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Ha;;beıerde hıçkırarak oğullarını, analarını arayan 1 
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-za-;;;uı b~ r ananın 
acık?ı lııkÔ.lJesi 

. b "k" ,.0 cuk analarını -ve 
11 arabcler arasınC:a a~~n ıı ı 1 )' 

mi§Zerdir ... 

Kırşehir, 22 (Zelzele mınlakosına giden 
Ankara muhabirimizden) - Zelzelenin 
hışmına ııjtrnyan mıntakıılar cllln nır :ına 
haba günfi :raşı~·or. Dilhnss:ı 57 kurb:ı~ ~e
ren Türk Akpınar bir facia snhnesıdır. 
Dünkü momurclcrin yerini alon hnrabele. 

. .. . d 11 ·n·onl:ır "·erleri tın tumseklerıncle kc er ı " • ". 
knzıyorl:ır; her nıruşl:ı k:ızm:ının bı~ 10-
s:ın lı:ışı hulm:ıııı ilılim:ıli Ynr. Çiinku kn· 
l'ıp lar cin mevcut .. İki y:ışınd:ıkl kızının 
cesedini bile bıılıım:ıyıın bir köyJüniln 
"Yanum ! Yln·rum ı.,, diye sızlan ışında en 

km"·clJi sinirlerin bile tahammülünü aşan 
bir acı ve 1Ztırap var. FelAket ve ıı_tıra~ 
b da elle tutulııbilir ve gözle görülebı. 

ı .uraDfililn yüzler matemli ve bOtiln gözler 
ır. 

ya~la yolu .. 
Sıı#ımızda solumuzda yersiz kalmış af. 

lelerin kurdukları çadırlar, üç kerpiç!~ 
Ostünde kaynatılan tencereler •e gözlerı 
yaşlı gençler, fhti)·arl:ır, oğlayan kadın ve 
çocuklar var. l\en:ırdokl clere, bu acı reııı. 
k r hiç duymamıs 4 ihl rlilnldl neşeli sırıL 
c 

1 ~ Devamı 8 incide 

Kırlardaki çadırlarda yerleştin1eıı felaketzede kadınlar, kurtarma ameliyatı 7ıakkında haber getiren bir çocuğu 
dinliyor'lar. (Zelze'le mınta~nda çe}cikn diğer resimler son sayfamızdadır.) 

•• 
Olenlerin sayısı 

Kat'ı olarak 

ı,enüz bilinmiyor 
Bütün köylere suvari 

jandarmalar gönderildi 
J<ızılay, fela:<elzede~ere çadır 
ve kamyonıar dolusu yiyece~ 

yetiştir.iyor 

Kırşehir, 22 (Husus) - Zelzele dün 
akşama kadar, muhtelif fasılalarla, fa
kat hafif surette devam ctmiftir. Dün 
gece yeni bir zelzele olmamıştır. Ma. 
lum olduğu üzere, asıl faciayı doğuran 
büyük zelzele salı günü saat 13 sula-

W: Devamı 8 incıde 

. . ımUır, faclanm de~§~ti 1ıa'k1mıda si::e ~i: /~7dr ~crebiliı:. ~cr!1~e kazmııı:ır, küre7ae_r1c. &u yıflınW.r arasrn~ ~ğra~n fmdad heyetleri, hn: soot ortaya De 
l'c7c11.·cPE fcs1Jil cclcıı ılk resfoı1er<1en. B _,l n ccscdını ftkarm.akta<ltr;1 ikıncı rcsımdc, cıua1la ırtsbatı temınc "'1l•tan bir ,andarma l«Jrakolu gorulii.ypr-""' 

• tbaht bir vatarwa§ı . 
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i1f;.~ .. fü:1"T~~T 3 Parmak cinayeti 

--RomanlJanın 
atlattığı te 'ıLike 

Bilkreı'ten gelen haberler, Roman· 
yanın son gür.terde bir tehlike atlattığı
nı bildirmektedir. MalUmdur ki bugün 
Romanyadaki Miron hükümeti, geçen
lerde kabul edilip kıra! diktatörlüğUne 
dayanan anayasadan sonra kurulmuı
tur. Anayasa, parti ıistemini kabul et
mediğinden Romanyanın bütün siyaai 
partileri ilga edilmişti. AnayaS<!nın 

tatbikatına geçildiği ııralarda yeni re
jimin karfila~ğı en b:.iyil.k zorluğun, 
aiyut partilerle mücadele olacağı söy
lenmlıti. Bununla berader, ıiyast parti
ler yeni rejim karııunda hayret edile -
cek bir teslimiyet gösterdiler. Liberal 
ve milU çiftçi partileri dağıldılar. Siya
.r partilerin en miidhiti olan "her ıey 
vatan lçhı" ve yahut", demir muhafız
lar" partiıi lideri Kodreanu da taraftar
larına bir beyanname neırederek parti
yi dafıttılım, battı kendisinin aiyaıt 
hayattan çekildiğini bildirm:ıti. Siyast 
parti liderleri tarafından gösterilen bu 
uyaalhk, yeni Romen rejiminin karııla•
muı muhtemel olan zorluklar hakkm
c1ald tahminlerde miibaliğa olduğuna 

delil olarak g&terilıniftl. Meğer bu 
manzara sahte imiı. Gerçi .aman za • 
man Romanyada parti faaliyetinin de
vam etmekte olduğuna delllet edeeek 
haberler geliyordu. İkind Miron hllkU
metl teıkil edildikten sonra, mülga mil
U çiftçi partisi lideri Maniu bu htıkO
mette vazife kabul eden çiftçi partfal 
manauplannm partiden ihraç edildikle
rini bildirmJıti. Bu beyanat, milli çiftçi 
partislnln faaliyette bulunduğuna delil
di Geçen hafta da eski başvekillerden 
Tatareaco'nun yeni bir liberal partiıi 
kurmaya çalıştığı bildiriliyordu. Fakat 
ıiyast partilerden Kodreanu'nun lider
liği altında bulunan fa§istlerin faaliyeti 
yeni rejime karp darbe te~ebblisüne 

kadar nrmııtır. Böyle bir darbenin in
dirilmesine mani olan vaziyet, b:.iküme-

tin teyakkuzu.dur. Bilkreşten bildirildi
ğine göre, birçok silah toplanmıı ve 
yüzlerle adam tevkif edilmiıtir. Gerçi 
örfi idare ilin edilmemiftir. Çünkü ye-

ni romen rejimi haddizatında bir nevi 
örfi idaredir. Fakat tevkif edilenleri 
muhakeme etmek Qzere, Mareşal Ava
re!f.:o 'nun reisliğinde bir harb divanı 

kurulmuıtur. Dün gelen Bükreı haber
leri, bu harb divanının ebemiyetli bir 
kararını bildiriyor: faıist partisi lideri 
Kodreanu' nun profesör Yorga'ya yip
tığı hakaret yüzünden altı ay hapse 
mahkllm edildiği haber verilmektedir. 
Hidise etrafmdaki haberler milbhem -
dir. Anlatılan, busust mahkemenin ku
rulması Uzerine, profesör Y ~rga, reiı 
Marepl Avaresco'ya bir me.ktub yaza
rak tiddetli hareket etmesini tavsiye et
mif. Kodreanu da bundan alınarak 
Yorga'ya hitaben neırettiği açık bir 
mektupta kendisine hakaret etmiı. An-

Japhyor ki, A varesco, fafiıt !ideri hak
kındaki karamu verirken, Yorga'run 
kendisine yanlan mektuptaki tavsiye -
siyle Amil olmuı ve faıiat liderini mah
kam etmiıtir. Her halde Kodreaııu altı 
ay, emin bir yere tıb.nmıı ve rejim için 
tehlikeli olmaktan çıkmıt oluyor. 

Bu hldiae iki bakımdan iizerinclf' 
durulmaya 14yıktır.: 

1 - Ön.:e hükQmetin teyakkuzunu 
f6sterir. Müteyakkız davram!masaycL. 
Paıist darbenin Romanya'yı ve bu ara
da Balkan ıulhunu nereye ıUr!lkliyece-
11 malOm delildi. Romanya'Jald rejim 
milcadelesf. yalnu Romanyanm dahil! 
politikası meselesi defil. aynı zamanda 
harici polltibyı alAkadar eden ehemi
yetll bir meseledir. Kodreanu'nun ıe· 
~en ıeçlm arifesinde ı8yled " gi ı6zter 
hatırlardadır. Fatfst lideri demişti ki: 

- İktıdara geçtikten ıonra yinnl 
~ l>enmı a incide 

]'ol kenarında bulunan üç kesik 
parmak diri bir adamdan kesilmiş! 

lrlandada, Dublln aehri esrarengiz bir cinayetin dedi· 
kodt1.su ile meşguldUr. Birçok sinirli kimselerin gece rU
ya!rırma Uç kesik parmak giriyor ve uykularına mani o. 
luyor. 

"Üç parmak cinayeti., hakikaten çok esrarengiz birci
nayettir: 

Bir gün, Dublinin d:ş mahallelerinden şehre gelen mo. 
tosikletli posta müvezii, yolun kenarında, üzeri kanlı bir 
kağıt buluyor. Kahverengi bir kese kağıdınm üzerindeki 
kan lekeleri belki herkesin gözüne pek çarpmaz: bu kanla.· 
nn et veya ciğer sarılı bir kağıt üzerinde kalmış ha.yvan 
kanı lekelerinden ibaret olduğu zannedilebilir. 

Fakat posta mUvezii, dikkatli ve tecessüs sahibi bir 
adammış. O kada.r süratle gitme.sine rağmen, bu kanlı 
kağıt gözüne ilişiyor ve derhal motörünü durdurarak, 
yerde.n kA.ğıdı alıyor"" 

K!ğıt, onun zannettiği gibi boş değildir. Postacı, k.!ğı. 
dı, pa.rmaklarmı kana bulaştırmadan tutmaya çalıp.rak 
yerden aldığı zaman, içinden yere Uç kesik parmak dtletı· 
yor ... 

Bunlar insan parmağıdır. Poetacr, deh,et içinde kalı· 
Yor ve parmaklan orada, olduğu gibi bırakarak, moto.slk. 
letine atlıyor, derhal en yalan polis karakoluna gidiyor. 
Gördüklerini anlatıyor ve polislerle beraber tekrar üç ke
sik parmağın bulunduğu yere gidyor. 

Fakat hayret! 
I 

Parmaklar ortadan kaybolmuetur .•• Bununla beraber, 
kanlı klğıt oradadır ve postacmm, parmaklarm yerini 

tayinde yanılmadığım glSeteriyor. 1 
Parmaklar nereye gftml§? "Katli" gelip parma.kla.n 

abp ,;ötUrmüş mil? Fakat, )lel'de ayak izi yok ... 

Ceki Kuganın 
annesi 

"Oğlum adam 
olamadı,, diyor ! 

Ceki Kugan'm. annesini dava ettiği
ni haber vermiıtik. Çocuk artist olı<.a-ak 
şöhret kazanan Ceki Kugan, bugün 
genç bir adam olmuı ve evlenmiıtir. 
Şimdi, kendi küçükken filın çevirerek 

kazanıp annesine verdiği paralan ondan 
geri istiyor: "'Ben kazandım, benim 
hakkım.,, diyor. 

Fakat anneıi de mahkemede oğlwı
dan fikiyetçi: 

- O kadar çalııtım, çabaladım, bir 
türlü adam edemedim l diyet". Kendisi. 

ni sevdiğim için timdlye kadar bhrına 

dayandım. Fakat, küçükken kazuıdığı 
paralan istemekte hakkı yoktur. 

Kadm, Ceki Kuganın bu davada hak· 
sız olduğunu söylüyor ve hakikaten pa-

rayı vermeye hiç niyeti yok gibi görü
nüyor. E9'een, vermeye niyeti bile oL 

sa, Ceki Kuganın istediği beşıııilyon li· 
rayı nereden verecek ı. 

Fakat, Ceki Kugan israr ediyor. Kü
çükken her halde paranın kıymetini 

bilmiyen bu artist ıimdi beş milyon li
ranın ne oldu~unu pekalA takdir ediyor 
ve, ldeta gözü ihtirasla kaph olaıUc, 
davasını kazanmağa bütün kuvvetiyle 
çalıııyor. 

Polis memurlan yerde ayak izi ararlarken insan ayağı 
değil; fakat bir köpek ayağı izi buluyorlar ve bu mesele 
anlaşılıyor. 

Aya.k izleri takip olunarak nihayet köpeğin gittiği 
yer bulunuyor ve köpekle beraber, parmakla..'"! da tam za. 
ma.nmda ele geçiriyorlar: bir dakika geç kalsalarmı~. 

köpek parmakları yutacalanı§! 
Parmaklar ele geçtikten sonra, mesele halledilmlt de

ğildir: §imdi ortaya asıl muamma çıkıyor. üç kesik par. 
mak, adliye doktoru tarafından muayene edildiği zaman 
mesele büsbütün ga.rib bir ıekil alıyor: 

Doktor diyor ki: 
- Bu parmaklar canlr bir adamdan kesilmiştir ve .... 

en aşağı on gi1n evvel... Bu suretle, parmak1arm öltl bir 
insan vücudundan, tıb fakültesi talebesi tarafmdan, tefrilı 
dersı için kesilmiş olacağı ihtimali ortadan kalkıyor: par
maklar diri bir insandan kesilmiş ... 

Fakat, on gUn evvel kesilmiş olmUJ da hayret edile
cek bir eey değil mi? Mademki bu adam, parmaklan ke. 
sildiği zanıan sağdı, niçin §imdiye kadar ortaya çıkıp ti· 
kly~t etmedi 1 

O hald_,, yalmz bir ihtimal var: 
- Adam, parmaklan kesildikten eonra öldtlrlllmtıf ola.. 

cak ... 
Fa.kat, katil (veya katmer) öldtırdOğtı ada.mm nfçbt 

evvelA parmaklannı kesmiş ve yolun kenarma bırakınJe T 
Niçin adamı evvela parmaklarını keetiktmı 80Dl'& 6Jd0r
oıtl§I ÖldürUien kimdir? 

BUttın bunla.r henüz halledilememft birer meseledir ve 
İrlanda polisi bu muammayı çözmekle meguldUr ... Hallı 
da flç kesik pa.rmağm esrarını kendi haJBllnde çözmeye 
çalıııyor ... 

Celd Kugan, çoculdufunda yaptıp 
fılmlerden kaç para mandıiını uzun 
uzun hesap etmiıtir. Tabil o zamanlar 
ne hesap tutmuıtu, ne de bir film çe. 
rirerek ne kazandığını biliyordu: O za
man çocuk, ıırf kendi sevki için çalıp
yor, ıinema tirketleri de paralan an. 
nesine veriyorlardı • 

Te~ev~zyon için manevra 

Ceki Kugan, çocukkken çalııtığı mO
esseseleri bile zorlukla batırtamıı ve 
nihayet, bazı arkad;ttlarınm yardnm 
Ue, evvelce film çevirdiği ıtUdyolara 
müracaat etmiıtir. Stlldyolaııda mües
ıesenin eski defterlerini kanıtınyor. 

lar ve Ceki Kugan1a yapılan mukavele
leri çıkanyortar. DUnkU çocuk artist, 
bu ıuretle, o nm·n kaç parayc; çalrıtr
finı hesap ediyor ve kazandığı parala. 
rııı yekGnunu buluyor. 
Bwıdan tonra, anııeeinln aleyhine 

İngilterede televizlyonla halka, hava hl1cum.larma karp müdafaa maııev. 
ralan g&Jterilmektedir. Bu arada muh temel bir hava htlcumuna karp hava 
toplarmm Londrayı ıwııl müdafaada bulunacağı da teıevlztyonla 11~ 
tir. Burada, manevranm televiziyona al mmuı g8rlll8yor. 

dava açarak, bizim paremızla be!; milyon 

lirayı geçen bu ıerveti iatiy«. 

Pakat. buna mukabil, gC:SrUyonwıus 
annesi onun için bili: 

"Adam olamadtl ... diyor. 

"Para isteme benden, buz gibi so
ğurum senden,. IÖzilnUn doğrıılı·ğunu 

bir kere daha iıbat eden bir misal değil 
mi?. 

Kadın )'DzUnden 
k&VA8 

Kadirga Dizdarlyede otura.n HUM • 
ybı oflu Neeet ve metresi Adalet, Be-
yazıtta ge7.erlerken, Adalem eekt doa. 
tu RUşdUye rasgelmlşterdfr. 

RUşdU. eski 11evglllsint, rakibinin e
tinden almak için kolundan çekmlı, 
bunun tl7.erine iki erkek biribirlerfyle 

22 NİSAN - 1938 CUMA 
Hicri: 1357 - Sefer: 22 ........... . .......... 

6,12 18,54 
~ ............... &-..w ........ 

3,40 12,13 16,00 18,5' 20,H 3,22 
.. caaumıu reıe•on••• , ...... ................. ._.... ................. 

.... .,.~ 1\181 .... ........ --.. ·····~ -...... ...................................... 
W. ....... .._., .... , T•ıcıo 11UaMre _......, 
........ d-- a&tıdlr, .... ..._....12111 .............. .1::r'-' ............ lıtM. ..... ,... ...... 
Mlıt ...... HM. llt•ılels •ı 211M. ....._ 

,.. .......... ,14311. 
ıa.ııtruı eın.uı 
lleJ'et~:ffMl• ........ tlllTL ........... , 
... J'etl•• 0713 . ..... "' .. ' .... ntıelı 9l)2n .... 

.-ı,.ı 21TOI. .,llıılldu • a...~ı tona. a • ...,..., 
.......... 14aTS ll.ıtıırııırı 90'71IO ...,.. ... 44114, 

ra"•• atontobUI l•t•l'ft•lc ıc:ı" 
....,.., .. ftlleftı .... ... ........... il • 101 ..... 

ldlJ' dlaHI ı 804' T, 
oen•• vouarı 

l'elllf•ı 
...... b ................ nT40. ................ 
11..ıannyaı Paar, •ıt. "-INt. a- ,..,.. 

.. , 1 30 da Toptıane nııtnnındu Ultıaı'. 
• ....,..,..,.., klı ve cuıııa ~-ınım aat 11 da Tapo 

ııane nbt.mıoı!ıuı kt.lll&r .. Teldnlat, Mlrefte, Erildi. 
earırıı, ıatrelel ortrıa ~..... llanıJll .. ,. ftnr, 

Akdenl: postaaı: Yann serer yapılma.. 
)'QC&ktır. 

Karadeniz poıtaaı: Yarın sut 18 de ha • . 
reket edecek olan vapur; Ereilf, Zoniul
dak, Filyos, Bartın ve Amasraya uğradık;. 
tan sonra Cideye sidecektlr. 

MO•ele• 
.,...,,.. ·- - -- w- ....... (11119 aıı.ı.. Alllırtf MI .. ft .nuctu, Ttcsn4 ft iUart .... 

..... 8ttılıl ..... • 
<lihıı llllllaler ıı.r ............ " ,. bd&I _.. 

tır.t 
"" .. ,,.... _.. ..... Puutteld• .,..... 

.. , 'pe eaat ICI .ı.n ı& 1a ·u.du "~ sQAJwt ıa 
tlo l T ,.. ISadar .acıııtır. 
T..-U.O~ llU"1.ll .... Sl ... Hrsb4U 

.... tir 
Menueketd••• Clenl• ••~•rlerı 

._.,. ...,..r1anı l."Ulnutesl cauıerı u d• -~ 
_,., .. b &Gnı.rt ta d9 PIH, Senit llkendm"7e. 

....,_ .......... ., C.._ cGnıert uat J.O da l'lrat 
•reııdua. \l.aedllı, Trt,...,.. 

Avrupe fta&tı ı 
................ _..., ,....,_ aoTt 
._... ............... ~aut 2S ...... 

•• ft A~ ..... IMl T.a ta BlrlıeclT• -_... ..... 
._......,._..,., ... ııaaar.ıs.neepar. 
............................ lıal'eat ..... 

11.aa • ..,..,. 
AH ADOW 1141"11 ı 
ll4lr ... lal'PIUI .... ,llftWlılllı::ill'ı 
llUl 1 da ltGDJ'&. t da ABPra.\l,l& ele ])tyartıeldt 

.. --. ıa.ae o1a .........,. ıe.ıo da .....,.. .... 
~ ae U Adapuan. 
.. .,....... ... t 11 da ..,_.. .._, Atıkara ..... 

itim ..-n-. çaıwmba " - ~ a.ı.11 " 
il • .... .,.,.., wttt etnM'•t..-r 
MGn•ls•• ve ••••• nan•••• 
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2190 adet meşe telefon ~il kapall zarf 
usullle ahnacaktır. llubammeıı bedeli 
18'2~ Ura olan bu ekslltmt', 25 nisan 937 
pazartesi ıtıntl saat ıı d• Kırklareli P. T. 
T.mOcfflr~dtJmPslacakUt. •••MN" .. .flt llıu ... 6 -:"lıllıl...,'iiııilılıılia .1il 

lf lld katil maznunu Abdulah ı..f!,ıevf.Yıf. 
tevkiCbanect.en kaçtılar. 

• Cenevrede Haı.y mlHbrelerlne ba .. 
tandı. .. 

••n•m•••• 
TiJrk: Habıinero. Melek: Saratoza Sarau: 

Meçhul kadın. IPek: Tehlikeli •tk Sümer: 
Al'flD mal alan. Sakarua: Yalnız senin için. 
Allctızar: Doktor Şandu. Aırf: Öltbn ,uaı v.e 
kanıt ve daktilosu. 
ISTı4NBUL 

Ferrah: Cç film birden: Kumarbazlar 
gemlsl,söz slllhındır. 
Amk: Kraliçe VJktorya (Adolf Volbnıck) 

ve Cin ıecldi 
Alemdar: Mihracenin ıiiıdesl. 

Milli: Mihracenin sözdesi ve san zambak 
IUDIKOY: 
Hale: SEZAR BORJIY A 

11SKIJDAR: 
Hdle: Fa~ basmaz (Türk('e sözlü). 

SAM.tTYA: . 
Cinayet masası Topbot 

rtvat•cH•• 
ruRAN TlYA TROSU 

Hakkı Ruşen ve arkadaşları 
Matmazel Miçe • Pençef vari)·eteıi birlikte 

GONVL KIRACl.~I 
Komedi 3 per:de 

Yahudi 
kabadayı 

Kunduracı dUkkAnın· 
da blr•nl yaraladı 
Zabıta haberleri arasmda isimleri 

en az geçen vatandaşlarımız yahudi .. ' 
terdir. Bunu kendilerinin be~el 
şöhretlerine mi, yoksa pek ualu olduk· 
larma mı hamletmek Ibmı? Maama·. 
fih dün Emhıöntliıde vukubulaıı ~ 
vak'a bu vatandqla.rmmm 4a kaba• 
da)'I adaml&r )'etiftirebildiifnl göite. 
riyor. 

Mllıall oğlu Sabatay dUn öğleden 
80Dl'a Tavukpazarmdakl KUrkCUler Ira 
pamıcta. 70 numarada kunduraabk y&· 

pan Haçlk'ln dUkktnmda ça.IJl&ll Ek· 
nımle bir meeeleden dolayı kavgaya 
baılamıt ve dUJdrtnda eibıe g-.n bfr 
kurduracı bıçalıyla Ekerml sol kam· 
ğından ağJr aurette· YaraJaınılbr. 

Saba.tay vabyı miitealdp Dçm11. 
sa da IODr&dan yablMmlftlr• Ya.ra
h Cerrahpap hutmıllfne b1dJrılıml. 
br. 

k&plflDlllar ve neticede her Uriai da. 
yak yedlklerlııl 'iddia ettlklerlnden 
cllrmDm.e§hud mahkemesine verilml!ll • 
terdir, 

ii 
ti 
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3laı/ata daie 
lsveç edebiyatı, 
Çin şiiri, v. s. 

