a
nında gıpta uyandırır. 

Saat~ buçukta atölyeden çıkarım. 
Yemeğe kadıı.r radyonun esiriyim. Ba.
za.n, daha doğrusu ekseriya, ertesi 
gUnkU film Mhnesinde söyliyeceğim 
sözleri ezberlemek, ~ayet ezberlenmiş· 
se, tekrar gözden geçirmek icab eder. 
Uykumu feda etmek adetim değildir. 
Onun için eğer ertesi gün fevkalade
den olarak serbest değı'sem muhak -
kak saat dokuzda yatağa girerim. 

Bir yıldızın uykusu Mçbir vakit sa. 
kin ve rahat değildir: ezelt bir dU .. 
şilnce, korkunç bir kabus gibi bu uy 
kuyu daima bulandrrır. 

14Çevireccğim filmdclci roWm banı.ı 
uygun mudur1 Hrıllc bıt yeni rolden 
h.oşlanı:ıcak mı1 Bu rol ~;mdiyc kadar 
oynadıklcnmıa çok aykın mıdırt Ro
liim, geçen sefer oynadığım rol.6 çok 
mu bfnıziy01·1 Ayni çc~it rolleri tekrar 
ederek h-cıllcı bıktırm1§ olm1y<ı]Jım1,, 

Bunlar tir yı!dızın aklxndan hi~ 
~ıkmıyan dilşUncclerdir. Eğer yıldız, 
sanatı bir zevk ve eğlence vesilesi de· 
ğil de, bir geçinme vasıtası olarak te
Iikki ediyorsa, bu dUşünceier onun 
neşesini kırmak. hayatını zehirlemclc 
için kafidir. Bunun içindir ki hususJ 
hayatlannda ek:Jer yıldızlar daima 

kederlidir· 
Ha!k bir yıldrzın çok giizel olması. 

nı ister. Halbuki güzelliğin birinci 
şıırtı eıhhattir. l~te, sıhhatini ınuha -
faz-ı için, yı!dız istediğini yiyemez, is.. 
tedfi'fi kadar ir.emez, birçok sporları 
ynp~a ~a. teni~ oynama ~a. ata bin -
merte. yUzme~e mecburdur. . . 

Halk 8011 nıoda ı,apkaları, yenı bı-
rimlerdo keailmi~ ve dikilmiş elbisele· 
;i ilk defa yıldızlarda. görmek ister. 
B u varabilmek için de esasen pek 

nn 'n~ serbest vakitlerimizi, kumaş 
az o 1 d t ·ı rna<7azaiarında. ~ıınkarı ar a, erzı.er· 

' ırmeye mecbur oluyoruz. Bir 
de geç bet •.. 
ıldrzın kıymetini kay memes~ ıçın 

~u. muhakkak yapılması lazım bır va. 

zJfedir,- tabii 7.evkh.,t> kalsa s~-::1e el 
Benım . ,....1, 

...... ~ .... 'l tf'-r 1h edrrım . ı .ıas. 
t'-:..,-ı .... .-ı r , . 

I
• Jbize:;fne yakın e!bısc gıy- ı 

sa. erke .. e . lA ·ı d . 
k 1 oşumıı gıder. P cıJ ar a gt· 

mck pe 1 

RABm -·~"' ~ 

yiten geniş pantalon1ara bayılırım. 

Ak§amları da iyi dikilmiş bir geco 
tu,·alcliyle göriilmek saadetimi ikmal 
eder. Yalmz maalesef birçok defalar 
studyo dışarsmdaki kıyafetlerimizi 
reklam yapmak vcsilesile studyolar 
tayin eder. 

Vazifesine candan bağlı bir sinema 
yıldızı her filmde, bütUn mes'uliyetin 
kendi omuzlarına yiikiendiğini pek 
·iyi hisseder. F.ilm muvaffak1yet kaza· 
nırsa şöhretinize birçok ortaklar çı . 
kar, ınüeliif, bestekar, studyo direktö. 
ril, rejisör ve saire ... Fakat şayet film 
muvaffak olamazsa, h:ılk filmi beğen· 
mezse o va.kit büttin kabahat yıldız ü. 
zerindedir. Zavallı rejisöre gidip "ba
na verdiğiniz vazife iktidarrmdan ils· 
tündU,, diyemez, müellife müracaatla 
"Senaryo fena. hazxrlanmI;Jtı" mttze • 
rctini ileri süremez. Bestekara beste. 
lerınrn ho~a gitmediğini iddia trıtim • 
kilii dıeğ!ldfr. Halımı kendisini anla • 
nıadığtnı söy!emekse nanköl'ltik ad -
dolunur. 

Smema yıldızı blitün hayatmda da· 
ima çevirdiği fttmlerin gölgesi olarak 
ya.şamaya mahkumdur. Halkın gözü. 
ne filmlerinde olduğundan daha baş. 
ka göziikür. bUtün şöhretini kaybe _ 
der. j 

Yıld!z olmak demek mütemadl bir 
mücadele içersinde yaşamak demek
tir. Fakat oereket versin ki bu ~Uca. 
dele ihtiras uyandıran bir çarpışm::ı 

dır. Ve onun için insan tahammül ede
biliyor. 

Meraklı bir 
istalislik 

Bir Fransız sinema mecmuasr şu 
istatistiği neşrediyor: 

1937 senesi içersind13 Arnerikada 
500, tngilterede 225, Fransada 111 

' 

'l 

3 
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Kedinin aşkı 
ve deliliği 

Yazan; Dr. Rasim ADASAL 
Her insanın derece derece blr ip. 

tiIAya tutkun yani bir koleksivoncu ı 
veya fetişist olduğu muhakk.aktır. 
Muhtelif kumar oyunlarına, en teh
likeli t-:porlara, pul veya eski para gt. 
bi cansız maddelere dUşkUn olanla
rın manileri yanında (hay\·anıara 

tutkunluk) en iptidai kaYimlerden 
en medent cemaatlere kadar 
bUtUn dllnya insanlarında görUhm 
bir iptllMır. İnsanlardan kimi ya
bani voyn cbıt av hnyvanlarrna, kimi 
kümes veya kafes kuşlarına. koşu 
atıarma., kimi de böceklerin çeşit
lerini toplamaya meraklıdır. Favori 
Icöpeklerle kedilerin her iki cinsin
den prestişkArı Ye hA.mllori olmakla 
beraber kadınlar bu hususta. rekort
mendlrler. J{edilere maraz denecek . 
kadar bir sempati besleyip en tyl 
cinsle rine canını bile veren lcadın
larclan biri de kendl hatamdır. 

İkl sene önce Erzincanda bir has
tam bnnıı. en kıymetli cinsten rok 
gUzel bir Yan kedisi yavrusu hedJyc 
etmiştl. tstanbula döıiUşUmde kedi 
merakllst halb.m için bunun en mak 
bul bir hediye olacağını düşüııdilğUm 
cihatla birkaç ay !cinde onu ihtimam 
ile büyüttüm ''O sonra da uzun ve yo. 
rucu dağ yollarında ot,,bilslerdo 
ve vapurda taşry~ra.k bugünkU sahi
bine sapasağlam ulaştıra.blldim. 

Bir gözü koyu grimsi yeşile, öbUr 
g6zU de hafit dalgah deniz mavisine 
çalan bu nazlı kedi iki scnedenberl 
e"lm1zin en değerli hazinelerinden 
sayılmaktadır. 

İki hatfa önce bir geceyarısı sine
ma dönli!jll ihtiyar balamı gBzlerl 
nğlama.ktnıı şişkin ve uykusuz bir 
halde bulunca. btr felA.k~t korkuslle 
endişeye dUşmilş ; fakat az zaman 1· 
çtnde haldkatl ağzından dinleyince 
de müsterih ola.rnk onu teskin etme
ğe çalışmıştım ı 
Meğer (ŞehrazAt) fsmlnJ taşıyan · 

bJzim nnzh kedJ mutadı hflAfına ola-

rak snbalitanberl görünmemiş \·e bü
tün aranmalara ve soruşturmalara 
rağmen bir tarafta bulunmamıştı. 
J'\o ertesi \'e ne de öbilrgUn görUndU. 
Etraftaki komşular bile al:lkadar o
luyor ve muhtelif ihtimallerle çok 
scvdiklerl balamı teselli;re c;nlışı 
yorlardı. Çalınmış olmasına pek <In . 
ihtimal yoktu. ÇUnlcü yavru olmadığı 
gibi yabancılara tırnaklarım geçire
cek l<adar h~ın ve şımanktı. ArsTz 
lrğı yilzUndeı'Pdo tHdUrUlmUş olamaz
<lı; zira bUtUn gün bolluklar içinde 
yaşıyan -re olur olmaz şerlere lltirnt 
etınlyen çok mağrur ve vekarlr hir 
kedtydt. 
Komşulardan birinin erkek k~di

sinln de Uç dört gUndenberi ortadau 
kaybolduğunu duyduğum zamaıı 
ben kendi hesabıma blzin1 (Şebrn
zAt) ile bir balayı seyahatine cıktık
larma hilkroetmlş olmakla beraber 
kimseye blr şey söylememiştim. Za
vallı halam tnmamilo ümidini ke:-:
miş bir halde çocuğunu kaybeden bir 
ana matemi ile minder kfü;f)sinde o. 
turayor: vo bir tUrlU mUteselli olamı
yordu. 

Aradrın hem en bir lıaftn. geçu1iş
ti. Bir akşam yemek sofrasında bu
lunduğumuz sırada bahçe kaprsr dı
şardan zorlamrcasma bir gUrUltU ~r
karınca kalktım ve açtım. Bir de ne 
göreyl m? Günlerce nıa.halleyi volve
leye verip lbtlyar bir kadına da göz.
yaşı döktUrmUş dlan kahbe Şehrazat 
nihayet tahmin etmiş olduğum gibi 
eve avdet etmişti. Halamın fie,·tnclne 
had ve payan yoktu. Fa.kat firari 
dlldııdo Adeta tanrnmıyacak bir hal
de idi; hem beyaz tuylerinin bir kıs
mı dökUlmüş kalanları da kön:ı.UrlUk
lerde. damlarda çamurlanmış ve kn
ra.rmıştı. Tabiatilo çok 7.nyıf idi. 
Derhal sıcak sabunlu su Ue yrkaun
rak kurutuldu ve hamist tnrafmdaıı 
bir odaya hnpsedtldi. 

DUno ltadar bu oda içinde ynşamı
ya. va orada. yam ek yemeğe mahkum· 
du; cUukU gene tızUcll ve gözyaşr dö!L 
tUrUcU bir seyahate cıkmasmdao kor 
kulayordu. Hapsin ilk ,unü normal 
geçmekle beraber ertesi günden iti· 

Du .. g ... u··nde patı.na]' beren kedi bir takım ga.yrltabUJkler 
göstermeğe başladı. Artık ne ciğer 

yiyor ve ne de sut içiyordu. Baıaıı 
derin bir elemin ifadesi olan melA.n
kollk bir hal tçlnde bir köşede bü
zUimUş kalıyor; bazan da b11Akis 
oda içinde mütemadiyen yuvarlan:ı
rnk, duvarlara ve kapıya başını vu
rarak korkunç blr teheyyUç gösteri
yor vo gittll\.çe zayıflıyordu. 

Bu hapts cezasını affettirmek fç;Jn 
halama çok yalvardılar; buna imkA.n 
yoktu; çUnkU ona göre bu ceza en 
müosalr bir ibret dersi olacnktr. Hal
buki şobv! sovkiteb!Uerllo mevsimin 
ele en coşkun tenasuıt beyecanlarıuı 
r.eçlreo bu dişi kedi knrşrsında p&i· 
kanallst bir ruh mütehassısı gibi 
clüşUnmqkten başka çare yoktu. 

Almanyada 95, lt:alyada 38 film çev. 
rilmi§tir. j • 

Bu filmler için Amerikada 5 mJJ. 
yar, tngiltcrede 1 milyon 350 bin, A1. ~ · 
m~nyada 500 milyon, Fransada 250 : 
mıJyon, ltaly:ıda 150 milyon frank 

Halamın komşularda bulunduğu 
bir andan istifade ederek Şehraza.dı 
hapis odAsından çıkardım ve bahct:ı 
kapısı önünde Uç dört gUn hasret ile 
bekleyip ona. hazin dantktLr ser~-
natlar okuyan lrlll ufaklı bir grup 
erkek kedilere salıverdim. Bu görü
lecek bir manzara tdl! SeYglye ve 
bueeleı·e blr hafta. önceki balayı se
yahatinde tamamlle doymamtş olau 
ŞehraıA.t bu seter naz ve cllvcler1e 
yerde yuvarlanıyor ve kucaktan ku
cağa atılarak azgın kedileri aynl se
mahatle birden doyuruyordu. Ve bir 

sarf edilmiştir. r 
Şu halde bir film çevrilmesi vasab 

olarak Anıe>rikada 10 milyon, fngilte
rlXI~ 6 milvon, Almanya.da 5 milvon 
260 bine, lt:üvada 4 milyona, Fra~sa· 
da 2 mllyo:l 250 bine mal oluyor. 

Fransa en ucuz film \1<'vrilen mern· 
le1cettir. 111 film revirmek icin 250 
milyon frank sarfedilmi~tir. Halbuki, 
n.vni nara,·la 1ta.lvada 62. Alm::ınvada 
49, f nno;fterede 40, Amerikada 25 film 

1 çevrilirdi. 
Bir Amcrikaltnm sinema masrafı 

senette 2~0 franktır. Bu narayla 140 
paket !}iklct .alımr. Bir İngiliz, sfne· 
nm için Sl'nerle 240 frank sarfeder. 
Bu nara iki bucuk ı,işe \'iski bedeli 
dir. ~~i: Alınanın bir senede sinema)~ 
VE:r<lıgı para 40 franktır. Sinemaya 
gitmemiş olsaydı bu mebtağl:ı 12 çift 
sucuk yiycbillrdi ! 

Bir Fransızm senelik sinema tah. 
sis'ltr 22 fran'ttrr. 8 kilo 1 ~O gram ek. 
T""e1< ,.,.,r~ .. • "Plr tı..,1,,nn !"Pnorlp .. ;-n 

ma i: in 18 frank harcar. Yani altı bu
c::uk kilo makama bedeli ... 

lskoçya pntinaj §nmpiyonu Mis Ka
terin Honor Rankin geçen gUn Lon
drada evlenmiştir. Evlendiği gün, dü· 
ğün eğlenceleri arasında güzel pati. 
naj numaraları da yapmıştır. 

Yeni Tetanos 
aşısı 

~enelcrdenberi kesiklerde kullanı • 
lan tetanos aşısı kuvvetli bir antitok· 
sin seromdur. Bazı kimseler bu sero. 
ıua karı:ıı pek hassastırlar ve onunla 
aşrlandıklnrı vakit fazlaca rahatsız 

olurlar. Hattl bazun bu serom yüzün· 
den ölenlere de tesadüf edilir. Şimdi 
Vaşington tıb fakültesi yeni bir teta. 

nos aşısı keşfctmietir ki, zerkedilenler 
üzerinde hiçbir aksUiamel yapmadığı 

halde istenilen neticeyi vermeJ.."tedir. 
Bu yeni aEı insana üç defa zerkedildi. 
ği takdirde ona tetanosa karşı muafi. 
yet vermekte, bu muafiyet kaza vu
kuunda yapılacak bir sonuncu aşr ile 
hastaya hiçbir zorluk verilmeden tam 
bfr kat'iyet kespetmektcdir. 

kaç saat sonra kendlllğlnden C\'C dö 
nünco tamamlle eski sükunet ve ne
şesini bulmuş bir halde olarak hala
mın kucağında kendini okşatrror; 

bana da iyi olmuş bir hasta kadlrei
naslığtlc bakıyordu. 

Du hnkikl hayvan hikAyesinllerı 
mornllst hlktıyecl Lafontenln yaptığı 
gibi biz de çok yerinde ve esaslı bir 
netice çıkarryoruz: Hayvan ruhu du 
znmnn zamnn müsbat Yeya menfi ho
yecnnlara s:ıhne teşkil eden ve tabi
atın bütün blroloJ!k kanunlarrnı göB 
teren hayati bir varhktrr. Nerde 
kaldr ki biz değil yalnız bu hayvan
ların, çok defa kendi ailelerimizde. 
muhitimizde yaşıyan insanların bile 
ruht elemleri \"e dertleri karşısında 
ya IAkayt kalıyor veyahut da tesir
siz kJAslk çarelere başvuruyoruz. 

Herhalde bu küre Ust.Unde yaşıyan 
bUttln ,·arlrkların ruh Alemlerini ida
re eden seksUel fonksyonu dalma 
ıtö7.l5nUnde bulundurmak ve aayısız 
ffl 1 A lu~tlerle bab tsızhklann hakntf 
seboblnl ona bağlnmak IAznndır. 

Dr. Rasim ADASA.L 



First - Viyana'ya çı
karacağımız takım 

Yugosıavyanın ou 
seneki bey

nelmilel maçlan 
Belgrad, 14 (A.A.) - Yugoslav fut

bol cemiyetinin 1398 senesine ait beynel
milel programı şudur: 

Yugosaavyadaki büy ük zaferı odeo sonra 

Mülayim pehlivan 
Londradaki dört güreş i de kazandı 

l s lanbul m uhlelit inin teşkılinde bu defa 
büyük bir isabet göz e çaıpı .~ oı 

Futbol ajanlığının First - Viyanaya 1 Bizce de, takımın en münasip ve 
karşı'.. lstanbul muh::~itini temsil et- . en kuvvetli şekli de budur. 
mek u.zere davet eltıgı on altı oyuncu Maamafih, Fikretin de muavin hat
gözden geçirilince, şu memnuniyet- tına çekilmesi, Rebilnin solaçığa 
bahş nokta tebarüz ediyor: alınması ve Haşimin soliçe getirilme-

8 Mayıs, Bükreş: Romanya, Yugos
lavya, 22 mayıs, Cenova: ltalya- Yugos
lavya, 29 mayıs, Brüksel: Belçika - Yu
goslavya, 6 eylUI, Belgrad: Yugoslavya -
Roma, 13 teşrinisani, Belgrad - Yugos
lavya • Macaristan. 

Belgrad, (Hususi) - "Şefkat,, is • ı 
lam cemiyeti tarafından tertip olunan 
güreş, müsabakaları Gostivarda ya . 

pıldı. Gostivardaki maçları seyretmek 
için frskUpten ve civardan binlerce ki. 
şi gelmiştir. 

Müsabaka saat 2 de Spor klübü sa. 

hasında başladı. Güreşlere Tetava ha
valisi ve Gostivardan birçok pehli .. 
vanlar iştirak ediyordu. Bu iki şehir 
pehlivanları arasında dehşetli bir re .. 
kabet vardır. 

Geçen seneye kadar yapılan temsili si de akla yakın gibi görülebilirse de 
maçlardaki muhtelitler, ekseriya klüp biz yukarıdaki şeklin çok daha kuv
çülük zihniyetinin kötü birer eseriy- vetli olduğu kanaatindeyiz. 

Yaııro a~o ır ~el}(~ ş©ım ~Dy©>lfll O tYJ ~O:::!J 

Tetava pehlivanlarından en iyisi 
Hilmi pehlivandır. Bu pehlivan her za
man Mülayime meydan okum.ak.tadır. 
Nihayet Mülayim de, ta Türkiy~ 
den bu güreşi yapmak üzere 

ken, bu defa bUyük bir bitaraflık ve 
isabet gösterilmiştir. Tebl lğ Len Harvey . gelmişti. Fakat geldiği gÜn karşılaş. 

madı. Çünkü Parise davet olunmuştu. 
Hilmi pehlivan bu vaziyet karşısında. 
Mülayime bir mektup göndermiş ve 
şöyle demişti: 

Filhakika, muhtelit maçına davet 
edildikleri halde gelmiyen Beşiktaşlı 
oyuncuların (acaba bu defa teşrif 

buyururlar mı? şeklindeki tereddüdü 
izale için) pek haklı olarak davet edil 
mediklerine göre, oyuncuların intiha
bı hususunda bundan daha büyük bir 
vukuf ve dürüstlük gösterilemezdi. 

T. S. K. Jstanbul bölgesi futbol 
ajanlı.ğmdan: 

Bu ünvanı nasıJ kazandı ? 
1 - lst.anbul muhtelit futbol takı-

mile First - Viyana takımı arasında 

16-4-938 cumartesi günü saat 15,30 
da Taksim stadında bir müsabaka ic
ra edilecektir. 

!ki gün evvel neticesini yazdığrrnız 
Len Harvey Jak Mc. Avoy maçının şim
di de tafsilatını yazıyoruz: 

Britanya yan ağrr siklet ~ampiyonlu
ğu için Londrada yapılan maç bu iki 
rakip arasındaki üçüncü karşılaşmadır. 
Bundan evvelki ilk maçı puvan hesabile 
Len Harvey, ikinci maçı da gene puvan 
he.sabile Jak Mc. Avoy kazanmıştı. Jak 
Mc. Avoyun şampiyonluk kemerini or
taya koymasile büyük bir ehemmiyet kes 
beden bu maç meraklılar tarafından dört 
gözle bekleniyordu. 

Cihadın, memleketin en iyi kalecisi 
olduğunu inkar etmek hiç kimsenin 
aklından geçmez. Salim son maçlarda 
enerjisi ve süratile en geçilmez bir 
müdafi ~eklinde tebarüz etti. Güneşli 
Reşad takım arkadaşı Farukla hemen 
hemen ayni kuvvette ise de son za
manlarda ondan daha iyi bir formda
dır. Binaenaleyh kendisinin tercih 
edilmiş olması doğru bir harekettir. 
Fenerli Mehmet Reşw:l, tecrübesi ve 
futboldaki vukufile en iyi yan hafı
mızdır. Orta muavin mevkii için kısa 
boylu Esattan daha iyisi gösterile
mez, Musaya gelince, o da, son oyun
larında, çok iyi bir yan haf olduğunu 
isbat etti. Solaçıkta Fikret, sağaçıkta 
Necdet bu mevkilerinde, . tamaınile 
rakipsizdirler. Melih, kendisine has 
bir usulle işletilebilirse, kendisini ~ 
mmayan rakip müdafilerin başlarına 
bela kesilebilir. Sağiçte Salfilıaddin, 

her pozisyonda en kuvvetli şiltleri çe
ken oyuncudur. Futbolü bütün ince
liklerile kavramış hatta yutmuş olan 
Rebii ise soliçte, hem Fikieti hem de 
Melihi mütemadiyen işletebilir. 

