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Karadenizdeki nıOthiş fırtına 

llitler, Hess; Himler, Ribentrop, Göbel8 ve Görl.ng .• , 

AlmrınlJada yeni hadiseler 

Aksu vapuru 
tehlike geçirdi 

Şafii kırılan vapur Sinoba gitti, 

180 zabit tevklf yolcularını çıkaramıyor 
• 

edildi 
Suç!an Naziler aleyhine tertip 

edilen. komp~o.ya iştiraktir 
tıı'tondra, 10 (Hususi) - Deyli He- la aslçeri hapisaııelere sevkedilmiıler-
bc d ıazetesinin Berlinden aldığı ha· dir. 
) rlere göre Alman ordusunda tasfiye- Almanyanın eıki U>ndra sefiri ve tim-
rrı' tabi tutulan generallerden sonra diki Hariciye Nazın Von Ribbentrop 
]tjı ııhteıif vil!yet garnizonlrr.ına mensup v~danamesini krala takdim etmek üzere 
tir SUk rütbeli 180 zabit tevkif edilmi§- buraya ıelmi1tir. 
ed:ı Bunlar Nazi Partisi aleyhine tertip Ribbentrop burada tngilis ıiyaset a-
~an komploya dahil bulunmak- damlariyle de görü§cccktir. 

ispanyada harp vaziyeti 

T eruelde asilerin 
taarruzu.· durduruldu 
eo t~n kişi i!e taarruza geçen 
~iıer hedeflerine:erişemediler 
~ tldon, 10 (A.A.) - Teruel:n ti
)~ . de harekatta bulunan Cumburi· • 
~b~a kıtaat, ooilerin taarruzunu Mon- , 

arı . 
oıllra cavarında durdurmağa muvaffak 
l'ttu c~, diğer Cumhuriyetçi kuvvetler 
Stttaelin garbinde mukabil taarruza ge

l32s 'laldccantanın ıarkında kain 
liu fi:llcıı:nıı tepeyi ele gcçinniılerd:r. 

llltvlci a ·ı . . d t•~in .. sı enn clın e bulunan Alba-
derı 'Ult\~atahkem mevk:ini müdafaa e
'1ir. llivcrsalcsin dagırun cteğinde-

1\ıUcr· 
dt ile 

1
111 cephesi son taarruz r..:ticeıin-

LI r eırıj • 
"tfirıt 

1 
ltir. Fakat taarruz asıl he-

lstanbuldan 1 
roket tertibatı 

gönderildi 
Memleketin hemen birçok taraflannda 

şiddetli kış hükilm sürmektedir. Samsun, 
Erzincan, Nevşehir, hmit, ve Burııa cin. 
rında kar yağmaktadır. Bu yOzden yoll:ır 
kapanmış, posta münakalatı güçlükle ya. 
pılmakladır. İzmlttcı karın irtifaı 20 santi. 
mi geçmiştir. Bursa ile \'alO\'a ara~ında da 
münakalAl sctkeye uAramıştır. Bursa va. 
puru l\fuclıınya Jim:ınında barınamamış, 

yolcu almadan tstanbula dönmüştür. 
Aksu vapuru tehl ke geçirdi 

Sinop ıo (Hususi) - Dcnizyolları idare 
sinin Aksu •apuru eT\'elki RÜn, şiddetli 
fırtına yüzünden bQyllk bir tehlike geçir. 
mlştir. Vapur fırtına ile mücadc!le ederken 
şartı kınlmış ve makine işliyemez bir ha
le gelmiştir. 

Bu sırada vapur Sinop limanına Ulica 
edebilmiş bulunuyordu. Aksu şimdiki hal 
de limanda deınirlemlştlr. Fırtına devam 
eltili için yolcuları da çıkaramamaktadır. 
Gemi kurtarma şlrkt!tl tarafından roket 
tertibatı gönderilmesi beklenmekt"dir. 

Brızuklıık burada tamir edilemezse Ak 
su )'telekle lstnnbula göt0r0Jttc1'tlr. 

Şehrim zde .bara vaziyeti 
Han dün BhrJml&de laarh ve fazla rh 

trlrlı geçmiştir. ROzglrın sOraU saniyede 
19 metreyi bulmuştur. Kar geceye doğru 
kesHm iştir. 

Koradı!nizde ,ıddetJI bir fırtına hllkfim 
~Ort!Oğündcn bir kısım vapurlar dün bo. 
ğı:ızdon çıkamıynrak Sarıyer önlerinde bek 
lcmişlcrdir. 

Varın 
Bayram 
Yarın Kurban Bayramının ilk 

günüt:ür. ötedenberi deTBm eden 
teamül veçhile Türkçe gazeteler bu 
bayramda da yerlerini "Kızılay,, a 
terkcderek intiıar etmiyeceklerdir. 
HABER de yarın ve bayramın ikin
ci ve üçüncü günleri çıkmı)acak, 

pazartesi gunü tekrar neıir vazife.i
ne baılıyacaktır. 