K ITABÇI camekanında bir kitab gö

rüyorsunuz: adı, mesel!'""' ede· 
biyatı veya Çin şiiri tarilıi. AJA.karus u-

şarki A vrupanıo en modern ve eğlencell Mayi mahruk 
depoları 

Yeni talimatname 
mer'iyet mevkllne 

girdi 

ULUS' ta 

Yakaza 
f Al.lll !llfkı Ata1111a:ıyor: 

· llinamn drnıokrat şehirlerini nasıl ko. 
laylıli.la :aplcdcbildiği kcndiıindcn sorul
<lıı{iıı :aman, Makcdon11alr Filip demiştir. 
J:i: 

yanıyor, kim yaımış diye bakıyorsunuz. 
lmıa yerinde bir dostun, tanıyıp hürmet 
ettiğiniz bir zatm adı. Hayret' ediyomı· 
nuı: o zat İsveç dilini veya çinceyi bil· 
mez kil ''Aceba tercüme mi?.. diyorsu· 
nuz. Hayır, telif; kelimenin lQgat mana· 
smda telif. Yani birkaç kitabdan alın
mış ... 

Plôj şehri: Florya 
Bu sene geniş bir inşaat 
proğramı tatbik edilecek 

H sınıf halkın plajlardan istifade gerek banyo, gerekse kabine ve lokan. 
d bı:1'Imesi için bu seneki tarifelerin ta kısmında hususi bir tarife tatbike. 

e e 1ı bir şekilde tadili takarrür et· dilecektir . .Iı"'loryanın sol tarafına dil
e~ §en diğer plajlar için de ekonomik ta
m~vİet demiryolları, Küçükçe~me.ce rif~ler haz~r~anacak.tır. Bu ~k~nomik 
hattı bilet ücretlerini bir hayli ındır. tarı~elcr. gıdı~ - gelış t:en bıle~ı, ban. 
mekle gerek bu hat üzerindeki köyler- yo Ucrcti dahıl olmak uzcrc ellı kuru. 
de oturan halka, gerekse Florya plaj- şu gcçmiycccktir. Devlet demiryolla
larına gidecek olanlara büyük bir ko- rı ile belediye bu komple ucuz biletler 
Jaylık göstermiştir. Şimdi, belediye de meselesini müzakere etmektedif !er. 
bu harekete imtisalen bu sene Flor- A~TJca, plfijlara giriş ücreti de 10 ku
ya plAjlarJ tarifelerini yarı yarıya in. ruş gibi asgari hadde indirilecektir. 
dirmek kararındadır. Belediye, plaj ücretlerinde bu ucuzlu. 

Gümrükler idaresinin yeni hazırla
dığı :qıayi mahruk depoları talimatna-

- Mesele kale kapısından içeri bir eşek 
) ukü altın sokabılmektedir. Ondan sonra 
şehir kendi kcndıne düşer. 

lsveç dili bilmiyen bir adam lsveç ede
biyatından, çince okumryan bir adam 
Çınlilerin §iirinden bahsedec.ek de bun
dan ne hayır gelecek? Siz kitabı okurken 
miltemadiyen biltiln cümleleri sigai -
nakliyeye çevireceksiniz. Muharrir: "X. 
bilyük romancıdır... mı diyor? sll ••x. 

mes4 bu sabahtan itibaren meriyet 
mevkiine girmi§tir. Bu talimatname 

ile birer serbest mıntaka halinde bu. 
lunan ve gümrüksüz petrol, benzin, ben-

zol, motorin ve emsali maddeleri ihti
va eden depolarda sıkı bir emniyet 
tertibatı ve hazinenin hukukunun her 
hangi bir şekilde ziyan uğramamasını 

temin edecek tedbirler aranmaktadır. 

nu fıkra) ı nakleden bir İngilız mecmu .. 
ası dı)or kı: "Makedonyalı Pilipin altını 
)erme şımdı propaganda kaim oJmuştur. 
Mesele herhangi bir dava için kazanılmak 
istenen memleket halkına, istediğinlzı tel
kin etmek imkunını hulabilmektır., , 

büyük romancı imiş,, diye okuyacaksınız. 
O adamın eserlerini okuyamıyac:ak ol
duktan sonra da admr. bilyük romancı 
sayıldıiını öğrenmenize ne lüzum var? 
Kafanızı faydasız bilgilerle mi do1du
racaksmrz?. 

Halkm Floryanm tabii plajlarında~! ğu temin etmek içi~ buraları kiralı -
güne§ ve deni.z . bany~l~rmd3:11 ~~8? yacak olanlarla ayrı ayrı anl~alar 
bir masrafla ıstıfadesını temın ıçın ı. ~ "b" k" .. tl · d de bu 

Yeni talimatnamenin hazır1anma. 

sında. bilha~sa gesen sene lzrnirde 

Bayraklıda vukua gelen ve bir çok va. 

tandaşın ölümlerme sebeb olan büyük 
iştialin \erdiği feci ders imil olmuş· 
tur. Bumm için talimatname her §CY
<ien evvel mayi mahruk muhafaza e. 
dilen depoların sıkı bir şekilde muh-

Bu imkiın, ancak, gazeteleri gafil a' ıa
ın:ıkla elde olunabilir. Eline seçen 'l azı 'e 
Jıa,·adfslcri kendi milli politika direktif .. 
ferine göre kontrol ve ayar etmesini hil
mfycn gazeteler, bu asrın son derece na
zikleşen propaganda şebekelerinin kliğıt 
O) uncakları haline gelirler. Bunlar salı ı .. 
ınış del;ildirler: Fakat kapılmıştırlnr. Far
kına hile varmadıktan manevi bir tuzalC 
fclnde cırpınıp durmaktadırlar. Bizi 8\]a. 

mak istiyenlerin binbir oyununa karşı bı. 
zim tek bir müdafoa caremiz Tardır: Ken
di milli politikamızı i) i bilmek 'e onun 
mib..,erJnden kaymamak!,, 

. . . yapacagı gı ı ıra ucre erın e 
cab eden tedbırler !)ımdıden alınma~- noktayı nazarı itibara alacaktır. 
t dır lfittiğimize göre Florya pHiJ- • . 
a · ' Plajların kısım kısım kıraya veril. Jan iki esaslı kısma ayrılmaktadır. . 

Birinci kısım, belediyenin yeni yaptır- mes~~e başlanmıştır. . TAN' da 

Sanatin, edebiyatın ~ok büyük bir fay
dası vardır. Hani ''Kültür nedir?,. diye 
münakap edip duruyorlar. Killtilr. sa
nat ve felsefe eserlerinln insana nsve et
tikleri ölçül.mu, tartılmaz şeydir. tn..c:an 
onsuz da yaşayıp bahtiyar olabilir. Fakat 
onunla daha inceleşir, daha iyileşir, daha 
insanl3§ır. 

dı·ı beton binah plajdır. Bu plaj için Dıger taraftan, Floryanın ımar ve 
g ihyası hakkında hazırlanmı5 olan pro

ilk sığınak 
yapıldı 

jeye göre; }>urasmm yalnız plaj ola-
telit bir heyet tarafından muayenesi
ni funir bulunmakta.dır. Bu muayene • 

Tabiatın hiddeti 
SJ181llrl Zekeriya zelzele f cl(ıkttin. 

den bahsederek diyor ki: 

- Sanat eserlerinin bize ilAve ettikleri ~Y 
nedir? Onu ta);ne imldn yoktur. Bir 
kitabın. bit ~iirin memıunu. birtakım 
vasıflannr sôyliyebiliriı: hattJ onu mey
dana getiren şartlan da tetkik edip anlat-

rnım ız kabildir. Fakat asıl örllnil, bize ilhe 
ettiği o §eYi gösterebilmemi• imkin yok
tur. O, yalnız ona mahsustur. Fuzuli'nin 
di\'anıru okuyacafmıza onun hakkında 
falan atim münekkidin kitabını okuyup 
da yine Fuzuliyi öirenebileceiiniz hül 
yalanndan vazgeçin. ()yle ~ otmaı. 
Killtür bakımından muhakkak ki Fuzu
li'nin bir kasidesi, bir gazeli, bir beyti. 
eseri hakkında yazılmış uzun uzun, cilt 
cilt lıllıikntımıltrden, nisbet kabul et
.._ direc.ıe kuW81Udtr. KaJtar ...... 
serlerindedir. tenldd yudarmda wya e
debiyat tarihlerinde dfijl. Tenkid yazı
lan, edebiyat tarihleri sonradan okuna-

cak şeylerdir '" ancak somadan okumak 
şartile bir faydaları olabilir, insana bir 
şey i~\·e edebilir. Sanat eserlerini değil 
de onlar hakkında - ne kadar ft.lim ve 

hassas olursa olsun - münekkidin, ede
biyat tarihçisinin mütalealarmı okumak 
insana kültür değil. kültüre zahiren pek 
benzemekle beraber hakikatte onun tam 
zrddı olan ukalahğt aşılar. 
İsveç dili veya Çince bilmeden lsveç 

edebiyat' veya Çin piri tarilıi yaıanlann 
irfan Alemimize büyük bir ::ararlan do
kunabilir: bilhassa gençlere, mektep ta
lebelerine "edebiyat .. denen ilmin asıl 
edebiyatın yerini tutacağı, hatta onda~ 
tistün olduğu kanaatini aşılamak, yanı 
onları ukal~ etmek.. 

Nurullah ATAÇ 

Almanya ile bir 
ticaret anlaşması 

yapacağız. 

Zehirli gazlardan korunma için şeh. 
rimizde ilk umumi sığınak Sıhhiye Mü
dilrlüğU bahçesinde yapılmıştır. Bura

ıda, eskiden mevcut bir konağın sağlam 
temelleri muhafaza edilmiş, kapılar ve 

menfezler açılmıştır. İçerisine, Jiizım 

celen tertibat Y"J>Ilmıştır. 
Sığmak beş metre derinliktedir ve 

içine 50 kişi alabilecektir. 

Beyoelmllet liongre
lerde Türkiye 

Bu yıl AjuatCMtta Almanyada lılü
nill 19hrfııde toplanacak olan Avrupa 
akıl hıf.zıssıhhuı kongresi ile Roma • 
da toplanacak olan birinci beynelmi -
Jel kriminoloji kongresine akıl hıfzıs· 
sıhhası cemiyetimiz de davet edilmiş -
tir. 

Bu toplantıyı yapan cemiyet her i. 
ki kongreye de memleketimiz na?1~a 
tebligat yapılmasına karar ver~ıştır. 
Bu karar Uzerine kongrelere verılecek 
raporların tanzimine b!iilannuştır. . 

öğrendiğimize göre .raporlarda~ b~
ri Türkiyede cUrümlerın menşelerı, dı· 
ğeri de TUrkiyede uyuştur~.cu ı:ıadde. 
Jere karıı savaş mevzuları uzerındc o. 

lacaktır. 

Romadaki toplantı İtalyanın merkc· 
zinde te§ekkUl eden beynelmilel. kri~i
noloji cemiyeti tarafından tertıp e?ıl. 
miş bulunmaktadır. Bu beynelmılel 

t kkül ayni zamanda Türk akıl ~ıf. 
ete hhası cemiyetini de beynelmılel 
~:~ada girmeye davet etmişti~. Akıl 
hıfzıssıhhası ~miyeti b~ dav~tı. ~h -
hat veki.letine bildirmış ve ~ttıha?a 
girmek için mlisaade itasını ıstemış. 

tir. - --Ankara, 21 (Huıuıi) - Türkiye ile 
Alman;•a o:ıırasrnda yeni bir ticaret an
l•ımaıı yaprlacaktrr • 

"'-'iÇE°RoE: -
Bu huıuıta müzakerelerde bulunmak 

iııcrc yakrnda Ankaradın Berline bir 
ticaret heyeti &idecektir. 

Evlenme 
Bay Rifat Barluın lui 1-yan Yeca· 

lııt ile bay doktor f lfendiyu: Esat Ka· 
dllterin evlenme töreni buıilnkil cuma 
•kıaını Tokatliyanda yapılacaktır. Bay 

lıfendiyar &at Kadaater, TUrlc irfanı. 
.,, büyük hizmeti ceçmiı Mahmud E-
•tdın ayni f eyiıli yolda yürüyen otlu· 
dur. 

Törenin dün akfllD yapılcbiı baklan· 
dt bu sabahki arkadqlatmmdan birin· 
de çıkan haber yanhfhktan o1mUftUr. 
Şimdiden yeni yuvayı kutlaıu. 

...........:_~--~~~~~~~------------
Asker 11 t e davet 

.,.tılih kavmalcamlılından: 
1/5/038, talil ,OnOne >tesadttf eltili için 

t:'•tıh tubesfne mensup beddlf erat 30/4/ 
9

3S cumartesi lilnO se•kedlleceklerlnden 
ltıezkQr ,an ıababı ıaat 9 da şubede hazır 
huıannıaları itin olunur. 

"' tCRA işleri iızcrinıle t<'lkıknl için ~~-
. ütehas:<ı5 f,cynıan lstanbııl ndlı-
tırlliendem"alı<maktndır. Profesör dün <lef. 
:1·es n .. v •• 

Te dos,·aları tetkik etmıştır. 
ter 'fLA YET hıfıırnhha meclisi dun lop 

• \ k hrin sıhlınl işlerini tetkik etını~ 
Jınara te hamam remini ve . F kir halka ucuz . 
tır. a . . . on bin lira tahsıs edıl. 
hit milcadclesı ıçın 

m~tir.OLTÜR Hakanlığı umumi müfctliş.. 
• ~- ıfen jtibarrn teftişlere başl:ımı;ıar 

1erı dunf itişler bu teftişlerde, zam sore
dır. Mil e. . derslerincle hulunacnk. 
cek muallımbl~r:ınrı ve tnlehe ,·nziyeti ile 
ıar, mektep n 

1 olacaklardır. meŞIU8. ur öjtretnıcıılerine malıı;ııs 
• tLKOK ' de Heybeli ,.c Büylikadnda 

kamp bu sen; pların çalışma proııramı 
açılacaktır. om 
teshil eıfilmekted~r. akademisinde :1·akın. 

"' GCZEJ, ~na a~ lr AHupanın birçok 
1 k bır !liCrfflC • · da açı aca 

1 11 cscrlcrı tcşbır olu. 
meşhur res!liam arını 

nacaktır. A ·1ı ııcatı son günlerde art 
• YUM!fflTR ~u~ınlstana !lie\'kedilmek 

mıştır. Bılhassad k -Umurla hazırlanmış.. 
tiıere ı 000 san ı :1 

tır. • • CILAR cemb clının idare 
• LOKA.l'\TA . eri el oJmadı~ından dün 

heyeti ıecıml ek~uiun toplanacak olan 
yapılamamıştır. 

rak bırakılmryarak modem bir eğlen.. 
ce ve spor köyü haline getirilmesi mu
karrerdir. Gerek hükumet, gerekse Is. 
tanbul belediyesi bu hususta. hiçbir 
maddi fcdaMrh'k.tnn çekinmiyecektir. 

lere bu gilnden itibaren 1baş1anacak ve 
şehrimizde dört noktada bulunan de. "Memleketin her tarafından imdat he. 

yelleri gidiyor. K1zıJay, horp zamanında 
toprağı insan knnile sulayan, harjs men
faatlerin ete#inde toprağı boydan boya 
insnnlara mezar yapan kudurmuş insan 
şuuruna karşı serdiği imdat kanatl:ırını 
lıu defa, tabiatın, toprağın, bu şuursuz 
hiddetine karşı :ıcı)or. Felakete rutulan. 
ların sırtını, insanın TC insanlığın uçsuz 
bucaksız şefknlile okşuyor. 

polar talimatname sartlarına göre 
gözden getirilecektir. 

Bulgarların Varna, Romenlerin Kös
tence civarındaki Mamay plajlarının 

turistik noktainazardan kazandıkları 

ehemmiyet ve rağbet nazarı dikkate a
lınarak, tabii vaziyeti, manzarası, ku. 
mu vo denizi itibariyle onlardan çok 

Talimatname, vapurla dökme olarak 
gelen mayi mahruklann depolara gel· 

mesi, depoya verilmesi şeraiti, burada 
muhafazası ve sonra şehre parti parti 
çıkarılması için tabi olması 18.zımge
lcn §erait ctrafiyle gösterilmiştir. Bu 

hükfımetlerde bundan evvel mevcut bu 
lunan hükümlere nazaran çok değişik
lik bulunmaktadır. 

daha güzel olan Floryanm bu iki yer
den daha modern ve konforlu bir hale 
getirilmesi jçin bu seneden itibaren 

çalışılmaya başlanacaktır. Programda 
burada büyük bir otel, müteaddid lo
kantalar, oyun sahal&rr, pl&j l(J.ftllfm
Jerfnde aileler için kiralanacak komple 
pansiyonlar yapılması vardır. Bu inşa 
atın milhim bir kısmı 939 senesi sonu. 
na kadar ikmal edilmiş olacaktır. O 

zamana kadar Londra - İstanbul yolu. 
nun Edirneden Lüleburgaza. kadar o

lan krsmr ile, Bulgaristanda beton o. 
larak yapılmakta olan yol bitirilece
ğind~ merkezi Avrupanın bütün sey-

yah kafilelerini kolaylıkla Floryaya 
~ekmek kabil olacaktır. 

Belediye, İstanbul • Lüleburgaz as. 
fnlt yolundan Florya plajlarına ayrı· 
3ll beş kilometrelik asfalt yolu bitir

m ·tir. 

Radyoda turizm 
konferansları 

Turmg k1üb dahiliye vekaletine mu. 
raca at ederek l stanbul ve Ankara 
radyolarında muhtelif ecnebi dillerle 
Türkiyenin güzelliği, tabii serveti, ge
zilecek yerleri hakkında konferanslar 
verilmesine miisaade verilmesini iste
miştir. 

n) :ı'kk:ıhıcılnr cemi) elinin içtimaı da tehir 
olunnı-aktır. 

1' IZILA YI.' senelik toplantı ı gelecek 
hafta cumartesi gilnu Ankaraıia cemiyet 
merkezinde yapıl:ıcaktır. 

1937 sl'ncsinde htanbula 20233 scnnh 
ı;clmiştir. Ankara ve lımir sergilerine ge • 
len sc) yalılar hu rokomdan hariçtir. 

* R\l(l\AJ.L\RIN lııhdll cdilcce~i hak. 
kıııdııki haber doğnı ddUl<lir. Bu hıısustn. 
ki hnber beJcdiycce tekz:ip edilmektedlr. 

~ lKTfSAT VF.KIJ.t Şakir Resehirln hu 
gün 'cuı yıırın Anknrndıın şehrimize gcl
mrsi beklenmektedir 

* $EHRIHMIZDEKI hli)ük müesseseler 
Ticaret odıısı tarafından İzmir sergisine 
<luet edilmiştir. 

""TCTQN depolarından tanzifat 'e ten • 
''irat vergisi alınmnması belediye tarafın. 
dan knrarlaştırılmı;stır. Bunda tülün de-

polarının heledbe resmi lrnnunlanndaki 
tarifelere göre kira) a ,·erilmedikleri göz. 
önünde tutulmuştur. 

"' BELEDİYE len işleri müdurü Hüsnü 

Vefa mezunlara 
gecesi 

.Memleketimizın en eıskl kültür mü
esseselerinden biri olan Vefa lisesi -
nin • 936.937 mezunları 23 nisan 938 
Cumartesi gtinü akşamr Park Otclde 
sabaha kadar devam edecek olan bir 
çay ziyafeti tertip etmişlerdir. Vefa 

lisesi uzun senelerdenberi memleketin 
muhtelif ilim ve fen şubelerine ve ida-
re mekanizmasına çok kıymetli şah. 
siyetler yeti§tirmiş olup ve halen de 

ayni kültür yolunda mesaisine muvaf • 
f akıyetle devam etmektedir. 

23 nisan gecesinde yapılacak olan 
bu törende genç mezunlar bilhassa es
ki seneler mezunu büyüklerinin davc.. 
tine de itina etmişler ve bu suretle 

törenin C\: velki senelere nispetle daha 

canlı olması yolunda azami bir şekil· 
de çalışmışlardır. Bu itibarla milli ha. 
kimiyet bayramına müsadif olan gece
de eski ve yeni Vefn. mezunları iyi bir 

müzik ve muhtelif sürprizleri ihtiva e
decek bu toplantıda 936 - 937 mezun· 

Jannı kutlulamakla beraber güzel bir 
gece de gcçir& .. eklcrdir. 

~~--------···-----------------------=-----dün Ank.ırn) n gitmiştir. Anknrndo, Emin. 
önu meydanının nçılmosı işi ile meşgul 
olması muhtemeldir. 

'* HiZMETÇi, aşt'ı, ç:ım:ışırcı Ye h:ıhçi. 
'an gıhl muesse c 'c evlerde çalışan ınııs 
talıderninın heledi)c hckımlcrı t:ır:ıfınd:ın 
mu:ı)ene edilme ine kar:ır Hrılmiştir. l\fu. 
aycnclcrdcn sonra l>ir rapor hazırl:ınarnk 
belediye iktı :ıl muclürluğüne ' erilecek. 
tir. 

... Ilir müdclelenhcri I.ge denizindeki n. 
rn:ınları tcrtış ,.e letkık eden deniz ticaret 
muduru Murıd Necdet dun Iznı irden şeh. 
riınize dönmüştur. 

MtHid Necdet Mersin ve lımir liınanln. 
rını teftiş 'e hu limanların tcşkıl "ıt Ye ih. 
tiyııçl:ırıııı tetkik ctıııiştır. 

* Ankara n r;ltmiş olnıı rfenız~olları iş. 
]etmesi müdlirü Haufi ıle Aka) müdüru 
Cemil dun şehrimize.. clonmuşlcrclir. Her 
iki müclur Aıık:ıradn I>enlzh:ınk umum 
müdürluğu ile trmn~ ederek dairelerinde 
:1 npılan yeni le kil" l 'e kadrol:ır üzerinde 
direktır almışlıırdır. 

• l\lerc:ın okulunun ınrzunlnrı orasında 
daimi tcsanuı Ye knrdeşlık b Alarmı kuv. 
,.etlendimıck içni le s edılmiş olan l\Ier. 
eanlılar ccnıiyelinın 1lk umumi ıçtımaı 30 
Nisan 938 cumartesi guııü ~ t 14 de Yez.. 
necHer<le Ünh ersıtr. ecznh nesi karşısın
daki Süleyman i) c klilbunde yapılacaktır. 

Bayram günlerinde Kızıla) ın l ardım ku. 
tusuna, lıu lnsnn şefkatinin bir katresini 
bırakanlar, Kızıl:ı1 ın fcliiket günlerindeki 
bu yardımını hatırlasalar, bu şefkatin da
ha gür, daha cömert iancsini Terrnektcn 
çekinmezler. Kızılay, hükumet, devlet, 
lıcpsi bu felakclin karşısında scferbcrdır. 
l"a biz'] Halk, münevver, ,.e insan diye bir .. 
Jeşip bir hütfın yapanlar ne yapıyonız ne 
ı·npac:ığız? • 

nız. halk ve milııener. tek, tek hiçbir. 
mana Te kudret JCade etmcyJz. Muasır ce. 
nıiycUerln fcinde en büyfik kudret ,.e lmv 
Tel teşkilfttlnndır. Halkı temsil eden en 
kuvvclll teşkUAtımız da Halkevlerldir. Du 
:f'clfiketin karşısında Halkevlerinin de ala
ca~ı bir rol \'ardır. Boş 'aklini ~rada bu
rada seçiren, çalışmak fcin vakti bol olan 
lılrcok b::ıyanlıınmız, Holkevlerinin te
şebbüsıJc pek süıel organize edflebilirJcr. 
Genç,, ihtiyar, kadın, bö) le bir felaketin 
karşısında, "bana ne?,, diyecek bir insan 
t:ısnv' ur edemiyorum. Jnsanın felaketli 
<lnkika~ında, imdadına l'elişen insan kuv 
''elini duymak, ve böyle bir cemiyetle ya. 
şamak ne Htih::ır verici hir şeydir. Toprn .. 
sın ~uıırsuz hicf<lctini, insnnın şuurife .} e. 
nelim.,, 

CUMHURıYET 'te 

Kırşehir felaketi 
Pı:r Ull Sa/anın mcv:uunu da, bu 

cok acr f eld/;et lc~kil ediyor: 
Her giın biraz daha kimizi açan Jıtrlta 

im:ır \e inşa se,inei ortasında, hirdenbı
rc, Kırşehrin felıiket haberini aldık. Hadı
senın kendinden gelen dehşete bu tezadın 
Jrnttı~ı acı, kederimizi bul ütüyor 'e taşı
rıyor; modern ve mamur Türkiye hayali. 
mizi toza ve kona buln)an korkunç fncla 
tablosu gfüümüzün önünden gitmi)or: 
Gcı-e yarısı lıkılan hine yakın çatının al. 
tnıdu 'e ıı~kul:ır111ın tam ortasında pnr
çnlnnan, snknllannn, llCl)kırarak yatakl:ı
ı ından fırln)an, .kimi ölil, kimi sakat, ki. 
mi e'\ siz, ş:ışkın ve ovan·, beti benzi kul 
olmuş, gozleri O)ıtklıırmdan dışarı uğra. 
ınış ,·at:ındaşlıır, p:ırnın p:ırç:ı bir şehir .• 

Sö)lemelte lıııcct lok ki, devlelin orua 
koştıırchı~u iındııt içinde milletin de bu. 
l uk lıir :1ıırdım payı olmıılıclır. Resmi büt. 
~·e.) i l nlnız bırakma\•alım, ona kendimız. 
den de bir şey \e lmbllse pek çok şe) kn. 
hılıın. 