2 - Bu müsabakanın hakemi Ah
met Adem Göğdün, yan hakemleri , 
Adnan Akın ve Tarık Özerengindir. 

Bu m.üt.aleamızdan da anlaşılacağı 
veçhile, takımın şu şekilde teşkil edi
leceğini zannediyoruz: 

• Cihad • Re!jad, Salim - Musa, Esat, 
Mehmet Reşad - Fikret, Rebii, Melih, 
Salahaddiıı, Necdet. 

[tı......,....._~ 

Atletizm 1 
VE 1 

Kadınlar ı 

3 - Aşağıda isimleri yazılı futbol
cuların futbol levazımlarile birlikte 
saat 14,30 da Güneş klübündc hazır 
bulunmaları lanmdır. 

Güneşten: Cihad, Reşad, Rebii, Me
lim, Salahaddin, Yusuf ve Rıza. 

Fenerbahçeden: Mehmet Reşad, E
sad, Fikret, Naci. 

Galatasaraydan: Salim, Haşim, 
Necdet, Musa, Sacid. 

4 - Bu mUsabakadan evvel saat 
13,30 da Galata.saray birinci takımi
le İstanbulspor birinci takımı arasın
da bir müsabaka icra edilecektir . 
Bu mtisabakannyhakemi Rıfkı Ak
saydır. 

5 - First - Viyana takınıI 15-4-938 
cuma sabahı saat 10 da trenle Sirke
ciye muvasalat edeceklerdir. Bölge
mize bağlı bütün spor klüplerinin is
tikbal merasiminde hazır bulunmaları 
ehhemiyetle tebliğ olunur. 

Atleti.~rn 11nevsimi gelir gelmez, lngilterede büyüle bir faaliyet başladı. 
Yib binlerce sporcu sabah akt<nn idman yapıp durwyorlar. Fakat işin gal'ip tc.ı
tafı, lngili:: h:.ulınlarınrn atletizme karşı belki de c:kl·kfordcn fa:'La merale 
göstermekte olması ve erkeklerden daha · büyük bir dik1oatle çaiışmakta bu
lauımalandır. 

BnM da ~1>('1' lngaiz 1oadınlamıın ı•ücut gıtzelliği11i muhafaza içfo en iyi 
sporun irtktizm olduğunu anlamış· olmalarubr. 

Resmfmfı genç lngiliz kızlarından birkaçını idman yapar7cen göstermelc 
tcdir. Darısı bfr:imh.-ilcritı 'ba.Jtna!. 

ı~~ 1 ' .fi. ~ 
;u~ ~ 

Galip ııe mağlup maçtan evvel 

Ringin etraf mdaki seyirciler arasmda 
iki boksörün yanyana oturan kanları 
göze çarpıyordu. Kadrnlar biribirlerile 

gayet nazikane konuşuyorlar, fakat heye
canlarım da saklıyamryorlardı. Boksör

ler ringe çrktıklan vakit Harveyin daha 

uzun boylu ve rakibine nazaran kiloca 

biraz daha ağır olduğu göze çarpryordu-
J ak Mc. Avoy daha birinci ravuntta 

hücuma geçmişti. Hasmını sollarla yoklu 

yor, onun müdafaasında bir açıklık bu

larak sıkı bir sağ kroşe yerleştirmeğe ça
lışıyordu. Len Harvey ise mütemadiyen 

ve büyük bir soğuk kanlılıkla kendini 
müdafaa ediyordu. 

l kinci ravunt boksörler ar~sında bir ze
M ittihazı olmuştur. Jak Mc. Avoy sağ 

gösterip, solla wruyor, sayt steplerle has 
mını aldatmağa çalışıyordu. Len Harvey 

bütün bunları tam zamanında görüyor 
\"e kolaylıkla defediyor fakat sanki ant. 

renmanda imiş gibi hiç mukabele etmi· 
yordu. 

Uçüncü ravuntta Mc. Avoy hücumla
rını arttırmış ve Harveyin kaşına isabet 
ettirdiği bir kroşe ile onun kaşını patlat· 

mıştır. Dördüncü ra,ııntta Harveyin de 

şiddetle hücuma geçtiği görüldü. ?vk A

voy daha fazla hasmının vücuduna vuru

yor, onun nefesini kesmek istiyordu. 

Harvey ise daima solla çahşıyordu. Bu 
ravunt IIarveyin lehine bitmişti. 

Beş ve altıncı ravuntta iki boksör de 
iyice açrlmıştı. Beşinci ravundun başında 

Mc. A voy hasmına sağ, sol iki kroşe isa

bet ettirmiş, halk Harveyin bu yumruk

lann tesirile sersemliyeceğini beklerken 
o da aynen Mc. A voya mukabele etmiş
tir. 

Altmcıravunt ise iki boksörün biribiri· 
ne yumruk yağdırmasile geçmiştir. Ha
kem bir aralık Mc. AYoya ''tutma! .. ih
tarında bulunmuştur. 

Yedinci ravuntta boksörler ilk olarak 
sıkı bir kuratüre girınişlerdir. Kuratür 
döğüşte Harve};n daha mahir olduğu gö
ze çarpıyordu. Bu sırada Harvey çeneye 
srkı bir sağ tutturmuştu. Bu darbenin 
şiddetile Mc. Avoy iplere dayanmış, fa
kat oradan yaydan kurtulan bir ok hızi. 
le f rrlıyarak Harveyin kaburgalarına sıkı 
bir sağ isabet ettirmiştir. Len Harvey hiç 
bir maçında bu seferki kadar serinkanlı. 
temkinli, fakat o nisbette müessir döğüş
memiştir. 

Dokuzuncu ravunt iki boksör için de 
pek çetin olmuştur. Harv~y biribiri peşi
ne hasmına üç "aparkat., tutturmuş 

l\Ic. Avoy da iki şiddetli "Süving .. ile bu 
na mukabele etmiştir. 

Onuncu ravuntta Mc. A voy ayağının 
üzerinde dönerek vücudunun bütün yükü 
ile Harveye bir sağ kroşe vurmuştur. Har 
vey bu şiddetli yumrukla ringin orta ip
lerine takılmış fakat gene soğuk kanlılı
ğın elden brakmyarak yavaş yavaş yerin
den kalkaraık haSmına saldırmıştrr. Bu 
ravunt Mc. Avoy lehine bitmiştir. 

On birinci ravuntta Harvey taptaze 
bir kuvvetle ortaya çıkmış ve sıkı bir 
"direk.,le Mc. Avoyun Meta ayağını yer 
den kesmiştir. Onbir ve hatta on ikinci 
ravundun sonuna kadar maç hemen he
men müsavi şerait altında cereyan etmiş
tir. 

On üçüncü ravunt her iki boksörün de 
neticeyi kendi lehine çevirmek için uğ
raşmasile geçmiştir. On dördüncü ravunt
ta, buraya kadar pek baş döndürücü bir 
süratle geçen döğüş bizzarure biraz ya 
vaşlar gibi olmuş, her iki tarafın da faz. 
la yorulduğu ve hırpalandığı hareketle
rin<len belli olmağa başlamıştır. 

"Haydi bakalım, bodiri meydan! Se.· 
ni kuzu gfoi çıtır çıtır yiyeceğim, Mü. 
ltıyim!,, 

Mülayim de bu meydan okumayr 

re.smi 

cevapsız bırakmıyarak Hilmi pehli -
vanla kozunu paylaşmak Uzere Gosti· 
vara gelmişti. 

Gostivarla Tetavamn pehlivanları 
arasında dehşetli bir rekabet olduğu .. 
nu söylemiştik. Hilmi peh van da 

Gostivarlı olduğu için, bu 'meydan o
kuma Gostivarın Tetovaya meydan o. 

kuması sayılabilirdi ve Mülayim Teto. 

vanın adını zafere ulaştıracaktı. Gü. 
reş başlar başlamaz Mülfiyim hfiltlm.i-

yeti ele aldı. Çetin geçen bir güreş
ten sonra da rakibini havaya kaldıra
rak yere savurdu. Sırtını yere getir
di. 

Çılgın gibi alkışlanan galip Müla. 
yim, halkın elleri üzerinde, sahadan 

çıkarıldı. Diğer taraftan Hilmi pehlL 

van alnındaki tozlu kirleri silerek: 

- Mülayimi yenerdim ama, kafir 

Pariste bir hayli oyun öğrenmiş, diye 
söyleniyordu. 

* • • 
Avrupa gazetelerinin yazılanna gö

re: ''Teknik bilgisizliği yüzünden 

Fransada müsabaka verilmiyen Tekir 
Dağlı,, nın lstanbula dönmesi üzerine 

organizatörler tarafından Londradalti 
güreşler için davet edilmiş olan Tür-

kiye serbest güreş ikincisi Mülayim 
lngilterede büyük muvaffakiyetler 
kazanmaktadır . ~ 

Londrada bir haf ta içinde dört gü
reş yapan Mülayim pehlivan bu kar
şılaşmaların hepsinde de galip gel· 
mi!)lir. 

Leu Hm'"IJeJ, Mınimin i otomob.li 
Sonuncu, yani on beşinci ravuntta bok 1 V ,.,.,_ ·1~ --- ~ ' 

sörler biribirlerine tebessüm ederek kö- -

şelerinden kalkmışlar ve el sıkıştıktan 

sonra aralarında pek şiddetli bir döğüşe 
girişmişlerdir. Bu ravunt o kadar sert 

ve sıkr olmuştur ki halk yerinde otura· 

mamış. çılgına dönmüştür. 

Maçın nihayetinde pek az bir puvan 

farkile Len Harvey şampiyonluğu kazan 

mış ve 5ampiyonluk kemerini l\1c. A voy 
dan almıştır. Her iki boksör de pek dü-
rüst ve temiz döğüşmüşlerdir. j 

Yeni yan ağrr siklet şampiyonu şimdi 
Tomi Far ile döğüşmek istı>mektedir. 

Aradaki kilo farkına rağmen o bu maçta 
da iyi derece alacağından kuvvetle ümit 
yardır. 

11. Yurdakıtl 

;._~..ı.....~t 

Şu İngilizler de Amerikalılar gibi 
~arib işler görmeye başladılar. Resim.. 
de gördüğünüz minimini otomobil, 
yeni ~eşit yarışlar için yapılmış bir 
otomobildir ve 100 kilometreden 
fazla sürat yapmaktadır. 
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HA'R'ER - ~Ş!lm pos'l'ft9ıı 
===~~~===~===~=======~==~ 

Patiyala nı i ·hracesi . . 