Zelzele toprağı istedığı kadar snrsnl Hır, 
fakat imar lıe>ecnnımızı ''e ideaJimızı J ı. 
knmaz. Kırşchrin )arasını snrmağa koşar
J,en yarııı ornda J uksclccck mamurcnin 
ıımicllnl clu J\ırşehlrlılcrc )alıınsız 'e mu. 
haliığnsız en bih ük tescili olarak taşımalı • 
yız. Fakat onların hu iimidi, Jicndil rine 
Jıizim hu kora gun<le gostereceğlıniz ınıl-
11 alükn nisJıetinde kun et bulacaktıı .,. 

Romanya Kralının 
sıhhati 

llukrc 21 (A.A.) - Dıin akşam kralın 
sıhhati hakkında neşredilen tebliğ, gripin 
ivi 'aıi,> ette inkiş:ır <'~!emekte olduğunu 
lıildirmcktcdir. Sabah hararet 37,8. ı hız 
i6 idi. Akşam hararet 38.2 lC ve nabız 88 
e çıkmıştır. Gır tlaklaki gı ip aru:aJ:ırı de. 
vam etmektedir. Ökslirük hafiftir. Nere~ 
normaldir. 
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HABER'lrnı zabıta romanı 1 Bu ŞEHRiR Ô-ERTLER ' 

~·~ Çamlıcalıların iki büyük 
~ derdivar.1-Susuzluk 

Onesima ar1<.amdan boğırd~: z;rhtı, Yazan: Haberci 2-Tenvirat meselesi 
gömleaini giymeği unutma os um. Çamlıca, hiç şüphe yok ki, lstanbu. 

O lun en. güzel sayfiye yerlerinden biri· 
- 5 - dir. Hele bahar ve yaz mevsiminde ta. 

Sonra, ufak valizden, bir giln evvel biatm kendisine bahşettiği güzellikler 
Bun:ia tipinden İtalyan oldufu an· ~ine koytnuf olduğum ailihlamnı çı. sayeainde hakiki bir cennet olan Çam-

la§ılan sivri rugan iakarpinli, bol paça kardım. Bunlann birisi, sessiz kur§un hca, maalesef en iptidai medeni VaBI• 

pantalonlu, boğazına bir etarP dolamı§ tan otomatik bir tabanca idi. Her zr.t- talardan bile mahrumdur. 
bir adam bu ufak dükkandan çıkarak ~an hedef olarak kaullandığım ince çe. Geçen gün Çamhcada. bir dostumu 
korkak ve çekingen bir ta'llrla yanıma lik tabağı da bavuldan çıkartarak kcr ziyarete gitmiştim. Bir hayli tozlu 
yaklaştı. Ben de arabadan inmit ve modinin üzerine yerleştirdim.. Karşı· yollardan geçtikten sonra, nihayet gi. ' 
ona doğru birkaç adlm atnUştmı. sını> geçerek, bir saat kadar nip~ tal~~i deceğim eve vardım. 

- Söyle bakalım Luid. Ne var ne . aptım. İsabetler istediğim ıekıJde ıdı. Doğma büyüme Çamlıcalr olan dos-
yok? - dedim. Adam hiç Ci!V&~ ver· ~abaneamı herhangi bir tehlikeye kar. tum, bana yana yakıla bu civarın dert. 
medi, Bir parça daha aokulduktan son· ., kullanacağıma emin olunca Çebime !erini anlattı. 
ra · ,_ . d' - Evve!A, dedi. susuzluk Çamlıca· 

' . • · e ter yerleştır ım. K dk" 
- Beni dmle anz dostum. Bır t ~ Yarnn saat sonra, iki gün evvel a§'" nm başlıca sıkıntısıdır. a I oy su 

işit"im. Ukin, sana hepııini aöylemıye- j ı§ ve her karış toprağını öğrenmi§ ol· §İrketinin ilk teessüsünde. Çaınlıcaya. 
cegim. Yalnız sözlerime itimat et. Sen dm"um yclu kat'ediyordum. Hiç §Uphe• bir su deposu yapılması ve bu civara 
makul bir adamsın. Beni dinle. ~e~ bu ug k ki tuttui!um istikamet, bir gece ucuz su vermek ilk şartlardandı. Fa. 
i~e dahil olma. Gide ... ceğin .yer sagl: ~; ışrğı~da gördilğüm "Kml Kaya,. p· kat şirket, buna kat'iyyen riayet et· 
ve emin bit yer değil de.~ı .. Bu ad . tosu idi. Ona ''Kızıl Kaya,. ismi, rengi· medi. Hatta son senelerde, Çamlıcayt 
bu !-Özleri o kadar ciddi soylliyordu ki, ·n kırmızı olmasından dolayı verilmif. güzelleştirme cemiyetinin nazarı dik-
gaşmamak gc:ıyri kabildi. . tik ~~ Esterel'in senelerce metruk kalmı§ katini celbetnıesi karşısında, naffa ve. 

. Biru ~vvel çıl-."tığı küçük oal:kal el bir noktasında 1903 senesi &onlarına kaleti, Çamhca ve civar halkının susuz 
kanına girmek üzere dönerken fısılda~ d~ğru bir Amerikalı milyarder tarafı- kalmaması için şirkete kat'l emirler 
gibi ilave etti:. dan inşa ettirilmi§ti. verdi. Fakat bunlar hep neticesiz kal-

0 dr. Bil&ha.re vekalet su şirketini sa. - raya gıtme.. A Şatonun geniş arazisi, bütün Kot a-
Bu sözler beni düşündürüyordu. - zur imtidaıdıncıa yayılıyordu. Etrafı tmalıp da bel€-diyeye devredinoo bü· 
b d • ·· Udtiın Yaklaşınca, tün Ça.mhcalılar, artık susuzluktan ra ama ogru yur • köprü ve kulelerle çevrilmişti ve Ku· 

arabamda birisinin oturmakta ol~uğunlıu runuvusta §atolanndan bi~ te farkı kurtulacağımıza emin olarak bayram 
hayretle gördüm. Bu adam katıl bat yaptık. Çünkü belediyeye devir muka. 

ak 'k.ımdim. yoktu.. velesinde de Çamlıcaya su yolu yapıl· adamdı. Onu tanım ta gecıL' kle Şatonun 30 senelik bir tarihçesi de 
o, bu sefe.r .de b~~bıaşki ır 1~ vardı. (Kızıl Kaya), sanki yabani insan ması, ilk ~artlar arasına konmuştu. 

girmişti. V*itlı vakıtsız karşıma çkı.... ve delilerin aığmağı imit gibi herkes· Fakat haftalar, ayla?', seneler geçti, 
b d aka.,.dını "nlayamama ... n yfne ses asda. rıkmadı. Halbuki, bu • 

u a amın m .... .,. d ' k d' . · ten uzakta. bir tepe üzerinde kurulmuf. ~ 
doğan bir asabiyetle ken ı en ımı yı· gfin, tesisat için lazım olan su borula.. 
vordum. Kendisine: tu. rmm elde mevcut bulunduğunu biliyo· 
,, Yava!I., yava~ gidiyor, etrafıma baka- · ı· d d _ Azizim Onesima, yoku, otomo· ~ ruz. Sonra, sular idaresirun e ın e e 
bilimi 6 iz otobüs mil sanıyorsunuz? rak şatoya gidecek yolu anyordum. Bi· bir buçuk milyon lira kadar toplu bir 

1 ru sonra buldum. Lakin, bu yol o ka· n1 d Hem de bir gece servisinde kullanı an para. bulunmaktadır ki, bunu a. er. 
bir q~blis...Q)ti? dedim. dar dardı ki, geçmenin imkan ve ihti· hal işe bqbyabiUr. 
• A.Ma v• utıııınmia bir~ gibi cW- mali j-oktu. Naaı! feçecefbnf dötiinür. F"akat bu parayla bent!erJn temiz -
dü: ken, birdenbire bir &eS kulağımı çmlat- tenmesi mevzubahs oluyormu§. Yani 

- Affedersiniz yanılmııım. ne tesa· 
idüftür bilmem. Her gece yansı otomo• 
bilinize rastlarım. Bu çok garip bir 
tesadüf e·"!ri olsa gerek. Fakat, bu 
geee otomobilinize cidden ihtiyacım 
var. Eğer, Cannese gidiyorsanız?. 

- Hayır! Sizi burada bırakmak mec· 
buriyetinde olduğumdrın çok ınUtees· 

sirim .. 

Cevap verdi: 

tı: Çamlıca dıllıa senelerce böyle susuz 
- Nereye gidiyorsunuz, uiı doı-

kalacakmıı~. 
tum, zırhlı gömleği giydiniz mi?. Dostumun acı acı anlattıkları tama. 

Başımı çevirip bakınca, yolun sağ men haklı ve bir hakikatti. Eski §irke. 
kenarında~ yüksek bir tepeciğin üzerin- tin, bUtiln imtiyazlı oirketler gibi, hal· 
de duran, ve elinde sipsivri bir kama· km JhtiYa.cmı değil, kendi i3ini dtlşil. 
taııyan Onesima Kar'm, yuıi katil nerek Çamlıcayı susuz bırakması pek 
batlr adamın sesi olduğunu anladım.. tabii idi ama, iıs belediyenin eline geç· 

m~vamr ruırJ tikten sonra ayni vaziyetin devamı 
-------------- cidden acı oluyordu. 

Satılık ev 
8 [tlu Tokııtliyıın ıırkıısı Hnlıkpnzar 

Çaınlıcanm tm derdinden başka bir 
derdi daha vardır ki, bu da insanın 
kolay kolay inanaınıyacağı kurunu • 
vusta.i bir iştir. 

ıur. ıı 1111)1 Camlıcallmı itaal.ara bir bakış ... 1 

budanan ağa.c.;la.rm dallarıyla, bunlara 
birer kazık ilAvesi çok masraf sız bir 
ig olacağı muhakkaktı. 

Ça.mlıcanın Bulgurlu kısmında otu· 
ran bir zat bana: 

- Köyün içine elektrik geldiği hal
de, bütün Bulgurlulular her ay bin· 
lerce lira. elektrik parası verdikleri 
halde, geceleri sokaklarımız zifiri ka. 
ranlık içindedir, diye dert yandı ve 
bana o civar sokakların hila 5 numa
ralı küçük petrol Jambalariyle aydın. 
latıldığmı anlattı. 

Çamlıcalılar bütün bu şikayetlerin· 
de yerden göke kadar haklı buldum. 

Son olarak, Şirketihayriye ile Üskü· 
dar tramvay ;;trketlenrun lstanbuldan 
Çamlıaaya geldrileit' fgln yapt.ıkl&l'l'ten· 
zfJltlı biletlerden de §öyle bahsetti • 
ler: 

- Şirketle?'. yalnız tstanbuldan ge-

lenlere gidip gelme tenzilatlı biletler 
veriyorlar. Fakat Çamlıcada. oturanlar 
niçin tenzilattan ietüad.c etmemelidir. 
ler? .• Bizce asıl tenzilat Çamlıcada o
turanlara yapılmalıdır ki, bu güzel 
sayf iyc yerleri halkın daimi rağbetini 
kazansın ve birçok aileler, yol masra
fmm çokluğundan korkarak buralar -
dan kaçmasınlar. lstanbuldan kalkıp 
kırk 3'1lda. bir Çamlıcaya gezmeye ge. 
lecek birkaç kişiye, tenzilat yapılma·. 
smm hiç ehemmiyeti yoktur. 

Çam1ıcalılar, hiç şüphe yok ki, bu 
iddialarında. haklıydılar. Bitmez tüken 
mez ye§illikleri ,.e yeni açmış bahar 
çiçekleri arasında doyulmaz bir güzel. 
Iiğe bUrünmüş olan Çamhcadan ayrı· 
lrrken, bu nefis sayfiye yerine, niçin 
ehemmiyet vermediğimiz ve bu kadar 
bakmısm bıraktığımıza bir türlü akıl 
erdiremiyorum. 

Her akşam 

Bayan safiye Sean•l•nn• 

Eski Ambasadör salonunda 
''1 Mayıs pazar gecesine kadar devam edecektir.,, 

Telefon: 43776 
- Nasıl irterseniz. Ukin, ben mu· 

hakkak bu .ıkşam Cannese gitmek mec
buriyetindeyim. Allaha ısmarladık öyle 
ise. Yalnız, zırhlı gömlek giyıneği unut 
mamanızı tavsiye ederim. 

O bunlan söyledikten s.onr3 inmitti· 
Tam hareket edeceğim ıırada alay 
eder gibi, için için güldüğünü ac.zdim. 
Bu gülüşü bir muamma idi 1 

1 " e~0336 metre üzerinde ffO)'et munııııam 
wşcsı if 
ift ve mermer merdivenler bAhçe ç t 

~partıman olur. Altında 6 ''eya 6 büyük 
dilkkAn )'&pılır acele sııtılıktır. 

l\lfiracaat Heyoğlu Parmakkapı lııtıklal 
... I 1 Nn 117 birinrl kııt Vttf n1ıkr 

t'llıı• l"<; ı . 

lstanbulun bu zavallı sayfiyesinde, 
bütiln evlere elektrik verildiği halde, • 
sokaklar hW havagazi ve petrol lfun· 
ba.larıyla aydınlanır. 

B<yoğluÇAGLA YAN Gazinosunda ~ 

Na;;;ruEi;;;~;~fyye 1 
Majeako oteline dönüp de otomobi· 

limi gara1a bırakacağım sırada sağ ~-
ö .. bır 

raftaki oturul.ocak yerde g zume 

k • vrt ·ı· ı· B u gece egvlenti yerle-ag ı ı§ ı. un , dah 
ı-inden birinin nanı zannederek az . a 

atacaktım. • d 
Fakat, ahp bir kere okuyayım e-

dim. Göz gezdirince birdenbire afalla· 
dım. 'Uzerinde gayri mur.ta~aım bir !e
kilde bozuk bir yaZTyla tunlar yazılı 

14=3=33 
YEDt POSTLU HAYVAN 

lmza 
KARNAVAL 

Bu küstahça yazılnu1 kelimeler ''ne
yi,. ifade etmek istiyordu. Bir hayvan .. 
Bunun manası bir hiç olsa gerek. Ya. 

ki d. ~ Derhal Karnaval ne demek ve m ı r 

bu kağıdın, Onesima Karfian dil§mil§ 
olduğunu hatırlayarak katladım. Çan· 
tama yerle1tirerek kiımeye biı ıey fı· 
addı:ımadan neticesini bekleırıeğe ka· 

rar verdim. 

Mechul ıstıkame-
tin yolcusu 

Ertesi gün hizmetçi büyük bavulu
mu yerle1tirirken, kahvaltımı edi~~r ve 
bUtUn hMiseleri bir sinema tetıdı gi
bi gözümün önUnden geçiriyordum. 

Hizmetçinin l!i bitince, bavulumu 
dr§arı çıkarmasını ve beni yalnız bırak· 
nıasını rica ettim. 

IZJ"it:l·I 
ıstanbul Radyosu 

22 ~tSAN - 1938 CU:'ıfA 
18 30 konferan<ı, 23 nh'iıın çoruk hana-

, b mı milnnsebeti, çocuk esirgeme 
sı, ve a~:ınına Doklor ttı ~nn Hilmi (ço
kuruınu . ') 18 45 Beyoğlu holkcvl IJÔ!I· 
cuk se,·gısı ' ' ' 9 15 lak 

rlt kolu t:ırarmdan hir temsil, 1 .' . P 
le 'kı' s·ı 19 30 çocuk terbı) esf. A· 
la dan~ rnusı • • 

i Ak · "ı 19 55 Borsa haberleri, 20 li Kam )U • • 

rf tıkar \re arkadaşJ:m tarafınrl:ın 
:Mııııı er 'l0 4 5 ha· 'k ' 1• -e halk şarkıları, - , Türk nıusı • ~ • 

20 48 Ömer Rıza tarafından a-
,.a rapo~İev '2 t Nihal ve arkadaşları tara· 

~ı~~~an s~ürk 'musiki!Iİ ve halk şarkı}arı 
) 21 45 orkestrıı, 22,15 ajıınıı 

( ııat ovarı , • s · 1 2'> 30 pJAkla sololar, opera ve 
h:ıberler • "'1" 1 22 50 ıııon haberler, ve 
operet parça ar • ' 

. .. ün programı, 23 son. 
ertcsı gun 

uCKRkESI: dolav1sile neşriyat yapılmıya· 
Pas ·o ya ~ 

cnktır. 

BUDA~E~T:;keııııruı, 19 caz plı\kları, 20 
18 51•a kil (perde aralarında Kar. 

radan na , ope ) 'l• 05 radyo orkesıra!l1. 
men plliklıırı • • • 

DERLIN: "1 cnronik konser, 22 temsil 
19, pll\k, # ı; 

23,30 !ICrenatıar. 

nmt A: t " 'k '>1 30 hafif milzfk, 
30 hafi muıı • .. • . 
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Aydınlanır diyorum ama, bu ancak 
bir söz alışıktğıc'.ır. Yoksa, loin haki· 
katinde, ufacık bir hn.va.gnzi lambası· 
nm öyle koca caddelere pek de !§Ik ver 
diği yoktur. 

Maa.mafih Çamlıcalılar, bavagazine 
çoktan razıdırlar. Onların gücüne gi· 
den, harıl harıl tramvay işliyen cadde. 
lerin bazısında, geçen asırda. olduğu 

gibi hAlA uf acık petrol lambalan ile ı
gıklandınlmakta ! olmasıdır. 

Sözüne hUrmet ettiğim btr·Çamiıca. 
h: 

Aynca: Anadolu n Zeybek Revüleri 
Musanniyeler: MAHMURE ŞENSES, FAIDE,AYD.A, 

RADiFE DORDANE 
Muhteşem saz heyeti. T~l: 40335 

ı s ta n b u ( B e ı e· d ive s i i ı an ı a r ı 

Beyazıtta Cumhuriyet caddesinde 58 N. 
dükkan 
Beyazrtta Cumhuriyet caddesinde 22 N. 
dükk!n. 
Beyazxtta Cumhuriyet caddesinde 56 N. 

lükkin 

Senelik muhammen 
kiras1 

36 

180 

36 

İlk teminatı 

2,70 

13.50 

0

2,70 

- Kuzum, bir gece kalk buraya gel 
de, şu petrol lambalarının gtilünç va· 
ziyetini gi)zlerinle gör. Yahu, binlerce 
voltluk cereyan geçen, tramvay işll
yen tramvay caddelerinde, hfil petrol 
lambası kullanmak, medeniyetle alay Beyazrtta Beyazıt mahallesinde Ka~ık· ı 

etmek demektir. Eğer birkaç elektrik 
ampulU takılamıyorsa, petrol lamba .. 
larını da kaldırsınlar, hiçbir şey yan. 
masm da.ha iyi ... 

Yine Çamlıca civarmda gördUğüm 
içler a.cısı bir iş de, Ça.mlıcayı güzel
leştirme cemiyetinin ve belediyenin 
gayretile büyük yola dikilmiı binler. 
ce ağacın. yanlarına. istinat kazıktan 
dikilmediği için, kırılma tehlikesine 
maruz kaldığı oldrı. Halbuki etraftan 

ZA Yl - 11/250 numaralı Ilınan cüz
danı ile . nfifus kağıdımı zayi ettiın. 

Yenisini a?acağımdan . eskisinin hUk
mU yoktur. 
,,10 tevellütlü Hu'r~td oğlu Riza 11086 

çılar sokağında yol artığı 
Beyazıtta. Koska mahallesinde Cumhu
riyet caddesinde 18/ 20 iki odalı ev ve 
dUkkln 
Beyazıtta. Beyazıt mahallesinde Cum. 
huriyet caddesinde 28/ 14.2 N. lı dilkkfuı 
Şehza.debaşmda Şehzade mahallesinde 
Fevziye caddesinde 15 N. 10 odalı ev. 

Şehzadebaşmda Emin Nureddin mahal. 
lesinin Tramvay caddesi sokağında. 

106/82 N. ev ve dükMn 

100 

75 

36 

480 

180 

J,50 

5,62 

2,70 

36,00 

13,50 

Yukarda semti. senelik muhammen kiram yazılı olan mahaller 939, 940, 
941 seneleri Mayıs sonuna kndar ayn ayn kiraya verilmek UT.ere açık arttır• 
maya konulmuşlardır. Şartnameleri levazım mUdilrlUğUndc görülebilir. İstekli. 
ler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya. mektubile beraber 29·4·93S 
Cuma günü saat 14 dG Daimi EncUmende bulunmalıdırlar. '(i), :C2035)' 



Holivolla "Sinema er1'8nı harbiyesi,, nio 
şayanı dıkkat şahsiyetleri kimlerdir? 

-51-

Fenerbahçenln Milll kUme 
deki yer:ne 

Muhtelit takım 
ikamesi lüzumsuzduı 

&iasen sınenıuyı terkedıp sıyasetle 

meşgul olacak. ü~yct kuvvetli ve 
meşhur hır ıı.dam olduğu ıçın, siyasi 
sahada da namağlub bir şahsiyet o. 
la bilir. 

Bir pcr§embc akşamı, daha doğrusu 
geceyansı Lüi B. Meyer, bir türlü de
ğişmiyen liı.civeıt elbisesi ve ağzında 
sigarıyla "Kloncr Klöb,, e geliyor. 
Bir masaya oturmak üzere salonu ka
teciiyor. Yolu üzerinde herkes titri -
yor, iğiliyor. Yirmi yıldız, yirmi sah· 
ne vazıı onun nazarı dikkatini celbet. 
ınck, onun bir bakışına nail olmak i. 
çin ellerinden g .,;. .. n her şeyi yapıyor. 
lar. O da sağa sola küçük "himayc
kfir,. tcbessilmler dağıtıyor. Nihayet 
bir masaya oturuyor, metr d'oteller 
koşuşuyorlar. Biraz sonra, dansa da
vet edeceği kadın, en büyük şeref ve 
zafere ula.sacaktrr. 

Ertesi gün, idare meclisleri panik 
içinde çırpınıyorlar. ''Vol Strit,, te 
bir b~hran ba.şlangıcı başgösteriyor, 
"Metro" yu kontrol eden sigorta şir
keti tehditkar telgraflar gönderiyôr. 
Her tarafta Meyer'in "uçacağı,. söyle· 
niyor. 

Cuma akşamı, tam geceyarısı Lui 
B. M.eyer "Klover . Klöb" e geliyor. 
Sigarı hep nğzm\'}a, fakat adımları 
her zamanki gibi emin değil. Yolu ü. 
zerinde soğuk bir sükunet var. ''Hi. 
mayekar., tebessümler dağıtmıyor, sı· 
kacak eller ttnyor ve bulamıyor. Otu
ruyo,r ve masasında yapayalnız kalı
yor. Sanki ,bir tesadüf eseri olara}<, 
herkes, sırtım bu masaya çevirecek 
§ekilde oturmus bulunuyor. 

Ertesi günü, vaziyet tamamiyle de
ğl§mlştir. ı.u~ B. Meyer milcadele et· 
miş, bütün kozlarını açmıştır. Akşam 
saat be§te kendisini kuVvetli hisscdi. 
yor, ''Metro" nun id~e meclisini top. 
luyor, istifasını meclisin suratına fır. 
latryor. İstifa reddediliyor. Meyer ga- . 
Hbiyeti kazanmıştır. · 

Cumartesi akşamı, geccyarısı I.ıfü 
B. Meyer, ''Klovcr ldöb,, e giriyor. A· 
dnnları parl<enin üzerinde çınlıyor. 
Yolu üzerinde herkes titriyerek iğili
yor. O da, sağa sola küçük "himayc
kar,, tebessümler dağıtıyor. Biraz son 
ra onunla dansedeeek olan kız en bü. 
yük zafere ulaşacaktır. 

İ§te! en şayanı dikkat cihet şudur 
ki o, dün kendisini muhakkak ölmüş 
zannederek yüz çevirenlerin hiçbirisi. 
ne kızmıyor. Bu, oyunun kaidesidir. 
Oynanıyor, kaybedilip veya kaza.nılı. 
yor. Hiç kimes size acımıyor. Bu, or· 
mantarda cari oaln kanundur. 

Bu üç gün müddetle, Düi B. Mcyer, 
kendisi gibi müca.deleci insanların 
sevdikleri. çılgın anlar yaşamıştı, Gö
rünüşte 'sakin kalmıştı. Fakat zafer
den sonra, o cumartesi gecesi, kendi· 
sini vahşi ve müheyyiç bir nese ve 
sevince terkctmişti. Sabahm beşinde, 
''Klover Klöb., de ancak altı kişi kal. 
mıştık. Salonun ortasında, tamanıile 
sarhoş olan sinet1a "Çar" ı, yalnız ba. 
şma 1'Kakva.lk., dansını yapryordu. 

MÜSTARSlLLER 
Bu direktörler, bilhassa şirketlerin 

umumi idarelcrile meşgul olurlar. 
Filmlerin hakiki yaratıcıları müstah
sill~rdir. Bunlar bir şirkete mensup
turlar veyahut da müstakildirler ya
ni bir filmi yaparak bir şirkete satar
lar. ' 

En bliyük müstah~iller Darril Za
nu!t, Selznik, Sam Goklvin, Mehin Lö 
Rua, Lnskidir. Mevzuubahs ilk iki 
müstahsille. frving TalbeN!in dehasm 

' o 
dan ıstifad(' ederek yükselmiş nazari. 
le bakılmaktadır. 

Holiviıd, Tarlbergin sembolünü is
tihlfıf i"in iki kişiye müracaat etmek 
me"buriycf nde kalmıştır. 

Meyerin damadı olan Selznik. gayet 
halim, son dereee tdaröci bir ~ençtir 
Çok film çıkarır. Holivudun eski ana
nesine hizmc ccler. iccr. dansedcr, bii· 
tUn ''p:ırtl,. !ere gider ve günde sekiz 
saat hummall bir faaliyetle çalışır. 

Sinema "erkfinıharbiyesi,, nin en 
şaynnı dikkat şahsiyeti, §Üphesiz, 
Foksun yaptığı istihsalfıtm şefi Dar
ril Zanuktur. 

Bu, kısa l!Jylu, zayıf, her zaman 
gri elbise ve mavi gömlek giyen yarı 
dızlak, sarışın bir adamdır. Gayet asa
bidir, yüri.imez fak at koşar, konuş

maz fakat bağırır. Daiıni bir humma 
içindedir. Her şey ona felaket veya 
mühim bir şey gibi görünür. SönUk 
bir sigar parçası çiğneyerek, bütün 
gün stüdyoda, "set,, lerle idare büro· 
ları arasında dolaşır, her şeyi o idare 
eder, her şeyi görür. Akşam, çıkıp 

gittikten sonra, bürosuna yerleşir ve 
nihayet, rahat ve sakin bir halde, sa
bahın beşine kadar, senaryoları Uze
rinde çalışır. Sonra evine gider, dört 
saat uyur ve saat onda tekrar stüdyo 
ya gelir. Bir gün bitkin bir halde has
ta düşecek ve be1ki de bir daha kalka
mayacaktır. Bunu pe.kalfı biliyor, fa
kat aldırmıyor. Pazar günleri katiyen . 
sayfiyelere gitmez. ~'akat bütün gün 
Santa ~ionikada polo oynar. 

Bu onun yegane ihtirasıdır. Foksun 
mühim mevkilerine dört beş delikanlı 
yerleştirmiştir. Bunlar sinemadan hiç 
bir 5ey anlamazlar. Fakat çok güzel 
polo oynarlar. Pazar günleri de polo 
oynamak mecburiyetindedirler. 

Bütün bu üstatlarda, meziyetleri ve 
zaaflarile, Holivudun sırrı hakkında 

hiçbir fikir veremezler. 
DÜ~YANIN tKlNC! SANAY11 
Resmi istatistiklere nazaran, 90 

milyonu Amer~kada ve 160 milyonu 
dünyanın diğer yerlerinde olmak üze
re, haftada 250 milyon insan sinema
ya. gitmekte ve vasati olarak, adam 
başına 7,5 frank vermektedirler. Bu, 
hartada 1 milyar 875 milyonluk bir 
hasılat temin etmektedir. Demek olu
yor ki, Amerika sineması, senede 97 
milyar 500 milyonluk bir varidat te
min ediyor. 

Sinema, çelikten sonra, dünyanın 
ikinci sanayiidir. Sinema sahiplerinin 
karları ve masraf çıktı mı, Holivutta 
sağlam birkaç milyar kalmatadrr. Bu
nunla da filmler yapılmaktadır. Fakat 
sadece, A vrupada gösterilen ve Ame
rikan sinemacılığının şöhretini temin 
eden filmler değil. 

Holivutta, her sene, takriben 700 
f ılın istihsal edilmekte ve bu filmler 
A ve B gruplarına ayrılmaktadır. 

Birinciler "super productions., de
nilen büyük filmlerdir ve bunlar, iste
dikleri kadar masraf yapmak salahi
yetini haiz bulunan büyük sahne vazı
ları taraf mdan idare edilmektedir. Bu 
sahne vazıları en meşhur yıldızları 
intihap etmekte, filmi dört ay müddet 
le çevirmekte, dı§ sahneleri çevirmek 
üzere dünyanın öbür ucuna kadar 
gitmekte ve şayanı hayret dekorlar 
in§a etmektediler. A filmlerinin he
men hepsi masraflarını korumaz. Bun 
lar perestij için, Holivudun reklamı 
için yapıhr. Bunların adedi. senede 
elliyi geçmez. 

Diiııkii ııli.!ılıamızda, futbol federasyo. 
nwıım Fcncrbahçeyi. milli kiimcden 
çıl:aran bir kararı vardı. Gerçi Fcner
bahçc klübü şehrimize gelen lzmir 
tc:lmnlarmdan Üçok ve Ankara ta. 
kımlarmdaıı d.a Harbiye ile maç yap
mamış ve lzmire gidip dcpllisman ma. 
çıııı yapmaktan <la imtiııa eylemi§tir. 

Fakat 'l'. S. K. ııım milli kiime tali. 
matnamcsi gayet sarihtir ve eler 7d: 

]{endi şehrine dcpliismaıı maçı yap
mak için gelen herhangi bir kliiplc 
J.;.arşılaşnwktan imtina ede;ı mahalli 
takımlar para cezasına çarpılırlar. 

Ve yine lıir deplôsman nwçuıı yap
m.a7~ için icab eden şehre gitmiycn klüp 
ilk defasında para cezasına çarpılır, 

il:incisiıule de milli 7.:iimenin miUoakip 
müsabal"'larıııa girmekten mahrum 
edilir. 

Şu vaziyet karşısında Fcııcrbahçe 
iki nuıhalli miisabakaya ~~tira]; etme. 
miştir 7d) bunun cezası 71aradır. Bir 
de depltisnıan maçına gitmcmi§tir. 
Bıınuıı cezası da ayııidir. Böyleyken 
f edcrasyon keııdisiııi mill~ J,iimeııin 

tniitcakip maçlamulan mahrum etmiş
tir. l!albuki Fencrbahçe bir tek de. 
plüsman maçına gitmemi§tir. Nizam
name il:i deplcismaıı maçına gitnıiyen 
1:lübün milli. küme rııaçlarrndmı ihraç 
edileceğini sarahaten göstermektedir. 
Doğru olmıya11 bıı karar. vcrilirl:cn 
yanlış bir yol daha tutulmıt~tur. 

Fenerbrıhçeyi milli kiimcde istihlô/ 
·edecek olrın lstrmbıılım (6) kWb karı
§ığı lm maçlarda galil> gelse de, mağ
lıiu olsa da hiç pu.1·aıı almıyaoal;-rmş. 

Amatör l.ıir fcdCı"asyondaıı böyle bir 
7.-aranıı çılwwsıııa doiirıısu şaştıJ,. Bıı 
kararı ııcrcıı fcclGrasyomuı rci.<J 1ıc a. 
.zaları da bilirler ki, amatörlükte en 
büyü7: zcvl.;, yaptıfjı miisabcıl:alardcı 

galip gelmek t'e bir varlı/: göstermek. 
tir. 

~Iallcm7d bu maçlara girecel: olmı 
karışı!: tal.ımııı yapacağı nıa(!7ar pu
van vaziyeti üzeriıule bir tesir yapmı. 
yacal~tır da, niçin biıılerce lirız sar/e
dilerek depltismaıı mcıçl.arı yap11cıcalc

tırt Esascıı yense de, yenilse de ye
nil~ addedilecek olun lm karışık ta. 
];unla, vaziyetinden emin olan ve na. 
sıl olsa 3 pııvanı garanti etmi~ bıılu
ııan milli l:ünıc takımı arasında yapı. 
lrıcal.; olaıı müsabaha bir antrcıımmı 

nıalıiyetini gcçmiyecekir. 
Ôyle bit müsabaka 7d, neticesi ev· 

vcldcıı ve resmen ilan cdilmi~tir: karı
§ık takını yalib gelse de, mağlılb 'lie 
nıilli küme takımı ınağlıib olsa da ga. 
lib sayılacak! O halde e111el:lcrc ve bin
lerce liraZık yol masraflarına ya::ık 
değil mit 

Her taraftan sal:at olan federasyo
>ıu;ı bıt 7:ararıııın, şimdiye kadar ı;cr
dil•leri kararlarla Tiirlc sporımım yül.-
scfoıc.tıi içiıı çalı~·mı ve bitaraf ellerde 
idw·e cılilcn T. S. ](. tarafıııdan tas. 
hilı cdileceiJiııi beldcrkcıı, menılelut 
spoıwıu scııclcrce şerefle temsil etmi§ 
olan ve Türkiyenüı en eski klüpleriıı. 
deıı biri 1mlwum Fenerlilerin de dahi-
1i vaz!yctleriııi bir mı evvel düzelterelc 
tekrar şanlı mazilerini l:aybetmemelc 
için s11or saha.mıa audctini dileriz. 

Geriye kalan 650 film, B filmleri
dir, Gayet basit şeylerdir ve bunlarla 
biltün kasabalar ve küçük vilayetler 
doldurulur. Bir senaryo halkın hoşu- ~--- -: • 
na gitti mi, gayet az bir değişiklik-
le, ayni sahne vazn, ayni aktörler, ay ~ ~ r 
ni dekorlarla, bunun on tanesi daha '~ 
yaprhr. 1 ,c• ( "\ ~ 

Bu filmler üç haftada çevrilir, bun-
1 

•' ) .... J.ı/.•li•li• 
!arın kaç paraya mal olac::-ğı. ne ka- • ·-------
dar kar getireceği kolaylıkla tahmin 1 

edilir. Bu filmler A vrupada hemen 
hemen hiç gösterilmez. Fakat Holi
vut bütçesini işte bu filın'er kabar
tır. 

Holivut esrar:nın bir kısmı bunda, 
bu şayanı hayret idnrede. cr.erjisi bir 
tek nokta üze>rindc temerküz c~tir

mekte. güzel \'C bahalı bir film c:ılrnr- ı 
mak için, yirmi b~Zllk fakat karlı film 
yapmak keyfiyetindedir. Bu esrar ay· ı 
ni zamanda Holivudun elinfö bulunan I 
nnmütenahi insan levazımmdadır. Biı· j 
müstahsil, role tamamile uygun bir, 

cı.ktör bulmakta asla mUkülat çekmez. 
Şirketlerin elinde, konturatla bağlan
mış olnn ve •'stok,. adı verilen yüzler
ce genç kız \'ardır ve her sene. bunla
rın arasından bir veya iki biiyük yıl
dız c:ıkar. 

Bıından başka insiyak, gençlik, bu 
ırkın neşesi gibi. gayet müessir YC 

fotojenik meziyetler vardır. 
Nihayet bir sır vardrr ki i?.ah edil

me~ fakat kabul edilir. Meseli\ Fran-
Sllda nc:-:rlığın sırrı vardır. Amcrikalı-

1:\rın ise sinema sırları mevcuttur. 
( Deuwm ucır ). 

22 NiSAN - 193g 

............ 

Först Viyana takıırı 
V ıır ıo Şişli, Pazar da Pera ile karşılaşı.) or 

1 
l'ar111 !·"irsi l ' iyana ile T.-arşılaşacak nlan Sişli lakımuıda oynayacağı söylenen Bt.§(k. 

taşlı Tlcıl:kı ue Şeref ile Şişlinin en felılikeli mrılurcimlcrindeıı Zirayer 

Bir haftadanberi memleketimizde 
bulunan eski Avusturyanın tanınmış 

klüplerinden Först Viyana futbolcüle. 
ı·i evvelki gün lzmirde yaptıkları dör. 
düncü müsabakadan sonra yarın ve 
pazar günü de Taksim stadında gayri
fcdere klüplerin en kuvvctlilcrindcn 
Şi§li ve Pera ile çarpışacaklardır. 

Fena teşkil edilen İstanbul ve An
kara. muhtelitlerini güzel bir oyun oy. 
nıyarak 3-1, ve 5-0 gibi kat'i neticeler. 
le yendikten sonra Ankaragücü _ G€nç 
lerbirliği karışığına ve 1zmirdeki muh· 
telite mağlfıb olan Viyanalılarm, ya
pacaktan bu son karşılaşmalarda ala. 

Bu haf ta ki fut
bol maç~arı 

Fenerbahçenin milli kümeden çı 

karılması üzerine bu haftaki Galata _ 
saray - Fener maçının yapt!amıyacağı 
ve bunun yerine birinci kümenin altı 
klübündcn seçilen futbolcülerlc sarı -
kırmızılıların karşılaşacağım dün yaz
mıştık. 

Altı klüb murahhası takımı teşkil 

etmek Uzere dün akşam mmtaka mer. 
kezinde toplanmışlar ve Galatasaraya 
kar§ı çıkacak on biri şu şekiled tertip 
etmişlerdir: 

Kaleci: Safa (Beykoz) • Müdafiler: 
Bahadır (Beykoz), Ruhi (Süleymani. 
ye). Muavinler Mehmet, Kemal, Sa -
deddin (Beykoz). Muhacimler: Tur -
han (Beykoz), Muhte§em (Vefa), Şa
hap (Beykoz), Daniş (Süleyman iye), 
Haydar (Topkapı). 

Milli küme haricindeki sporcuların 
en kuvvctlilerinden hazırlanmış olan 
bu ınuhtclitin Galatasaray karşısında 
muvaffakıyetli bir müsabaka yapaca
ğına hiç şüphe yoktur. 

Diğer taraftan altı klüpten alınan 
futbolcülerle bir B muhteliti de yapıl. 
mıştır ki, bu kanşık takım da pazar 
günü saat 15 de Beşiktaşlılarla. husu. 
si bir müsabaka yapacaktır. 
Ajanhğın tebliği 

24-4-938 pazar günü yapılacak maç. 
lar: 

T. S. K. lstanbul bölgesi aja11Zığ111-
dan: 

Beşiktaş sahası: 

Altı klüp muhteliti • Beşiktaş saat 
15. 

Hakem: Tarık Özerengin, yan ha. 
l<cmleri Şevki Çanka ve Fahri Somer. 

Altı klüp muhteliti _ Galatasaray 
·ıınt 16,30. 

Hakem: Ahmet Adem Göğdün, yan 
ı,,.•,emleri Ha}Tİ ve Rıfkı Aksay. 

Altı klüp muhtelitini teşkil etmek 
tizere aşağıda esamisi yazılı fubolcula· 
rm futbol levazımlariyle birlikte sa
at 14,30 da Beşiktaş stadında hazır 
bulunmaları rica olunur: 

Bcykozdan: Safa, Kemal, Sadettin, 
Şahap, Turhan, Mehmed, Kazım. 

Vefadan: Muhteşem Hüseyin. 
lstanbulspordan: Samih, Hasan, 

Enver. 
SüJcymaniyedcn: Muvaffak, Ruhi, 

Daniş. İbrahim. 
Topkapıdan: Sabahattin, Haydar, 

Snliihntldin, Yunus. 
Hilfılden: Rauf, Suphi, Hakkı, 11-

lıa.n, Zeynel. 

cakları neticeler merakla beklenmek. 
tedir. 

Memleketimizde bulunduğu dokul 
günün üçünü İstanbul - Ankara - 1r. 
mir - İstanbul seyahati ile geçiren ml• 
safir futbolcüler, geri kalan altı gUn. 
de de altı müsabaka yapmak gibi çok 
güç bir işi ba§armaya muvaffak ol • 
mu§lardır. 

Takım ahengi yerinde olan Viyana.. 
lılar, kısa paslJ, deplasmanlı ve çok 
seri bir oyun oynamaktadırlar. İçle .. 
rinde kaleci, sol açık, sağ müWi gibi 
nispeten zayıf elemanlar bulunan ta,.. 
kımlarmda Şmavs gibi, Hofınan gı"bl; 
Fişer gibi f evkalfide oyuncular da var
dır. 

Först Viyana ile cumartesi gUnU a. 
at 16 da karşıla.sacak olan Şi31ililerln 
Beşiktaşlan Şerefle Hakkıyı aralarına 

alacakları söylenmektedir. Enerjik bir 
takım olan §i§linln Şeref ve Hakkı ile 
takviye edilecek olan on biri ile,gay. 
rifoderelerin en teknik fut'bolcülerine 
malik olan Peranm, pazar gilnU saba. 
hı yine Taksim stadında yapacağı bu 
müsabakalar futbol sevenler için ne .. 
kadar enteresansa, bu iki klüp taraf• 
tarlan için de - iki klübün bir ecnebi 
takım ka.rşısmda geçireceği f mtihan 
dolayısiyle • o derece mühimdir. 

Mülaçim 
pehlivan 

Pazar gUnkll gOreş-
1~ re girecek 

Vukubulan müteaddid davetler Uze. 
rinc tekrar Avrupa turnesine çıkr.~:ık 
olan Mülayim pehlivan, bu hafta Hinı. 
met pehlivnnla karşılaşmak üzere şeh.. 
rimize gelmişir. 

Halinden gayet iyi bir vaziyette bu
lunduğu besbelli olan Mülayim, lngil· 
terede dört maç yapmış ve hepsini de 
ezici bir Ustünlükle kazanmıştır. 

Kıymetli pehliverun aldığı neticeler 
şunlardır: 

1 - Mançcsterde King Kurti.se 21 
dakikada tuşla galib. 

2 - Liverpulda Boni Muir'e 13 da
kikada tuşla galib. 

4 - Nyu Brigton1a Dik Vilyam'a 
16 dakikada tuşla galib. 

4 - Notingamda Con Şmite 27 da
kikada tu§la galip. 

İngilterede son derecede beğenı1en 
Mülayim organizatörlerin ısrarlı da • 
veti üzerine, burada yapacağı müsaba
kalardan sonra tekrar Lonclraya dö. 
necek ve gerek bu §ehirde, gerekse ln
gilterenin diğer \'ilayetlerinde birçok 
müsabakalar daha yapacaktır. 

Kıymetli pehlivan. cyllıl ayında, 

Pnriste bnşlıyacak olan bilyük ~\reş 
mevsimi için de davet edildiğir..den o
raya dn gıtmcsi kuvvetle muhten:el ~ 
dir. 



22 NiSAN - 1938 = 

1 ıpkı bir roman - ~ - ~ ~ __ .....,,., 

Bir haydudun hayatı 
em. Remziye Fikrinin 

anlattıkları 
3 GON EVVELKİ SAYIMIZDAN 1 - Benim ~e batı~. sayılır beş on pa-

MABAAD ram ''ar, benı de nıçın kalburlamryor· 

- ..... Evet, ben Mahmut Nedimin te- sun? . 
siri ve hükümranlığı altında idim. Gene Q>k ci~di "..e _samim! ~':1P ~e.rdı: 
öyleyim. Gene öyle kalacağım. Bile bile - Senın butun me\!cud.ıy~tını kalbtır; 
,.e istiye isti ye. tadım. beş on parana ne ıhtıyacım var. 

Mis Stefansan, bütün hamiline mahsus Sen benim tek arkadaşımsı~. Şu koca 
aksiyonlannı tah ·ıı · · 11.• 1 t Ne- dünya içinde senden başka kımsem yok. . vı erını ma 1mu ... _ .. _....,. -r - Halbuk · 
nime kaptırdığını anladığı giin çılgına Seni de. kay~ ı:ıı<:U• ~ urum. ı 
dönmiic:tü o ak bana ld' ben hum kafalılann - kı erkek olanlannn 

~ • §3m ge 1• d kalb k l'l · 
- Altesim 1 deci' B .. St fansanı öküZ kafalı er • ve ur ese ı erın . ım. ugun e k . . 

Modada gördüm. Kadını adeta çılgına sayesinde. yaşamaük' dıstenmk. d k be-
döndürdün Böyle bır h üm arın te • ı:a ı tc 

Bir k~ d . ası olmaktan vazgtÇebilir miyim? 
savur u. bul .... ~. ı k • · 

- Eskiden çılgındı, asıl şimdi akıllan· Burada un~l46u zaman :ır ço. ıyı 
dı! Sana her zaman söylemez mhim? )'Bşar~ı. f~at hır noktaya pek . dıkkat 
Siz kadınlar böylesiniz. Dimağlarınız te- ederdı: Göze çarpacak derecede ısraf et· 

nelCe huniye, keseleriniz kalbura benzer. memek. 
Onun için kafalarınızda akıl, fikir. man- ••ısrar ve lüks göze çarparsa tehlike 
tık, makul şey bulunmaz. Ne girerse çmgıralı çalmış demek .. derdi. Hayatını 
huniden içinize, içinizden küvete akıp "resmen namuslu.. bir adam sıfatile ge
gider. Hunisi en dar olanınız da ise akıl çinneğe ehemmiyet verirdi. Onu ömrün· 
değil ukalalık \'ardır, o da bir gOn sızıve- de bir kişi çok yıldmnıştı. tık ve son ta· 
rir. Mis Stefansan da hunisiz olsaydı ak- kip eden komiser. Onu da Hrisantos e
h başında kalır ve şimdi kalburJanmca Jiyle temizletince rahat etti. 
Çiigına dönmezdi. 