Ganj . kenarında yakıldı 
~~~e©ınlfll 11<tYı O DerrD 0 mDOılrraı~eyDe wakıDaılfD ye ~nvmetl<elFft 

Kan 
bankası 

Bu bankalard an 
istenilen e vsafta 

kan temini k a bildir mlll'1'©>1fi1al 
v©lrra liil nncc ~nerrDl11l IQ)~~nv~neırnoe (ğ)nırnn~~e ifil <e ifil tr e a tı: u ı <§1 o Amerikadaki yeni bir keşif kan 

nakli işini fevkalade kolaylaştrrnuş. 
trr. Artık fuli bir ihtiyaç halinde kan 
vermeye talip olan kimseler arasında 
uzun boylu kan tahlilleri yaparak ih· 
tiya.ca. en uygun_ olan kanı seçmek için 
vakit kaybetmeye lüzum kalmamış o. 
luyor. Şimdi "kan ban.kası,, deni1cn 
birtakım müesseselerde her cinsten 
kan, şişelere konarak buz dolapların. 
da. uzun müddet muhafaza. edilebili4 

yor ve böylelikle herhangi bir ihtiyaç 
halinde bu hazır (konserve) kanlar • 
dan derhal istifade ediliyor. 

Mihracelerin sırları ve 
bti şam ları • 1 

Se1Jalıat 
ederken 

Transatlantik 
kiralalJan 
adamlar 

Bu'undukları yat>ancı memle· 
kette Gani suyile yıkanabıt· 
mek uğıunıfa Hindista ndan 
damacanalarla su getirt mek 

mihraceler ıçin .şten bile 
değı ldJr ı 

8 OYOKLER.ı.JIDN bilyük, kudret· 
lllerden daha kudretli .. Bir 

memleketten bi: diğer memlekete 
giderken beraber götürdüğü adam
lar lçln bir trasatlantiğin yarısını, 
yabancı memleketlerin şehirlerinde 
oturduğu vakit koca bir otelin tama
mını; yurdunun mukaddes toprak· 
ları üzerinde ibadet edebilmek için 
oturduğu oteıtn bahçelerine yahut 
taraçalarına tA. Hindistandan getir
diği toprağı serper; Ganj suyunda 
yıkanabileytm diye Hindistandan 
binlerce damacana su getiren bir a
dam ... Avrupa krallarından, Ameri
kanın büyük sanayi tacidarlarından 
daha zengin birisi.. Senelik iradı 20 
milyon !ngiliz lirası olan bir fanL 
D u , mar trn s on gUn Jer i nde L a hQr sa.
rayında., esrarlı bir Alem içerisinde 
ölen Patlyala mlhracesldir .. 

MüslUman pr<'n"4leı·in knrıltırı, resm1 mernslmlere fiJ MI'· 

tmdaki kapalı tahtnrcnrn?ar iı;erisinde iı;;tirıık e<lcbi

lirlcr. 

Mihracenin ölümünü haber verir· 
ken, onun hayatından kısaca bahset· 
tiğimizi okuyucular elbette hatırlar 
lar. 

Bu adam, arkasında nedimler. pa. 
pazJar, k~tipler ve yaverlerden iba
ret koca bir ordu bıraktr. Hareminde 
bine yakm kadın bu ölüye aP;lıyor. 
Mobilya lnrr altmda.n veya fildişin· 
den geniş salonlu daireler, mahir us
taların elinden cıkan mermer saray· 
lar. zümrüt, elmas, yalrnt yrğrıılarile 
dolu sayısı?. hazineler eskl ı:ıahiple· 
rlnden ayrrldr; dişleri altın 1 arla siis
lenm iş süril sllrü filler bundan sonra 
mihracenin haşmetli alaylarında bu-
1unamıyacaktır. Artılr bu saraylarda 
şahane ziyafetler veriluıiye<'ek, rek· 
kaselerin ınvrak vücutlarrnm gölge. 
si mermer sütunlarda aksetrniyecek-

. tir. 
l\fukades Ganjın kenarların<la gUJ 

ağaçlarından yapılan bir odun yığını 
üzerinde. mihracenin vücudu geçen 
giln yakıldı. Ve küller. Ganjın,' içeri· 
sinde blnbir çeşit ha:p·an kaynaşan 
sularına atıldr ... Bunlar arası?da. 1 
mihraceyle yakılan kıymetli mılyo 
na yakın incilerin siyah bakiyeleri 
da vardı. 
Esrarlı HiOdishrn 

Bazı kelimeler v-ardır, telı1.ffuzu 
esrarlı bir kudreti, anıaşılm ıyan bir 
sihri ifade eder. Mihrace ve Hindts· 
tan kelimelerini bu lrnlimelerin ba· 
şında saymak IAzımdır. 

Bugün Hindistan bize uzak sayıla· 
maz. fakat bu memlekette hAlA. uza~ 
diyarların insanı büyüleyen cazlbes 
var . .Hindistan deyince hatırımıza, 
bizim memleketin ışıldarrna benze· 
miyen ışıklar, kıymetli taşları pa: 
rıltrsı ag-ır inekli kumaşların. kiş 

' " · n.dam mir şalla rının' hrşırtrsı, zengın ' _ 
ların başları ilzerlerinde ağJl' agır 
sallanan dovekouşu tüyünden yelpa· 
zeler, mabudlarm önlerinde yakıla~ 
blnbir çeşit )cokulu nebatlardan ç • 
kan ag-ır duman fakirlerin, derviş· ' · ı rın lP.rin vrlanlarla O""na11an ınsan a 

• • • ' J J ·k· ke-
yaşa<.lrğr köyler geliyor. Bn ı 1 

a· 
lime ile bütün bu harikalı manz. 
ralar. bir sinenıa şeridi gibi gözlerı-
mizin ününe ı:ıeriliyor. 

Bütün bunlar çok cioğruclur. Fa· 

hayvan yaşıyan geniş ormanlardan. 
IUks trenler geçer. Şehirlerin sokak
larında ı;ıon sistem. Anıerlkıın QjQ· 
moblllerlle yanyana 1.iküz arabalnrı 
dolaşır. İtl'iyat satan dükkfinlardan • 
çıkan güze), fakat tahammül edile
mez kadar ağır kokuya sefil insan
ların ter kokusu karışır. 

!rklarr, lisanları, dinleri, ddetle· 
ri başka başka üç yüz milyon insan, 
yeryüzünün belki en zengin fakat en 
c>ski toprakları üzerinde yanyana 
yaşa!'. Bu toprak o kadar "'~~~dir ki 
insan nefes alırken kan 'P olum ko-
kusu duyar. 
Mihraceler k:m•crd r? 

Mihrace, Hindin edebi lisanında 
büyük kral manasına gelir. Fillıaki
ka mihraceler ,csld, pek eski zaman-

. !arda, daha Avrupalılar bu memle-
kete gelmeden evvel yurt:! rına sa· 
hlp hül{ilmdarlardr. fngilizler Htn
distana yerleşirlrnn memlekette ha
kikaten ku1·\·et ve kudret sahibi o
lan bu insanlardan pek çok istifa. 
de edebileceklerini anladıkları için 
bunların mevcudiyetlerine dokunma 
dıHtr. 

Hindistan imparatorluğunda Ra· 
<'alarm orta zamanlardaki derebey
leri kaaar bile nüfuzları yoktur. 
Bunlar imparatorluğun kanunlarını 
t ·ıtl'ıik eden mUttefiklerden başka 
bir şey değildir. Hürriyetleri yalnız 

istedikleri gilıi yaşamak, tahsil ettil{ 
leri vq_rgilerden hisselerine (lüşeni 
tıııt~jUklcrf gibi sıufedebilnıel,ten 1· 
barcttir. Harici işleı·de de, dahili lş
Jercle dcı merkezin muvafakati olma
dan lıiçl>ir şey yapamazlar. Buna 
mukabil ke11dilerine prensler gibi 
muamele edilir, yüksek ünvanlar 
bahşedilir. l\Iaiyctlerinde bir sül'ü 
memur kullanmalarına müsaade o
lunur, 

Saraylarında sürü sürü uşaklar, 
hizmetçiler, muzikacılar, rahipler 
,·ardır. Mihracelerin vekilleri bile o
lur. Dlitün bunlar, bu adamlara, bil· 
yük bir kudret ve nüfuzları varmış 
vehmini verir. Bu vehim !ngilizlere 
karşı hisleri ne olursa olsun onları 
oyalamağ;ı kftfi gelir. Eski İngiliz 
umumi valilerinden Sir Jorj Straçey 
bu asrın başlang1cmda tabettirdlği 
eserinde mllıracelerden şu ifade ile 
bahsediyordu: "Eğer bu adamlar !n
giltereyc sadık kalıyorlarsa bu bizi 
sevdiklerinden değil, bizim kendile
rinden daha ku\'vetli olduğumuzu 
anlnclrklarmclaııılır ... Bu ifade haki· 
katlir. Fakat mihracelerin bilhassa 
umumi harp sıralarında tngiltereye 
<'anrlan yardım ettikleri de doğru
rlur. 
Mecusi prens•er miislüman 
prensler · 

Hindistan 

kat burada yalnız azaınet ve ibtişa~ 
hüküm sürmez: insanların sefaletı. ... 
yolların tozu. sersPri ~ezen b~yya~· • .:11:... • ,_. ıt ,., 
Jarrn yara!arr. çocnkları ve aı1ıe1~~~: . J·n~tnra gfıocliklcl'I tnrlhlcl'<lc mlluacclel' tcraztntn. btı· kcfcsiııc ı 
lcrin t~ n ııı~·ı ele ha!-ılrn mem e ~ ~!ıuı~·~ en ' · 
1 d 

re " • · · ı1 • ı!i<>c-r ıu·fr~iııc tcbaalıtıTl tara fnulnıı altın konur. 
er e n fazladır. . ... ·· oturur, · .... 

kcrisinc.le ışıl>: görıneden bır sut u 

Mesela mühim bir aıneliyatatn on 
beş, yirmi gün evvel, ameliyat olacak 
kimseden ihtiyaten bir miktar kan a. 
larak saklanıyor, ameliyat sırasında, 
ihtiyaç olursa bu kan tekrar hastaya. 
zerkediliyor. Sıhhati yerinde olan bir 
hamile kadın doğumdan bir iki hafta. 
evvel bünyesine göre 20 santimetre 
mikabmdan 120 santimetre mikabına. 
kadar kan verebilir. Bu, doğum esm. 

I\:npul'tnla mihrncesinin kıZT ... ~fahibn sında kendisine lizım olmazsa ona 
ihtiyacı olan başka bir kadına. ;arfe-

prens vardır. Bunlardan 120 tanesi 
her gittikleri yerde top atılarak se
lamlanmak hakkına maliktirler. 
Bütün prensler 'mihrace Unvan ile a
nılmazlar. Mihraceden daha büyük 
Unvanlar da vardır.Hay<larabat pren 
si Nizam, Udaipuı· prensi Mahara
na Unvanını taşır. Mi.isltiınan prens
lerin Unvanı da Navabdır. l\Iocusi 
prnnı:;Jcrinin zevcelerine 1\Iaharanc 
müslünıan prenslerin zevcclerhıe d~ 
Begüm ismi verilir. Daha küçük <.Ie
ı·cceli şekillere Zammdar, Yayen
<.lcr. Takır derler. 

Hindli asillerin servetlerinin pek 
az olmasma mukabil büyül< mihracö
lerin parası hesap edilemiyecelc lm
dar çokturu. Yüzlerce senedcnberi 
harp ganimetlerinden ve vergiler
den birikerek derin mağaralarda 
saklanan vo zehirli yılanların bckçi
Jiği :ı.ltmda muhafaza. edilen bu bU
yilJ< sfüTctler bllfiassa Jf1ymotli taş. 
!ardan teşekkül eder. 

Prensler ekseriya bu paraların Ü· 
zerine biraz daha eklerler; bu para
ları sarfettikleri çok nadirdir. Ya
bancıların bile birkaç yüz frank mu
kabilinde hizmetçi ve uşak bulabil
dikleri bu memlekette prenslerin 
debdebe ve ihtişnmı çok para sarfc· 
dilmcden temin edilir. Bundan baş
ka cıkseriya mihracelerin şahsi ge· 
lirlcri de vurdır: Topraklarım iŞıe
tirler, yahut kiraya verirler. Bazan 
servetlerinin ufak bir parça.sile es
ham ve tııhvilüt da alırlar. Mihrace· 
1Nin varid;ülarma tebealarmm ver
diklcl"i hediyf'lleri de U~ve etmelidir. 
Muayyen yaşlara girdikleri tarihler
de mihraceler terazinin bir kefesine 
oturur. Di~er kefesine tebf'al::trı ta
rafrıırlan altın konur. Du hediyeye 
mihracenin a~rrlığmr buluncaya ka
dar de,·am edilir. Bazan bn suretle 
terazlılc toplanan para fakirlere da
ğıtılır, fakat ekseriyetle mihracenin 
hazinesine girer. 

Avrupayı ziyarete gelen bazı bil· 
yülc mihracelerin bütün servetlerini 
sandıklar içerisinde beraber getir· 
diklerine ve bunların muhafazasr i· 
çin yüzlcrco polie hafiyesi kullan· 
dıklarrna. dair rivayetler vardır. Hal 
bnki mllıraceler bütün serrntlerinl 
pcı·abcr taşımazlar; bununla bera • 
bqr seyahn~Jerinde buluİıdurcluklıırı 
~~ üc:-vherlerin krymeti az hir şey cle
gı l<lır. l\leseH\. Patiyala mihracesinin 
P~ı·i~e.g~l<l_iğ.i ,.a_kit boynuna taktığı 
1 ~ dızı mcının kıymeti paha biçile· 
mıyecek kadar yüksektir. Fakat su
na ela emin olmak rn.zımtlır ki nılll
rncenin beraber getirdiği bütiin mü· 
ceYherlcrin yüz misli de II!ndistan-
da.ld sarayındadır. ı 

Tlir Fransız muharriri GekYar 
mihraccli~i içerisinde gezC';·ken Da· ı 
ıwl-1.da nııhraccmin oturduğu Lal(mi· 
Villa sararınm avlusunda, som al
tmrlan dökülmüş, üç tane top gör
mliştür. Bu toplardan yalnız birisi 
o za nıan ki Fransız parasiJe yarını 
mil var fra.nlr edermiş .. 

Fransız muhanirlnin bu manzara 
kar~1srnrla ~aşrrdığınr göı·cn mihra-ı 
cenın ynvcrı: 

- Daha haşka toplarımız da var
dır .. d~miştir, falrnt fnP,"iltere Iılil{iı· ı 
mf'tı T1111hafaza etmemize müsaade 
l'tmeCll. 
R r s·~•o'lch rn!h•'lrl~r var•lır 
Fransız muharriri, sonra, Ddlıl

~·c gitıniş vo o vakit !ngilterecle lo·ıı 1 
n:.ı i bj olarak bul un an Lord 1 ı·,·cnin 

(Devamı 15 incide} 

dilebilir. Bir hasta ihtiyaç halinde 
''Kan bankası,, ndan kan istikraz e
debilir ve bunu bilahare yine ayncr 
öder. Lekeli hümrna gibi bazr sar-~ 

hastalıklarda bu hastalıkları geçirip 
de nekahet devresine girmiş olanlarn~ 
kanı ona yeni tutulınu~ olanlara deva 
teşkil etmektedir. 

Kan alındığı vakit pıhtılaşmasına 
marn olmak üzere ona bazı kimyevi 
maddeler katılmakta. ve bir şişenin i .. 
çine konarak "Kan bankaları" denilen 
buz dolaplarında ve muayyen bir de
recei hararette saklanmaktadır. Her 
şişenin ürerinde içindeki kanın evsa
fını gösteren bir etiket asılıdır. Öyle · 
ki, bir dakika içinde bu bankalardan 
istenilen evsafta ve hususiyette kan 
temini kabildir. 

Kalp makinesi 
Kalp sektesinden muztarip olan bir 

hastanın doğrudan doğruya kalbine 
batırılan gayet hafif elektrik cereya· 
niyle doldurulmuş bir altın iğne aıne. 
liyat masasında ve sektei kalp vaka. 
larında birçok mucizeler meydana ge
tiren yeni bir tıb keşfidir. Kalbi on 
bir dakika. gibi uzun bir müddet dur
~uş olan insanlar bile bu alet saye -
sınde diriltilmiştir, Bu aletin kılşifi 

~oktor. Albert l-Ieyman sektei kalpten 
olenlerın dörtte birini bu alet saye -
sinde kurtarmaya muvaffak olmakta
dır. 

Yeni bir kan 
durdurucu 

Öyle bir elektrik makinesi icad edil
mlıjtir ki, ameliyat esnasmda istenilen 
uzvun damarlarım bağlamakta, ora • 
dan kan akmasına mani olmaktadır. 
Bu alet bilhassa kanser ameliyatında 
pek işe yaramaktadır. Ayni zamanda 
bu .~~!ede şimdiye kadar hi°Çbir o~. 
ratorun yapılmasına imkan görmediği 
gayet nazik beyin ameliyatları da 
muvaffakıyetle başarılabilmektedir. 
Bu Uletin en fazla işe yaradığı bir sa· 
hada emofliyaklara, yani ka.ı~mdf!ki 

jelatin noksam dolaYJ:Siyle bir yeri 
kesildiği vakit kam durmıyanlara ya
pılan ameliyatlardır. Böyle kimselere 
şimdi cmorarji tehJikesi başgöste.rme. 
den kolay~a ameliyat yapmak kabil 
olma ktndtr. Ailesinden yedi tanesinin 
emofilidcn öldüğü bir emofilyakm bu 
usulle dişi hiç kan zıyaına meydan 
wrilmeden c;ıkarılnuştır. 

Depo ed ilen ana 
sütü 

Amerikanın birçok büytik hasta.ne
lerinde şimdi ana sütUnü saklamak 
ic;in keşfedilen yeni bir usulden isti • 
fade olunuyor. "Ana sütü., denilen 
bu insan sütü sterilize kaplara alını
yor, oradan madeni kaplara konularak 
sıfırdan aşağı 109 derece fahranhayt 
ta dondurularak tamam bir sene mu. 
ha.faza edilebiliyor. Onu tekrar kul 
ı ....... 1 • . • 
.all!u" t ıçın sadece eritmek kfi.fidir 
YP.ğ, nrotein ve karbohidrat muhtevi: 
yatı k~t'iyyen değişmeden süt bu sa. 
yede: bır sene saklanmış oluyor. 



Bir mrıtamba.vı ~yıp duruyordu 
Nikola Goade'ntn keyfi yerinde idi. Ha

ıatının en bll>llk k ısmımı içinde geçirdi
JJ facia haHsından sıyrılmıf. timdi ac;ıhr 
kapanır bir iskemleye olurmu" 6nllndelu 
ressam muşambasını boyaJıp duruyordu. 
Talil iünlerıai ıeçirmek için )'efil çayır
Jar arasında tirin, ınıeı manıarah bir 
köyceAia bulmuştu. Beyaz batlaııah köşk
ler, )'emlı bahçeleri, lyllıkten çeklnnıı)en 
ıiller yüzlü lnunlar, All Lalık dolu ır
mJl.tu, sinirleri rahallaştırab bir ıükCua. 
Aya !(ları önumle uıanmıt yatan k6peıli 
Flıp kuyrutunu .1a1Jıyor, baalonuna da
)'anmıf ihlıyar bir bııy da, kıışhırını çal
mış, Goade'nln ('ahşmasııu seyrediyordu. 
Onun ııumıasıadan biru slnlrlenmıı olan 
Goade: 

- Nıml buluyorsunuı' diye sorda. 
Oıekl dcilin1 dobra cevap verdi: 
- UerlJadl 
Gcmt~ dl'ınilp d6nllp arkuına baktı: Kı

• boylu, itinası• ılylnmlt. e-tık kaşları. 
aa ratmesa inuaa muhabbet lelkia eden 
Ülh)'ar bir •dam- Goade: 

- Yar dedi; demek ki benim reuamh
lnn etentlinıi&ia .taluürlll8 muhar olama-
41. 

- AkıU. bir achımın nıktlni bayle teJ
lerle ıeçlrnıeslae hayret .ımr, duAru"u. 
Goadı boyamakla olduiu mllf&mbap 

ı.ktı ve maııum bir ta•ırla: 
- N• yaparıunıı't .tedl, benim de ellen

eeın işle bu... Den )'1Jptı41m lablalım ken. 
dl od11mın duvarlarına asarım. FotoAraf 
umaktı1nsa ... 

lhtıyar hafifçe llrperdl: 
- Kimhilir ll8 Ubualu seceler ~ri

J'Orsunuıı 
KUısenla aatl OD lkl)'t çald1. Goade 

blkıp ııımek llzere enasını topladı. 
- Gerçi . tenkjd edılmell severim ama 

flmdi1e kadar böyı. alır 161 duymamıt
bm. 

Jbllyar: 
- Ben de reaamım, dedi; çirkin te)'• 

1er bana ııllrap verir. Böyle berhıad Je)'Jer 

J'll~•~ J>lr ---~ka-~ cllrilin
dilt , ... ~ .......... ~ 

- Boal meyua edlyoraunuı. Ama emi
aba ld maksadınız benim içimi yaralamak 
doliL.. Dea oteı. ıidlyorutD; teneulll e. 
de.....U. • de OU)1U'Ull, bir •J>CJ'Otif içe 
ril. 

ıau,ar: 
- MaaJmemnuıalyel dedL Ama bana 

~çlrecellıab apereUlln par11sını resımleri 
aüdea ludanmadılınıu yenun ederseaiı.. 

Goade bGaOnlO bir MSle: 
- Ondala bjç şupbenıı olmasın, dedi. 
Çayırı kon-.ıa konuşa ıeçtıler. IJıtıyar; 
- Jn~n &>öyle kuçuk )'erlerde l.ter ia-

temeı mütecessis oluyor, dedi. Siıia ae it 
ıördıilıinilzü merak elmı,tım de-

- SlmıJ!l1k lılirüiat ediyorum, bir mlld. 
del talıhm var. 

- Aduıı.ıT 
- Nıkola Goade. 
~ Benıln adılı Slınlı:r. Vlt. Antikacılık 

tdercJıııı. artak luraktuu. Kıtaplar, rildışi 
.. ya, bronı heykeller, f'lmıuılar utarWıu. 
Sia de flcarelle mi meıwuısunu.7 

Gaade biran dütDndü. Hır puhs haftyesı 
oldcllunu. matbur bir canl)d )'akalamak 
icl• çekti&• rorıunıuı.1arı da, sorblkları 
da unutıoak isüyurdu. 

- ffa)'ır, dedı; ama timdıbk oe itle 
•lflUI oldulumu dQşQnmek bıç de botu
ma allmiyor. . . .... 

leJU Al olellnln )'emek oda11na •lrdl
.ler; •leJ 1alaibı tılr, Vitl fevkaJAdı bir 
memnuıuıetıe kMtıla.ıuJttı. Hemen .bir ti· 
fCt &erei fara!Jı setlrc.U. Mr. Vif giderken 
Nikola Gohde')'e: 

- Buradaa aynhnadett "vel htr waktl
ıtla Oluna bade da utnyın. drdı; nıallem 
Jd resimle aJAkadar oluyonuauz. sıze bir 
tablo ıöıtereyiın. Göreceksiniz, o ka4ar 
lilzel kJ •l.ıl. tlmdlYC kadar yaptaklarmıı
dan utand1racai. Bir aktam aaat )'edlye 
dO#nı utra1ıa. 

Goade dllYell bbul etti. 
Mr. Vit kırpıdım eıkar çdtmas rC'erdekl

ıer hep ondun babjelal4t bafladıJar. Olel
cinln kansı: 

- Du -adamı 16mek insanın içini açı. 
yor, dedi. Bir hafladanberi buraya 1ıeldııll 
yoklu; halbuki her ıamıan en devamlı mü, 
Cerlmlı odur. 

Bir çlftcl: 
- Şımdlyı bdat horgün on ikiyi cey. 

rek 11eço ıelir, aperetifi içerdi, dedi. 
<;oade sordu: 
- Yoksa son ıflnlerde bir hastalık mı 

aeeirdl1 
Ciflcl başını aalladı, otel sahibi lotnı 

çektı; bir ~şede oturan bakkal kederli 
kederli llMta. 11.epaJ de tere ldüt ediyor
lardı. Otel "4blbinl" Jrtımı: 

- ~ıtsınhııı ur, tfe):ip \eııtl. 

Goade ba itin tclnde bir muamma hu. 
loadutunu anladı •• tilrkaç nal iorduı 

Bir günliik -bii/ük za~iliı TııFa'ijesı 
fakat lteklı.rlll de r• bk' blld6Jtır' JOk. meydau nnudual 1 kadar altmem lbım. RebiM ~~ 