Haberin var mı? Ben Faika hanıme- Mahmut Nadir bu paralan ne yapar? 
f endiyi de kalburlamak Qzereyim. Tam- Onu ben de bitmiyorum. Çünkü henüz 
madm mı? Hani ben ona Aşık 0 bana bu- kendisi de bilmiyor. Bilse mutlaka bana 
laşıkt Ne gQJQyorsun? Heltanf ailesinden söyler. Yalnız bir gün dedi ki: 
Faize hanımı ne çabuk unuttun. Ttab- - Bu çekirgelik sona kadar sürmez. 
lustald eml!ldni satmak için bana vekA- Birgün haritada ele düşmek de vardır. 
kt verdi. Nasıl kalburtayacafmu anlama Halbuki ben milyoner olmak ve ondan 
dm mı? Aiıcık zekft yahu! Dedim ya sen sonra dipdiri gebgenç bir ihtiyarlık haya· 
de htmi kafalılardan birisisin. Veld\leti tı sürmek isterim. Tabii o gün sen de 
aldım. Bu hafta Trabtusa. Bingaziye gi. artık tac;tamam benim otursun. 
decefim. Satıp savacağım. Roma istika· - Bunlarla milyoner olmak kabil mi? 
metini g~erip Parise yol kıracağım. Bir - Çok kabil. Bir plAnım var. Şimdi iyi 
kaç yQzer lira verdikten sonra nasıl olsa bir zengin olacağım. A vrupaya kurulaca
bir otel direktöril. iki katip bulurum. O- ğım. Bu servetimi ortay.ı dökeceğim. Bü
radan gideceğim gün Faika hanım efen- tiln huni kafalılar, öküz kafalılar, etek
diye bir telgraf çekeceğim: (Sizin tak· keseliler, kalbur keseliler etrafıma üşüşe
rlriniı olmayınca para alınamıyor, he- cekler. Eşref saati gelir gelmez (garbi 
men cre1iniz) diyeceğim. Haytamanya mmtakası radyum maden-

M«Mt adaml Böyle yaptı. Faika ha- leri işletme şirketi) ni kuracağım. Hisse 
1 .. d ""'· ~ ae-deül ~ ......... ~............ MJJQDer 
'Sevindi. yelperek slttf. Daba ~ iner in olacallm-
mez. direktör yanma sokulmuı. sam:~' -Haytamanya nerede. 
bir eda ile: - Nerede olduiunu ben de bilmemi 

ed - Sahi mı·?, tuhaf·' - Aman madam! demiş. dikkat iniz. 
Ben Mahmut Nadir beyin sadık hendesi· - Hiç tuhaf değil. Avrupada öyle 
l-im Mahmut beyi casus diye yakaladı- sersemler \'ardır ki bir takım hodbin 
lar. nereye götürdükleri belli değil. Ro- diplomatlardan daha kakavandırlar. Bir 
maya dediler ama. bana kalırsa zaYallı- kendi kendilerine itimatlan yoktur. l
yı Habeşistana sürdüler. nanmamaları için sebeb yok. Şato mu. 

Fa ikada şafak atmağa meydan kalma- köşk mü. konak mı görecekler. Şirketi 
mrş. Entellicens senic:in adamları gel· kurmak için ne a\11Ç dolusu paralar har
mişler kadını alıp götürmüşler. (Emlak cacbğınu görecekler, inanmaz olurlar mı? 
..alım satmu bahanesile "-sustuk) etmeğe dahası var. Sosyalist sendikasını da bu 
gelmiş diye dokuz ay anasından emdiği işe inandıracağım. Onlara elli altmış bin 
.süt burnundan fitil fitil gelmişti. Maldan lira vereceiim; bana değerli, iş bilir ame
da vazgeçmiş mülkten de paradan da. lebaşı ve amele lazım. hemen Haytaman· 
Canını kurtanp kapağı Beynıta atmış. yaya göiıdereceiim· Şu verdiğim para 
Fat.-.at bu o}ıınun Mahmut Nadir tara- yol masrafı ,.e avanstır. Fakat bu avans-
fından oynandığını bir türlü akıl edeme- lan ancak işe başladıklanndan üç sene 
miş. Daha geçenlere kadar. bana her haf· sonra ve aylıklarından yüıde yanm kes-
ta mektup yazar (aman. rica ederim. za- mek suretile ödiyecekler. 
\'Blh Mahmut Nadir benim yüzumden Diye(:eğim. kakavanlar hem sevinecek 
fel~kete uğradı, öldü mü sağ mı?) diye hem inanacak. Vereceğim paranın yüzde 
sorup dururdu. Bu. bizlerden daha huni ellisi ile işçiler yola çıkacak. 1 
kafalı çıktı. Hem huni kafalı hem kalbur - Fakat nereye gidecekler? 
keseli. - Ne bileyim ben? Nereye isterlerst 

B
. " gitsinler. o taranannı henOz düşUMH' 
ır cz:wı Alte5e sordum: ~www.. U'I' ..... ı.M;l•l;t;JH-· 

illımllıum..'-'1 .... "'..:....·- --
- Allaha ısmarladık amc:ı' 
- GUfo güle Ferid .. Annene selam söyle. 

- T*kkür ederim. . . . . . .. . . . . 

G
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• ~ · · wwa sular 
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RARER - Abam pceta11 T 

Fransız zaoıtası canılerln en tehlikeıııerile çarpışıyor 

Silah t ic aretinde 
dolandırıcılık! 

Devletlere işe qaramaz harp malze-
mesi satan çeteler türemiş 

işi bllen ve müşterlleıre vaziyeti ihbar eden genç 
blır kadın esrarengiz bir surette öDdürüudü 

ôldürülen Jorjet 

Bir Fransız mecmuasında gördüğü- ı bu. itiraftaki samimiyet beni itirafın 
milz dikkate değer polis röportajım doğruluğundan §Üphelendiriyor.. Eıı 
naklediyoruz: son olarak Tarolba denilen bir adam

dan da §ilphe ediyorum. Bıı adam son 
günlerde, in8an öldürmekten hiç çe
Tcinmiyen birr-ak şüpheli adıamlarile 
zabıta tarihinde yeni göriilen bir mes 
lekte çalı§an serseridir. Bu, yeni mes
leğe silah. ticareti surctilc dolandın· 
cılı7; ismini verebiliriz.,, 

Gece yarısına tam bir çeyrek var. 
Polis müfettişi Luvak taraf mdan U
niversal - Dansing barına davet edil
dim. MUf etti§ tahkikatla meşgul.. Bar 
da çalı§B.n Jorjet Adriyen Radon is
minde bir genç kızı (müşterilerin dans 
tekliflerini kabul mecburiyetinde bu
ll&JlıU# ~ ~ .. "eJar #~~ ~ 
aian kızlardan birini) euae köldlne bir 
kurlun sıkarak öldilrmU3ler. Cesedi, 
direktörlük dairesinin bir köşesinde 

yere serili olarak bulunmuş .. 
Bar 500 metre uzunluğunda koca 

bir yer .. Yüksek iskemlelerinde 500 
kişi tezgaha kollarını dayayarak içki 
içebilir. lşte bu koca binanın içerisin
de müfettiş yalnız batına ayakta du
ruyor; bana izahat vermeden evvel 
elindeki bir bardak maden suyunu bir 
hamlede gövdeye indirdi, sonra söze 
başladı: 

''- Bu dansiizü öldürdüklerinden 
şüphelendiğim birkaç ki§i var. Evve
la Revuska i.'ıminde bir adamdan şüp 
1ı.elcniyorıım; Bu, kızın eski <ı§ığıdır. 
Kız kcndi.'line yüz uermemif .• Bu adam 
cinayeti tamamifo inkar ediyor. Sonra 
Jozef Dank isminde birisi var; dans 
s~lonıında kontrolluk vazifesi gören 
bır genç .• Ci.11ayeti itiraf ediyor, fakat 

dim. işte bunu da görenler hisse senetle
rine aç kedi ciğere saldırır gibi saldıra
~klar. 

- Mabaadi yarın -

lılüfeta.le beraber bardan çıkbk. 
Ortevrt. ~1if potJi ~lrftiliie 
gittik. Müfettişin bardaki tahkikatı 

Uç saatten daha az ailrmU§tU .. Bu kı
sa müddet müfettişe yukarıda anlat
tığı §tipheliler listesini lıa.zırlainağa 
kati gelmişti. Fakat teftişin bu Uç sa
atte yaptığı iş bu kadar da değildi. 
Birçok ecnebi polislere telgraflar yaz. 
mış, bazı sualler sormu§tu. 

Yabancı bilktimellerden gelen 
telgraflar 

Polis dairesinde bir hayli bekledik. 
Gecenin saat ikisinde yazılan telgraf
lara ilk cevap geldi. Müfettiş adamla
rını etrafına topladı: 

- (xxx) hükfuneti polis öldilrülen 
dansözü tanıyormuş. Beni dinleyiniz: 
"Jorjet Radon burada casusluk suçile 
mahkftm olmu§tur. Arkadqlarmı ha
ber vermek suretile polise yardım et
tiğinden a1'fedilmi§tir. Kızın ihbar et
tiği casuslar arasında Ronal Dank is
minde birisi var, bu adanı kurşuna di
zilmiştir. Jorjeti öldürdüğünü itiraf 
eden Jor.ef Dank bu kurşuna dizilen 

casusun kardeşi olabilir. Tafsilatlı 
rapor gönderilmek üzeredir.,, 

Fikrimi söyledim: 
- Bence mesele açık .. Jozef Dank 

kut'§Una dizilen kardeşinin intikamı
m almak için kardeşini ele veren dan
sözü bir kurşunda yere sermiştir. 

Müfettiş cevap vermek üere ağzı
nı ~ça~ken kendisine ikinci bir telgraf 
getirdıler. Bu telgraf başka bir devlet 
polisindendi 

"Bevnska, Jorjetle evli olmadığı 
halde karı koca gibi yaşıyorlardı. Bu
rada Uç ay oturdular. Erkek, metre
sini öldilrmeğe teşebbUs etti. Bunun 
üzerine her ikisi hudut dı§8I'J8Ina çı
karıldılar. Tafsilat sonra. ' , 

Artık ağzınıı bile açmadım. Ben de 
Luvak ve maiyeti gibi yaptım bekle
dim. Silih ticareti vesilesile dolandı
rıcılık yapan Tarolbanm getirilmesini 
bekledim. Tam otuz polis bu adamı 
gece yarısmdanberi Parisin her tara
f mda aramakla meşguldü. 

Polis müfettişini odasındaki hava, 
pipo, sigara, dumanları yüzünden te
neffüs edılm.ez bir hale gelmişti. Ni
hayet meşhur dolandmcıyı içeriye 
getirdiler. Saat tam dörttü. 

Dolaodıncı, maktul kadını 
tırnımıyor ! 

Tarolba geniş omuzlu, kuvveUi ba
zulu. sağlam bir adam.. Bir koltuk 
meyhanesinde içerken yakalamışlar . . . , 
ıçerı gırer girmez uapkasmı çıkardı. 
Bir lltemJe fUerfne attı. 
• - ~ milfettlf,. Beni iatemff

sm geldim.. Hem de adamlarının elin· 
de ne tevkif müzekkeresi vardı, ne de 
celbname.. Fakat böyle olduğu halde 
dahi davete icabet ettim. Fakat unut
mayınız ki ben buraya olsa olsa şahit 
olarak getirilıniı bulunuyorum. Bana 
ona göre muamele olunmasnu isterim. 
w ~Ufettiş ona üzerine şapkasını attı
gı ıskemleyi gösterdi: 

. - Oradan şapkanı al ve otur. Şim
di adamlarım arkadqlarmdan birini 
b~ya getirecekler. İki eski arkadaı 
gıbı konuşalım. Söyle bakalım Univer .. 
sal • Dansing barındaki dansöz kızlar .. 
dan Jorjet Radonu niçin öldürdün ve 
yahut da kime öldürttün? 

Şahit bıyık altından güldü. 
- Beni bunun için mi rahatsız et

~iz~ O halde izin veriniz de çekilip 
gıdeyım. Jorjet mi? Nasıl demiştiniz? 

. - Jorjet - Adriyen - Radon, eski 
bır casus.. Silah ticareti yolile dolan
dırıcılık yapanlarla beraber çah§mış. 
Bu f§ senin işin dostum .. Bu kızda ,;. 
nin kumpanyanda çalışmış olmasın? 

f.w- DeYomı ıı incide 
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- Elbette var .. 
- Onlar neredeler? 
Murad ağa, göz ucile köşkü gösterdi: 
- lçcrdeler. 
- Kimler var? 
- An~ı. var. Suad beyin oğlu var. Bir de Selim bey vardır 

ama o da ışmdedir. 

kenarlardan aldığı ışıklarla parıldarken, bahçenın dah .. 
demir parmaklıklı kapısı açıldı. İrfan paşa kÖ§kU~~ ik~ :d: 
~e kadar adım atmadıkları yabancılıkla.nn~an be d. n
ı~riye girerek, tarhlardan geçtiler. Ba.h.çenın çak~~arla ~a
Jnı§ dar yolundan ilerliyerek kamaryenın bulund gu yere k 

Yazan: Hasan Ras m Us 
- Bise adresini bildirebilir misin? 

sin ~~7.e8;n şimdi Suad beyin bulunduğu yeri bğrenmiyecek mi-

- Bilirse anası bilir. Ona sorun. 
- Sen sorsan daha iyi olur. 

d k 'k önceye a-
dar geldiicr. Bahçede kimseler yoktu. on. a 

1 
a tarafına dil-

dar çiçeklerile uğraşan Murad ağa, bahçenın arka turarak 
§en odasına çekilmi§, kapı önüne attığı bir iskemleye 

0 

Yorgunltığur.u çıkarıyordu. va kalka-
Bahçede dolap.o yabancılar keyfini kaçırdı. Ayag 

tak onlara doğru ilerledi. 
- Kimi arıyorsunuz? 
- Burası trf an paşa köşkü mü? 
- E,·et .. 
- Suad beyi görmek istiyoruz. ..n. bıytk-
11111'14 ata naınrlaşmıt ve buruşuk parmaktannı 15-

ıarı u..tUnden geçirerek cevap verdi: 
- Suad bey evde yok. Göztepede .. 
--il . 

- Bilmiyonım adresini. 
- Bilen kimse yok mu? 

. Murad ağa yabancı adamların telaşlı hallerinden şüphclen-
mışti: 

- Ne yapacaksınız Suad beyi? 
- Görmemiz lbnn. 
- İyi ama niçin göreceksiniz? 

Ya~cı adamlardan birisi, Murad ağanın bu sualinden kız.. 
mış gortlndil: 

- Elbette lazun ki istiyoruz. Sen bize adresini öğren 0 

kadar. 
Murad ağa, hiç beklemediği bu ifade karvısmda azıcık 

durakladı. Sonra, canının sıkıldığını kendisi de gizliyemedi: 
-. Sebebini bildirmeden lSfrenemem. Suad bey istirahate 

çekildi. 

-:- Benim. i~im var. lşte köşk. Kapıdan seslenin, size hiz-
metçılerden hırı cevap verir İstedı·gı··n· · ... · · · M • · ızı ogrenırsınız. 

urad aga cümlesini bitirir bitirmez geriye dönmüş ve oda
sına doğrulmuştu. Yabancı adamlardan esmer ve uzun boylu
su kolundan yakaladı: 
~ Ba~alık, dedi. Kızına .. Elbette öğrenmek istediğimiz bir 

şey ~ar ~ı ~u.r~ya kadar geldik. Sen bızc Suad beyin evden ne 
7.aman gıttıgını tekrar söyle bakalım. 

- İki gün evvel gittı. 
- O gUndenberi hiç gclınedi mi? 
- Hayır .. O kolay kolay gidip gelemez. iki gözü de görmez 

!t'.avallınm. Zannedersem vana. Selim bey gidip alıp getirecek. 
- Suad bey evli midir? 
-Evet.. 
- Karmı nerede? 
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Zelzele mıntakasını 
gezen muhabirimiz 

anlahyor 
_... Baştarafı 1 incide 1 

tısile akıyor ve kenarındaki şe!tnli ağaç. 
ları pembe çiçeklerile bu )as me)danına 
hiç ) ııkışmayan bir süs teşkil edi) orlar. 

Doı1 yaşında kadar olan çoculunun ö. 
lüsünil yıkılan kapının altından çıkannıt
tı. Yavrusunun vücudu tanınmayacak ba
le gelmişti. Onu bağrına basarken, gözyaşı 
dökerken bulduk. Etrarındakiler onu tC!el 
11 ediyorlar ve çocuğun gömülme sırasının 
selrliğlni anlatmaya çahşıyorlardL Buna 
isyan etti. Yavrusunu kendi kucaltında, 

köyden bir kilometre kadar uzaklıktaki 
mezarlıAa götürdü ve, mezan e111e kaza. 
rak yavrusunu kendi elile gömdO. 

Dolaştığımız )erlerde yatak )üzlerf, 
çekmeceler, küp Jcırıklnn söriiinyor; yil
rürken ayaklarımız sık sık yumuşak bir 
şeye dokunuyor: Hunlar dün mele-sen ko
yunların kuzuulıırın lilüsudilr. 
A puıar köyihıde 
Kırşehrin Kö~ker nahiyesine bağlı Ak

pınar, hızım zi)arcliııılziden birkaç saat 
önce, 300 evli 1200 nüfuslu, şirin ve zen
gin bir ko)dü. Şımdl burada taş üstunde 
taş, daha doğrusu kerpiç üstünde kerpiç 
kalmamış gibidir. S.ığ kalanlar kurhıın 
'\erdikleri 57 zaullının yasını tutu~orlar. 

Köye yaklaşırken ilk gözümüze ilişen, 
mezarlığa toplanmış olan köyHiler, oldu .• 
Dize yol gösteren lı:Ö) lu "Ölülerini sömn.. 
)orlar!,, dedi. 

İlk olarak kucağındaki dört beş yaşııı
tiaki bir yavru) a l arım ekmeği yediren 
hlr ihti)arla konuştuk. Evlat 'Ve tonın acı. 
sile ;>onan bir baba ve dede lztırobının göz 
yaşı halinde akışı kadar hazin bir şey d!l.. 
§Ünebilir mlsiniz'I 

Dün, gelininin kızının ve lkJ torunun 
A:lan birisinin lHüsilnü, baba yadigarı yu. 
;Yasının enkazı içinden bulup Çıkaran lb
li)·ar kö) l!lnfin, beyaz sakalında toplana.. 
tak, kQçüğün altın satlarına damlayan yaş 
Jar, bize, yedi yllz 3-uva 11kan ve yllılerce 
:vatandaşımızın hayatına mal olan facia. 
nın bir tarihi sibi geldi. 

57 ölil 
Dar \'&dinin içindeki e\'ler tamamfle :rı

kılmıştı. Burası bir enkaz yığını halinde 
fdi. Herbir evin çöküntusn Uzerlnde yarı 
bellerine kadar toprağın içine dalmış eş.. 
:ralarının ve yi} eceklerlnin bakiyelerini 
arıyan köylfiler vardı. Köyün muallimi 
Refet Türköz bu aramanın sabahleyin da. 
ha başka şeyler üzerinde oldLISunu ::öyle
l::U. 

••- Sabahleyin yıkıntı arasından ölüle
rini çıkardılar •• Onlar daha tamamlle bit. 
medl. Şimdiye kadar 57 ölil gömdük •• Fa
kat ne olduğu billnmiyenler var ki tabii 
bunlar da bu enkazın altındadır. Yakın 

köylerden yardımcılar geldi. Onlar olma. 
saydı ölillerimlzl bile gömemlyecektlk .• " 

Dün Akpınarın 57 ölüsü, hazin olduı:tu 
kad:ır basil bir dekor içinde gömilldü. 
Oluler mezarlığa bir k~nl arabaslle taşın. 
C!ıJar. Mezarlığın yanı başında beş altı ka. 
nnın içinde sıcak su vardı. Cesetler, orada 
hemen yıkanıyor ve gömülilyordu. Kefen
lerden çoğu da yakın kö;> terden gönderil
miştir. 

57 ölünün içinde bir tek erkek yoktur, 
hepsi kadın ve çocuktur. Bunun sebebi de 
facianın öğle üzeri, erkeklerin ,.e bir kısım 
kadınlann tarlalarda bulunduğu bir saat. 
le vukubulmasıdır. Esasen zelzelenin im 
saatte vukubulmnsı, şiddetine rağmen, nü. 
fusca zalnt miktarının daha geniş olm::ı. 
mn!lını lfıtaç etmiştir. Zelzele eğer gece, 
herkesin uykuda olduğu bir !maile vuku
bul~:ırdı, kurbanların bini bulacağı mu. 
hal.aktı. 

l\lu:ıllim, muhtar ve diğer kö) Hllerle be.. 
rnhcr harabeler arasında dolaşıyorduk. 
B r yıkı içinde, uslan yı:ıpılı l>ir genç gör
duk. Eline ne gecerse, direk, tıı,, toprak; 
lıepsini bir tarafa atı;>or, bir şe)ler arı. 
yordu. Bizi görünce, sabit ve durgun bir 
bakışla ağrctmene baklı: 

.. _ Bulamadım, dedi. Toprak oldulfunu 
bilsem ve Qmldlml kessem .. Ama ölmedi, 
sen gördiln de#il mi 7., 
Ö~retmen cebap \•ermedi. Oradan biraz 

uzaklaşınca bu gencin bizi aaıatan hıkA. 
)'esini dinledim. Hu )'lRıt yapılı delikanlı 
sene karısını geçen sene ka)betmişti. Bir 
tek e\•IAdı vardı. Onu kendinden bile sa. 
Janıyordu. Zelzele olduğu gQn şehirde bu. 
Junuyordu. Çocuğu bir duvar dibinde ka. 
larak ölmüş ve gömlllmllştU. Bunu kendi. 
sine birden h:ıber verememi~lerdi. Ona 
cocuiıunu er~ r lınb:ılar gihl aromasını 
söyJemlşlcrdı. Gecedenlıerl durmadan onu 
arıyordu. Muhtar "zavallı, dedi, aklını ka. 
çıracak!., 

İki kardeş ve bir kardeş çocuğunun sa
hibi olduklon birbirine bitişik Qç evde 
H kişi oturuyordu. Bunlardan üç evin sn. 
hibl olan üc erkek hariç seri kalanların 
hepsi ölmOşlerdi. Hepsi ayni od~ in idi
ler. ve tesadüf onları bir araya toplamıştı. 

Bir kö)lü kadın aaıaynrak karşımıza 
~ıktı: 

.. _Ben o g{ln GülsilmO bana yardım et
sin dbe e'\de olıko)muştum. Mektebe gön. 
dermemiştim. Eğer e\·lddım mektebe git. 
aeydi kurtıılacoktı. Evi temi7.lcrken duvar 
Oslüne yıkıldı, ölilii., diyordu. 

Zavallı anne,. ömrünün sonuna kodnr 
kızını e\·de bırakan tesadurten vicdan 
azabı çekecek .. Elimizden geldiği kadar 
onu teselli ettik. 
Akpınarda bir Rıza (efendi) vardır. 

Kö) ünde cok sevilen bu t::ılışknn köylünün 
13 coçuğu varmış .. Zelzele Rızanın kansı. 
nı ve dl5rt cocuıtunu hlrden almış .. 

Biz onu anlatlıklarınılnn bfi,.hntiin ha~ 
ka; <:ökmilş, erimiş hir hnlrte hıılıhık. 
Gözlerinin feri kacmıştı. nelli ki göz 
yaşı guddeleri artık kunımuştu. 

Zavallı bir annenin acıklı hikAyeııfnl 
~ku)ıın: 

Bunlar, Akpınarın bilyük faciasının kft.. 
cük sahneleridir. Böyle hazin tesadüflerin 
vanında mesutlarına da rastladık. Bir eve 
komşuluAa giden üç kadın 't'e iki çocuğun 
ev sahipleri ile beraber oturdukları oda o 
şeklide göçmüştü ki, blltlln odada bulu
nanlar, bir büyük dlreAin tamamile inme. 
sine mani olduJu çatının bir tarafına ııkı. 
şarak lSlfimden kurtulmuşlardır. 

Bu arada Akpınarlıların iki talllnt a6y. 
lemeliylı: EvveJA zelzele S{lndllz olmn1-
tur. EAer gece olsaydı 1200 kQsur nfUustan 
bir tekinin burtulmaın bile hemen hemen 
imkAnsızdı. ikincisi de zelzefe saatinde 
mevcudu 63 olan mektep talebesinin hah. 
çede bulunması idi. Bu bulunuş, onların 
hayatını kurtarmıştır. 
Baş ölretmen Rifat, facfa)'J ~yle anlat

tı: 
••- Zelzele, tam uat on OçQ çeyrek ıeçe 

oldu. COnkO bir, on Oç buçukta dene ıire. 
riz. O gQn 23 Nisan bazırlıklan )'8pmak 
üzere 'Çocuklan, ders saatinden on bef 
dakika evvel mektebin bahçesinde topla. 
mıştım. Kendilerine, program baıırWda
nnı anlatmaya hazırlandılım sırada, anl 
bir gilrflltQ oldu. Gök ııfirflltOsOne benzer 
fakat daha bo~k Te yerin altından gelen 
hir gürüllü .• Ve sonra hitbirlmlzi ayakta 
bırakma)•an o müthiş sallanma oldu. He. 
pimiz yere yu\•arlandık. Çocuklara de~hal 
yere yüzü koyun yatmalarını ve >erlerin
den kalkmamalarını haykırdım. Sarsıntı 
bir dakika kadar ve fasılalı olorak iki de 
fa fokat ayni şidetle devam etti. Birbiri 
arkasından çatırdılar yıkılmalar, feryatlar, 
iniltiler du)'lıyorum. Bu hal, asla anlatıla
mayacak olan bir manzaradır. Hayat ve 
ölllm, milcadele halinde idi. Azgın tabiat, 
insan ve insan eser) olarak ne Tar ne yok. 
sa hepsini tahrip ediyordu. 

••sarsıntı biraz hafiflediAt ve aya~a kalk 
tıAım zaman 11ördlllilm manzaraya inana
madım. On dakika enel, yerli yerinde 
olan köy bir yıkıntı yerine dönmüştü. Top 
rak altından gürülllller gelmekte ve yer sal 
)anmakta devam ediyordu. Tarlada, annı.. 
!erinin bn,ında ve diğer işlerinde olan er. 
kekler ederine doğru koşuyorlardı. Her 
kes, ra"cıanın bfiyükliliıünii anlamıştı. 

Muhakkak dışardnn yardım lbımdı. Gö. 
züme, meydanda kendini kaybetmiş bir 
halde sağa sola koşan başıboş bir at illtli. 
Hemen ona atladım ve Sorular köyüne doğ. 
ru koşmara başladım. VilAyet merkezine 
telefonla muhabere edilebilecek en yakın 
köy bu idi. 

Hemen \'lll'ıyetl buldum, karşıma tıkan 
jandarma kumandanına faciayı anlattım. 
Derhal üç doktor geldi. Attır yaralılar oto
mobillerle Kırşehrine naklettiler •• 

Bütün evler, sördüAOnüz bu 200 den 
fazla ev bir dakika içinde yıkıldı. Hiç kim 
se kıpırdamaya hile vakit bulamadı. Çı
kardığımız öliller arasında cidden hazin 
manz:aralılar çoktu; bir anne, memede olan 
yavrusunu emzirirken, duvarın altında 

kıılmıştı. Onu, yavrusile beraber yanyana 
toprağın altınılan çıkardık. 

Mektebin halini görüyorsunuz: Çatı ol
duğu gibi çöktU. F..Aer biz içinde olsaydık 
63 ynrumla beraber, bugün hlçbirlmi. 
zi hayatta bulamnyacaktınız • ., 

Sultanahmet 3 üncü &ulh hukuk mahke. 
mtsindtn: ' 

Garabet Gayda ve Verkin Gayda ve 
Maryam Gaydanın şaylen ve müştereken 
mutasarrır oldukları İstanbul Gedikpaşada 
çadırcı mahallesinde boyacı soka~ında 

14 kapı ve Hl5 ada ve 7 parsel No. Jı ve 
yedi oda ,.e bir sora ve iki helı\ ve bir 
ınutbak ve kuyu ve sahrınç ve terkos ve 
elektrik tesisatını havi bir bap hanenin 
lzalei şuyuu zımnında finıhtu tekarrür 
ederek milzayedeye vazolunmuştur. He
yeti umumlyesinin kıymeti muhıımmenesl 
(1600) bin altı yüz liradır. 

Birinci açık artırması 24/5/938 tarihi. 
ne müc;adif sah ıünU saat on dörtten on 
altıya kadar icra olunacaktır. Kıymeti 
mulınmmeneslnin yüzde yetmiş beşini 

bulduğu takdirde o gün lhalei kafiyesi ya
pılacaktır. nulmadığı takclirde en son ar. 
tıranın taahüdü baki kalmak nzere on beş 
gün mücldetle temdit edilerek ikinci arttır 
ması 8/6/938 tarihine müs:ıdif <:arşamba 
günU sant on dörtten on altıya kadar icra 
kılınacak ve o gün en çok nrttırana ihale 
edilecektir. ipotek sahibi alacaklılarla di
ller alı\kadarların işbu gayri menkul üze.. 
rindelci haklarını hususile faiz ve masn:ı. 
fa dair olan iddialarını evrakı mfısbitele.. 
ri ile yirmi gün içinde hildirmeleri lıizım 
dır: Aksi takdirde hakları tapu 11lcillerlle 
sabit olmadıkça satış berlclinin pa) !aşma. 
sıncl:ın hariç knlnrnklıırrlır. 

l\liilcrakim ver~iler lıorçlnrı nlsbetincle 
hissedarlara ve delliiliye ve vakıflar konu. 
nu mucibince \'erilmesi !:hım gelen yirmi 
senelik taviz bedeli ve ihale pulu ve lopu 
masranan müşteriye aittir. Arttırma şart 
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ölenlerin sayısı 
henüz bilin111iyor 

._,_ Bqtaratı 1 incide 
nnda olmuıtu. Ondan sonra sarsıntılar 
devam etmif, o gece kuvvetli bir zelze
le daha olmuıtur. Bu ikinci zelzele ile 
Köıker nuntakasmda yeniden 12 köy 

harap olmuıtur. İlk :zelzeleden sonra 
halk açıkta yattığından bu ikinci zelze. 
le dolayıaiyle nüfusça zayiat ilki kadar 
fazla olmamııur. Çiçekdağı mmtaka • 
ımda 17 ölü, 5 yaralı ntdır. 

Facianın blAoçoıu 
Kırıehiır, 22 (Huauıt) - Zelzelenin 

kurbanlan. çok tilklir ilk baıberlerde1d 
korkunç rakamlan bnlmamııtır. Son 
vaziyete göre facianm, timdiye kadar 
tesbit edilen ve ccaetleri bulunarak gö. 
millen kurbanları 130 kitidir. 
Facianın billnçoau §imdilik ~yle 

teabit edilmi§tir: 
91 ağır ve hafif yamtr, 50 kayıp: 340 

hasara uğrayan köy, 36 tamamen harap 
olan köy, 4000 tamamen yıkıh.n ev, 
2000 Jaamen yıkılan ev, 1000 duvarlan 
çıatltyan binalar, 2500 telef cfan muhte. 
1ü cinı hayvan, 3 milyon liralık maddi 
nrar~ 

Dtıne kadar Kaıker nahiyeainln altı 
k6yilııde 106 auı defnedilmiıtir. Kırıe
blr butaneainde 42 )'lnlı vardır. Bu 
nvallılar ı:U.cleden çok korlanuflardır. 
Bim içinde yatmafa bir tilrlll ra.n ol
mamqlar, bunun lberine kendilerine 
hastane bahçesinde karyola buırlaıul 
uuıtır. 

Zelzele sahasındaki muhtelif köyler· 
de tesbit edilmiJ olan zayiat miktarı 
§Öyledir: 

Pekmezcide 7ölU, 7 yaralı, Acraelim
lide 8 öiil, 3 ya.rtab, Hacrmir.zada 1 81U, 
1 yaralı, Aliıarda 5 ölU, 7 yaralı, Tatar. 
ilyasta 7 ölli, 4 yaralı, Apğı Umurlu
da 10 ölU 7 yaralı, Yukarı Umurluda 2 
ölil, 6 yaralı, Kötkerde 17 ~mı, 9 yarah, 
Akpmarda 51 ölil, 37 yaralı ve 15 ka· 
yıp vardı. Evdirek, Demiroba, Ortaoba, 
Karabacak köylerindeki evler klmilen 
yıkılmIJsa da insanca nyiat yoktur. So. 

fular mıntakasında hasar olmakla bera
ber aadeee Sankaya köyünde yıkılan ev 
terin birinde 3 yagrndaki bir çocuk öl
müıtUr. 

Romanyanın 
atlattığı tehlike 

(Baştarafı ! incide) 
dört saat içinde Romanya'nın bütün it· 
ti!aklannı feshederek Almanya ile bir 
ittüak imzalanın. 

Romanya dıı politikasında bayle b!r 
oryantaaiyon balkanlann ve orta Av· 
rupa'nın muvazenesini temeUnden sar
sar. Gerçi Romanyada faJiat partisinin 
kendi kuvvetiyle iktıdan ele almasına 
imkln yotur. Fakat bir defa ihtit~l 
hareketi baıladıktan ıonra ispanyanın 
miıali g&termiıtir kl, memleket ''ıö -
nWlil" etiketi altında gelen yabancı as
kerlerin muharebe sahası halini ahr. 
Bir İspanya harbınm Balkanlara nakle
dilmesi, yalnız Balkanların d~ğil, biltUn 
Avrupamn ıulhu için en büyük tehlike 
tefkil eder. 

2 - Dikkate layık olan ikinci nokta 
da hUldlmetin tehlikeyi derhal ~nliye· 
bilmesidir. "her ~y vatan için" teikl· 
Utı aenelerden beri Romanyada bir 
tedhit aiyaaeti takib etmiı ve geçmiı 
hilkilmetler bu parti ile mücadelelerin· 
de Adeta aciz göstermiJlerdi. Faıist te· 
ıebbUsil ile mücadele yeni rejim için bir 
imtihan vesilesi olmuıtur. Yeni rejimin 
bu meseleyi ele alışı ve halledişi ile eski 
rejimde bu nevi meselelerle karıılaırldt 
ğı zaman gösterilen zaaf ve tereddild 
arasında bir tezad vardır. Bu da yen! 
rejimin kendi kuvvetine güvendiğine 
deıatet ediyor ki, Romanya hü.J.-Gmetini 
böyle kuvvetli ve uyanık vanyette gör· 
mek yalnız Romanya halkının huı:ur 

ve rahatı namına değil, aynı zamanı1a 
Balkanlann sulhu namına da Liz türk-
leri sevindirmiştir. (Uluı'tan) 

A. Ş. ESMER 

l 
Maamafih, 8lenlerln kat'! miktarı 

henüz tesbit edilmiı değildir. Köyler. 
den haber beklenmektedir. Bütlin köy
lere ıüvari jandarmalar ve memurlar 
gönderilmiJtir, 

Facia kurbanlarının tesbit edilmesi· 
ne çalıJılmaktadır. Köyler arasında tel· 
ıraf ve telefon batlan bozuldufu için 
her taraftan ıUr'atle haber almak müm
kün olamadığı cihetle nyiat miktannı 
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1 
BulgaY' Kralı J 

Cumhur Reisimize ! 

i
l tessUrlerlnl 
i bildirdi i 
1 1 

li Dost devletler malemimlze i 
1 • 
! iştirak ediyorlar i 

lf Ankara, 22 (Hususi) - Bulgar f ı 
: Kralı Majeste Boria Sof y& haricin· ~· 

I de bulunduğu esnada Kı~h~ 21. 
zelesl haberini alımı ve Tü.rkıye ae. 
faretinden teesııilrlerinln Cumhur. • 
başkanı AtatUrk'e ibUğI iltimaam
da bulunmU§tur. 
Relııicümhurumuz Bulgar Kralı· 

nm bu pek dostane &llkumdan 
çok mlitehassis olarak kendisine te
.,ekkUrleriııin. ibl!ğı için Sofya elçi
mizi memur buyurmuşlardır. 

ı Diğer taraftan Amerika, Alman- • 
fı ya ve İngiltere Büyük Elçileri hil. ! 
il kfunetimizi taziyede bulunmU§lar. ı! 
il dır. • 
: Yugoslavya Elçisi Acemoviç !f 
il Harici ye Vekilimizi ziyaret ederek ! 

r. Kll'§ehir zelzelesinden dolayı Yu-
1 goslav hilkômetinin teessilrllnü ar

zeylemigtir. 
Yunan Başvekili Metakau da 

Celll Bayara gönderdiği bir taziye 
telgrafında Elen milletinin matem.i
:ıni?.e içten i§tlrak ettiğini bildir
miştir. 
.. ımııı ..... ma.-........... .. 

kat'! ctarak söylemek benilz milmkihı 
değildir. 

Maddt :zarar ve hayvan 
zayiatı 

Zelzele mmb<Jkaamda mühim milrtar
lda hayvan telefatı olmu§tur. Yalım . ~k· 
pınar köyl!nün malt :zararı 800 bin ura 
tahmin ed:Imektedir. Nahiye merkezi 
Köfkerde de :zarar bu miktara yalandır. 

BiltUn KırJehir vil!yetl liçlndeld mal 
kaybı ve maddi :zarar henilz 14yikiyle 
teabit edllmcmipe de, Uç milyon lirayı 
buldufu muhakkak adC::dilmektedir. 

KızrJay yardmılanna devam etmek • 
tedir. Zelzele ıruntakasına kamyonlar. 
la 300 çadır gönderildi. Hüktlmet te fe
laketzedelere kamyonlar dolusu ek. 
mek, pastırma ,peynir, .zeytin, pide, Ü· 

zilin gibi yiyecek maddeler tevzi etti. 
Köylil, hilkQmetin yardımından, dO" 

layı f evkalide mütehassis tir. 
Feliketzede köylecde muhtarlar, hU· 

kumetin gönlderdiği ıigaralan köylüye 
dağıtıyorlar. Kıl'Jehir valisi 'Je belediye 
reisi açıkta kalan kötülere yardım için 
ufraflYorlar. Belediye de yiyecek gön. 
dermi§tir. 

Srhht imdat heyetleri k6yleri dolap • 
yor. Anbradan yeniden doktorlar cd
'di. 

Kmlay mlifettifi Mulum, Solulu 
civan. tabakhc:ıc., Hacımirza. Akpınar, 
ve Köıker köyleriyle civarında tetkik
Jer yaparak yıkılan evleri ve açıkta b.. 
lanlan tea.bite devam ettL Bir taraftan 
da doktorlar bu mmtıDkalaıı ldolqmık .. 
tadırlar. 

Zelzele mmtakasında 
Jeolojik tetkikler 

Ankara, 21 (Hususi) - Maden Tetw 
kik ve Arama EnstitUsli mil~ehasmla· 
rmdan mUrekkep bir heyetle İstanbul 
Universite prof elarlerinden bazıları 
bugilnlerde Kırıehfrde .zelzele mınta. 
kuma giderek JeOlojilc tetkikl~e bu
lunaceklarclır. 

Çinliler beş şehri 
istirdat etliler 

Londra, 22 (Hususi )-Çinden Röy-/ glrinlft.lr. Maamafih Çin kuvvetleri 
ter ajansına gelen haberlere g6re, iki Japonlarm mtithiı taarrıızla.rma ve 
Uç yüz bin Çin askeri alel~cele Linyi ılddetli bomba.rdıma.Dlarma karşı kah 
bölgesinde tahşid edilmekte ve surla- ramanca. mukavemet göstermektedir. 
rın beş kilometre mesafesinde yan Cepheden alınan son malilınata gö
daire teı::kil eden bir cephe Uzerine yer re Çinliler Hopei • Honan hattmd& 
le.ştiriın:ekrodirler. Japonlar da. bUyUk Nanlo ve Tsingfeni ve Şanslnln cenu· 
bir muharebe için hazırlık yapıyorlar bunda da Vuşiangı, Tunglul ve Sin 11 

ve bu harbi Çin mukavemetini kırmak yangı dUş: '\,; ndan geri almıglardır. 
için son bir gayret olarak gösteriyor- Vuşlang elvarmda giddetll bir mu • 
lar. Şantungun cenubunda, Llnyide harebe olmuştur. Japonlar on beı bin 
muharebe yeniden şiddetlenmiştir. Ja. kişi kaybetmişlerdir. 
pon ve Çin taarruz ve mukabil taar 
nızlan blribirinl takip etmektedir. 
Dilndenberl vaziyet clddt bir safhaya 

Ziraat vekili 
DUo Ziraat enstıtn

sUoU gezdi 
Ankara, 21 (Telefonla) - Ziraat Ve

kili Bay Faik Kurdoğlu buıUn Ziraat 
enstitilsUnU gezdi. Vekil sabah sekiz
de enstitüye gitmiı, samimi tezahürat. 
la Jc.arıılanmıştır • 

Enstitüde bütün profesörler ve do
çentler Ziraat Vekaleti müstepnnın 

ittirak ettiği bir toplantı yapılmıı, bu 
içtimada vekil enstitü kalkınma prog -
rarru hakkrnWı fikirlerini beyan etmit· 
tir. 

Bir saat ıüren toplıoıntıda vekil tara
fından ileri sürülen dilşüncel.:rin müı. 
bet bir zirai kıılY.ınma için en iyi yollar 

olduğu bilhassa cnıtitUyU y::I. ız tedris 
duvarları içinde ııkmıyarak ziraı.tçilerl 

açık hava ile ve toprakla temasa getir· 
mek ve dinami!: bir zirai kalkınma pli
nmda akt:f rol sahibi yapmak yolunda
ki dü§Unceleri enstitüce takdir ve te
gekkUrJc karıılanmıştır. 

Faik Kurdoğlu dershaneleri dıclaş. 

mr~. u.lebeye bazı sualler sorınuıtur. 
Vekil müteakiben orman çiftJ:fine git· 
miştir. Buradaki yeni tesisatı gezmiş, 
ziyaret sırasında zirai işletmeler mec
lisi idare reisi Tahsin ile ziraat müste· 

Küçük çocukl-r 
Sinema ve tigalıoya 

1J iı emigtcek 
Ankara, 21 (H uıusi) - On altı ya· 

tmdan aıağı çocuklann tiyatro ve al· 
nemalara girmelerinin menedilmesi 
hakkında Kırkb:eli aylan doktor 
Fuat tarafından verilen llyilıa Mecli. 
sin ruznamesine almmııtır, 

Liyihada, bu yaıtald çocukların 
dans salcnu, bar ıibi eğlence yerlerine 
de girmelerinin men'i istenmektedir. 
Bu hükümlere aykın hareket edenler 
S liradan 50 liraya kadar para cza11na 
veya 3 günden bir aya kadar hapse 
~kiim olacaktır. Kanuna muhali 

davranan mUeıseseler ite 25 lirada 
100 liraya kadar paıra cenaına çarpıl 
caklardır. Tekerrürü halinde mileae 
sahiplerine iki ay hıpia cezası veril 
cektir. 

Kezzapla 
taarruz 

Sirkecideki Hatay lokantaat 
Muatafa, diln gece Ankara caddesin• 
den geçen eski tanıdığı ElUannı ·· 
rine kezzab dökmüş, manto ve QO 
bmın yanmaama, bacağının da hafü 
yaralanmasına sebebiyet vermiştir. 

namesi ışbu ilan tarihinden itibaren mah. 
keme divanhanesine lalik kılınmıştır. Ta. 
Jlp olanların kıymeti muhammenesinin 
yilzrle yedi hucu~ı nl~helinıle pey akçe. 
sini hnmllen o j(Ün ve saatte f 'llanbııl Dl. 
nnyolunda rlnlrel m .. hımsno;ında Sultan. 
ahmet 3 üncü sulh hukuk mahkemesi hn~ 
kitabetlnde 938/6 ?\o ile müracaUan ilAn 
olunur. J..V. P. 12079), ıan Naki bulunmuıtur. 

27 yqmda ve güz.el bir kadm ol 
Eli7.a karakola ıiki.yette bulumnua 
ıuçlu Mustafa yakalaımu§tır. 



Zıpçıktılar ı 
REN 

- Kuzum, §U ''ruj.,umu verir misin? * Canım asrilik n 
- Net ••• Yağma yok .... Evvell benken-

dimi hAl! yola koyayım hele .. Sonra sa
na sıra plir .•• 

ri, bir hamlede dört parmak yukarı. fır
lamıştı. Kuyruk sukwnuna kadar men 
uzun saçları. bir berberin ~as ş~.kı~
tılan arasında JAhzada kucagma doku-
lüvemÜ§, başı, asri bir genç kız başı 
biçimine girivermişti. Oh, meğersem se
nelerce başında bir yük tasıyormuş da 
farkında delil.. .. Bir baştan bir başa u· 
zanan ka~an, cımbızlanarak, ince. zarif 
bir ~ekil almıştı. 

dan kalan elbiseler, potinler, birer birer 
eskici Yahudiye okutuluyor, \e mukabi
linde alınan paralarla bir şişe kolonya, 

yakası, kolları. yağlı ceketinin, arkası ec::. 
kılikten ic:ddıyan, paçaları ~ erık tam ert 
pantalonunun ayıbını örtmek için kış yaz 
arkasına geçirdiği eski muşamba) ı atmak 
oldu. 

O, bu izahtan da Dtr §eY anramıyor, 

onlar ''asrilık asrilik!,, dıye dervişler gibi 
zıkrcderken: 

- Bari eu ambm ver de kaatanmı in· 
celteyim ... 

- Allah qkına beni rahat bırak. ağa
bey ... J§imi bitireyim, söz wziyorum: Du 
daklanm, yanaklanm bir ressam itinasi· 
le boyanın. O Klark Geybl vari gaytan 

bir kutu pudra, bir ipekli çorap alını
yordu. Artık eskici, hergün geçer~en, bu 
evin onünde en fazla duruyor, en fazla 
bu evin önünde haykınyordu. 

Ceketini ) entledi. "Duttürü LeyH'i,,ya 
dönduren dapdaracık pantalonunun ye
rine, son moda bir pantalon aldı. Ta
banları eskimesin diye baba mm sağlı
ğında. kabara çh·ileri mıhladığı, patlak 
potinleri attı. Geniş topuklu, kalın ta
banlı bir İngiliz iskarpini aldı. 

- Zıp çıktılık ! Zıp çıktılık ! diye düşu
nuyordu. 

ALbas, elindeki albümü dıkkatle sey
ı ediyor ve söyleniyordu: 

Genç erkeğe gelince ... 
Birdenbire kavuştuğu 

başını döndürmüştlı. Ne 
bilemiyordu. Serbe tiye 

hürriyet, onun 
düşündüğünü 

kavuştuğunun 

- Hakikaten enfes iıa, eler 'ar, Medi
ha ... Fakat, kuzum sen bu cadalozdan 
hoşlanıyor musun Allah aşkına! .. 

bJYI)darmı. o canım favorilerini, kaşla· 
nnı, yıllanmış bir sinema makyajcısı dik 
kat ve maharetile düzeltirim ... 

- Haydi, haydi ... Zevzekliği bırak da 
işini gör ... Ne yapayım, beklerim ... 

- Canm sıkdmasm .. Al §U albümü ... 
l!;iinde, seve seve seyredeceiin yeni ar· 
tistler var ... 

~~ık solgun yanaklarını pcnbeliyebi
li}:or, mor dudaklarını istediği gibi 
kızartıyordu. 

Siyah mektep göğü lüğü derhal sandı
ğın en dip k~ine tıkılmıştı. Artık en 
asıi, en dekolte elbiseler giymt;sine mani 

voktul 

birinci ayının sonunda, fazla sevincinin 
verdiği neşe 'ie ooşkunlukla ilk düşün

düğü bu: Ah ne olurdu, bu hürriyete da
ha evvel kavuşsalardı! 

Suratının şeklini de esa h surette de-
ği tirdi. 
Değiştirdi! l 

Olur mu? 

- Pula Neğri mi? 
- E\ct.. Jhtharladı ama, hala da per· 

deden çekilmedi ... "Majurka,,yı gordtin 
tabii ... 

- Kaçırır mıyım? 