tu. On be! ıündenberl Mr. Vil'e bir bal ol-ı - Öyle ise peki- Oltam tfmdlllk Pli- ,,yanın parasını n9 zaman alacaksın~! 
mtlfUI; bıç JUm91ye bir te.J söylemeden mal'la oradan ıemlr. binip cenubi Amorf- - Perşembeden evvel alamam. 
ufbolOweriyllftlu.: ED llTdJll ..,.a.nm. U,. tıidecell. llaaaalonl rukarda. - PekAJll Yukarıdaki de!Uuuılın o aa-
unibklara ko>'mllft Ekltter'e, llualarıaı - Perdeala ukuuldaıı llnlillflm dell- 'llatla kadar bırakma~ 
da Londtl'Y• 86'ıde~itU. Goede ba ite bnh o oa.cü. llr. Vlt 861Jerlal UJdı;..p aorcla: 
me~~ ~rdı. Mr. Vi~0ln ıılu~tısı acaba ne - Y.a aiıln g6ılerinlz çok iyi; yahut ki - Tasarladılmu bir feY mi var! 
olabıUrdı 7 lçiallen: KimbiUr7 dedi, belki o, beıum ıaonetlljimden de daha budala. - Öyle kati bir feY deAiL Aklıma bir 
de onu tehdit .edip para11nı sudın1orlar· - Ooua lababall detU. Bblm IDtllekN ter 811dl de... Herltllfde alı o deli~ 
dır.,. İhtiyarı daha yalmıdaa tanımak, o- lnaanın etrafıaa iJlce bakması llıUD1ellr bea d6nilnce1e kadar bırakmayın. 
nun ıtımadına kazanıp derdini kendi al· de.. - Hle merak etme)'in; o saten sltma. 
zındaa dinlemek iaUyordu ama lllr. Stan. - Sizin mealelfnlı ne? Cek benim elime ancak petşembt sllnO 
le1 Vlt 6yle dalma 16riW1r adamlardan de- - Şimdilik ona bilmenize bir .__ 19lir; sonra da btllkap silmem ilam..; 
llldL )'Ok. Hele b!U,enlae devam edill. Baaaa. - Ollunuı ıi• mektup 1udı ma' 

NibQet bir akfam, dana l'Ollola. Pl1• ford burada ne yapıyor? llr. Vit başını salladı: 
olr, llatOne de abududula bir puta yedlk- - Para lıtemele seldi. - Naall yusın 'l Ya postada ruıaaı ta-
teii aoanı Plap lle 1feadisl 1ola çıktılar ff - Panı mı? Paraya ne ihliyaçlan '""· IUJiarut 

antlkacıaıa bir lept lıerlndekl 1Ylae dolru Cinayet oaJaraa iti fse timcll elleri• bJa Goade dlllndl: 
tırman....,. bqladılar. Goade kapmıa at- bet JOa IDlilla Uraaı •ar deme.kür. - Sahi dedi· orasını abl edememJt-
linl tereddOllı çalmtfb. Bir mOddtt bet- - ADia oaa barcamela eeaaret edemi. tim... P~be;.. llrllfllrOa.. 
ledl, aonnı bir blametci ku plip bpJll rortar. Pua btp beakaot; Damaralana· Perfembl tini llr Vlt biyU teJAtta idL 
aota. Goade: dan beW olar. Ne Celı ........... De de 19al doahıadaa bir 
- Mr. Vil'l llrm•k t.Urordum, dedi. - Şimdl11 bdar bo pua ...-diDbf baber. Kalwalta.sım ....,.... :rukan4an 
- Kabul edecelfal hlo uamam; timdi - Bin UnıJak itfa •llım. $1rnd1 de tab- bir ... duyda; Hannaford bJddedl bJddet-

çok iti •ar. lomu saımata mecbur olacalım. U ona çelınyonla. 
Goade ıanır etti: lbllyar bunu lçial çekerek l&JltmlftL thUyar bemea mlaftrbıl11 odaıına oıt. 
- Bir kere aldlp sorun. Beal baraJa Goade: b. 

kendiıl davet eW. Zaten 6y1e eok kaJacü - Dana aonınaaas satmana bfç de dol- Stefaa Hanaaford'n pQunalı ball, rıt 
dellllm. na olmu, dedi. Hemen bir ahcıaı ftl' ma' Jlmli balladea de dalla 8"imafıdL G6ıle-

Btru aonnı blrbo kapı •raldı " llr. - Hayır; reblne ko)'ID&la sltmlfUm. rl kaa t11allıaa d61UD8'. tUerl de Utri-
Vll '6r0ndQ. Yaka. bo)'Unbalı takmamıt- - Reblll8 ko7ananu makbuau 111 •"- 70rdu. 
ta, ceketi tol içinde ldi, ellade de bir çe. layınıı. ltiaiıe yanı1ablllr. Ben, o deJI. - Çek pldl mff dlJe sorda. 
kiç Tard1. Ofkell ılbl bir taTarla 10rdu: kaah Ue bir konllflllÜ lalerdba. - o.be_....... 

- Ne emrlniı wanlJf - KoaUfUp da nı Japacabıa11t .Dellkaah o kadar ~ Uftlrler 
- Bana bebaellitınia tabloya slrmele - Bir kere blkbaial dlnlemıt olanaa. •TUrdu ki lhlJrar. tfftmemel lçla. kulak-

ıcldlm; benım )'ıptalım resimlerdea. 167. - Bea dlllltdlm, retar. ilaha dt ~ luını lıbda. 
ledltlnla rıbı, ıercetıea llnnm• bqla- meaiıdea blcl»r fl1 eık•a& - Sla GIJuamaa •llll•m •• lltiıor-
dun. Cioedt p.ITUV lfbt: -lllt Bari lbl ifl• ........ tlrUP. 

- $atılacak "7 dellL Ama ba üpm - 8tr bre Nırm da bmıtaJm. de Jlm: T•aea oaaa elinde tdL lap eder· 
slıe tabloyu ,a.ıaerenıeaa; .çok Jt1ıa •ar. dl. Ona. bealm eüJ bir alle dGel8 old-. • ı•t tdertm. Olluaa Mdır• bta de 
Bir daha haftaya ıeUn. lam• llrltniall. olu olu mlebbed lllrtlt ..... k. olu-

- Bir daha baflaya ben burada dellllm - ZaallltmllD 1'111 ollu, kapı .,......., ram. Anaa o Ulbrı •ta aulmalı bak etli. 
kit Blllyoraunua ki ben banıp pzm. luu donaca Bdl kopQOr. llr. Vll llderlal bpeda. Son ••lerde 
ıeldlm; beliti bir lk.1 ,One kadar lfderlm. oektJtl beriCanJU onda tabi bırakma-

lllr. Vlt aene barıfçl!,,,llrpererek: mlfb: 
- Besime deTam etmele nlyeUnb ftr V 8Zc9 n : - Ellmdı ne Yal'la •ltım, dedi, Çek 

mı7 diye sordu. ._.11, O lı lale tlPbella ikinci posta u.-...,. 
- Elbette! Son lltnlerde bir resim JaP. r •P• 'PPl!n agm - ikinci .,... bctat . 

hm; onu g6nenlı belki beleninlniz. Her Ç I - Saat ilçlt. 
halde artık ıtdlp batka manzaralar aram• 8V ren: - SOnn banbıa tldfp JNU'l7I aJmata 
1a nıyeum nr. Nurul lah A tar"! ... u kalJr mıt 

llr Vlt bırdenblre: • - Kalar. 
- Bu)'UJ'Un, dedL Dehunb teknr Jalala irinti Te emretti: 

• • • Goade ayala kalkarak: - Bana ÇAJ 16ndula, clpra ıönderln; 
Goade lcerl ıirdl. Burast ffl'ISI danaı - O halde bla rukan oabhm. dedi • blaınet,;ıye de 161Je7in, elial çabuk tut. 

dalın, bü)uk bır oda idL Yerde, a#ızlen llr. Vlt nihayet nıaı oldu,"' rutan U. sun. 
açık iki ıaadık duruyordu; bunlann biri· la çıktılar. Orada, sOıeJ bir 7atak oda- ihtiyar misafirlDJ11 emirlerini yerine 
ne kitaplar, birine de kOçilk heykeller dol- sanda bir dellkaah kollula olurınut. ayak. sellrdlkten sonra ıldlp odasına kapandı. 
durulma,aştu. Kitap raflarınd .. duvarlarda, laranı da bir iskemleye dayuııflı. Hlc baU kalmamıttı. Saatler pek ,yavaı 
f6minenln Oıerlnd• • . nna indlrilrnffU. • • • ıe.;lyordu. Mr. Vlt birkaç lokma bır şey 
Mr. Vit misafirini kolun~n tutup kOçQk içeriye bir Jabaacı ıirdllfal ıörilnce yiyip bir a,alı bir yukarı dolaşmala baş. 
bir ~D~~r~!ı ... ----v<··" Hanaalord .aıenpnk rerinden ~ oa. lada. Nihayet p~ beklenilen m•&ubııa 
~ • ~ ....... allftl8t ..... .... ...... fl&irillr 

pek zii~~m <Mba:ııs.10\..lfll :perapü , uıno fııça~ı UDulmuflu; "'* • Jlannaford Yq!iarıdan l>i!11~= 
Uve, şu renklere, tonlardıkJ fU ineeliJe blı kirli q bunifut1u. - Kaç pan te1(ijf 
bakın. - llr. Yit, dtdi, baran ldmf lltlrlıor- - Dokuz J11ı Ura. 

- Pir ~heser oldalu belll ! Zaten bıırs- mam? - li~mea baokara kotun. WSnOtle ,._ 
da çok ıoıeı teYler •ar: mesellı fU brom - Mtnk etmeJla. Stafaa: 1ÜMCI delil. l'IJ• utrayın. Beni Plimut'a ıütDrecek bir 
beykrL ilki bl~ aile dOllQ. Kudlılnd• emla na-· otomobil bulwı.; Coa-beııi aablıbıa d6rdQa. 

- Onu doksan allına almıtlam. bllinints. ~ de bekliyor. 
Goade ccı-sarel 16sterip: GOede br'Jolaaıa keaanu oturdu q: 
- Şimdi de blillln bu sevdillnla teJler. - MQsaade ederaenlı, dedi, alıe but 

den ayrılıyorsunuz, dedL t11ler aoraulıJD. 8elkJ aJıe bJr prchmım 
Jılr. Vll kısaca: olablllr. 
- Orası kimaenla llstOne nalfe delil. - NeJa dalrf 

dedi. • - Swn tu katil meaelesine dair. Adam 
Goade, dnet beklemekslıln bir koltuta 6ld0rmenl'u aebeb neydit 

oturdu: - Coa da. bea de bet paraaııdık. Ban-
- Biraz oturnıamı milsaade ttder mı.t. bdı ayhlımıa eok udı; llalellk iri ıiyia. 

olı 1 Bir ciıanı icecek kadar Taldt... memfı de lllımdı. Ben. boluıma kadar 
- Birini btkllyoruin. boro içlade)'dim; Con"un da bayU borcu 
- O ıellr selmeı kalkar ıtdertm. Tardı... O ltf iYIC9 dQfOneret. bfç bir not-
- Ama slıl burada '6rmesinl istemem. taJı aoutmaden baıırladık. Veznedar Har. 
Goade yerinden kımıldamadı: ripn J'9pa)'alnııdı; pnındt hiç olmaıu 
- Mr. Vl~ dl11 a6ıe batladı, ilk a6rt.., blnbtf 711 lire balunlCllıaı bWJOl'diık. 

tQOmüı dq alı benimle açıkça konutla- Bin bet yll Unr a para cltliL 
nuı. dOıJündQOnnıo dolnl dotru 16yledt. a..: 
nlı. BulJ(ın de ben &)rle banket edecelfm. - Ma bir adam 61dlrdGnla. declL Pa-
l!Tlntıl dolduran bu sanat eserlerini aiçhı n lçla adam 6ld0nntk; affoluaaeat il>' 
uıayorsunuı7 Nlcln bir cani lmlşslnl• lfbl dtlU. 
itler IGriayonunud flnıntrord dava11ndan l>ellkaqlı: 
bahseden bllllln bu ıaaeleterin burada ne - Maksadımı• 61d0rnıek delildi dedi 
işi ver? Evlnlıde aakladılın11 o delikanh Con et.. bea de 6mrilrnilıde taban~ kul: 
klm7 lanmamıttık; veznedarı sadece korkuı. 

Mr. Vll btılınr llblı mak lsliyorduk. Yeminle aöylllyurum; 
- Slı ne terbl)·ealı adamsınıır drdl. Coa da yemin edebillr. Elimizde olmadı 
- Hlc de delil. Bana bu a6ıleri, size o- tabanca paUayıverdi. ' 

lan dosllutum abyletlyor. Zanaederım aı. - Tabınca kimin ellndeydlt 
ıe bir yardımım dokunabilir. Yoksa bu Dellkaalı biç ctTap •ennedL Biru 
kadın 11çık konutnıaıdım. aonnı: 

- Daıı• llmwnln yardımı dokunamaz.. - Onısaaı klmae7e 16ylemlJecellmlae 
Goide kollula lyıce yerletll ve: lklmlı de )'emin ellik, dedi. 

- ff..Je bir anlalla, dedi, aoıını karar Goade suallerine devam etU: · 
Ytrirlz. -Ur, Vit'fn paruıaı ııe yapacabıaııt Şlm 

Mr. Vlt eırarıae bakındı. Onan da der- cUrı kadar bir ba7U ahıut1ınıa.. ı...ıu.,... 
dini d6kecek bir adama ihtiyacı vardı; dta Cenubi Amerlka1a sltmtk lola o ka. 
ka.,ısında oturan adana da kuHetln Ye aL dar çok parafa lbU1aç rok kJI 
kOnetin limsaU ıibl pQ:.aYordu. Etnı- Hanaarord Jaler libl bir bal fle: 
rında duran pzeteleti ıüstererek: - Ô)'le ama. dedi, blıl blr 16ren oldu, 

- Franırord"dald kaliJ meselesini oku. ona ,birkaç Yilı lira •ermemlı icap ediyor. 
duaua mu? Con un nereye aaklandı&ını biliyor•• pa. 

- Baştan •tJlı kadar. Katil mtaelelesl nıyı. almaue bfıl ele •erecetlnl a6yl0Yor. 
benim ihliaaıım dahilindedir. Con u ukı.1aalar da itfa lo )'ilıOnO bili. 

- O ~alde billyoraunQ ki Fnqford Yorlar: oaı.r da auamık için pıra lstl)'or. 
blı_pkasının veınetfarı 61dür01mllı; ertesi Onllmllat bir torluk çıkmaıu baftaJa Ya. 
11iln mezuni)'el alacak olan lki memur da Ptını blaeeellı. 
ortall:m kaybolmuf. - Şimdiye kadar batınlldaa blyle bir 

- Evet. O iki delikanlıdan birinin adı it daha teçnaltml)'di? 
Slefan Kannurortf, ötekinin adı.. A! bunu Dellk1nll 1-llırarak: 
dü,Unınemlşllm! - Hayır, dedi. Hem de ben ılıl tanımı 

Mr. Vll batını .. ıladı : 10nna. taUerfnlıe cewıp •ermete de 
- Ottkinln ıdJ Con Erdley • VU: yani meebur: dtlllfm. llr. Vlt, tftedt Tlakf btu. 

benim o'lum. 101', ba ..... aı lladtrla. 
- Onlar cıdden ıan altında mı 7 Bu hu- • • • 

~mıt1t ııuzetl'll'rln yazdıtı pek mQphenı te~- t".oade ile Mr. Vlt. mertftven1erden ıes. 
lerıtl. '117.<'e lnıfller. flıllvar tirli tiril tllriyorJu 

l\lr Vıt ~rdu · <iodıle "I' n 1 oaun omuıoda Jmrup: 
- Slı ıar Aa!\lamasını bilir mislniı' - Omidlnızl knmeyin, dedi, yarın ben 
- Ben tlmdlye kadar kimsenin sırrını billQa lilıı burada delmm. BarnatabJe'a 

• • • 
llr. Vlt bir otomat stbi '8Pku1111, eldi. 

•enlerini giydı, butonunu alıp çİktL Yol
da ruııeldllı kimselere fC)y&e bir selim 
•eriyordu. Bankadan parayı aldı, döndü. 

Gene öyle dalgın dalgm )'Ürjjyor, bir 
feyler duşünüyordu. t'akat birdenbire bir 
otomobil sesi ile bir k6pek havlaması ı,lt. 
ti. Goade arabasını, yolun kenarın~ dur. 
durdu; YOl"IUn aaı1ın bir hail vardı. 

- Delikanlı hlll ılıde mi? db'e sordu. 
- Evet, evde. Bankadan parayı aldım: 

Şimdi ona •erecetlm, ıtdecelt. 
GoecUı dı.ıert artaandan: 
- 01le mi? .dedL BuJUrUa. lldell-. 
llr. Yit ...olonaobile. bladk ."81r- lt8beı • 

•ar mı ?...,der ılbl bir bakla .... bl9bir ce
np alam'dJ. Z.tea Goedt'nia eÜndea ne 
Mbillrdlf 

- Ben bina 6lede laip ıaraJa lfdece
lfm, dHL 

- GeraJüı ae ltinfa Tar? 
- O&oırıobll tenbih edecelhn, Hannefor. 

da PUmut'a ı6ndermek için- Kimse ele 
•ermezse cumartesl1e ••Punı biaeeelcler • 
mı.. . 

- Otomobili sonra tenbllt eder3inlz. E•
•elA benim o delikaaıh,. llJUyeceklerfm 
•ır. 

llr. Vltı 
- Hiç zahmet etnıqla, dedi; buda U. 

slllll pek lblOndt 
- Ama benim 16vllreceklftim k~ıtl 

Jerlne ıetlrir. 
Otomobili bahçe upaunın 6a8nde dur. 

durup lcerl rıtrdller. Dellkanb ıurdlvea 
bqında bttcll10rda. 

- Para11 setlrdlnlı mit 41'8 IDl'da. 
Otomöbll nerede? 

llr. Vlt: 

- Para11 ıetlrdlm, dedi; otomobil dı 
timdi •elecek. Slıe Ur. Goade'nla bir 16)1 
U)'ectll varmıf. 
DeHkınh: · · · • 

- llr. Go.de'aJn Allab be~tnı ""iDi dt 
dl. Benim tlmdl oıawıJa bJbedecek .. 1c. 
Um )'olt. 
Goıde: 

- Oyle uıun bir "' delll. dedi. Hele 
ala biraz •talı lnta. 

Hlnnaford bomurdaharak lndL Goade 
onun oda1a llrlp bir koltala oturmW4l 
bekltdL Sonra Ostanı dolu )'tlrttytp: 

- EUerlntıf yukan kaldına; 

;;oır~;ı;:hlntfen çıkardftı btepeeyt '16111 
ıererelr: · 

- Borıun için, dedt. 
Delikanlı bemea bpııa d*" aWdı a. 

Harmafor.d aevimaiı bir adClmcft 
ıaa Goade onu aamııkı yakaladı. Bilekleri. 
ne kelepçeyı ıeçirip tekrar kollula oturt.. 
lU 'le -emretti: 

- JWıu.ldaaaQual 
DeUkaalt hidd•: 
- Siı klmainb7 Dua ne Ukla b1J1e 

muamele edlyonuoua 'l db'e sordu. 
- Ben oldukça taauunlf &tir polis me

muruyum. Gerçi bura)'a tatil lf.ia aeimif
llm ama meslek lcilbı-

.Mr. Vit: 
- SU, aarnau 16Jlıadbn. bana kat8Ulk 

elliııiı, dedi. Haıbuki iti meydana çıkar. 
mıyacalınua naınlllUnu.ı ilıerfne a6z ver. 
nUtGatı; 

- Sb tellt eburio, doltım, ...... Bea 
bu adama keJepçeyi rahat öqrmuı lçla 
laktam. Amı o kalil falan deliL Suçu bq. 
ka: Buraya al:.i doJandam.Aa teluıif. Pa. 
rayı .iade eWJI, aoanıaıaı d8f8alröı. 

Mr. Vit: 
-Ya benbJı SOJUP Tellledan &ldlfae. 

&eri •olacak t dedi. 
Goade owam,.ı ıoı tllkli: 
- Ollunuau bilmem, dedl; onun bir ka 

U1 olup olmadalıodan baberlm JOk. Ama 
bu delikuf1, bir koca brte• .Un• çan 
tasını bile .. ıramu. Vemedarın kaWI 
bugün yakalaqda. 

111'. Vit'ln 16zlerlnde seriaç ya~ J>U'• 
lamı9tı. Goade anlattı: 

.._ Mesele bulL Ollunusmı •• ba dili· 
kanfinıa tatlUeri, veznedarın 61dilrilldütll
alln ertesi llnCl IMlşlıyonullf. 'Sadeee bir 
tesadüf- Gezeleler iki ıenç memurun or. 
tadan uyboldutundan bebMllUer ama aon 
ra ftln ula anlaılldı. Hanııaford Wc ~ 
pıetelerin yazdılıadan istifadeye kalltmıt 
•• bu plAnı kurnıllf. S\ e aazeteleri setir. 
mit ve otlunuıla kecıda ... nın uUJ olduk
larını 16ylemi9. lnHınayıo. otıunmu ber. 
il• leml1t l)'i bir 18ftÇ di7e ta.ıh~. Bu 
dellkanhya lellnce, o. talilini blUrdikten 
IODl'll da bankaya ulramamasını a6ylenUt 
..,.. ~nfırarilınaı, ltt.kleıt koTUlınUfo eo-

llllllt' illi-...._ 
Hannaford: 
- Slı batuua beli olıµJ~ydınıs ı.ea ı.. 

timi yoluna koymuttu~ dedL 
- BelJdl Ama llr. Yit'ln ollu tallnal 

aeetr'tntl9 ~ iilte ~ .....,_sına 
mekhip Ja&U • 79•cb•ıll 

- Orasını cllfQiadOnt, bebasJ alnndaa 
bir telgraf çektim. .. Cuma R1in0 Landud.. 
ao'da ba111'8lua., dlya. 

Allt Hle dlpcek pist Ya DUQ& • ~ 
baıd 

- Harcadım. 
- Bak ona in........_ Oatl ıW ltW ... 

mak llum-
Dellkaalınıa .......,, etmed k.ırtl 

delildi. 
Goecta elini oaua ceplerbae 1Dlmj. bir 

•este banknot çakardı Tt: 

- BIUOn para bu mat 
- On llnıaa eklik. 
ICr. Yit ellerini Jtlzlne ~ Goeda 

onun yanına lf lli Te: 
- BU.delikaaltJJ ll8 ıa1*a•' dedL C.. 

..,. tiilk elti. eea de ... mflllurutma •• 
ma ,ımcli 1t &eşmda detuıııı. tatiliJll ar. 
Sil s-,..naaı aeri alC{ınııt etYlnlll de- ko. 
layaı ıle ~lrebWnhua. Karan lia .,.. 
rla. Bir tene hapis ,.t.suı mıt Yoblı defe
delim sflsin mlt 

llr. Vıt dolruldu;- rttsaadt o ilki aba· 
· ll, helecan kelmatmJta. 

- Gllaiıı, dedi; bit dllaa IUl'9t&Dı *• 
mlyeylnı. 

Goeda kelepçe)'t cçıJuardı, IOWll deli· 
h.nhyı tulup bahçe kap111na kadar lllftb'· 
dil ve bir tekme ile dıtarr')'Uvarlada. 

PoUs memuru içeri dönGac9t lhUrar aotdaı 
- S6yledlklerlntı dOlrd ma. t 
- Dolnl >'•l O dellkanlı191n anJatbtla-

n bana blr tuhaf ıelmtıtL Brlstola Cldip 
oradan mDdDrlyeJe telefon .,elllnı. 8-}lb
da OIJunuıaan çolr metııhunlannıf. Ha 
•hl ı Ollapuı bir aaate kadar burayı ,._ 
lecek. Bu ıktam otele buyuran, nmelf bf
raber yerfL 

Sut Jedi buçukta Mr. Vlt opı ile ben
ber otele ıilll. Keıft yerinde idi. Ona 
'6rilnce herkesin de :rOal IUJdtl. Mr. Vlt 

- Ba)'lar, dedi, dostum Nfkolı Goıde' 
nln 'erefine IC"ellın. Yaitttlı resimlet ~ 
k6lll amı kendisi 4'Qk iti adam; bana db. 
nnın en bO)'lk b'ililtnt etti. 

Bira~ sonra •fNya oturdular. Mr. vıı 
elindeki pakettn ipini ~I: 

- lllater GcNiCle, dedi, 9fıe Heft blı 
lıedlye 19ttrdlm. Bu tablo botan11111 llt. 
mitti. 

Goade tablon bbat etti: ona llr. Vlf' 
la ne kadar ebemmlıet •tnlfllDI bWyor
da. ihtiyar: 

- Ama, dedi, ben de S:2dea bir bedi,.. 
latfJ"-celim. Hani sizinle tını~mız ctın 
tslr re"lm )'ltpıy0ntunus.. • 

- Peliı ama o k6tD tablOJU ne ppatat. 
tAn\itt 

. - K6tlllQIOne lr6ta. ,..ht nran yok, ......... - ............ 
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Tıpkı bir roman -- - - - ~ -Haydut Mahmud Nadirin 
hagalını bilen o~ anlatan 

- -
Fikri Paşa kızı 

Remzi1Je. ortadan 
ansızın kaqbolda 

Acaba haydut tarafindan 
bir suikaste mi uğradı ?· 

Dikkate MBgan bit 1 ve bavullan hamaııar:a tee~ et~~n· 
v den başka bir eey bılmedığini aoyle-

IJıd ise: miştir. 
H .. ydud Hamal Elhizli Hasanla arkadaş1 

enuz yakalannuyan kibar ha da bayJa bayanıo çant.alannı Yalova 
.Mahmut Nadir Usman'm hayatını bi. vapuruna götürdüklerini, yanlarına 
len ve uzun bir mektupla bfz.e. anlatan bıralrtıklannı, ~ka bir feY bilme . 
Fikri paşa kızı Bayan RemziyeniD diklerini söylemişlerdir. 
mektubunu bugün "§U sütunlarda oku· 

1 

' i 
! 
i 

1 . . . 

Mü/ıendiz 
Senin İçinde acep, 
Yanıyor nuı1 hia 1mDı 
Elde 1*'181; IÖDJ'• bep 
Cebirci nriihen& imi 

t çim sanki bir dere, 
Köprü kurdun kalblen, 
Son ... uiık belen, 
Cebirci mühendiı krz! 

kız 

- Bu neferi hnt1 mt ~p 

- BtNJt. l'akat ~ ~ 
Myl#J "baa mı& t 

Fark var yaca.ksmız. Fakat ondan önce dikkate ·Yalova vapurunun uğradığı iskele. 
lere sorulmuş, onlar da böyle bir yol. 

§ayan bir hfu:Use olmll.§tur ki, bazı culuğun na.zan dikkaUerine ilişmediği 
arkadaşlanmrz budu da haber alamı· nl, çUnkU her gUn bu iskelelere E'~J 
yarak atlamışlardır. Hldisenin bir eşyasız birçok yolculann gelip gittik· 
cümle ile hulisası şudur: Bayan Rem· leri cevabını vermişlerdir. 

Gazeteci - ~~ d-0krız ya...«<11das1. 
m:: Mis Şirley Tamplt f 

Y apanm han, aparfıma., 
Anlarsm yoldan, audan, 
Uyan arbk uykudan 
Cebirci mühendis kız! 

............. .x. ______ w __ _ Milyoner tabiye bfnmt.U, Otomo • 
bilden Jııerken b&hfil olarak aneak OD 

lnınq verince aıol&': - Evet. n.·i 3Cnedt::nbcri! 

ziye Fikri ortadan ansızın kaybol· 
- DUıı kızma da otomohilfme bılJl.. 

Şlşmanlık 
muştur? Saı ı saçlı adam kim? 
Nasıl anlaşıldı? 
Mahmut Nadirin bir ta.htel9abirle 

kaçtığı haberini • gönderdiği mektuba 
istinaden • yine biz yazmıştık. Gerek 
bu mektup, gerek muba.rrlrimizin dtln.. 
kil mantıki iddiaları çok değerli Bay 
Selim Ö?.durumun dikkatini çekmiş
tir. Son vaziyetin bir defa da bizzat 
ba · ln Remzi yeden talıkikine lilzwn 
g··rü mesi \~zerine tıy Öıdunrm dUn 
gece bayanm Şişlideki apartımı.nma 

gitmiştir. FakRt bayan Remziye da~ 
l!liıı··e yoktur! 

Bunun kıyaf'etini tebdil et.mit Mah
mut Nadir olması ihtimali pek kuv· 
vetsizdir. ÇUnkU vaka gününden aon· 
ra ne kıyafete girdiğini biz lfp et. 
mlıtik- Mahmut Nadirin bunu bildiği 
halde yine o kıyafetle ortaya çıkmıya. 
cağı pek tabiidir. Zayıf bir ihtimale 
göre bu adam Mahmut Nadir ise va. 
ziyet bUsbUtUn ehemmiyet alıyor de -
mektir. Böyle bir lsaydudun, btltiln 
haya.tını tfpya tqebbUs etmiı bir ka· 
dmr boş brrakmryacağr, belki de ha· 
yatma kastedeceği dilfilnillebillr. İşte 
bu noktadan takibat yapılmaktadrT. 

Şişmanlığı Meyvesti bile ~ ma· 

dam Koben hayatından bezmişti. Dok-

JllJfti. Dedi. Fakat o bet lira be.hfll 
ftrdl. 

lılil}'aller 111 mubbeJede bahmdu::! 
- Ol&bll~. CUnkU onun babam mfJ. 

:voner. ban.im babul ~ .t..MI 
dl. . ~-

Kapıcı ne dlgor ? 
Apartıman kapıcısmm verdiği ifa.de 

oudur: 
- Bayan dlln sabah erkenden bfr .. 

kaç valiz alarak Yalova kaplıcalanna. 
aitti. 

- Yalmz mı ctttt ! 
- San saçlı, mavi g&:ltı bir bay o-

t:cmobille gel4i. Ara.bayı beklettl. Bir. 
kaç dakika. sonra çıkıp gittiler. Bana 
birkaç giln için Yalovaya gfdecefini 
8Öyledf. 

Yalova bllmigoıl 
Yalova ile yapılan bir telefon ko. 

ntı§masmm neticai katıdtr: bayan w 
meçhul arkadqı buraya gelmeqer. 
dir ! &na da ayni cevabı Vennt§t.ir. 

Şo/IJr ve hamallaı: 
Edirneli Murad admdıkl tof6r bu· 

lunmut, fakat apartmwıdan aldıfı j .. 

ki kl§iyi köprtl batında bıraktıfmdan 

ŞimdilJJc. vaziyet budur. 

Bayan Remziyenin mektubuna. ge • 
lince. Onu da vaadimiz Uzerine apğı. 
ya dercediyonız: 

Bir haydudun 
hayatı 

Bay1*'llaııfı, 

lft~ MJzfımtJ ~m. Rafua.. 
ma ve l«lkmimt. '"""'° ge~ gıbı 
yazıyorum. Çok rabttd81.:, Tctnk dö
kük olacak. Çünkü :ne muharrirlik 

«itim, M ds bu yolda bir tecrübem 
var. Bu ge«J ds ömrllmfın en sinir· 

li gecuitlir. Yazdıklanmdan bir 
mau çı1oaalk mı, ça1omı~ mı 
bUmfyıorum. Fakat 11.Uaetliyoırum ki 
baınlan yaneakla '9"'" doldNratı di· 
MnU w ağar bir yiikdefl 1curlulaoo. • 
ğım. Baflıyorwrt ~: 

BM JlaAmut NatUri ~ IMır. 
(Det1antı 16 fflt:ltM) 

toruna sordu: · 

- Doktor, kalp nerededir! 

- Sol memenizin iki ~timetre ka. 
dar altmd.ı ... 

Ertesi gün gazeteler (matbuat ka. 
nunundan önce) e(Syle bir haber yudı
lar: 

"Meşhur tüccarlardan birinin zev
cesi olan madam Kohen intihar etmek 

kastiyle kendisini sol dizinden yarala. 
nııştır . ., 

- ---.. A 
Terzi - Pantalmtla da7&a f1k oh. 

Bıraızwa 1«ına1 (kıocaatna) - A. 
man gece geç lcalma.. BiUyor8Mf& ki 
11.ıratZdan pek korkanm.. 

Teessür 
Genç kadın, ölen kocumm cenaze 

alaymdan döndil. Ağlıyor, çırpmıyor
du. Onun ne derin ve samimi bir acı 
ile '1vraıımakta olduğunu anlıyan ak. 
ralııNI: :a 4'>-tJın ı.ıa.11 .. Jtarırıet 
Ptveret- pnç duJu mtıram ne -. 
bap. bıraktılar. Kadmm ya.nmcfa m
hayet bir ki§i kaldı; onu uzun zaman
danberi aeven ve t.eeunronU görerek 
teselli etmek isterken qJam da iti. 
raftan menedemiyen bir erkek. .. 

- Sizi aeviyorum. Kanm olunm.. 
JCadmm gözyqlan birdenbire ke • 

sildi: 

Hırsız 
Bay, odaya Jurm ıtrdilinl anla • 

ymca kor~ beyolanm altına 
Mlrlanmqtı, Odada bur gtlrtlltaJer L 
fitti, 80Jll'I. )'aDJD& bhinhı aokuldu"1-
nu g6rdtı. Sordu: 

- Sen mJahi bncılnnt 
Karyoianm altma ıtrmeJe ÇalJIUI 

adam cevab verdi: 

- Hayır. Ben hıraızmı. Yanında 
bana yer aç, karm geli)'Ol"! 

- Bunu bana timdi mi t!l()yUlyonnı. "-t u .... 

nuz? 

- Affediniz. Kendime hl.Jdm ola- -1'~ w Gcs1dt kffaplanlcM Aotlo-
madmt. nınm. 

- Cenazeden dönerken söylemif ol. Kifaı>9a - O 1lalde aW reM W7'0i 
saydınız iki aaattenberi böyle ağlar r katırmtıtJu wreUm. 

DlJ}'dmı ! - Frauız bribttlril -
1 1 HllıS·.I IASK, ISTIRAP VE FA.CIA ROMANI .. YABANCI DiLLERE NAKLi HAKKI MAHFUZDUR 

Pqa iatedlği gibi bağ1n.biJmek, ı.tedfği sfbl Junmı al&bil· 
mek iattyordu. Ferldle konuttuırtan IOlll'a ıftgide aleVleneD 
gayzım haykıracaktı. 

Pqa: 

HABERJN EDEBi Ta::.tlUKASJ: 47 

. 
Yazan : Hasan Aasnm Us 

- SJz.e, - diye devam etti, satinu1& blldlrcHJderimi k&~ 
nuarı itibara almaYJllDD, demek ki yaradıhpm fktnıuJydı. 
Nedimle fing atmakta devam edecebeydlnis ne diye evlendl
Jliz? laetinefiale oynamanın htg de lyl bir rey ohııadıfmJ bil. 
memenu.e teeuilf edi;yoııım. Hele banda mrar edecek bir dtlt
kilnlUğtl bilginizle. malbıatmıtla, lnwıhtlmzla telif edebilme. 
ııU hayrete değer. Ne matah oldııiunum. bu eve plclljfnts ilk ne ayni tekilde hareket edecekt1nlz... Suadi evlendirmek için 
gilnlerde bana aöylediğinia bir c11m1enımen çok iyi anlam11- vaktiyle verdiiinl& karardan dönmenin, onu serbest bırakma. 
tım. Fakat bunu, JdlçUk, k~ o1mıyan bir isyana. daha dol- nm 1Qllarmı arıyorsunuz. Benoe bu kavgasız ve Jft1raaıs da 
rusu kllı;tik bi- can mlnntuua hamletmlftlm. Şimdi aldanma- lrabildL Netekhn benim de niyetim, kendimi eerbeat görmek. 
mğnm lyıce anlam11 bulun~ m.. 'bu "' ~ bir Jlılda tL Bunu mtıteadcijd defalar anneme bilclirmlftim. Fakat be. 
delfJa1nlz- . - · · . Jlf, bu Jıareketiııble kararımdan ca~ oldunuz... Suldden 

Bu dıkıkaya kadar yeoU ft fr1 .wertm 3erdell.MJnlll1Ul ~ ve yerime Sabihayı getiremlyeceJu,tnfz . 
~imet, yomna bir eda ne bqmJ b1cİndl w ~ ım- dille:: ; • Paf8; titıedi: 

- Adım Sabiha 01-dıjma ,ar. a,seı. dedi- - :tftira mı ediyorum abe!. 
Pqa durakladı: . - Evet, iftira edıyonwıuz. 
- O ismi apmm. ahm•nm - Sebebi de Sabllı&yı getirme][ istemem bıl ! 
- Nlc;ln efendim f - Evet, Sabihayı getirmek laf'Mnenlz. 
._ Kirlebzdt olununm... - ·J>oirusu mantıfmıza diyecek yok. Bntlbı yapbklannm 

. - Rica ederim... Çot Derf:ve lfttilfnbıi g&tl)oN& K'lz1I.. m blemde inkAr. Sonra da, ben btı iftirayı Suad'i tekrar s... 
,,,.,aldntn her l81den 9\'vel bir bdm oıcıutunu ~ blhayla evlendirmek için yapıyorum, ha! •.• GbeL. Fakat dil· 
Bu c1atibda hlll oflunuzun brmıymı. tDnm~us ki, Bizi Suadden ayırmak için böyle bir iftirada 

- Bunu biJdiifm içtndfr ki, lıareketlerinbııe ll)'lk b1fme1eri bul11mna.ma ne lüzum ve ne de ihtiyaç vardır. Bunu timdiye 
kulluımaktan hlcab dayu)'Ol wn. • kadar lsteeeydfm, kolaylıkla yapabilir, yahut, ya.pbrtabilirdim. 

Pqa. ıtttıqe heyecanlanıyordu. K&rpllDC1a her an _. - ZannettlğinJz kadar kolay değil Pata! 
birlemeye hazırllLDDlJI bir yılan kadar atbl duran bu kadı. - Niçin? 
ıını soğukkanlı kall§mda.aynca bir i.tf.bza buluyordu. Haysi· .. - Bir defa,. bea buraya, sizin arzunuz hilMma gelmiı bi· 
yet vo izzetinefsin manumr bllmil olMydı, tUphelis o, \'fr tat nyım; arzunuz ür.eıine gidemem. Sonra da, gibneye mecbur bi· 
.UkQnetl g&lteremez, i8)an eder, hele Jtend1sbıl ıpeıemekteiı , le kalAm. Suade her teyi IÖyllyerek gideceğim. 
uzak kalırdı. Genç bdm, baba demey9 bile ınzum pmeden: - Meaell neleri? 

- Paşa, • diye IÖM bqladJ. Kavmm anlamJ,m" defi· - Sis bunların nel~en ibaret olduğunu pek Jyi bllirainiz. 
lfm. Bunu hana l&yleme)ıe c1WnJs 't'&l'IDJJOI'.. Jlekadmıs &CÜ· NJmet kayıtm bir tavırla pencereden tarafa döndO. Bu ha. 
Bu eve ben delU. harhazııl bir b4fm: pJmll bulmlaJd:ı m )il· rebtfJ.le ftkriDl aoıkG& Dalı etmek ~ aWzn11 olu. 

yordu. Buna rağmen trtaıı Pqa, bu lln8I bclmm çnfrmet 
istediği dolabm farkına varmakta bUyUt bir gOç1tlk çeJmıecU. 
o, Sabiha Jçiıı IÖyledikleri yalanı, köttl haıUetJertne bir bL 
kan yapmak iatiyord1L Pata birdenbire bqkalqb. Daha .a. 
~amadan dudaklarmm titremesinden lal bir buhrana kapıl· 
dıgı anlqıhyordu: 

- BenJ tehdit mi ediyonwıua! 
- Nasıl telAkki edenıenlz. 
- Siz hakikaten bir ibllst.en bqka bir eey defOalnis. Defoıı 

lun, durmayın karpmda!. .. Çıkmt ... 
Sıktıfı yumruklan havaya kalkmıtb. Bir an ]uMtnt tut,. 

n;ıamıı bulunaaydı, ihtiyar adamın hllA tunetlnl b1'Jetmfym 
aıntr!eri sağlam, iri kemikli yumruğu bir sbeilik perdem aıtm.. · 
da bir akreb ruhu tqryan Nimetin batma inecekti. Nimet. 
Paşanın gösterdiği asabiyete ralmen IJOğukbnlılıfmı kaybet. 
ınedi 

- Çekil, defol kartımdan! ÇekW Defol! •• 
Pqa gtrtJağnu hı.rpalarcuma bafınJOr ve titriyordu. Pa. 

4& bu asabiyet içinde devam etti: 
- Sen bizi fellkete sllrtlklemek için mi geldin! Klır bir 

.adı~m izzetinefslyle, hayaiyetiyle, namusuyla oynamın Jdft 
Plmiyormuı gibi, bir de bizi mi mahvetmek latlyonmı. AhWt. 
ım kadın! Çekil, def ol. .• 

- .;Kolay kolay def olacaklardan değtllm. Buradan oflunu· 
zun korlüğilnll benim değil, Bizin istismar ettiğfrıf7J ve bun11 
kendisine haber vereceğimi anladıfmız için hana lfiına bu· 
lunmaktan çekinmediğinJzl aöyliyeret gideceğim. 

:- Kaltakbfma bakmadan ve 11Jnlmadan hAll iftiradan bali
sediyorsuıı. Samyor musun kf, Suade t!l()ylememen için kötl 
hareketlerine göz yumacak bir yaradıll§taymı. AldlDJ)'OJ'lnm... 
Hayır ... Seni elimle boğmasmı, vtlcudunu ortadan kaldırmuım 
da bilirim. 

Pap Nimetin il7.erine yUrildU. Kollarından mı mkı yab
lıyarak bir afaç ailker gibi Alladı. G&lerl yınalanndan fır. 
Jamış, rengi sararml§tı. Bofuı ~ nefe1 al • 
Hızlı hızlı çarpan kalbinin durdufunu ~ G&Ierı a.ıne 
Dılftı· O anda Nimetin ayqlan cUbJne yıbhp bJdı. " 

lD•CCNrJ 
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Hitler hayranı genç 
kız linç ediliyordu! 

Bitlerin muhitine en fazla sokul
m~ olar&k m~bur bir İngiliz kııx 
vardır. Lord Rodesdalin kızı olan bu 
Mis, Bitlere hayran olduğunu açık 

açık söylemekten hiç çekinmez.. Hat
ta. geçenlerde, tabiiyetini deb'ietirip 
Alman olmak istemif ve bunun için 
blz.za.t Hltlere müracaat etmletir. 

İngilizler arMmda "Hitlerin Val
kirisf, diye lılkap takılan bu tngili% 
km, geçen gUn Londrada. halk tara· 
fmdan öldUzillmek tehlikesi atlat.mı§-
tır: 

Pazar gilnti Londrada eehrln me.,_ 
hur bUyU.k parkı ola.n Haydpark da. 
halk toplo.nmıg, Ispanyadaki cumhu
riyetçilere yardım edilmesi için hUkıi· 
mete karşı nümayiş yapıyor. Binlerce 
klgi toplanmıv. nutuk 8öyliyen birisi
ni dinliyor. Bu sırada bir takrm ses
ler loitiliyor: 

Pazarlık 
~ Ba.ştarafı ı incide 

iliklcrimiıe işlemiş olan ''pazarlık,. u&u-
IU ide bir çırpıda ortadan kal.lmlmak ü. 
zeredir. 

Eanah türlü rekabetlerle biribirine 
cüıüren: halkı, tUrlU hile.lerJe muta
arrır eden "pazarlık., usulünün orta· 
aan yok edilmesi, yedi yıliık neşriy-.; 
tında ve ortaya attığı meselelerde her 
:zaman halkın gazetesi olmu§ olan 
"HABER" in davaıudır. Bu içtimai der
öimize ide ilk ni~ter <lnrbesini vuran 
"'HABER" olmuştı,ı. 27 ıubat ve 4 mart 
tarihlerinde çı~ın nüshalanmmn bu 
mevzu etrafındaki yazıları okuyucula. 
nmızın hatırlarını:ladır. 

Biz, pazarlık usulünü kaldırmak 

için kanun projesi hazırlandığı bu gün, 
bir memleket derdini ilk olarak Ort"JYa 
atmakla övünmekten ziyade, Cwnhuri
yet hükfımetinin, neşriyatı ne büyük 
bir dikkat ve titizlikle takip et~kte ol· 
duğunu belirtmek istiyoruz. 

• • • 
Hatırlanan projeye göre, perakende 

olarak her nevi cgya ve gıda maddeleri 
axıktu fiyatla satılacaktır. Mallann U
zcrinc fiyatı göıteren bir etiket konu
lacx:ık ve yalnız, tcra Vekilleri heyeti ta· 
ra!ından tayin edilecek bazı maddelerin 
Uıerinde fiyatları ile beraber, evsafını 
g&teren etiket bulu~urulacaktrr. 

Satılan gey, Uzerine etiket konulma
ıına mlisait değilse görWebilecck bir 
yere fiyat listesi asılacaktır. 

Her hangi bir malın, tesbit edilen fi· 
yattan gerek nıağı, gerek yukan fiyat
la satılması y.:ı:;aktır. Mallarına etiket 
koyınıyan veya dükk~nJarında fiyat 
listesi bulundurmryanlar, ilk defasında. 
50 liraya kadar hafif paro cezası ile tec
ziye edilecek, suçun tekerrürUndc bu 
para cezası ile beraber, ticarethaneleri 
3 elinden 15 rünc kadar kapatılacak ve 
keyfiyet dilkklnın üzerine yeıpıştmla. 
cak k!trtla. o ıehirde çıkan gazeteler
le ilin edilecektir. 

Mallannr etiketteki fiyattan apfıya , 
veya yukarıya satanlar, etiketleri malm 
cvd:ıf ına uymıyanlar 5000 liraya kadar 
ağır para cezasına çrpılacaklarldır. Te
JıterrUrü halinde para cezaıı iki misline 
kadar çıkarılacak ve haklFırmda 3 se
neye kadar hapiı ce:ı:asr verilebilecek
tir. 

Uyihanm mucip ıebeplcrine göre, 
bu kanunun konulm:ı11na, fiyatlar~ a. 
lcniyet temin edilmesi ve, bu suretle, 
iktısaden ve ahlaken mazarratında Jilp
he bulunmayan pazarlık usulünün orta· 
&n kaldmlması hedefi gözetilmi§tİr. 

Pazarlık usulünün bugün yerleşmi§ 

Öl Um 
Uzun yıllar Feyzire mektebi müdürlü· 

ğünde bulunan ve son zamanlarda Bo
ğaziçi liselerinde öğret.menJik yapan Bay 
Talftt Adar bir müddettenberi musab ol
duğu hastalıktan kurtulamıyarak dün ge. 
ce ebediyete intikal etmiştir; kırk beş se
ne inkıtasız bir surette memlekete sayı
sız genç yetiştiren bir kıymetin ıiyaı,ha 
kikaten acı bir kayıp teşkil eder: c.enaze
si bugün saat 14.30 da Amanıtköyilnde 
3 numaralı e\'İnden kaldmlarak namazı 
Arnavut.köyü camiinde kılındıktan sonra 
ttııkOdarda ane kabrl!tanma defnedilmiş... 
tır. Ailesine. meslefine, meslektaslanna 1 
taziretterlmiıi sunam. Allah rahmet ey
lesin, 

- Suya atın! Su)'& atın! Hitlerin 

Vıı.lklrisfni göle atın! diye bağtnyor
lar .. 

Bunun üzerine halk ve polisler o 

tarafa koşuyorla.r: Bir alay ahali bir 

genç kadını karga tulumba etmişler, 

parktaki göle doğru götürüyorlar. Su

ya atacaklar .. l{adm a\'az avaz hay

kırmaktadır .• 

Polisler derhal koşuyorlar ve kadını 
kurtarıyorlar. Kadın, baygın bir hal-

dedir ve göğBUnden kan akmaktadır. 
Mis RodesdalJn göğsünde gamalı haç 

ı;ıt:kllnde bir iğne varmış, halk onu 
çekip çıkarırken göğsüne batmış ... 

Bjraz ronra, elbisesini, saçını başı
nı dUıcltcn kadın, halka soğuk soğuk 

bakıyor ve bir otobüse atlayarak gi
diyor .. 

yasağı 
olan şekli §Uphesiz: ki, çok muztariptir. 

Alıcı, satıcının beyan ettiği fiatten 
her halde bir miktar tenzilat yaptırma· 
dan bir malrn satın alrnmıyacağına ka· 
ni veya bu usul devam ettikçe, böyle 
dü§Unmeğe mecburdttr. 

Saucr ise, müteakip tedbirler olarak 
malın fiatini hakiki fiatten çok yüksek 
beyan etmek ve böylece bir pazarlık 

marjı ayırmak. vaziyetindedir. 
Tabii bu satış gartJannın ilk kurbanı 

pazarlık yapmak itiyadında olmıyan 

müşterilerdir. Pazarlık yapan mügteri 
ise, en aşağı Jc,endisini az çok atda.nmı§ 
addeder ki bu mevzuda hemen her va
tanda§ tecrübe sahibidir. 

Pazarlrk uaulil, her alıtveriıte az çok 
aldandığı lonaatini telkin eden ve ne . 

alıcının ve ne de satıcının Jclıinde olan 
bu eski ve zararlı adet ortadan kaldırıl· 
mı§, fiatlerin ancak iktisadi p.rtlara 
göre, te§ekkillü ,iç piyasalarımızda a-
lr1Velerin hakiki piyasa üzerinden ve 
bir itimad havası içinde cereyanı temin 
cdilmi§ olat.:aktır. Gene bu auietJedir ki, 
mUştcri muhtelif mağaular fiatlarrm 
mukayese etmek imkAnınr bufabilece
cek ve baylece kendisine dü§en iktisa. 
di rolü oynıyabilccektir. 

Fransız 
cumhurreisi 

Loodrayo gidecek 
Londra, 13 (A.A.) - Evening Stan

dard gazetesinin verdiği bir habere göre, 
yeni Fransız hariciye nazm Bonne ya. 
kında Londray1 ziyaret ederek Çember
layn ve lialifaks ile şah~an temas edecek
tir. 

"Star gazetesinin yazdığına gfüe, Fran
sa reisicumhuru Löbrön Ingiliz kral ve 
kraliçesinin bundan birkaç ay evvel Frnn 
saya )"aptıklan ziyareti iade etmek üzere 
önümüzdeki ikincit~rinde Londraya gi
decektir. 

Almanyada kanları 
muayene 

edilecek o1unlar 
Berlin, 14 (A.A.) - Almanyada otu

rup ta miJliyeti belli olmıyanlar hak
kında neşrolunan yeni bir kanunda bun. 
lar ırklarının tesbiti için kan muı<ryene. 
sine t~bi tutulacaklardır. Muayene neti• 
ceıine göte haklarında mevcut hüküm· 
Jer tatbik edilecektir. 

Meclisle dün h ü 
mUzekereıer 

Ankara, 13 (A.A.) - Büyük Millet 
Meclisi bu~n Refet Camtezin ba~kanlı
ğında toplanmıştır. 

Celsenin açılmasııu müteakip Çankırı 
mebusu Mustaf anın vefatma ait tnkere 
okunarak hatırasına hUrnıeten bir daki
ka sükut edilmietir. 

Askeri ve mülki tekaüt kanununun Ü· 