• Babasının sağlığında ayaklarında sü
rüklediği çarpık iskarpinleri eskici Ya-

Manası apaçık: Ah ne olurdu babam 
daha evvel ölseydi! demek istiyordu .. 

Neden olmasın? .. Bir gün, çok beğen. 
diği Klark Geyblin fotoğrafını onune 
koydu. Bu yakışıklı artiste benzemek i· 
çin ne yapmak lazımdı? 

- Sanatkar kadın ..• 
- Oynak kadın ... Haydi, elini cabuK -Deme! Zaman bu ... Zaman ... 

- Vallahi ... 
Geı1ç eıb.k, yatak odasının bir kÖ§e&İne 

sıkqtmlaıı çamapr sandılmm üıtrinde
ki, elden ele geçmekten hırpat&nmıt al· 
büm8 aldı. Genç kız da, eski bir mekteP 
çantası olan tuvalet kutusunun ve bir 
kq,e,e dayalı tozlu aynanın bafrna P 
~ boyanmala ba§ladı. 

hudiye satmışlardı. Ata yüksek ökçeli, 
yılan derisi yahut ipekli iskarpinler var
ken onlar giyilmez ya!... 

Babasının ölümünden sonra ilk işi, 
tut .. Geç kalacaiJm.. 

-Nereye gideceksin? 

Babasının ölümünden bir ay sonra, 
Aksarayın sümüklü '1mediha .. s1, birden· 

bire parlıyor, bütün bu semtin "Jan Krav 
ford.,u oluveriyordu. 

Jan Kravford ! 

Oh! 
Bu kıvrak sint.ma yıldmmn ne bay-

lki ~er. Erkek yirmi ilci, kız 
on .ıaz yapnda vardı. Gençliğin en a
tetfi zamanianm yapyordular, 

CrJım gibi CQlkundular. . 
gm bakl§ları vardı? 

Bir sene evvel. babalarının ölümıle, 
Mediha onun gibi bakıyordu. 
Ne çapkın gülüşleri vardı? 
Mediha onun gibi gülüyordu. 
Ne edalı yürüyüşü vardı? 
Mediha onun gibi yürüyordu. 

önlerinde yeni bir ufuk açılmıştı: Artık 
tamamile serbesttiler. Yqayışlannı tah
dit edecek, karpsma dikip, acemt bir sof: 
ta edasile ahlak '\'UJI verecek kimselen 
kalmamqtI. 

Ne güzel giyiniş ve güzel boyanışı 

Oh! Sen ne füsunklnnışsm ey Hürri
yet!... 

vardı? Mediha da o kadar güzel giyin· 
meğe ve boyarunağa çalışıyordu. 

Bu u~rda paraları yetişmedi. Ufak te
fek ~.eyleri c:a:mağa başladılar füıba ın-

Babasının sağJıirnda, genç kum. diz
kapağmda!l b!r k:ms a~:!ğıda olan etekle-
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saydım. yatmamak töyle durıun, üste
lik, dııarıya çıkacakmrtıtn ıibi pyinir

clim ! .. 
Jan, endİ.felini.n, debıet halini aldı. 

iıru hiıaetti. 
Jülye.te derin bir nazar atfetti ve o

nun bqnu önüne eğdijini görünce: 
- Beriden bir fCY saktıyomın, de· 

eli ... 
- Madılm. .. 
- içime ne düfünceler girdiğini bil· 

miyorum .. Fılrat bana öy~ ıeliyor ki .. 
Sen buraya, haydi .öyliyeyim: Bana 
hiyanet etmek için celdin ! .. Heyecanın, 

ıarip tavsiyelerin... .. .. .. 
jillyet, bir çıthk ~opararak ~~nu 

illi eli arı.- pledi ve dizleri iııcnne 

yere yıkıldı .. 
Debfeti ıon dereceyi bulan Jan da 

bıiırdt: 
- Evet! Demek yanı1mıyordum ! .. 
Jülyet hıçkırarak : . 
- Madam, ldedi, cörüyoraunuı ~1: 

ıi.ıe hiyanet etmiyorum!.. Billkiı sızı 
kartarmağa çaltııyorum ! · . 

- Beni kurtarmak mı? Ben t:hlıkc· 
demi ~ yoku?. 

Umtiui bir nuw atfederek : 
- Madam, dedi, yalvarırım ıiıe, mer. 

ha.met edin, bırakın ıi.ri ıiyindireyim.: 
Sonra size anlatırım.. Sise her teY1 

eöyleriml .. 
Ddıtet vı tatkınlrk içinde kalan 1 an, 

Jülyetin tuvalet odasına doğru koıtu· 
ğunu ve crıdan elbise ve mr.cıtoyu ıe

tirdiiini 1Cırdü.. . 
Fam dö pmbr, aceleyle, fakat ay~ı 

zamanda becerildi bir tekilde, hiç bır 
Jty .Oylemedtn hareketsiz duran Ja
nr ıiyindirmeğe batladı .. 

Sonra: 
- Saat dokuz l dedi. Bereket ki önü

nıüıde blr !t'ııt daha var .. 
Bu esnada, }an tamamiyle ıiyinmif. 

ti ve dışarıya çıkmak üzere hazırdı .. 
Telkin etmece muvaffak olamadıcı 
:ınüthiı bir heyecanla aorldu: 

_ Şimdi anlat .. 
_ Burada değil, madam, buradD dee 

ğill .• Apğıda .. Yalvarırım ıize .. 
- Fakat niçin, cannn?. 
_ Kurtulacağmı.ıdan emin olabil· 

mem için! .. Gelin, gelin, madam! Yal
varırım ai.ıe, bana itimat edin, çünkü 
aiıin için, beni buraya gönder lere hi. 
yanet ediyorum. 

Adeta bir rüya içinde olan J an, ken-
disini alt kattaki küçük salona ıürük. 
liyen jülyeti takip etti. w 

Kendisine bir tuzak kuruldugundan 
artık tamxniyle emin bulunan Jan, tit
riyerek, kendisini bir koltuğa ~ttı. 

Jülyet, soğuğa rağmen, aynı za~n
da kapı vaııfesini gören pencereyı aç. 

tı ve: 
_ Madam, liitfen beni bir dakika 

bekleyin! .. 
Diyerek bahçeye koıtu.. . .. 
Bir ıca.; dakika sonra da genye done-

rek şöyle dedi : 
_ Şimdi rahat nefes alabildim 1 Gi-

dip küçük kapının ıs~~esini ~.ekti~; 
nahtan kilide yerlettırdım .. Böylehk-

a .. H 
le madam, istediği anda kaçabıhr.. at-

ta isterse. hemen timdi.. 
Jan, jülyeti ürperten bir kat'iyyet. 

le: 
_ Meselenin ne oldugunu anktma-

dıkça, buradan gitmem! ... 
jülyet. göz ucuyla saate ba~tı. 
Bu anda, rolü cidden tehlıkelı ve 

müşkül bir safhadaydı: 
janrn kaçmasını temin etmek lazım-

dı. fakat tıyni umanda bunun saat on
dan evvel vuku bulmaması ~a garttı. 

Vakit kazanmak ve aynı zamanda 

vakti ıeçirmemek l~z~~dı. . 
Jülyet, bir anda ışını hea ıp ettı. 

Birdenbire: 
_ Madam, dedi. size yalan söyledim: 

B Süzonun kardeşi degilim .. en 
8

.. . 
_ Fakat bunu bana bızzat uzon soy 

ledi ... • . 1 _ Süzon da benim gibi yalan söy e-

l nce bıyık bırakmak ... 
Bıraktı. 

Benzemişti, 

- Randevum var-
- Mektebi ne yapacaksın? 
-Asacağım! 

Aksarayın paçası sarkık eskici ''Ab
bas,,ı, babasının ölümünden sonra, Jqark 
Geybl olup çıkıvenni§ti işin içinden ••• 

Annelerine gelince .•• 

- Ne demek?I 
- Asacağım demek •. Yani, yanI gttmi-

yeceğim demek .. Hem artık mektepten 
de soğudum. Bir sürü zevzek kürsüye 
gelip saatlerce saçmalıyor... Dün gene Zavallı kadının, bu zıpçıktıların de

lilikleri yüzünden içi kan ağlıyordu. Fa- canını sıkıldı... Zevzeğin biri kürsüye 
geldi. Edebiyat derii veriyor sözde. .. A
man yarabbim nelerden, ne saçmalardan 
bahsetti! .• Tuttu ''Namık Kemal,,i an
lattı. Edebiyatımıza vatanperverliği o 

kat elinden bir §eY gelmiyordu ki! .. Genç 
lik! .. Gençlik ve asrilik ... 
Kadıncağız, asrilik kelimesinden bir 

§eY anlamıyarak bön bön bakarken, ço
cukları izah ediyordu : sokmu'! 
Avrupalıları taklit ediyorlarmıs. Her 

medeni insan Avrupalı gibi giyinmeğe, 
Avrupalı gibi yaşamağa, ve Avrupalı gi
bi eğlenmeğe muhtaçmış ... 

Sonra "Ziya Gökalp,,ı eline aldı. An
lattı, anlattı... Anlattı, okudu. ''Ziya 
Gökalp,,dcn okuduğu parçaların birini 
not ettim. Bak dinle ne sakil §ey ... 

Ah asrilik!1 (Sonu yarm) 

iU 

----------------------------------------------------------------Möayö Jak da ıu cevabı verdi: ! 
- Pckili, oglum. Ben Pariac döner 

dönmez, gelip beni Fuan sokağında • 
cörün. Orada hesaplaşırız. Bu son gün
ler, büyük bir liyakat, .zeka ve feldakar
hkla çalııtını.ı ve bu faaliyetiniz size 
bazı haklar vermektedir. 

Berni daha fazla eğildi. Doğrulduğu 
zaman, mösyö Jakın ciddi siluetinin 
.zulmetlere daldığını gördü. . ........ , .. 

Jülyet ıüratle bahçeden geçmiş ve 
bir limbayla aydınlanan, zemin kattı:ıki 
kuçük salona ginnigti. Uç gundenbeıi, 
Siızonun izahatı üzerine Bernınin yap
tığı ev planını tetkik ediyordu. Bu plan 
da en ehemmiyetsiz mobilyenin yerine 
varıncaya kadar her şey işaret edil
miıti. 

Binaeooleyh Jülyet bu evi, sanki 
uzun müddet burada ikamet etmiş gibi 
tanıyordu. 

tlzerindeki mantoyu çıkararak bir 
dolabın içine attı. Elindeki küçük boh· 
saya gelince, hunu da bir kanapenin 
altına soktu .. Sonra etrafına ba 1:ındı. 

Heyecanı son haddini bulmuştu ve 
titriyordu. iki elite, kalbinin mutl1iş çar
pıntısını gidermege çalıştı ve bir kaç 
dakika içinde, bu heyeaMt tamamile 
gideremediyse bile, tamamile gizlcmcğe 
muvaffak oldu. 

Bunun iJzerine, hiç tereddüt etmeden 
sofaya dogr uyurüdiı, burasını geçti ve 
birdenbire at~ kadın Katrinin karşısına 
çıkarak en tabii bir tavıJ"la §Öyle deldi: 

- Bu ne, Kl<ltrin?. Saat yediye geli
yor ve madamın yemeği hala hazır dc
gıl.. Pekila biliyorsunuz ki o hiç de 
beklemesini sevmez .. 

Aşçı kadın, geriye dönmüş, gözlerini 
faltaşı gibi açarak ona bakıyordu. 

Jü1yet ayni tabii ve ciddi nalile de 
vam etti: 

- Ne bakıyorsunuz böyle şaşkın 

§atkın? Deli misiniz?. Kardeşim don
düğU ~ 

Katrin kekeliyerck mmldaıdı: 
- Kardeıinu mi? 
- Süzondan bahsediyorum 1 Fakat 

kuzum "sizin galiba dünyadan haberiniz 
yok!. 

- A ! .. Matmazel Süzon sizin karde
şiniz midir? 

- Aman yarabbim, ne kalın ka1alı! 
Süzon, kendisini iki gün için burada 
istihlaf etmemi söylerken, bunu bana 
:r;aten haber vcrnıi§ti!. Hadi, hadi Kat
rin, çalııın, bakalım!. Şunu da söyliye
yim ki, eğer sizden, bu iki glin mUddet 
le memnun kahrs.."Cn, size güzel bir 
ipekli elbise hediye edeceğim. 

Bu sözler, yava§ yavag kendisine ge
len kadının dudaklarında genit bir te
bessüm belirtti. 

- Demek siz matmazel Süzonu i ... 
tihlaf ediyorsunuz, öyle mi? diye mı· 
rıldadı. Eğer efendimiz bunu bilse 1. 

Jiılyet azarlayarak onun tsözünü k~ 
ti: 

- Bu ne? Ya Nikol? Ya Pyeret?. 
Bu tembeller neredeler? .. 

Bu sözlerle beraber Jülyet, mutbak
tan çıkarak hizmetçi kızlann yattıkları 
odaya girdi. 

Pyeret de Katrinin gösterdiği hay· 
reti gösterdi Fakat Nikol hiç te hay
ret eder gön.inmedi ve Jülyetin kendi. 
sine yaptıgı bir işaret üzerine, yeni 
fam dö şambr'ı küçük salon3 takip 
etti.. 

O zaman jülyct sordu: 
- Süzon sana habor verdi mi?. 
- Evet, madam .. 

- Eğer sadakat göeterir ve akttı 

davranırunız Pyeretle sana beşer yüz 
altın var. 

Nikol, bu parayı kazanmak için her 
şeye amade olduğunu gösterir bir hüs
nüniyetle sordu: 

- Ne yapmak lazım?. 
- Sadece, gece yansından biT'U IOtl• 

ra kapıyı vuracak olan adama bu kapıyı 
açmak .. O zamana 'kadar kapıya WrR. 
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-751-

Galata G. Er. Be: 

Bir arkadaşınız hakkında tahlil dola
yısile gösterdiğiniz itimat ve teveccühe 
bilhassa teşekkür ederim. Ya§ınız 20 et
rafındadır. Boyca ortasınız. Bünyeniz 

normaldir. Zaman zaman baş ağrıların· 

dan ve aynca inkıbazdan mU~teki oldu
ğunuzu tahmin ediyorum. Tahlile devam 
için bu hususta tenvir etmenizi rica e
derim. 
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Btyoğlll. E. A. D: 
Sinirlerinize pE>k hakil]l görünmüyor· 

sunuz. Karar ve hükümlerinizde acele
cisiniz. Zevkleriniz de çabuk de~işmekte
air. Başladığınız bir işi bitirmeden diğe· 
rine geçer, bir işte zorluğa u~adığınız 

vakit, onu bırakmağı tercih edersiniz. 
Bu şeraitte mU\ af fak olmanıza imkıin 

yoktur. Daha gençsiniz. Bu tabiatleri
nizi mutlaka değiştiriniz. 
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'38 Har. D.D.: 
,Yasmız 30 dan fazladır. Belki 30-35 

air. Boyunuz ortadan biraz fazladır. Bün 

Kendinizin, akrabanızın, al41ta. 
dar oldulunuz bir Jıimsmin, bı
rabır iş yaptılmız. ı:ı yapacalı· 

mz bit ıatın tabiatlnini, huylar .. 
ns, kabiliyd vı ütidallannı, ,,. 

mayülluini ııt tvsafını yan oı 
imzasını mütıha.mnmtza talılil 

ettirırık katı şdildı öiruııbilir
sinit. Tuttulunuz bir i#• mucaf· 
fak olacak mısınız? Mulıiliniı liıt 
karşı .samimt midir? Kusw vı nt•· 
tiyıllcriniz ntdir, hayatta muva/· 
fak olabilmek içi" nı yapmalısr· 
nız ... Bunları yaz.ı vt imıansıı tah
lil tdırtk mütthamsımız siıı iti
raz kabul ttmiyectk şıleilde ıöyU. 
ycbilir. Yüzlerct okuyucumuzun 

takdir mtktupkm bunun '" sof· 
lam dtlilidir. Böyle bir tahlil için, 
sa! rıt sol el ile yazılmış lınharıgi 
drirt satır yazıyı, müttaddit im
zayı, mümkümt tlin kı!lıda çitil· 
miş resmini ıönderinit vt diruk· 
ten bileiı kadar olan mı saf tyi 
santim olaralt bildiriniz .. 
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Cevapları veren 

Profesör Sanerk 
OrafoloJI ve Orafo;netrl 

mUtehassıst 

__.. ................................. _... 

k!mül \'e temayüz, ruhi ihtiyaç ve te
mayüllerinizdendir. Kendiru:e güveni

niz de faılad1r. Hiç bir yerde ihmale uğ
ramağa tahammül edeıneısini%. Çall§JI'la 
muhitiniıde kendiniz için zararlı gördük 
teriniz var zannederim, bu husustaki dü· 
eüncerJzi öğrenmek isterim. 
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Aksaray 9. 999.999: 

Boyunuz uzun, bün~·eniz normaldir. 
Ya,mız 2()..22 dir. Yeni bir i~e atıbnak 
üzeresiniz. Kararlannızda mütereddit 
ııörünüyorsunuı. Her yeni iş, ilerisi meç· 
hQl bir t~bbüs olarak nazarınızda ca.n. 
lanryor. lradenizi daha kuvvetlendirebi
lirsiniz ve kuvvetlendirmelisiniz. Şim· 
diye kadar bütün mesuliyeti ve idaresi 
size ait olmak üzere bir işte bulunmadı· 
mz. Aileniz, son zamanlara kadar sizi 
karar ve hareketlerinizde yalnız bırak· 
mamıitlr. Simdi bunun tesiri altmdası· 

mı. Bu vaziyet böylece devam edmez. 
Bir i~in idare ve mesuliyetini bizzat al

mağa alı,nahstnız. 
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Kadt'ltöy R. N. Z: 

yece toplusunuz. Fikri ve zihni kabiliyet· 
!eriniz, ameli bilgilerinizden daha kuv-

Ankara S.A. 1015: Yaşınız 20 den azdrr. Boyunuz ve 
bünyeniz normaldir. Zeki, hassa! ve fakat 

vetlidir. Düsüncelerinizi saklamağa lü
zum gönneden her yerde ve herkese söy
lemek tabiatinizi, hiç beğenmiyorum. Bu 
yüzden şimdiye kadar zarar gömıüs ol
mamı muhakkaktrr. Bugün candan dost 
olduğunuzla yarın bozu1nuyaca.ğımzı 

kim temin edebilir? Bu itibarla düşünce. 
1'arar ve hfıkümlcrinizdc daha ketum ol
manızı tavsiye ederim. 

Boyunuz orta \'eya ortadan biraz üs
tün. Bünyeniz normal; fakat toplulula 
istidadınu: \'ar. Yaşınuı. kati olarak tah
min edemedim, fakat 25 den a.ı olacağı 
nı sanmıyorum. Yaptıimız işin gösteri,i
ne dikkat edersiniz, bu tabiatin.iz çok i
yidir, yalnız bunu daha tabit vamatarla 
yapmamı bilhassa ~yam ta~yedir. 7..&o 
kar:ız V<' çlı~ma kabiliyetiniı iyidir. Te-

fazlaca kıskançsınız. Bu kıskançlık tabi
atiniz umumidir. Yani sizde ve siıin o-

lanları kıskandıirruz gibi siz de olmayJJ) 
başkalarında bulunulan da kıskanırsınız. 
Btt yüzden hem kendini% pek rahat de
ğilsiniz ve hem de muhit.inizde kendinize 
klll'JJ samimi bir hava yaratamamaktasI
nız. Bu huyunuıu, mutlaka aeliotirme· 
]isiniz. 

... 
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lar, bağırsalar, tehdit etseler, kapı a
çılmıy· :aktır. 

Nilııol: 

- Gece yarısı kapıyı açmak 1 · dedi.. 
Çok iyi! .. Ya gonra?. 

- Sonra merdivendeki bütün ıtıkları 
aöndUrüp gelecek olan ~aını, mada
mın odasma alırsımı: .. 

- Bu kolay .• Fakat yıa madam beni 
kovarsa?. 

- Merak etme .. Madam seni kovmı. 
yacak .. Bilakis l Fakat bu olsa bile, ma
dam dö Rohan·ın hizmetine i:1rccek ve 
buradan çıkt?ğın gün, be§ yüz altın de
ha alacaksın, böylelikle bin altın •ahibi 
olacaktın .• Kabul ediyor musun? Ça. 
buk kararını ver. 

Nikol kat'i bir tavırla: 
- Kabul ediyorum, dedi. 
- Pekalfı kızım. Şu lınlde ötekilerin 

yanına git ve lüzumsuz gevezdiklere 
mani ol .• Beni sık sık, kardetim Süzen. 
la beraber gördüğünü ide söyliyebilir
sin.. işte madam ııesleniy~ .. 

Jülytt merdivenlere atıldı ve Janın, 
elind: bir kitapla, bir kamı~nin üıe. 

zinde uzanmıı olduğu halde hülyaya 
daldığr büyük salonz, girdi. Jan dikkat
le Jülyete baktı ve sonra sordu: 

- Siı: yeni fam eö ıambr mısnuz? 
- Evet, madam ve ümit ederim ki 

kı.zkardeşimi arar.uyacaksınız .. 
- A. Silzon sizin kardeşir.iz mi? 
- Evet, mzı:.fam; esasen bu beli: olu-

yor .. ikimiz de nyni endamdayız, o de. 
rece ki, madamın gördüğü veçhile, o
nun elbisesini giydim .. Çünkü Siizon, 
madamın odacı kızlarının elbiseıi hu
ausurıda titiz olduğunu söyl:di .. 

Jan acvam etti: 
- Süzon, bana, üç, dört gün için ıit. 

tiğini söyledi .. 

- Evet, madam, Şartr yanındaki kö
yüm üzde bir iş ~ırdı da «aya eitmesi 
lazım geldi. 

Jarı: 
- Evet, diye mmldandı. Fakat ... l3u 

çehre} i.. Bu cöderi nerede ıö:m~ 

tüm?. Bunu y&ml sabah anlanm.. 
Ve yüksek Hile ilive ett-"' 

- laminiz nedir? • 
- J ül~ m;Adam •• 
- Çok emel t Fakat evin ldetlerini 

değiftirmemelc için, eize kardqinizin 
ismiyle, yani Süı:on diye bitap edeçe. 
ğim ... 

- Madam nasıl emndene öyle olur •• 
- Evet.. Şu .halde. Süzon, kızım, 

kendimi yorgun hi11ediyorwn. Yemek 
yemiyeceğim. Yarım aut aonra ban& 
bir fincan sUt ıetirirıin, sonra da ıelip 
beni yatınnın .. 

Jan, filhakila, bu devirden itibaren, 
kendisini bildin hayatı m\lddetinee 
hırpalayan. mide hııı&talriına duçar ol· 
muştu. 

Jülyet aldriı emir üzerine tideta deh
§ct içinde kaldı. 

Efer madam d'Etyol derMl yataru, 
bu kad&r büyük bir itin.&yla huırlan. 
mıı olan plan lıltüst olacaktı. 

J an, yeni fam dö tambnn çehresinde 
beliren sarartıyı, ıderbal ıördü. 

- Ne oluyor, Siizon?. 
Diye sordu. Jülyet u: 
- Bir ıey defil, madaın .. 
Diyerek sür'atle dıpnya çz1ctt. 
Yalnıı: kalan Jan da garip bir endite 

içinde göy le düıündü: 
- Bu cidden garip bir ıey.. ~ 

öyle geliyor ki .. Öyle biıaediyorum ki .. 
Bir biyanetin kurbanı olacağını.. Ve 
yahut ta oldum 1 •• Ya LUi ıtlçin gelmi· 
yor? Onu boıuboıuna bekliyorum .. Ne 
can sıkıcı günler, Ya Rabbiml .. Acaba 
ne yapıyor? .. Beni düıünüyor mu?. 

Jan, kralın, kendi daveti olmıdıkço 
bu eve giremiyccefine dair ıöz verdiii· 
ni unutuyorduJ, • 

Garip bir haleti ruhiye içinde bulu. 
nuyordu. 