çüncü maddesinin subay ve askeri me
murlar hakkındaki f ıkralannın, matbu
at umum müdürlüğü teşkilatı ve vazife
lerine dair kanuna bağlı cetvelde de~işik
likler yapılmasına, Türkiye - lsveç. Tür
kiye - Çekoslovakya arasındaki kliring 
ticarf anla~st ile buna ait protokolun 
tasdilderine ait kanun layihaları ikin
ci mllzakereleri yapılarak kabul edilmiş
tir. 

Daladiye 
kabinesi 

Paris, 14 (hususi) - Dala.diye kabi
nesi Ayan meclisinde de büyük bir mu
vaifa' ;i~ et kazanmıştır. Ondan evvelki 
ilç kabınenin mebusan meclisinden geçi
rip ~yan meclisine bir türlü kabul ettire
medikleri mali proje Dala.diye tarafından 
verilince ayanda ı muhalife karşı 288 rey 
le kabul olunmuştur. Daha evvel ~yanın 
maliye encOmeni ayni jrojeyi bir müsten
kife karşı ittifakla kabul etmişti. Her iki 
meclis 31 mayısa kadar tatil olunmu~ 

tur. 

Grevler 
Paris, 13 (A.A.) - Polis difektörlO· 

ğünün bildirdiğine göre, bu sabah Biyan
kurda milli Farman tayyare fabrikalann 
daki 2700 amele ile Nöpor ve Mulinodaki 
300 amele yeniden i§lerine başlamı~r. 

Yann da Blerio ve Süren fabrikalann 
da iş yeniden baslıyacaktır. 

Frank ylikHellyor 
Londra, 13 (A.A.) - DalAdiye kabi

nesinin mebusan meclisinde aldığı itimat 
re)i \'e kabineye gösterilen hüsnü kabul 
burada bü)iik bir memnuniyetle karşılan 
mış ve bu keyfiyet Borsada da tesirini 
göstererek dün 160,12 de kapanan frank 
bu sabah 158,50 ye yükselmi~r. 

Bonkurun miiracaalı 
Pariq, 13 (A.A.) _ Cumhuriyetçi sos

yalist birliği partisinden istifa eden Pol 
Bonkur, sosralist partisi genel sekreterine 
bir mektupla müracaat ederek yeniden 
sosyalist partisine aza kaydolunmasım 
talep eylemiştir. 

Avrupada Nazi 
faaliyeti 

_.- llı:ıştnrnfı t fncld~ 

Almanlar en geniş ölçüde bir muhtariyet· 
ten gayri bir §CY istemediklerini bildir
mişlerdir. 

Danimarkadaki Alınan nazileri de, 
Silezyaya geniş muhtariyet verilmesini 
istemektedirler. Bir habere göre, dün, 
Danimarka meclisinde beyanatta bulu
nan adliye nazınna dinleyicilerin bulun
duğu taraftan iki el silfill atılmıştır. Ayni 
anda hükQmet aleyhinde yazılan ihtiva 
eden ve üzerinde garnalt haç bulunan be
yannameler dağıtılmıştır. Kurşun atan a
damla daha birkaç kisinin tevkif edildiği 
s5ylenmektedir. 

Macaristanda da bazı nazilcr tevkif e
dilmiştir. Hüktlmetin neşrettiği bir ~ 
yannamede ezcümle §Unlar zikredilmekte
dir: 

"Fesat çıkaracak §ekilde neyiyat ya
pan kumandan Zclassi ve nazi fırkasın
dan dört kişi tevkif edilmi~tir. Bunlara 
milmasil hareketlerde bulunanlar haltkm 
da da takibat yapılmaktadır. Yılbaşm
danberi tevkif edilenlerin miktarı 100 ü 
geçmistir. 

Almanlar Tiro'de tahrikAt 
yopmıyorJarmış 

Berlin, 13 (A.A.) - D.N.B. bildiri
yor: 

Londrada çıkan Derli Herald gazetesi, 
bfiyük harflerle, Şuşniğin gizli vesikala
nnm Zematonun mutemed bir adamı 
vasıtasile Ingiltereye getirilmiş olduğu· 
nu bildirmekte ve bu vesikalar arasında 
cenubt Tirol nasyonal - sosyalisitlerine 
\"erilmiş talimat ile nasyonal - sosyalist 
hareketi hakkında Bitlerin bazı mektup
lanıun dahi bulunmakta olduğunu ilave 
eylemektedir. 

Bu haber, tamamiyle yalandır. Bitle
rin böyle herhangi bir mcl<tubu mevcut 
olmadı~ı gibi cenubi Tirol nasyonal -
sosyalistlerine verilmiş herhangi bir ta. 
limat. da mevcut dei:rildir. 

Arşidlik Otlo icin tevkif 
mlizekkercsi 

Berlin, 13 (A.A.) - Essende intişar 1 
etmekte olan Nasironal Çaytungurı Vi· 
yanadan öğrendiğine göre, Avusturya ma 
kamatı. Avusturya tahtının müddeisi o
lan A~idük Otto dö Habsburg hakkında 
bir tevkif milzekkeresi ısdar etmiştir. Bu 
tedbirlerin sebebi, AI'§idükün ecnebt ga. 
zetecilerine beyanatta bulunularak ''taz.. 
yikc maruz kalmı~ olan Avusturya hal
kının im.dadına koşmak,. dan bahsetmiş ı 
olmasıdır. 

Bu gazete Arşidükün bu beranatma 
vatani hiyarıet nazarile bakmaktadır. 

•"Körfez.. gaze t~sı 
İzmitte "Körfez,. is:niyle lt.r gazete 

çıkanl2eağı haber alınmıştrr. Yeni ga
zete 23 Nb··:ıda intipra başby<lcaktrr. 
Şimdiden muvaffakıyet dileriz. 

H NİSAN - 1938 

Rusya harbe mi girdi 
09"" Baştarafı ı ınelde 

Paris, 13 (A.A.) - Pöti Jurnal ga-
zetesine Moskovadan bildirildiğine gö
re Mogol hududunda 300 Rus tcwyya. 
resi Çine gönderilmek üzeredir. 

Çin dı plomatma göre 
Londra, 14 (Hususi) - Burada bu· 

lunan ve dün İngiliz: Başvekili Çember· 
!ayn ile görüşmüş olan Çin teşrii mecli
si reisi Sunfo matbuat mümes:ıillerine 
beyanatta bulunarak,, Uıak Şark ihtlll
fının doğrudan doğruya ci.hzın ı;ulhü 

nil alllro:lar ettiğini, ve Çin, mutaarnzı 
tarda muvaffak olduğu müddetçe harp 
çıkmıyacağmı söylemiş ve ezcUmle de. 
miştir ki: 

''- Şunu da hatırlatmak isterim ki 
Sovyetler, Uzak Şarkta mühim kuvvet
ler tah§İt etmişlerdir ve bu kuvvetler, 
Japonyanın mu,•"tffakıyeti halinde, za· 
rurl olarak müdahale edeceklerdir. 

GörUyorsunuz ki, bir cihan harbinin 
arifesinde bulunuyoruz.,, 

İngiliz: başvekili, Çembe.rl!yn dün, 

Çin Teşrii Meclisi :reisi Sunfo ile uzun 
bir görilımcde bulunmuştur. 

Sanııtıığına göre Sunfo, Londrada 
Japonyaya knrşt yopılan müdafaa harbi 
için Çine İngiltereden kredi teminine 
çalışmaktadır • 

1ngilterenin krediyi vereceği t>anılt
yor. Çün':il İngiltere Uzak Şarkta Ja. 
ponyanın muvaffak olmasını istemedik· 

ten başka Milletler Cemiyeti konseyin· 
de Çinin müzı:ıheretine muhtaçtır. Fil
hakika Ingiliz - İtalyan anla§ması mu. 

eibince İngiltere Habeşistan ilhakı me· 
sele inin Milletler Cemiyetince hallini 
iııtemi;tir. Konseyde böyle bir karar 

verilebilmesi için itti{ akla rey verilmesi 
lazımdır. Halbuki azad<:a Çin böyle blr 
rey vcrmeğe razı değildir. Çüııkil bu 

takdirde Mançuko ilhakmm da tanın • 
ması'la yol göaterilmi; olacaktır. ingil
tcr:nin Çine, müstenkif kalması gartile 
Jnponyaya karşı bazı yardımlaıtla bu. 
Junacağı söyleniyor • 

lngiliz .., ltalyan 
anlaşması 

or- Baştarafı 1 incide 
Kabine, İngiliz - ltalyan itillfı me· 

tlnlerinin heyeti mecmuıwnı ve ~ 
vekilin bugUn bu mesele hakkında. A
vam Kamarasında ya.pacagı beyanatr 
kntt surette tasvip etmek Uzere diln 
toplannuştır . 

Romada bu vesikaları tanzime çalı· 
şan lngili:ı - İtalyan murahhaslarmm 
hiçbir müşkUle mana kalmamıe ol
duklo.n beyan edilmekte, yalnız her 
iki tarafın Ingilizce ve İtalyanca me
tinler arasında tam bir mutabakat 
bulunmasını istemekte olmalarına 

Ayni mahfeller, Habeşistan ilhakı· 
nın Fransa tarafından kati surette 
tanınmasına intizaren mü.salıede et
mek ve malumat almak vazif esile sa
lfıhiyettar bir .zatın hemen Roma.ya. 
tayinini istemekt.edirler. Ağlebi ihtf
mal geleook mayısta Milletler cemiye
ti aza.la.nna Habeşistan ilhakıw tanı· 
mağa. mUsaade eder etmez Fra.nsa.nm 
da bunları taklit !edeceğine ştlphc 

yoktur. Bununla. beraber hilkfune
tln tasavvurları henüz kati ola
ra.1 bilinmemektedir. Bu mesele haf
tanın sonunda nazırların bir kısmı

binaen bu murahhasların sarfcdecek· mn iştirakile ynpılacak olan bir kabi· 
leri mesainin 48 saat devam etmesinin 
muhtemel bulunduğu ilave olunmak· 
tadır. 

İngiliz •· İtalyan itil!flarınm akdi 
haberinin lngiltere tarafından Mısır
da ortaya atılması dolayıisle iki mem· 
leket arasında. iyi kom§uluk vo mil§· 
terek hudutlar hakkında bir itilaf vü
cuda getirilmesi için İtalya ile Mısıı 
arasında yakında mü.za.kerelere glri§i· 
leceği Romada tnhmin olunmaktadır. 

Inslliz Harbiye nnıırı Hor Bellsa 
R<>mnyı ziyaretinde Musolinlye !ngilb 
Başvekilinin bir mektubunu verecek· 
tir. 
Fransa ne yapacak ? 
Londnı diploma.tik maha!ilinden 

öğrenildiğine göre, Frnruıız hUkUme
ti, Habeşistanın ltalya tarafından 11-
hnkı meselesinin Cenevrede müzake
resinde lngilterenin ha.ttt hareketine 
muvazi gidis takip edeceğini Londra
yn bildirmiştir. 

İtalyan • Fransız ticaret görUşıne
Jeri neticelenmek üzeredir. Anla.şma, 

perşembe veyahut e.n geç cumn günU 
para!e edilecektir. 
Fransa Romaya sefir 
gönderecek 
Paris 14 (A.A.) - Nüfuzlu mah

fcller, Hitlerin Romayı ziyaretinden 
evvel Fransanın derhal ltaıynya doğ· 
nı bir yakl~ma hareketi yapması JU. 
zumundan kuvvetle bahsetmektedir • 
ler. 

16 mllyon llrahk 

Şimendifer 
malzemesi 

Krup fabrl~alarına 
. s; par iş eoildi 

Ankara, 13 (Hususi) - Şarktaki de
miryolu inşaatı gittikçe ilerlemektedır. 

Onümüzdekı Cumhuriyet bayramında 
Erzincan hattının açılış töreni yapılacak. 
gelecek sene Cumhuriyet bayr:ımmdı da 
Erzurum hattı a~ılacakttr. 

Diğer taraftan, demiryollarımmn iclti
§afı ile ihtiyaç hasıl olan birçok malzeme 
sipari~ edilmiştir. 16 milyon liraya baliğ 
olan bu siparis münalrnsası bu!!iln ihale 
edilmiştir. 

Krup Cabrikalanna sipariş edilen mal
zeme arasında, 90 lokomotif, 1000 kadar 
muhtelif tipte büyük vagon, 25 tane de 
so~hava dolablı vagon vardır. 

Siparişlerin bedeli fabrika:ı.-a altı senede 
ödenecektir. 

ne toplantısında müzakere edilecek
tir. 
ö~nildiğine göre Fransa hükfıme 

ti Romnya tanınmıe bir zatı gönder
mcğo kn.rar verml~tir. Bu münasebet;,. 
le ismi ge enler ~ındıı. Aya.n mecll~ 

si Hariciye enclimeni reisi HGri J3er.. 
anjer, Flftnden Ana.tol de Monrl, eski 
bahriye nazırı Fra.nsua Pietri ve par
lft.mentonun Hariciye encümeni reisi · 
Jan Mistler vardır. 

Başvekil Daladlye bugün Hariciye 
nazın Bonne ile uzun bir mül!katt& 
bulunmugtur. 

Bu mtilakat etrafında alman malfı.. 
mata göre, ltaıya kralı ve Ha.be§ im
paratoru nezdinde derhal bir elçi taı
yin eylemek mi yoksa daha önoe bir 
delege göndererek iki memleket ara.
smcıaki bazı ihtil!fla.n halletmek mı 
muva!ık olacağı meselesi tetkik olun
muştur. 

Her ne §ekllde olurs:l o18un Fransa 
İtalya ile normal milnnsebeUer tesis 
etmeye ve İtalyan imparatorluğunu 
tanımak hususunda. lngilterenin Mil· 
lctler cemiyeti nezdinde yaptığı te5C'b
büse müzaherete karar vermi~ bulu.-
nuyor. 

MmmHninin mektubu 
Londra, 14 (A.A.) - italya.n • !ngi. 

liz milzakerclerinin ailr'atle intaç edil
mesinin sebebi, B. Musolininin geçen 
hafta B. Çcmbcrlaync göndermit bu· 
lunduğu şahst bir meaaj olduğu beyan 
edilmektedir. 

Bn§Vekil ile yakm bir temasda olan 
mzıhnfilde Musolini'nin bu mesajmda 
lspnnyadn bulunan gönüllüJcri mUm· 
k-Jn mertebe kısa bir zaman zarfında 
geri almak azminde bulunduğunu bildir
rnit olduğu beyan olunmaktadır. 

Dünkü zelzele 
İstanbul, 13 (A.A.) - Rasathaneden 

tebliğ edilmi§tir: Bu sabah saat dördü 
48 dakika 28 saniye geçe şiddetlice bir 
zelzele kaydedilmiştir. 

Merkez iltıtUnün İstanbuldan men.· 
fesi 720 kilometre tahmin edilmekteHir. 

B:r casus 
Baştarafı 1 lnclde 

Fakat o zamana kadar sahte albay orta
dnn kaybolmu~tur. 

Majino hatunda çalı~ş olan bir mfi
hendisle oğlu, şüp.ieli görülerek tevkif e
dilmiştir. Bunlar vasrtaEile bir yabana 
devlete birçok sırların f!ş edildiği zanno
lunuyor. Sahte albarın istihlrarna gelme
sinde de bunların yardımı görülüyor. 
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dmrkİft Ti k...ı o14ukp dedn bir UJ• 
n,_ ..... -. dU Bani de, Puan to

lralmclaJd 1rlcOk .. lrapmm ...... Ye 

bu ftldeu a1,.nt1ao ratmen derbal 
iseriJ'etJmdr. 
.,. ., , .. pdflı .... Amade 

lıabnndaJorda. . . . ' . . . . . . ' . . 
Rrteli sini Parll. IUaJlll Vet"Mya 
~ etrendl ... ba habere 
Wrqd lraJdr. Çlnkll kralın Luvr ft1& 
"toda 1ndunmatı Jeni YersDerln sal'llJ 
mu bir mtüamJa raP.au tlnrinde biç 
bir tetir lCf9 ddemla4l. Jlinaenaleyh 
ParlaUler, tık 11k wb balan yeni bir 
kapıla u&etfnde krüa pc:eleJln teh· 
rl tatbdlp v ..... ,.. yatmala aftaıe
.. ae mtltallr ve ne de memnun 
oldalat. 

BUttlıa cUn atlar Ye arabalar ,ui za 
delerle ~ bdmlln Parilten Ver .. 
lf.J& dotru üm ettirdi. BtltOn bunlar 
majelte1i, Jaai l'ftf n lltlflıts baJma. 
la Jrota:rorlardı. 

1'lkat batla '"1 lııllml• oa bepaci 
Le ... ~ WWl1rJeri Jslo, PariliA 

- - - ---- ----- -- ---

burJU alla pbi. .,al= Jllra,.t :fellefeJI 
ıaaterm1,.... 

Naadar.alfllltda&...,..... 
Glat - ....... ..., ..... ....... 

içlnde)'diler. Çllakl ... ,, - nnl 
ejhaca, -* ft i6 ,.ı,.U.. 

JradmJar inim k .............. 
da Diler .adı oldtalaU W ....... 
dne 80ruJWJardr. 

BJrsoldln. in..: ..,.. ...... 
......... .....,. &Mldltl ... 
madam cBt,ola dlil .,_ .. , .. ; m.-
tuaftan, 1udia ....... ..,. .. .. 
dılı bll cldcla ....... n .. .. 
riJl .. IDIDe .... ,. ... ..,.. de, 

cncDte1ti ..... lılr .. il """· v ... .. ,. ............ ,..bir .. 
... dl .... tınhht edl1lp .... .,... 
celialmerlk~ 

Pabt, ....... --Jlmll t&I 
len betbalıt kraJlse' Jlad Lllslw1 ;il. 
mulnıbbetlraı Wr tmrJa Jrırz 1111111 .. 
16rlnce --..,... ...... .... 

Oa ....... Jıal ........ ~· ••• bir llaJU pi ............. ..... 
rbll Jrôal ......... ....... 
aıtlftU. Nedimledae Jiar'll I""* ..U. 
ve -...slribadl:~ Jllplr 
...... bir tü ...... ,........ ""' 
mi adar un 1a1ı1ım •tl"hr ,,.._,. 
ledi.. 

Bwaun .neticeli .... V-.a.ı ...... 
ıunda. tekrar..._. ......... -9ı'll' 
kuandlluu Gmit • ~ ...... 
kralm bu a,uu ..... Mılk .... 
terin ~ olm•.. ı ıı ._ t*araa 
en ~ ....... -. ftllllCaa 

,. bdH ...... 111J1k 1ıılr ......... 
deydi. 

Falrat h feYden bir mana pbı..., 
la mUJaena buluaı11 bitUa. 1rila ._.. 
1arm wan dikkatini, NJh 111 ~ 
... mlte+ul bir .... ... .. 
ma.,a da Bernl11e uma .,. .._. 1rlll 

l aBrillall J'IPIWI bJ.,...,.. 
~lıll..._Jaoı.-1atd&n 
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Ameliyat odasının 
havasındaki 

mikroplar 

-713-
Operatörler ameliyat odumdaki 

havanın, yaranın mikrop kapmuma 
saik olan amillerden biri olduğunu iyi 
bilirler. Esas ameliyat ulı881 ve Ma
tı ne dereceye kadar İnikroplardan 

Balorr~ - Giflge • 8 

zımdıt. Bqkalanndaa farklı hareket n 
karar tarzlarınız •ardır. FaallyeUnizl mQı. 
bet bir 1ekll~e idare etmezseniz. hareket 
ibtiyac ve kuneUniz, faydasız eser Te n .. 
ticeler verebilir. Zeklnız işlektir, onu iyi 

kullanmanızda da pyanı tanlyedi~ 

-715-

tecrid edilmiş olursa olsun bir saat 
gibi kısa bir Y.8.Dl&n arfmda o aalıa.ya 
havadan en aşağı 50.000 mikrop ya
ğar. Ameliyat odamım havasmı at& 
rilize etmek için iki yeni usul kegfe. 
dilmiş bulunuyor. Bunlardan biri hu. 
susi bir boyadır. YU.zde dört klorini 
ihtiva eden bu boya ile boyanan ta. 
van ve duvarlara konan mikroplar 
hemen ölmektedirler. İkinci usul de 
ameliyat masasının il7.eıine ültra vi
yole ıuaı neşreden birtakım ampuller 
takılmasıdır. Bu ampullerden intlpr 
eden şua en kuvvetli mikropları bile 
60 saniyede öldürmektedir. Bu ikl u
sulün mezciyle yapılan ameliyatlarda 
yaranın mikrop ka.pmuı haline Jılç 
tesadilf edilmemiştir. Bu ,eralt altın
da yapılan ameliyatlarm ~ ga· 
yet çabuk iyileşmekte ve hastaya çok 
u ıstırap vermektedir. 

Gençeiııiz, boyunuz ortadır. Vücut. 
ça topluca sayılmmuz ve daha da top
lu olmağa iatidadmız vardır. Pek 
genç olmamaıma. rağmen sizde daha 

yqlı bir inan hal ve vaziyeti göril

yorum. Doğrusu buna merak ettim. 
Sıhhi vaziyetin.izin mi, yolaıa muhiti. 
nidn mi bunda tesiri vardır? Bunu 
bildirmenizi rica. ederim· Cevabınız
dan sonra size düşündUklerimi yaza • 

caiım. 

Takaim t• . Daloa: 
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Gençsiniz biinyece ortasınız.. Boyunuz 
da ortadır. Hassas Te zekisiniz. İyi bir 
kalbiolz .,.ardır. ZekAnızdan daha fazla ls
tırade için dl1ı:aktl\th:I biraz daha konet-

Zürd Bahar. 'No. 9 - llaual: 

·ıendirmeJlslnlz. Amelt ı,ıere de kabiliye
tiniz daha tok artabilir. Ruban sakin oJ .. 
mak temayQlllniizQ debelendim. Bununla 
beraber harfe! tesirler ka11ısmda bu ıll
kQnetinizl de hybettilinhı de midir, fa
kat lradenJze bAkim olarak asıl temayülll
nQd tebarOz elUİ-menfz milmkftn n PYll• 
nı tavsiyedir. Karulaı4nııda ıellp ıeçlct. 
lile pek taraftar olmayınız. Bir ip yapma. 
dan önce, nasıl yapacaltnın e\faOıca dfl
,ünmeniz de pyanı tanbedlr. Faalainiı 
'Ve bunu daha milsbet sahalarda kullanma. 
lısınız. 

Dolgun Tilcutlu, orta boylusunuz. Daha 
fazla ,ışmanlamala gayret Te dikkat et
meJisinir. Haddualında sinirleriniz faal
dir. Hareketlerinizde cümleiasabiyenlzin 
tesiri bOyQkUlr. Bir ıeye ballanmanuı için 
onun faydası deliJ hoşunuza sitnıesl 11 .. 

uuıı11111ıı1111~111111111ıa1_ .......... ____ ................. - ... --............. - .... 
Bu ite fena halde lçerliyeıı Kulkov 

yerine çıktı •• Yüzünü duvar tarafına 

dönerek uzandı. Geceshıl çek fena ı~ 
çiıldi. Bütün cece hiç ıözlerini Jarp
madr .. Bu gözlilklii "moruk,, tan nuıI 
intikam alacağını düıilndü, durdu. Tay 
yarec:i oğlu tabii onu brplamaya ge
lecekti.. O .zaman oğluna d6necek ve: 

geri d6nerken iki kuvvetli kol boynuna 
dolaftdı .• ihtiyar, g6.zleri yaprarak: 

- Petnlfl, evlldım, sen misin, diye 
haylmclr..ı 

inmemif, bu manzarayı meyrediyordu.. 
GazlllldU ihtiyarın yt1zü daı. uık bir 

Urun boylu, ıenit omuslu tayyareci: 
- Nudlt!l baıba? diye sordu.. tyi 

miıin?. Bak Vaıya da seni karplamaia 
geldi..· 

hal almııtr.. Kulkov, cece d(ltOndillii 
cilmleyi 18ylemek iatedi., Fakat o da 
farkına varmadan alnndan ıu kelia. 
Jer d6klildU: 

"Bu moruk senin benim olluın olduiu
na inanmıyor .• ,, diyecekti. Evet hem de 
"moruk,, tabirini kullanıcaktr ... 

Tren Moskovaya •bahleyin "Ardı. 

Kulkov büyiik bir heyecanla istuyona 
göı: attr. Fakat oğlunu andmr kimseyi 
göremedi .. Bavulunu eline almak Uzere 

Bu anada, Jayyareciye bemiyen, 
ondan daha yalapldr olan bu ikinci de
likanlı da Kulkova yaklaıtr. Onu ku
caklayarak: 

- Hot ceıdin baDa, aedü • ~ 

- :Vatandq, oflamla taDıfmU mr· 
anm?. Petr"up. bu vatandaf, tayyare
ler hakkmda mllhim bir kqifte bulan

mu1-. Seninle kO!lUflDÜ istiyor •• Ken
diaile ~mi olur, kahvede mi olur, 
nerde istenen ı5riltf 

Tren ldurah bir hayli olduğu !ialde, 
kompartımandaki yolcuların hiçbfriat 

15' MARKiZ DO POMPADUK 
______ ................... ____________________ ._. __________________ _ 
lMtl onun yanından .cesenen, yüksek 

1 
~ele töyle demifti: ,u. l. 

- yaralı mıunu:, mö.yö? 
Dö 'Semi de ıu cevabı vermitti • 
- Evet, Sir, aol kolum bir kaza ne

ticesinde biraz burkuldu.. • 
- Şa halde istirahat etmeniz 1hım. 
- ~ir, majeateleriİıin yanında bulun-

mak, iyileımem için .en mUkemmel bir 
istirahattir. 

Kral bu mUbaliph meddalıma ıU
lümaemiı ve dö Berniyi bir pencere 
arabinıa .ıürüklemifti.• 

On beJinci Lui, Berniyl terkettili 
zaman en yübek mevkili asilzadeler 
bile cenç erkeğe ya1dqarak kolu hak
kında malfunat almayı kendilerine bir 

vazife bildiler. Bazıları, kurnaz bir~ 
kilde, bu eararenciz burkulutun mebe
bini öğrenmefe çahıblar. Fakat Bemt 
! epsine b;amak •evap~ verdi' "fe 
gruplaıtaan cruplara dolqaralıc herkes
ten komplimanlar, banlarmdan da cCSz 
kırpmalar aldı; her ket oaa hayran bl· 
dr ve birdenbire, onda ,o zamana kadaı 
ıöremediii bir •ilrü meziyet ketfetme
ie lMtJadı r. Demi parlak bir yol O.ze
rinde bulunuyordur. 

Saat ona doltu on beıinci Lui dai
resine çekildi ve lcendiaini odacnı :US
bele teslim etti, 

Bemi ise, bUyiik bir Hvinç ve nete 
içinde, kralın emrile lreııcliaine tahıiı 

edtlmit olan odasına çıkmağa batladı. 
Berni kendi kendine töyle diyordu: 
- öyle .zannediyorum ki. • fidip .. 

mösyö Jakı görmediğime hakikten iyi 
ettim 1 Yapsın 1craJ 1. Bilhaasa bana 
vaadettiği teYleri yerine getirim .• Ca
nım! Ne diye bunlan yerine getirme
sin! 

Berni, böyle mmldanarak, odaamm 

.... seNI- KaJll)'I ·~ Te töminenin 
bir kzsteainde yerleımit bulunan bir 
a :lim g8rdU.. • 
Ev~ela yanıldığını zannetti füat 1 

biraıı dikkat edince, hakikaten odaua 
da bulunduğunu anladı. 

Bunun üzerine içeriye cirdi. kapıyı 
tekrar kapa1ı ve 11rtmı kendisine dol• 
ru çevirmif olduğu halde koltukta otu
ran adama doğru yürüyerek, ııqell biı: 
tavtfila ona §öyle dddi: 

- Sizi odamda kabul etmekle bahti
yanm, mösyö, yalnız kiminle ıere

fiyap oldupmu .. 
Son kelimeler Beminin cırtlafmda 

boğuldu. 

Meçhul adam, dönmüıtü, ayala bl
Jayordu ve bu meçhul adamın pham• 
da, Bemi.. Möıyö Jala.. Korkunç tefi. 
Kudretli hakimi tamdı 1. 

- Mösyö .• diye kekeledi.. Monsen
yör!. 

Birdenbire sarararak, dizini bilktil, 
Mösyö jak da, sakin bir ıesle t8Y• 

le dedi: 
- Sakinleıin!. Ayaia kalkın.. Ve 

bana balan.. Neden korkuyorıunuz? 

Buraya girpiğimi cördüler mi annedi• 
yorsunuz?. Endife,ıe lllzum yok .. 

- Ahi Monsenyör!. 
- Ne oluyor?. Yoksa vicdanınızda · 

bir kabahat mi var?. Eğer 8yleyae bu• 
nu bana ifp edin, oğlum. Pektlt bili• 
yorsunuz ki, bizim muhebimi.z riyaklr 
ve hainler için gayet zalim oln\alda be
raber, itirafatta bulunanlan da affeder. 
Binaenaıteyh hiç çekinmeden anlatın .• 
Sizi !dinliyorum .. 

Bu sözler üzerine, mösyö Jak, tek· 
rar koltuğuna çiktü. 

Bernl dehıet içindeydi .. 
Fakat karannr derhal vermitti. Bu· 

nun için• metin bir aeale töyle dedi: 
- 'Monsmyör, filhala"ka bilytik bir 

hata itledim. Geceki hadiseler baklan
da sizi haberdar etmekte ~ildim .. 

Mösyö Jak, ~i sakin t1rYri1e cevap 
verdi: 

- Bıt o kadar büyük bir kabahat de
lil ve esuen mazeretiniz de var .. 

Berni ilrperdi. Ona 6yle ıetdi 1r! 

• Ru"Çttdan Qevinın: 
.. ,_ J'ERAH ll"ERRUH 

muhatabının Akin IHi altında korkunç 
bir iatiha •ardı.. 

- He7batl Hayır, monsenyör, dedi, 
hiçbir mmcretim yok! .• 

- lf uıl yok. canım!., Yaralmnız .• 
Bu kili bir mebeptir 1. 

Bemi 1e'Yin;le: 
- Dotru. monsenyör, dedi, bunu dü

ıünmiyordum., 

- Yarayı =• mebebi mi dlifünmiyor-
dunus?. Slsl f8valye mi yaraladı? 

- Ent. momaı,ar. 
- Kıhs .darbeli mi? 
- HaJtt: Uzerime atq etti. 
- Tabanca yarur. Şu halde oilum. 

tizerlmde, tabmca yaralan için mükem 
mel bir illç nr .. Bırakın aarplarmm 
çrbrayulı.. Derhal iyilqecelini.ze enıin 
olabilinlnls .. 

Çehresi debtet altında ıararan Bemi 
kekeledi: 

- 'Monsenyör .. tmkinı yok •. Buna .• 
MUıaade edemem.. Çok mahcubum .• 

- Ama yaptınız, hal .• Bırakın teda
vi edeyim. diyorum.. 

lılCS.yS Jak bu tıazlerle beraber, ce
binden çıbrcblı kl'Çak bir titeYi açtı 
ve Benünhı arph kolunu tuttu. 

Berni iki adım ıeriteyerek dizleri 
üzerine yere yıkıldı, 'le bapnı eterek: 

- Konaeny8r, dedi, bana ne iater
•eniz yapın: Yalan tıayleclim! Yaralı 

delilim!. 
M8ay6 Jak biran ıuıtuktan ıonra: 
- Şu halde mesele ehemmiyet kesb

ediyor, dedi. Bir yalan!. Madunum ..,._ 
fevke " bilh ... tefe yalan söylemesi
ni ne ııtretle cezalanclrrdrlıznuı biliyor 
sunu.sL Affı nail olmak Omi.clini. ancak 
ruhanıuu bOt&n çıplaldıllle ortaya koy
makla beıleyebilinini.z. Eler fena bir 
cazibeye lraprlmrpamz, eğer ihtiras ib
lisi size fena nuibatlar fwldamıpa. 
bun1an bana llSyleyin.. Belki o :r:aman 
bir teY yapabilirim. 

Berni ayala kalkarak: 
-... Monllft1.6r, dedi, ıruüemin icaP. 
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cttirdiii veçhile, mi ıelip haberdar et
memekten bqka bir kabahatim yok.. 

Mösyö Jak, bir tek kelime söyleme
den_ mant01unu bıralmııı olduğu bir 
koltula yüriidU ve bu mantoyu .W-ak 
ona sanldı. 

Bemi titriyerek bağırdı: 
- Ne yapıyorsunuz, vıonsenyör?~ 
Bunun il.zerine mösyö Jak, ona doi· 

du dCSndU. 
Tanınmayacak bir haldeydi. Gözlerin 

de ~cunlar parbyordu. Çehretinde 
taıvir edilemu bir hatmet vardı.. 

- Ne mi yapıyorum? diye bağntdı.. 
Aida prmek iatemiyen ptkm keçiyi 
terkediyorum. Hiyanet ve yalan bava. 
sının estiği bu odadan kaçıyorum ı. tm
zalamq olduğunuz kiğrclr hatırlayın! 

Kralın menfaatlerine mukabil mez
hebin menfaatlerine hizmet edeceğini
ze söz verdiğinizi batırlaıyml Yamı. bu 
akp.m, hatta birkaç dakika sonra bu 
klfrt on beıinci Luinin elinde buluna
caktır. Biraz evvel siz onun gözdesiy
diniz. istikbali parlak gördüğünüz, en 
büyük hulyalara kapıldığınız bu alqa
mm Ust tarAf ıru Bastiy ıcle cesirecebi· 
niz .• Ve orada, bize yine hiyanet em. 
nin yollınnr arayabilirsiniz. Yalnız bu 
düıünceniz biltUn hayatımı: müddetin
ce devam edebilir!.. 

Bemi: 
-. Merhamet, monıenyör ! diye inle

di. Siz cidden korkunçsunuz. Nedamet 
getiriyorum 1 Ah l Merhamet edin ı. 

Mösyö Jak devam etti: 
- Demek kendi kendinize f(Syle de

diniı:: 

"Şefıme bilmesi kendisine faydalı 

olacak §eyler hakkında maJQmat vermi
yeceğim. Ahliksı.z kra1m, hicap dolu 

ihtiraılanna hizmet edeceğimi Ve bCSyle 
ce, se"et ve aamana dab6 çabuk kavu
ıacağım !.,, Çdgm 1 Halbuki, her te1' 
vaktinde bildiğimi ve öğrendii{mi size 
delillerle birÇoıc defalar isbat ettim!• 

Bemi çı1pı bir -1e bab.rcb: 
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ÇoclYk haftaso 
Hediye kazananların 

isimlerini neşrediyoruz 

.... ~ 
Tllrklye Cumhuriyet Merkez Bankası 

vaziyeti 
PASiF 

9 /411938 
AKTI F Lira 

1 27.181.858.ts 

ı@.898.801-

AJtm .aa ldlaıpam 19 720 fY1 

llıa&lmet. • • .. .....,.., ..... , 
1.165..MD.16 UfaldJJr. • • 

D&lı.llcleJd lloJaaJM.rt. 1 
• 

roraı Urua. . . .. 360.426..M 

49.802.t68.2S 

360.4%6.18 

Dıtt,yaı ....... l triJI 
Adi " fn.luıl&de. • • • • ~ 
f:IUIWd. • • • • . •• ·. 

1!.lOS.t't!.fc. 
..616.007.7(. 

llaılgle.ld Gllllaaldı1erı 
26-3-938 tarihli bilmecembin baUedil· ı BBtR LASTİK TOP KAZANAN 

miş şekli: · t)çnııcil DenJt Alemdnr 
BİRER PAKET ÇiKOLATA KAZANANLAR 

1 

ı - Fikret Yalova Termal otel, 2 -
Erol ŞehremJnl, 3 - llhan Tahsin Fındık. 
ıı 4 - Hulösl atih, 5 - Ziya Duysak Kum 

&ltaa .ıs kilograı 6 482 OOP 
AJtma t&llTW llabtl _..,... 
CIBYlaler. ( 

9.118. '2fJ.56 

2.5.878.~ 

l'edat1lld91d Bulaaotlu• 
Deruhte ecw .. •nala GakÜ,. 
Kuuun e " ı blal _.... 

atı• dl\vtzıv •• tıor~a 
trllı1Ds b&Jdyeleıt • • • • 22.100. '77 5.0J 31.245.883.0Z 

terine t.rllku bUIM tuaım. 
JaD n.ld t.eciİJ'a&, H.455.059-

k~pı 8 - M. BiJJur Edirnekopı, 7 - Ha
luk Suıtanahrnel, 8 - Semiha Kııorta okul 
9 - Ayl3 GQnıeU Beytlıt, 10 ~ Cahıt Per· 

lladae &lllaYIUerh Deruhte ecwea ewaıa aakUJw" 
"lVulıte ldJlcn •'rJ'&Ja ~ b&kiyut. • • • • lü.~ 

:ıt.000.000-tevniyııl lisesi. 
Dr,TlrRt. 
Kanunun ı .. 1 IDat macs. 
deleıtnt t.e9fUEu R..uıe g,.. 

lM. '7'8-483.- K&rfılıl'J tamamen aıtm o-.. 
UAveten teda'f'Qle 'f'Uedllea 

BffiERTUV ALET SABUNU KAZANANLAR 
ıı Behire Beyolla 9ekAr sokok. 1~ -

Nllıbet RumcllhJıar, ta - Hacer Ka11rn
paşa, 24 - Şerife Fındıklı, 15 - FetbJ 

hndan ••ki t.ec111at. 14.455.059.- IU.298.SM-
Keuıca.t aıa11&tı1U ua"'- 1!14. ...... 13.000.000- 1'76.293. 

14.914. 263-938 tarihli bilmecemfıde ksranan
Jar ; 

lleaedat ........ 
llu:lne bonolan,, 

1'1111~ ......... .. 
f.000.000- Dl'f'lıt l'&UllNatrı 

BfR PEGEL TAKnII KAZANAN 
Birinci: Mu:.ızzez Gilleo DaYutpaş.ıt tranı 

• ay caddesi numara: 7 

Yurt Kasımpaşa, 16 - Feyzi Kasımpaşa, 
17 - Kutsal Fatih, 18 - Melek Şehremini, 
21 - Mebrüre Palaz Kasımpaşa, 22 -
Halil Kapkaç, llh:ın Ayten Deşikta,, 26 

• • • 
ncaıt Nlletfa • • • , • • 41.161.92'7.f6 43.16L927.f< A.Jtma tab.W kabil. cm.tzter L060.67 
&'abam ... l'alıı.uAt eDzdaaıt 
JI>enılıte edilen eTl'&lo aaır.. 

ottn d~·•er " atacalr!! 
ıcurtn ......... _...... S2.S'79.D6-l.6f. 38. 781..091.& 

A l tfyerıfn Urfılı1> 1111tıam .,. 
it ....... .,. __ • • • • • f ------· 

3%.881. 
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bu çocuğa bıraktı. lşte şl~dl 6nil· 
Yerdiğl bir resmlkabulde bulunmuş· nnzden boynundan et~klerıne kadar 
tur. Mihraceler ve yerli asilzadeler- tki sıra elmas işlenmiş ipek bir en· 
den başka şehirdeki bütün UerJ ge· tari lçer!sinde gecen adam bu coban-
len ecnebtler ve siyası adamlar bu dır!,. 

Telstıa 

2 Mart lD113 tarfhlnden ltfbaren: 
M4.14.SJl68.4'. ,ettiıt 

J.eJı:onto baddJ yb:Se B U ~ ~tm IJnrioa avau JUl:CM ı 1.1 

resmlkabule iştirak etmişlerdir. Beyaz raca 
Kral naibi mavi kadife bir palto HindJstanda bir de beyaz ırktan Yeni Neşriyat: İstanbul üçüncü icra memurluğundan': 

gtymtştl; karısının üzerinde uzun raca vardır. Bu Borneonun şimalin· Üç yeminli ehJivukuf turafıııdau tama: 
etekli bir rob vardı. Dört kUçUk Hin de altı yUz bin kişiye hUkmeder. Bu Çocuk duygusu mana on bin beşyüz lira kıymet takdir 

lıtanbal Bqlnci icra llemurlıı/jun 
Mehmet Tahir ve FerJdJn uhdei t 

rurunda olup Hllseyln Sabriye birinci 
recede tpote.kll olan ve deynln veri 
meıJ hasebiyle paraya çevrilmesine k 
verilen Heybeliadada han ve meydan 
kaJında 1 ... t - 8 - 6 - 4 numaralarla 
rakkam derununda kuyu ve hane ve 
ve arabahlı havi sebze bahçesinin tam 
acık artı~aya vazedilmiştir. 

li prensi robun eteklerini tutuyordu. ı:ıacanrn macerası çok gariptir: olunan Be~iktaşda T~vildye mahallesındu 
.Pakat kral naibinin albfıelerf ve Hı~ J{fndlstanda doğmuş olan genç bir Du çok güzel mecmuanın 29 uncu snyısJ esld Karakoıhane ve yeni Kııvak sokağın· 
tlşnmı mlsaflrte:rlntn zenglnllil fa.· tnıtilh:, CeymB Brok, henüz on altı bugün içi ve dışı Jki renkli resimlerle sQs- da Kıiğ1U1ane caddesinde eski 22 yeni 1,2,l 
ı:ıında gölgede kalıyordu. Küçük yaşında iken Hındistan ordusuna. ya· 1ü olarak çok faydalı ve eğleııccli yazılar numaralarla murakkam ve kayden bir ta. 
rütbeli racaların sarıkları incilerle zdmış, yaYaŞ yavaş llerllyerek yüz- Ja inli~nr etmiştir. rafı Sait (paşa) veresesinin ahır ve bahçe 
lşlentnlştl. Elbiselerinin dUğmeJerl başı olmuştu. Bir gün vazife olayı. Yurduınuzda en çok okunan ve aranan si bir tarafı Çınar sokağı bir tarafı kara· 
~lın'nst"ndı. Kapurtala ınlhracesiııln sile o vakit yalnız balıkçılar ve avcı· (Çocuk duygusu)nu bütün çocuklara tav- kol sokağı ve tararı rabli ikinci Nnzbetiye 
ıarığında her biri cevizden büytik tarla meskQn olan Borneo'nun şlm:ı- siye ederiz. \"aklaşan çocuk bartnsmda caddesile mahdut gnyri menkulün :vetmiş 
beş yahut a.ltı zümrüt vardı. Datiya Unde küçük Seravak hilkfımetl top- çocukları en çok sc\'indirecek hediye mut- iki hisse ltibarile dokuz hlsıı;eı.ı açık arttır 
lnibracesinf n elbisesinin koJağızları raklarrna girmek icap etti. laka çocuk duygusu koleksiyonudur. Sayı- maya konulmuş olup birinci acık arttır-
lki dizi elmasla ~evrlllydf. Nepal mih Burada oturan Borneo sultanı sı, her :rcrde 5 kuruştur. ma 17 -5-938 tarihine ruüııadif salı sünQ 
l'aceslntn elbisesindeki bütün düğme- memleketine ikide birde hilcum e· saat l4 den 16 ya kadar dairemizde yapıla-. 
Jer badem bUyilklUğilnde eımasta.n· den Dayak kabilesinden çok şlk!yet- cak ve kıymeti muhammenenin yetmiş ikl 
dı. Bikanlr mlbraceslne gelfnce; çiydi. Yüzbaşı Brok sultana yardım 

1 

lılsse'1e dokuz hisseye isolıet eden miktarı. 
1-ltndU prensler namına Vensay mu- ettl. İki sene sonra ihtiyar ve yorgun 11 ÇOCUKLARINIZ IÇJN nın yüzde yetmiş beşini huldu~u takdlrdt 
a.hedeslnl imzalamış, olan bu nılbra· sultan tahtını yüzbaşıya bıraktı. En gÜzel bir ldtap üstte bırakılacak ak.si takdJrıle en son art. 
ce, bu ziyafete gelirken boynuna Brok hanedanı o tarihtenberi tıranın taahhüdü baki kalmak şartilt- art· 
h~psl penbe renkte olmak şartile Borneoda hUkUm sürüyor. Geçense- Türk ikizleri tırma daha on licş giln uzatılarak ikinci 
tındrlL bllyüklUğUnde sekiz dizi inci ne beyaz racamn Baba ismindeki arttırma 1-6-938 tarihine müsadir çarşnm· 
lakınıetı. kızı. babasının razı olmamasına raf Çocuk Esirgeme Kurumunun , ~ ba sünil saat 14 den 16 ya kadar sene dni· 

Ya Patfya.Ja mtbraeeslne ne dem ...._ B b G ı ta inde bir pehll .. men o re~or m • vaktile bir ailo !kUtUphaneet ola- remlzde Y•Pıl•cakUr. Ba ikJacJ açık art-
11? Elbisesi tamamlle elmas. zilin· vanla evlonmt•tl. · t d dahJ h Ju • ,, rak bastırdığı fklzlor serisinde ırma a mu ammen )'JDetten )'et-
tilt, ynkut !le işlenmişti .. Ufacık bir HJnd•stanrla hıtrem hayatı mfş w hissede dokuz hisseye tsabet eden 
kum :ış pnrç:ısı görilnmUyordu. Başı Hindistanda yaşıyan prens zevce- dnJ'{fuğunuz bu ek81k1Jğl bu ga. miktarın yüzde yetmiş beşini bulmadıAJ 
Qzerlndekl tac yeryUzilnde bir tane lerinin _ pek no.dir ist.lsnalar bir ta· zel vo resimli büyük hlkftye ldta. takdirde 2280 numaralı kanuna tevfikan art 
idi. nu tacın ktypıetl 100 milyon rafa bırakılırsa • pek de mesut ol· hı ile doldurulmuş buluyoruz. tırma geri bırakılacak borç beş sene tecile 
fr:on'ttRn daha fazla tmtş. cluklarma inanmamulidtr. Kadınlar, • KUltilr bakanlığı eseri tetkik tabi tutul.'.ı.caktır. lstekJilerin takdir edilen 

BiltUn bunların yanında. Baroda beyaz mermerden saraylarda, hlz- 1 i kıymetten yetmiş iki hissede dokuz hisse. 
racası pek bafı'f kalıyordu.· Beyaz, b t l etm ş, Ut okul çağındaki çocuk. ye isabet eden miktarın yüzde '-'edi bu""ıı.u metçller arasında esir ara ı geç · 1 i f f d 1 J "'~ 
lpP.k entarisinin üzerinde yalnız boy ar ç n ay 8 1 eser oldu~unu tas- nisbetinde pey akce~J veya milli bir banka 
nund :rn eteklerine kadar iki sıra el- rirMUslilmıın prenslerin zevceleri, dik etmiştir. mektubu ibraz etmeleri Jhımdır. 
!nas işlenmişti! dinleri ne olursa olsun. kapalı kal· • Ankara caddesinde VA.kit Kftap Gayrı' menkulün eysafı umuruiyesi: Ze-
1n pk 'ohanh~mdnn mihraceli~e mak macburlyetfndedirler. Resmt evin.de ~raymrz: Flatı GO kuruş: mlndUglır, üsthkdatı ahşap nhır ve ıırabnhk 

merasimlere fil sırtındaki kapa.lı Ye uyara mn ut büyük bir avlunun bir 
Bir lngflfz zabiti gazeteye Raca- tahtıravanlar içerisinde iştirak ede- posta için 4 kuruş lld.ve edlnfz. tarafında zcıninl toprak üstü alaturka kire-

tıın hlkAyesint şöyle anlatmıştır: bilirler. mit örtüiiı ahır olup üstünde ahşap üç oda 
"- ''arım asır kadar oluyor. Eski bt'r sor b" h ır. ı ' b t b' k .ı; GArek fe!Am, gerek mecnsf raca· a ır aut an ı are ır ·ısmı var· 

Baroda mihraceleri neslinden kim- tar müteaddit karı alır.Resmen aldık m::::::m:::::::::::m::::m:::mm:::::::::::::::m dır. DiE!.::r kısma !{elince: Bu kısımda da 
!!e kalmamıştı. Hanedan sönecekti. ları zevceler ikiyi, UçU geçmez. Fa- 115 Olf DOJhoru i! Osuı alaturka kiremit ile örtülü olup ze. 
O vakitki JDihrace şehirde bulunan kat vtlzlerce odalrkJarr vardır. Oda- :: J\ / • P' Af(Ş, H mln k:ıtı kftgir orııbaJık ve samanlık ve 
biitün ÇOC'U!tları topladı ve onlara. ltk)$l.T hiçbir hakka sa.bip de~lldlr- :.~ıi ec a l N l İS üslilndo ise ilive olarak inşa edilen üç oda, 
l!Ualler sordu .. fçler1nd..'ln birisi na· ıer. unttd eskiden Hfn<llstanda. ölAn ·:."j Hastalannı bergu··n aabab aaat H bir sofa, bir de alaturka hail '·ardır. 
2arı dfkk•tf eelbet.tl. Bu ınlhrarenln ı-:ı rt ı d '" Umıımf mes"lı sı· 1693 t 30 '"'" koc"Jnrm :v. anıbaşrnda rtf'!vcele n e :c " a • mo re san-
Çobanrydr. Mthraf!e onu yanmda ah· .. tt i"::· 10 dan ak,..m 19 • kadar kabuJ eder. i: timctre murabbaı olup bundan 500 metre k d yaknrtarkon od~ltlcları bu şere on • r-
-oydu. Tahsil ettirdi. öınınun en mahrum ederlerdi. Salı ve cuma günleri saat ı4 ten !! murabbaı U:r.erlndc ahır samanlık arahnlık 