Kralın a.ldıiı ve. ıörülmUt olduitJ 
vcçbiie, möıyö Jak tarafından cönderi· 
len bu mektup, netice itibariyle yaları 

ıöylemiyordu, Jan fena halde sıkılıyor

du! .. 
Kendiaine bu Jmd&r iyi itaat edildifi. 

ni gören Jan tdeta aaabilepyordu; ve 
eğer on beıinci LCii. inti.ıaıın J anı 
attı~ı bu haleti ruhiyeye ıüvenmiı idi
ıe, cidden •eki bir adam Nydabilirdi. 

. Fakat kral bu kadar uzun dilfUnme
tni§ti: O sadece cesaret edemiyordu?. 

Ve ]lll orid& en. parlak meziyetler 
gördütü halde, kral, netice itibariyle, 
a§kta oldukça mahcup ve tembellili yü. 
zünden. cayret cöatennekte11ae, kolay 
entrikal&n tercih ederdi. 

Janm bundan kat•iyyen haberi yok
tu. 

Günde bellci yü.ı defa ağlıyor ve IÖY
le dütUnüyordu: 

- Belki ona fena muamele ettim! 
Halbuki o, beni ne kadar seviyor 1 .• O. 
na kartı ıalim ve M.nızı davundrm .. 
Oh, kralmıl Oh, ıUzel krılnn, beni af
fet .. MaJukaru affet ı .. 

tıte Jaıı. bu haletiruhiye içime bu
lunduğu bir al9da, birdenbire, Süı:ı> 

nun meıuniyet talebiyle karplandı • 
Jan kolaylıkta bu milaudeyi ve.rdi .. 

Belki de yeni bir sima görmek fıtiye-r
du. 

Süzon, onun hoıuna gitmiyordu; onu 
ıinıi buluyordu birkaç defa onun, ken. 
diıini kızartan küçük ve ın!nalı tebeı
ıümlerini ıöz ucuyla yakala.ııuıtt. 

Bunun içfndir ki Jan, yeni bir fam 
dö ~ambr'ın gcleccfine bira.ı: da mem· 
nun olmuftu. 

Fakat. bu ldef a da Jülyeti ıörünce. 

içine yavaı yavaı. garip bir endiıeye 
girmeie ba§lıyordu .. 

Yeni fam dö ıambr'ın iı:har ettifi 
bariz: heyecan iu bu ıüpheyi bir kat 
dr·~a arttımuıtr. 

Bu heyecanın, bu aararmanın aebebi 
neydi~. 

Sonra nasıl cluyordu da, bu kadm, 
muhakkak daha evvelce görülen bir lu· 
dma bu kadar benziyordu?., 

rn 

Jülyet'in çehresinin hatırlattJiı bu 
kadını MI'cde CÖnDÜftÜ?. 

Bunu bilmiyorldu. Büyük balonun 
hatırası ite mdki\reıinde kat'iyyen 
canlanmadı. 

Nihayet jan. yeniz bulduiu bu dü· 
ıüncelerdm kurtulmak için, bütün 
kunetiyle, lcralm hayalini ıömUnde 
canlandırdı. 

Sekizi çalan d\lvardaki ıut. oııu 

birdenbire. dlitüneelcriıldeıı uyandır. 
ıdı. 

~u aıra4a, jülyet tekrar ~riya ıir· 
di .. Demiııklnden daha fazla ıniltthey· 

yiç görünüyordu. Hattl buna heyecu 
da denenıcz:cli .. Adeta altilat oJmsı,uı. 

Kü;ük bir muanm üıerine 1'ir fin. 
can süt koydu. Ve Jaın bu ılidil bir n .. 
feste içerek, ayni o.manda, cö11 ucuyla 
onu tetkik etti. Sonra ayağa kalbrüı 

- Haydi ,Jüli, d•di, ceUp beni to. 
yun dur .• 

Jülyet. Janı yatak odecna lcadır ta· 
kip etti. Birdenbire, titrek bir ıMle: 

- Madam, dedi, ıimdiden yat.ala mı 
girmek iıtiyorısunuz?. 

Bu ualc ve bilhaısa bu aualin bil 
dehşet ifadeıiyle eorulmaaına hayret ... 
derek : 

- Tabii, kızım .. 
Jülyct devam etti : 
- Madam .. Affınıza mağruren., 
- Ne var? .. Beni Adeta korkuttufu-

nun farkm<U rnıaın?. Söyletene, ca· 
mm .. Ne .c>ylemek iıtiyordun?. 

- Siıe bir tavsiyede bulunmak iıti. 
yordum, madam l .• 

- Peklll. Y•P bık.alım bu tavtiyenil 
Jülyet, ı.cı1 bir lcarar ittihas etmiı 

ıiDi: 

- Madam, dedi, in.anın bana, timdi· 
den yatma.ıuı: hiç iyi değil .. 

Endi§eıi her an artan J an: 

- Deli mi oluyonun, ldedi. Uylnım 
varsa ne diye yatmıyayım?. 

Jülyet cevap vermeden devaııı etti! 
- Hattl, ben madamm yeriM. ol· 
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Silah ticaretinde 
dolandırıcılık! 

Devletlere işe qaramaz h!!rp "':alze
me si satan çeteler .. turemış 

yaf etl J>P.k perişan; bir kısmı da iyı Sonra raporu okumakta devam ecli-
_.. ttaştarafJ 7 incide k~ inmiş. MUfettlıin anlattıklanna yor: 

Tarolba başını salladı: gı! bunların hepsi vapurla, kamyon- •'Casuslar sık eık memleket deiil-
- Bu kadını tanımıyorum: ne glSr- gor: tta hamallar kafileslle aiJlh ka- tlrirler. Sillh utJ§ile meogul olanlar 

dUm, ne de admı işittim. Sonrda neden ~~·"' ~ ğı yapan blr çetenin adamları da blr yerde uzun zaman kalamazlar. 
onu öldUNn benimkilerden blrlsl 01• ~çı ~u adamların yapmadıktan kal- İhbar eden kadın ve ihbar edilen dolan 
sun! :~~uş.. MeulA bir defa beheri dırıcılar birkaç ay sonra bqka blr 

3asur memeJerınin ANTlVlROS ile tedavisi ic ve dı~ basur memelerinde, basur 
memelerinin her türlO iltihaplannda. ce:rahatlenmi~ fistüllerde. kanayan basur 
ııemelerinin tedavisinde daiına muvaf fala yetıe §İfayı temin eder. 

ŞARK tSPENÇİYART LABORATUARl T. A. Ş. -_,Ekzema ve en muannit cilt yaralanndan kurtulmak için 

EKZAMiN 
Polis mütettlşi yeni bir .sigara pa· 

10 000 
frank hesabile eski bir mitral- memlekette karıılqtılar. KJzcağm 

keti açtı .• Bu, tahkikatm başladığın· y~ stoku satmışlar .. Sonra müşteriye yakaladılar. Ak§amm saat sekizine 
d~~~u~~~~: m~~~~~.~~Wmp d~~~~~~~---------------------------

- Sizin çete, silah ticareti dolandı- i 1 f k t bir ala- tılar. Jorjet bu mah7.ellde eoğuk ıer.. 

kullanınız. Binlerce haotavı kurtarmıştır &:ı:•l•rcl·~ '"•'•iol•. I 
ncılıgı- '"ini çok kanlı bir hale eok· miye yükledik dem şer, a a ter dökerek ölüm saatini bekledi. Genç 

~ cakh gemiye haciz koydurdu. Onun 
m~tur. Bir yerden sipariı allyonıu· için gemi hareket edemiyor .. Gemiyi kadm için hiçbir kurtulma ümidi yok- .. 

. .. . .• . '' 
nuz.. SilAh, cephane vesaire istiyor- hacizden kurtarmak için alacaklıya tu. Saat on birde mahzenin önünde se
lar. Eşyayı tesellüm edecek, teslim 

301000 
frank vermek Ihmı.,. SilA.hlan sin işitildi; birisi: "Bu kadmı öldUr

yerinde para alacalcsmız. Siz bu sipa- satın alan bu parayı da vermiş .. tşte meden evvel verdiğimiz idam karan· 
ri,.~ ~ılık ucuz fiyatla kullanılma- bu adamla.mı hepsi burada.· Fakat nm büyük reis tarafmdan tasdik edil 
yacak kadar kötü harp levazımı a~ı- hi,.birisi ağzını açıp da bir kelime bi.le mc.si 18.znn. Bu noktada ısrar edi~ ADDIATICA 

SOC. A~. Ol NAVIGAZIONE·VENEZIA Yorsun.... l•e 1""''"ama.z tilf ekler, dış· "' nım diyor başka birisi de cevap ve-
.,_ !J """' söylemiyor. Telefonla haber verenın .,, • 

leri aşınmış mitralyözler, ilk gülleyJ ise btitiln araştırmalara rağmen kim riyordu: "Hayır, evvel~ hUkmU icra 
atarken patlayacak toplar, kopuk par olduğu bır türlü bulunamadı. c.-Jellm, sonra reise tasdik ettiririz her 
çalm çirişle yapıştırılmış tayyareler, Bu ialer durup dinlenmeden a.kşa- eeyi hazırladık şimdi. Çukuru kaz. 
rutubet almı§ barutlar, birkaç yerin· mm al~sma kadar sürdü. Akşam saat dık. Kireç torbalan da hazır. Bu pis 

Ufrayacatıan Umanlar Vapurlann isimleri Hareket gtinterJ 

den delik mermiler .. Daha bilmem ne- st1 i§ten biran evvel kurtulalım.,, 
ler •. Şayet bu işi evvelden yapılan bi- altıda Bevnska ve Dank tekrar 1 c- "Jorjet ızt.Irap içinde bu feci mük!· 

Pire, Brindial. V enedik 
Trieate F. GrlmanJ 

Biltiln A vnıpa için ebprea trenleri P. Foscarl 
ne tellki ederler •• 

Pire, NapoU, Manilya, Oenon Fealcla 

Kulla. Sellnilt, Goloe, Pire, Patraa, Qulrlaale . 
Ayuranda, Brindisl, Ankona, Venedı'k Dlaaa 

Trieate 

risl, m~i. Jorjet gibi bir cuus, sat- va.p edildiler. Fakat bu suretle de yeni lemeyi dinliyordu. Ne kadar cesur 
tığınız malzemenln bozuk oldu~u bir §eY elde edilemedi. Be\-'118k& eaki oluraaolsun 23 yapnda ölmek çok fe
t.esellilmden evvel müşterilerinize bıl- metresini öldUrdUğilnU inkar etti. el bir §eydir. Binaenaleyh artık slnlr
dirlrse onlar da tabii aldıkJarmı birer Dank kızı öldUrdüğUntl iddiada mu- lcrlnin son tahammUlilnU kaybeder, 
birer muayeneye baı:ılıyor, siz de hem sır .. ikisi karşılaştırılıyor. Bevnska haykırır, bağırır •• İ&te öldtıreceklerin 
paranızı alamıyorsunuz, hem de bir da. eski metresini Dankm öldürdüğüne bu münakaşası, ve kımı bağırmuı 
sUrü işe yaramaz eşyalarınızda kalı· inanmıyor; hatta ona dönerek: kurtulmasına sebep olur. Ancak sine. 
yor. Sizin kanununuza göre böyle blr - Mademki kızcağızı öldürdün. ma ve tiyatroda görilnen mucizelerden 
işe cüret eden için tek bir ceza hazır· Öyle ise söyle bakayım ölilnUn el çan- birisi vaki olur, polis yine meçhul bir Sellnik. Midilli, tzmlı, Pire, K•lım.1ta, Vesta 
la.nmıı:ıtır: Ölilm cezası.. tasını ne yapbn? O çanta meydana membadan haber alır .• Evi muhasara Pıtras, Brlndiıi, Venedik, Trieete lseo 

_ Affedersiniz ama.. çıkmadan dediklerine kimse inanmaz. eder, dansözü Jcurtanr .. ,, 
- Sus da dinle .• Kokain, morf"ın ve Sen birisini kurtarmak istiyorsun. Müfettiş Luvak raponı muamnm 

Mir uyuıturucu maddeler kaçıranlar, Dank iddiasında ısrar ediyor: \11.erine koydu, sonra omuzlarını silk· 
beyaz insan ticareti yapanlar, beynel· J . t bar i k rantası elin i 

kld h k t - Ol'Je a g rer en "' t .• 
milel hırsızlar da ayni ee e are e de olabilir. Bu çantanın sonradan or- _ o vakit yakayı kurtardt. Fakat 
eder. Fakat silAh ticareti dolandırıcı· d Umkiln 

tadan kaybolmuş olması a m • dUn a' .. "'m )ine yakalandı. Bu çeşi_t 
lan halk dllşmanlarmm en sef ill ve bu f t ·ı hi IM1"' Sullna, Kalas, lbrail dür. Fakat benim te errua ı e ç haydutlarm JUg&t kitabmda. ••af,. kell-
polisin bildiği canilerin en tehlikelisi- bir •IAlwn yok .. Ben onu alclilrdilm ve mMtn.ln ._. yoktur. 
d!r. Sizler neler )'&l'llladmıs?I AJacaJr- 3.,,. • 

Burgu, Vama, Köıtence. 

Dlana 
Merano 
Albano 
Abb&ıla 

Dlana ...... 

22/4 
29/4 

fi/5 

28/4: 
1%/Ş 

%3/4: 
7/5 

~'1/4 

4/5 
5/5 

11/5 

27/'-
4/~ 

8Utl7~ 

S&atl'Tde 

S&at18d• 

Saat17de 

Saat 17 de 

Jan komisyon size kir kal11111 cllye mu- ondan uVQ§tum. Müfettiş ellerini oğuft.urdu ve sa.-
.ıu Polla mUfettJfi kendini zaptedemi- kı'n sakın' gUlmegve ba•ladı: 

tavassıtları öldllrdUnüz. Teslim ettfa•· yor: uy 

niz ec:vayı tesellümden evvel muaye.. - Haydi gidiniz, BeVJ?J!kayi serbest 
Zonguldak valiliğinden: 

·:u - Yalan söyIUyorsun! diyor. lba il J --• Dank d neye kalkı§an elçileri öldUrdUntız.. bırakınız. Taro e o~ ı a 
Şifreli rapor buraya getiriniz. 

SoTaronra dlbaa .. daha fazla susamadı. Müfettişin masası Uz.erinde y{lzler- M\if etti§ sa.tine bakt.J, sonra. bana 

Zonguldak vilAyeti içinde aşağıda is imleri ve keşif 
teminat miktarları yazılı: 
Yolun ismi keşif bedeli Eksiltmeye ko. 

ce zabıt varakası birbiri Uzcrine yığı- döndü: 
- Fakat herhalde bahsettiğiniz ka- lryor. Fakat şimdiye kadar yapılan - Nesine ister iseniz sizinle bahse 1 - Bartın Safranbolu 

dmı ne öldürdilm, ne de öldilrttüm. eınek tamamile ooaa gitti. Vakıa orta- giri .... bilirim. On dakika sonra bu 2 - Zonguldak. De\Tek 

nulan KSM. T, 
68130.24: 41130.24 
25367-68 15357.68 

V n kit rok gecikti. Sözü biraz kısa .. !r-
... 111 da katil olduğunu iddia eden birisi adamlar için birer tevkif mllzekkere8i 

tutsanız da hem siz vakit kaybetmez· var. Fakat 0 adamı yakalayıp, tah~I- kesmiı bulunacağım .. Siz de artık göl\- 3 - Ereğli - Devrek 32269.60 19269.60 
siniz, hem de beni uykum.dan mahrum kat o mecradan yUrUtUIUrse asıl faıl, düğUnUzU gördüntız. Hadi Allah rahat 4 - Beycuma • Çaycuma 53826.80 31326.80 

bırakmazsınız. 1 geçecek gUnJerden istifade edip Fran- lık versin. 
MUfcfüc: derin bir nefes aldı. 1 k k s çfu da bu -------------,. sadan dışm çı aca .. u ı 0p t• 
- Abalesef bu arzunuzu :rerJne ge· adamın Fransadan ayrıldığını öğrenin Blrtnct tnnı era ur 

25014.89 5 - Safranbolu -Araç 15014.89 

ı.ııııı.21 

bedelleriyle muvakkat 

Muvakkat 
teminat 

, 3084.77: Tesviye 
1152.57: Şose esas· 

lı tamiri 
1445.22: 

2349.51: Yeni §086 

, inpatı 

l126.12: Smat ima. 
lit 

tiremiyeceğim. Kısa bir müddet ~izim ce ifadesini değiştirecek. Her §eyi () r. c AF ER TA v v A R 
le beraber bulunmak mecburiyetinde- inklr edecek·. Polisteki ifadeleri okun llmumf eemıhf " sinir. dtmal estetllı 
siniz. Lütfen bir polisin sizi götUrece- dufu vakit "polisler tazyik ettiler de eerrabtıı mOıehasaın 
ği odada tahkikatın bitmesini bekle- onu niçin kurtulayım diye öyle söyle- Pufı Tıb Fıkfllleıl S. asistanı. rid. 
... 'niz. Eğer canmrz sıkılırsa kapıdaki kadıa amertyaıtan. dtmal estetik 

Yukarda eose esaslı tamiri ile yeni gose inşaatı işlerinin cem'an 122111 li. 
ra 21 kuruşluk·kısnnları inp.atı işleri kapalı zarf usuliyel eksiltmeye konul
muıtur. Eksiltmesi 16..5-938 pazartesi gUnU saat 15 de Zonguldak vllAyeti dai • 
mi encilmeninde yapılacaktır. Eksiltme p.rtııamesl ve buna mfiteferrl diğer ev • 

J • k dim., diyecek. ")'ftz, meme, bnD borutUklula " · 
nöbe+,.iye haber veriniz. Size 0 una- Neticede hakkında kAfi deliller bu-..._ ıentfik ameliyatı". (Nauı,. " dolum 
cak bir zab1ta romanı verebilir. Jurunadığı ciheUe serbest bırakıla- mlltehauıu.) 
Dola11dnıcılınm fffincr.... cak. Vakit akşamm sekizi. Müfettişin \fua~r.e nblhlan . Mıccııı· 

rak Zonguldak nafta mUdUrlUğUnde yazılıdır. İstekliler bu iıslerin hepsine veya 
içlerinden herhangi blr veya birkaçına talip olabilirler. Eksiltmeye girmek ist.i
yenlerin talJmatnamesine tevfikan Nafia vekAletinden almmı§ mUteahhitlik eh. 

Tarolba odadan çıkmca, polıs mtl- odasında. bir köşede yuzt}urta, jam- 11 den ıo • kadar lf 
dürü adamlarına emirler vermeğe baf pon ve bir parça peynirden ibaret ha- O~ledeo 10nra ttcretlldlr. TeL •toae 

liyet ''eslkası ile ticaret odasmdan almmış vesika ve muvakkat teminatlariylc 
birlikte teklif mektuplannı yukarda yazılı giinde ihale saatinden bir saat evve· 
ilne kadar vilAyet daimi encümeni reisliğine vermeleri ili.n olunur. 

ladı: fi! bir ak§am yemeği yiyoruz. Tam bu Rf.v~hı. Pıırmalıkııru, Rumeli han. (2187) 
- let;e size sll!h ticareti dolandn:ı· sırada UçUncti bir yabancı memleket 

cılığile uğra.şanların tam blr llstesı.. polisinden bir telgraf geliyor- Bu tel
Bu listedeki bütün adamları bulunuz grat değil, eifrelenmiş hakiki bir ra
ve buraya getiriniz. Vakıa bunlardan pordur. 

• Otomatik ......................... 
hiçbirisi bir şey söylemiyccektir ama.. MUfettiş derhal adaml:ırını çağın. 

Sonra. bana döndU: yor. Rapor çözUlilyor: 
- Bu l§le Tarolba ve arkadaşl~n- Tarolba ve çetesi bllhasM barut sa.-

nın alakadar olduğunu kendi kendıme tişlle meşguldilr. Fakat milşterllerine 
tiremlyeoeğim. Kısa bir müddet yıne karşı dUrilst hareket etmez. Müşterl
bulmuş değilim. Barda tahkikatla lttrl milyonlar sarf ederek harp ba~tu 
meşgul iken tanımadığım bir ses ba· isterler, 0 av barutu gönderir. Yıne 
na telefon etti. Ve ismini vermeden böyle bir barut satıımda daha barut. 
tahkikatta bu yoldan yUrUmemi SÖY· lan tesellim eı.meden evvel (XXX) hU
lecU. kiimeU hesabına casusluk yapan Jor· 

Polis ınUfettiı:i ile y:ılnn kalınca eor jet barutların harp b~tu olmayıp 
du.m: . av barutu oldtıifunu blldırmlf .. MUşte.. 

- Bu adamlardan birisini aöyletir 1 de tee'im edilen barutu almamıg. 
!seniz, arkadaşlarmm onu da öldUre· ~u suretle ~ete umduğu parayı elde 
ceklerlnden korkar mısmız? edememiş .. Bu barut ihtilal içinde bu-

- Hayır, dostum .. Eğer bir tanesi- b' memleket içinmiş .. Hilkfunet te i lunan ır 

Telef on santralı 
22 numaralı otomatik Dahili n Şehir TELEFON SANTRALI 

S. S. C. t. Lenlngrad ( Krasnaya Zerya) 
fabrikası mamulAtındendır 

Yüksek keyfiyette malze
meden imal olunmuştur 

Mükemmel surette montaj edilmiıtir. 

Mekanizması feokalAde çalışmaktadır. 
Bütün lalıımlle birlikte satılmaktadır. nl fJÖyleUr isem, derhal bUtUn ~e Y de bu hiyaneli öğrenince barutu te-

ona hiç zarar veremiyecek bir bale k~ sellilm etmek vazifesile gelenleri ya- Mufassal malumat almak için: 
yarım. · k 1 d i!ı D"ibi askeri mahkemeye ver- TELEFON: 43956 müracaat ediniz. 

D~~ın~rm~m~e~~~~ ~:~~~~~~o~~~~~~~---•••••••••••••~•••••••••••••••••••••• 
len üç ki§l, Dank, Bevnska Tarolba 11 .ı;"' ml\h1rllm olmuş. l 
ayrı ayn hücrelerde beklerken birer uorettiş sevindi: Ta- OkeDrenlere ve KATRAN HAK K 1 
birer gelen çete efradı da müfettişin _ t anlaşılıyor, dedi. Jorjet, g~ğOs nezleler ine 
huzurundan geçmeğe başladılar. Diln- rolba ~te!f tarafından ölUme mah· 
yn.nm her tarafmdan Fransaya dol- kQm edildi 
':llUS serseriler .. Bir Jusmmm kıtığı, 

EKREM 
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içi toprak dolu toprak bir aestinhı başında bahtsl~1ığına ağlıyaıı bir kadın ' 

Topraklar 7cazı'lly_or .. • EnTcaz 'kaldırılıyor ... BelTci altuıda bir sevgili cana yakın 'bfr kim.se yalıJLOT ... 

uzakta koyunlar otlııyor .• Bir tarafta 1.wmlar uc çocu1.·7ar, 'bu yorga»laraan 'birinin altrnaa ebeai uy'ku1arınaa 
yatan annelerinin, çocııkl«nnın ve en çok sevdiklerinin ba§ları ucunda ağla§ıyoflar ... 

FeZôkctten 'J.,ıırfolan 'bir 'lru::ağı ve bir kaç ı,.,ızu. 'kendilerine ıüte arasıtıl4 
emin bir mel ce bulmu.Jlardır. .. - . 

Yerin altmdan gelen felaket toprağı böyle metrelerce oymu§ ve çöktürmüşt•ür 

AT.:pmar 'köy'itnae ta~ taş i.i.stünde kal nuımıştır. Yerler yanlmtş, içinden 
sıoak sular /ı§kırm~tır. Belki 'bu tmk az altında birkaç sevgüi Qıı.'lıa vaı Jır 

Felc1Ti<itc tlyrıyaıı bir 1~öyde ~atlayan, 'Kayan '!>i~ ıyoı... ~(Foto Ulus) · 