~~~~n~r~a~s~0!n~e~t~f~n~l,~m~e~v~k~l~ln~l:•!~~·!~~e~s~i~n~i~~=~~=~~~------7 ~e~Up~P~~ u·• ~O~~~ıp-~anı~U~D~~di~ 
'""' Haklan tapu slcllli ile aabJt olmıyan Ipoe· 

Ti P k 1 b ., r roma 71 •ı Adres: Karaköy Tünel meydam H tekli alacaklılarla diğer alükad:ırnnın irti-
!a Tera21ne cadde.si b-ışrnda No. 1/2 ;: !::ık hakkı sahiplrrinln bu hnklarını husu. 

(Ba§ tarafı 
11 

incide) ( Ki'barlığmız, ağır tavırlarınız ho • :::-.::m•m::::::m::::m::::::::umm:m:::::;;:::: sile faiz ve masarife dair olan iddialarını 
bi bal-O fUn<ı gitmi§. ilün tarihinden itibaren 20 gün zarfında 

bin mütareke devriw:ü V6 r Çekilip kalabalığa kan§tı. Biz evrakı müsbıtelerJJe birlikte dairemize 
gecesinde tanıdım. 'kaldık. Ben sıkılıyordıım. o konuş- Dayımla tanı§tı. Tahsilim hakkın- bildirmeleri lllzımdır. Aksi takdirde hakla· 

Zafer gUn"Lerinite /zmitte halk ta. rı tapu skilli ile sabit olmt) anlar satış 
ı Nı- -maya ba§ladı: da gayet samimi fikirler 8öykdı. b d rafından par9Cllanan Ali K811W _ Da ... • eder misiniz küçük ha· c e!inin paylaşmasından hariç knlncak-

şantcışınitaki konağında bir ziyafet •ov Sabr;ıha kar§ı ayrıld1k. Dayımla Tro· !arı ve daha fazla malılmat almak istiyen. 
vermi-"'ti. 

0 
zamanki mt!licl gazete- nımt nağımıza yaya geliyordulc. Bir a. lerin bu işe dair dairemizin 934-1374 nu. 

"Y _ Hayır, bilmiyorum. ral*, adını söylemeden, guya kendi maralı dosyası irae ve izahat verileceği gi. 
Zer bu ;:;ya/et aleyhinde r;ok yaz· _ Hangi mektepten çıktımzt kendine mırıldandı: bi 15-4-938 tarihinde dairede mahalli mnh. 

Hududu: Heybeliada Meydan ıokala, 
ban ıokai:ı, Çiftlik sokaAı, Yani bah 
sokalt iledir. 

Mesabası: U681 metre murabbaıdır. 
Kıymeti muhammenesi: Yeminli fiç 

llvukuf tarafından 10534 lira kıymet 
dlr edilmiştir. 

Evsafı: Mezktlr mahallin etrafı du 
muhattır, Derununda iki hane vnrdır. 
ri bir kallı olup ahşaptır. Derununda 
oda zemini ah~ap bir aralık yıkık bir 
balı mahalli olup önünde üzeri tahta 
kapanmış bir çardak vardır. 

Dijer hane: fiti bUı olup ahşaptır. 
mln katında malta bir tatlık olup bu 
bir ocak Te hlr bela ve bir de oda 
dır. 

BfrJneJ kah: 8Jr salon üzerinde t 
ile bölilnmilş biri bllyük birl küçük 
oda vardır. Derununda metrlık tulu 
tesjsotı olup biri toprak iki ahşap 
vardır. 

Bahçe derununda: Uç kuyU ve dllrt 
vuz, ve zoyUn ve incir To nar '\"C çaro 
onber aRaçlan vardır. 

Mezkör gayri menkul tapudaki by 
da olduğu · gibi artırmaya konulmuş ol 
ilundan (16 Mayıs 938) tarihine mfisa 
(Pazartesi) günü saat U ten 16 ya ka 
dairede birinci orlırması icra edilecek 
Artırma bedeli kıymeti muhammenesi 
% 75 nl bulduğu takdirde müşterisi · 
rinde bırakıfacakllr. Aksi takdirde en 
artıranın teabhOdü baki kalmak üzere 
tırma 15 gün müddetle temdit edilerek 
Mayıı 938) tarihine müsadif (Salı) ı 
saat H ten 16 ya kodar keza dairemi 
YaPifat'ak ikincJ açık artırmasında o 
ma hedeU nHıhammeneslnin ~ 75 ini b 
m:ıdığı takdirde satış 2280 N"o. la ka 
~kA_mına tevfikan geri bırakılır. Satı, 
şındır. 

mışlardı. Şüphesiz hatırlarsınız. Bu _ Daha çıkmadım, kollejdeyim. susuna asılacak olan acık · arttırma şart. 
toplantı yarı ztyafet, itan balo, yaN _ Mektebi ne vakit bitiriyor.su. - Ne olgun adam! bir gençten namesini dahi okuyabilecekleri ve birik· 
bir nümayi§ti. HUrriyot 'V6 itı'ldf bu olgun fikirleri dinlemek ho§Uma miş vergi ve vakıf icaresl ve tanzifat , . ., 

f 
ıer nuz1 gitti. Ne dersin' tenvlrlyedeo mütevellit bilcümle vergi 

ırkası erkôm, ecnebi ııabit ' ec. _ GeleC6k sene. ve rfümm miikellefJyetlcrlnden hisseye rtü. 
nebi Biyasi adamla1 hep or<ı4ayd1. _Bitirdikten sonra Avrupaya Ben i§itmemezliktetı geldim. şen kısmı borçluya ait olup arttırma bede. 
Zar. t• usım~1 O geceden sonra Mahmut N-.i1. linden tenzil Pdilece/ıl \"e tellliliye ile yir-

Ben 0 zaman çocuk sayı?.acak "KA. gitmek is 1Yor m ~11 mi senelik vakıf taviz bedelinin milşleri-
i _ Hayır... rin yü...."'ÜnU, 1cıl1ğmı unuttum. Fa. ye oit olduğu il9n olunur. 

dar gençtim. Hatta dayımın ben o- _ Pederiniz mi mflsaade etmi. kat, ''ya ben sizi götür:ırsem1,, der-,----------------
raya o ya§ta niçin götilrdüğünil M· ken gözlerime saplanan siyah göz-
lô bilmiyorum. Bunu"1a beraber Uk yo~ pederim be~ altı 8ene evvel öl.. 1-erini bir türlü unutamıyordum. 
defa par"lak bır toplantıdıı buluna- dil. K">ıunlanmız müsait değilmiş.. D O K T O R 
ca w k -·' · t• .. Bir gü" o balı."tşı yı"ne hatırladım 

Artırmaya i~tirnk etmek isteyenle 
kıymeti mubarnmenesinfn ~ 7,5 nls 
tinde pey akcesi veya mim blı- banka 
teminat mektubunu hamil bulunmaları 
zımdır. Haldan tnpu slcilJ ile sabit ol 
yan alncıı.khlarla diğer alakadarların 
iştfrıık hakkı aalılpJeırfnJn bu haklarını 
hususb·le fafz ve mesarife dair olan id 
alarmı evrakı müsbfteleriyJe birlikte f 
tarlhi~dcn illbaren nihayet 20 gün zarr 
da dnı!emlıe bildirmeleri lhımdır. 
si takdirde haklan tapu siclJi ne sabit 
mıı~anJar satış bedeJinln pı:ıyl94masınd 
harıç knlırlnr. Miltcrakim vergi tenviri 
tanzJfiye •e dellAllye nısumun'dan mo 
velllt belediye rusumu ve evkaf JcaresJ 
deli miizayededen tenzil olunur. 20 se 
Jik vakıf karesi taviz müşteriye alıtf 
Daha tnzfa molCımat almnk isleyenler J 
tnr!hfnden itibaren herkesin IJ~reıblJme 
fçfn d:ılrede açık bulundul'Olaeak artı 
şartnamesiyle 937 / 4750 numaralı dos 
Ya mQracaalla mezkQr dosyada meTeat 
,aikf ı:ı:örebilccekJcırJ lliln olunur. 

gmuı pe 8vvınmı§ ım. Bı't geni! kızı ~Nllntz başına ecnebi IU a iti At 
B" l k AZ" K --1 .. :J- ha- v :1- da kt'mdi kendime kızdım: hadi sen nec e n asagun 

·ır ara ı a. ı e11"™' yanınuu mem!.cl~ettere bırakmıyormuş. 
11/ ,,,.,..,.._ gıı--z ••e old••.,,.,.,. 9~ bir .. _., 1 de m6klep çocuguy / dedim. Bn_oka 1 ı Her giln u .bahlan ııet..ı- buru""a 

"J ...... UKJf 1 ~ V "'"'\'"" v•7 - l' ıJ ben sizi götuı ,.,rsom ~ I°' ...... 11 .. 

.-..7-mJ- '·-r.coH-IO a:ı0J1.7l HIJ on"' ben• t,.. 0 bakt §in yok mut ikmale kaldıgwın jl.Z &kcı~mJan 17 den 20 ye kadar 1 At• 
U(Aü w llü 11···- . •"Na" "" ... Gözlerime öyle bir ban.oy ı Ail ,.- a..cu~ 
gJ.ı-ter'-.. k. ı..: lı dersi düşün! Kendi kendime verdi- U •ayyare apartmanlan ikiucj -2-=-, 

U.:J ''" " • ki, ~,,1-b -veremedim. D_aha v_' r ço. c WUT 

I t d dı O "--.1- ı..,.w i t"' l.IV,... ğim bu ah."!l hoşuma gitti. Hem- 17 rı ara..1- '"-·t-•--- kabul d - § e, e .- 11.'(.tüar """gen P ... 1 3öyl~i. Ne söyledıklerıııi ..,,. um IH ......, ca.uuıQI e ez. 
nı§nıak tsted'll}bı ~llçük lıantmcfe1ı. :;r,·,~~mıuord?tm, tra 'ııız cıhenkleri1ıi hemen unutur gibi olduğum bir Cumartesi günleri 14 den zo ve :a 
dj~ .' d:,m Reni b.;ıf6"ıe <7fitf•rr'!. gilndü~ :tar haatalanıu para• 7 Kurun. Ha 

D- dö k .J~d· J....ı !c:ff •rr>r "" • (hiznr: 'lCI okuvucula ...... daku L-.,...na nere u.ç;. ı rı: .. : 
1 

· ]. 
11

, .. camc!:!l.;ılarıw'.aTd biblo- y . . .. 1 • • ..... poa mu-
pmia 1.'.:ada O P~ Ç sa :o? ••• , :.d' . er•m ızin uıır 11.:ııırfan nll tar:ıfmı yarın j 1 ... d - "'r _.,m ......,,,..n B 1 ı ın · ıf' 'Tlıı:tvt.'nt e er r ·lt>t q·.~ı. 1 ,r:.·,{ 

... ..-· .,,,..... .,_ seyrettirdi. a ı.çeye ın trıp !· neşredet'eğb:, özür dileriz.). •••••••••••••lll'•~•".;ı 
--..:::::_..1e Mah N. ir. Ak <1mdanbç.. wn unZanm g&terai .. 

Doktoı 
Hafız c·emal 

LOKMAN 11ERJM 
Dahiliye Müte#aOUQr 

Puardalt llqlat ıtlnlet'de eetedlD 
tut • 2JI tan 9 ") lladaı ı..taaJ,atdlı Dl 
·ımluntta fllHt aum.,.., tıUllUI ıra 
'lutaluuu ıratıw ecter 8ab.. CIWllUtell 
ıert satıı\!'I ''O.& ·12" ... uert baldld 

mabauatm. Muaıeaebana ft " 
2288&. Kll1* teıetoQı 210'4 

JS 



~ 16 / HABER - Alc'8Jn postan 14 NtSAN - 1938 
"""'======-=======~~~~~==~="""""~~~~~=-===--=== 

GRiP NEZLE NEVRA.LJI . 
· e ·AŞ ve DiŞ 

AGRl ·LARI ' ARTRiTiZM 

KREMll-l-EM SiZf CiJ2EllE$T/lllR. 
EMT>E MüSASAl<A NE1i'CE$iNDG 

rEVZ/_E!)iJ..EtEK Ot.AN 

1 • 

:p -! 
VEYJIHU7 

·200 
l<IY.ME/Tl·i -ESYADAN BiRiNi SiZ.Eı ~A-ZANDIRll:I 

• - 6 • • • . . 

. K u 
Büyük Piyan9osu 

l • 

1. nci ·keşide 11 Maqıs 938 dedir. 

Büyük ikr~~~ye 4.0.000 LiraJır. 
Bundan başka: 15.00Ô, .12,000, 10. 000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10 

bin) liralık iki·adet milk!fat vardır.. • · · 
Ştm.diye ~adar binlerce Jiişiyi zen gin eden. bu piy~goya iştirak etmek 

~etile sii'de ~İI\İZi deneyiniz.. · 

1 -
Ankara caddesinde 

1 

• 
Kirahk dükkan ve ardiye 

YAKIT YURDU'nun altında (Ölen Fı·ansız kitapçısının) yeri 
ve arkadaki depolar kiralıktır. 

KUçQk ıratbaa ve tm .\l!ttı~ne yap mağa gayet elverişlldtr. tstn· 
yen lerin VAK,IT tdR.re m~ı:iıurnna mn racaatlan. 

l
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!! 
Röntken Mütehaaıısı , .. 

= Hor gün öğleden sonra saat 8 ten 
:1 7 ye kadar Belecllye, Btnblrdlrek 1 Nwiconker tokak No. 8 • 10. 

™··· il l •• 1 ·==== 
- Birincı sın1' Operatör -
or. CAFER T4 VVAtt 
IJmumı cemıhf •e sinir. dlmal esteti• 

cerrabtat mntebassm 
Par ls Tıb Fakültesl S. asistanı, erkek, 
kadın amell yatl•n. d imili estetik 
"J'flz. meme, kano bunışuklutu •• 
11ençltk ıuneliyah''. (Nasalye •• dulum 

mfHehassııı.) 

Muayene sabahlan M e c c !I n en 
8 den 10 a kadar U 11 
0Aleden sonra llcretlldfr. Tel u osn 
Rf'"o~lu. Pıırmııkkapr, Rumeli han. 

operatör • Ürolog 

Or. SUreyya· ı\tam .,, . 
Beyoğlu • Parmakkapı tramva) du. 
rağı, No. 121. birinci kat. ""' ı Muayene saati: 16 - 20 ... ~---------------------------------------
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•'-Udretli bir hançere, uıun bir nefes ~ 
ve tatlı ve müessir bir sesin bütün ince ı 
tik kabiliyetlerini tebarüz ellirmek içiı 

• Bestekar ~ a ~ e ~ ~ i n K a u n H ~ , , • tarafından bestelenen 

17440 No. 
Beni Sana Bağlıyan Göz· 

~erinin Rengidir. 
Benim Olsan Seni Bir 
Gül Gibi Kokla r Sararım 

la yan miyet ' in 

Bu Plağını 

c BiA 
firması, saygı değer halka 
takdim eder. Bütün gra
mofon ve plak satıcıların-

J 
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Veni ----·--1 ... 

ürk u • 
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Merkez Başkanllğına 
15·4-938 Cuma günü saat 15 de Beyoğlu İstiklal caddesi 134 sayılı eski 
Ambasadör salonunda Kurumun 9 uncu yıl kongresi yapılacaktır. 
Çalgıcı, okuyucu, oyuncu bütün artistlerin kongrede hazır bulunmaları 

rica olunur. BAŞKAN .................................... 

-
Doktorlar, Bankacılar, Katipler, Mektcbliler velhaısıl 

mürekkepli kalemle yazı yazanlar, mürekkebiv 
ceplerine akmasından, kurumasından, ve ucun 
bozulmasından kurtaran yegane 

fIKU DOLM~ KALEMi 
Avrupada dahi taSdik olunduğu gibi 
Almanyanın bu icadı mürekkebli 
kalemle yazı yazmak met· 
buriyctinde olan halkı 
hakikaten bu eziyet
ten kutarmıştrr. 
TIKU ucu aşrn
mıtıı. bol mü

rekkeb alır, 
kuvvetli · 

Açık bırakıl· 

dığı halde her ne 
şekilde durursa dut· 

sun mürekkcb a1mıa.ı ve 
kurumaz. TIKU en sağlam 
ve en kullıımışlı mürekkcbli 

kalemdir. 

1 basılırsa 

, 

3.4 koP"' 

Siyalitan maada yeşil, mavi ve kırmızı 
renkleri de ayni fiatta satılmaktadır. 

Hor yerde ;.:.-ayınız. Fiatı 3 liradır. 

ya çıka '.Deposu:· Havuzlu han No. 1, İstanbul. 

ra,raya posta ile gönderilir. dabilir . ....................................... 
ÖMER . ., 

BALIOGLU .ı liraya kuma§ilc ku§· 

tüyü yastıklar. 13 li
raya kumagile kuıtü· 

yü yataklar, 20 lir&• 

ya Jtuma§ile kuftüyii 
yorganlar. 

Safl1 yerleri: Bcyoğlunda ve An.karada Yerli Mallar Pazarları. 

Nafıa 
22 Nisan 938 Cuma g!.inü saat 15 de Ankarada Nafia Vekfileti Malzeme 

eksiltme komisyonu odasında ceman 5100 lira muhammen bedelli 60 adet maJı. 
nıtt çadırın kapalı 2.8.rf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. Muvakkat tMıina.1 

382.50 liradır. 
Eksiltme ı=sartnamesi ve teferrtiatı ~karada Nafia Vekaleti Malrmne Mü· 

dürlUğünden parasız olarak alınabilir. !steklilerin teklif mektuplarını taJJ 
matnamesine göre Veka.I.etten alınını~ Malzeme müteahhitliği vesikası ile bir. 
Iikte ayni gün saat 14 e kadar komisyona vermeleri lazımdır. (893) (1831) 

lstanbul Defterdarlığından : 

Kumkapıda : Muhsineharun mahallesinin İbrahimpaşa yo-
kuşunda eski ve yeni 2-4 sayılı ve 329 metre 
murabbaı arsa ve içinde bulunan dükkan ve ahır 

Lira Kuruş 

enka.zile beraber tamamı. 411 25 
Aksarayda : Baklalı Kemalettin mahallesinin Küçük Lan· 

g.ı sokağında eski 19 ve 19 sayılı kırk metre 
doksan desimetre murabbaı arsanın tama.mı. 245 40 

Bakrrköyünde : Cevizlik mahallesininYeniyol sokağında eski 
135 yeni 7 sayılı evin 2160 payı. 26 00 

Kasımp~ada : Emincami mahallesinin Eyyühüm Ahmet ca-
mii sokağında eski 10 yeni 1 ve halen üzerinde 
17 numarataj yazılı evin tamamı. 160 00 

Yukarda yazılı mallar 26-4-938 salı günü saat 14 de satılacaktll'. Satış be
deline istkrazı dahili ve $o 5 faizli hazine tahvilleri kabul olunur. Taliplerin 9& 
7,5 pey akÇ.elerini muayyen müddetten evvel yatırarak defterdarlık Milli Em~ 
lak Müdüriyetinde müte§ekkil satış komisyonuna müracaatları. (F) (1979) 

ZA Yt PLAKA - 106 numaralı motosik
letimin plAkasmı kaybettim yenisin i nln. 
cağımdan eskisinin hükmü yoktur • 

Biiyiik ParmaklwPı Can aparlımurı X. 4' 
Riil.:ııii Arkaç .(l'.11.2.1.}Q), 

ZA Yl :\fÜHÜR - Adviye ismine mahktık 
bir imza şeklinde olmnk iizero iki ndel 
mülıürümü znyi rllim. :\fczkOr mühürler le 
kiın scyc Yerilmiş hi~hir sened im olmaıl ığı· 
nı iHin etler im. ıl clııiyc .(ı'.P.2.1t9), 