Okuyuculanmızın hayramlarmı 

timdiden tebrik ederiz. 

t\&Qıh c .de cdcmemiıtir. Asiler timalde, 

~~ıurıyet!iilerin prk ve Aragon or

~ c:~ındaki muvasalayi temin e
Ctsaııcır -nreaı - Montalban yolunu 
tiııt 1 Ve cenupta da AUambra neh
ıaıu~!iercıt Tcruel Santabarbaradaki 
'le bll aa nıcvzilerini yandan vurmak 

lki ·~rette Zilptetmck istiyorlardı. Bir h udu t 
~tbc~:::u~en fl!Vka}ade §İddetli mU• haA dl•sesı• • 
~t 1r.. • ctıcesinde cumhuriyetçi kı-
ı.,, ,. .. rıdc:ki m'·d r . . 
"llQıi u a aa mevzilerıne çe- S t h U d d d 
~t?i ~'Y?e .dcrhaı gelen talr,viye kuvvet- ov ye . u un a 
11erıe)'c:~nde hakiki bir çığ halinde ~ · ' Uç Es t o o Yalı 

l>aı Uınıanı durdurmuştur. ö 1 d Ü r il 1 d Ü 
"- olllera d ğ • 
"Glsaı 1 a ını feda etmek zarureti .• Reval, 10 (A. A.) - Peipus gölü ü-

o ı ıu t ~ 
tetia;ndc ş ur. Fakat Alfambra nehri zerinde yeni bir Sovyet - Estonya hu-
llo1tta1- bu nehrin sağ uhil:ne haklın ispanyanın Taragona limanında Fran- dut hadisesi olmuştur. Hadise netice-
cl 4'lfda ko tayyareleri tarafından bom bardı- sinde üç kişı' ölmlişttir. il dii. rnc\'zi alan cumhuriyetd or 

-ııt\~ ~ man edilen ltıgiliz bandıralı Torpencs Esto a.b' inde b·ıd·· ld' W• )etle 1! ın hücurnJanna muvaffakı- nya men ı n ı ıır ıgıne 

lllııuy!:.ğUı gerecek bir vaziyette bu· vapuruna d~en bombalardan biri... ~::~~aı;!:y: ~:ab~t~:~~ ~~~~~ 
~•İlcr ki§i silnnUılertlir. Düıman bu taöeTuz dun beş yüz metre berisinden geçen 

J lrıUharebe hattına seksen bin esnasında mühim zayiata uğramıştır. hat üzerinde devriye gezmeye çıkmış-

a Po n ya Ç ı· n sele r ı· ne lara::ı:~~: :~~:ı~::ı:!~~~~: 
~ lılara mllra.caat ederek bunların Sov-
~ yet balıkçılarını yakalamak için Sov-"' """"·ı ı yar harca yaca k yet topraklarına girdiklerini ve yapı-... 

1 1.1 lan milsadeınede öldlirülmüş olduklan 

lfldeki orduyu yeniden tensik -nı-ha_be_r v_erm_i~--ler-di~_;,..,_ıım_ı 12_ın_rııt_e 
.._ı....~!rnek zaruretini duydular 
...... ~lbtıo (Hususi) - Tokyodan 1 rak. Çine yardımda devam edecek olan 
~ ; ~re, Japon Haricive na- ~evletin yahu% ve yalnıs Sovyet Rusya 

tubıatta beyanatta b~ım> ' ~ Devamı 12 incide 

RllytlklerJmlzln 1'e öz kardeı:ılerl 
min bayramlarını "4ygı ne kutlular 
TUrk nlnsnnıı nihayetsiz flıağlık ve 
ferahhkJar cli1orlm. 
Çapamarka pirine rınu 11e cocrık gıdaları 
fabrikaıı ıahibl JI. 1'.'rıri Çapa 

Cel8l Bayar tariM kad.irgayı gezerken... ı • y 

Başv~köD 
Gölcüğe gill' v.n..1!1 .. ıa. 

HA y A T-MI---=-B--=-U-===-=!==:.ol 

aar facnanı;:;--J 
romanı _I 

Belki de "bn göktln altında yeni hltbir fCJ' 
7oktur0 diyorsunuz. "Hayat mı bu,, da 
şimdiye kadar )1lz1erce muharririn, roman. 
cınm n.nlatma~a nğrıı~tığı herhangi bir 
aşkm ve ıztırabm hlkA)·csidir diye düşü. 

nil701'811nuz.. 

Aşk da, ıztırap da biz insanlar l~n 
ezelden ebede kadar mukadder bir şe7dir. 

i Hasan Rasim Usun 
romanında da aşk vardtr; ıstırab vardır. Fakat, .. HAYAT MI BU!" nun 
girift ve f evkalMe şayanı dikkat mevzuu içinde aşk, şimdiye kadar bize 

1 

tanıtılan a~ktan çok daha ilaht, ıztu a p, ı,,imdiye kadar hayatta tesadüf 
ettiğimiz ıstıraptan çok daha fecidir. HASAN RASİM US, eserinde, kah
rama.nlarınm portrelerini bUyilk bir kuvvetle çizmiş, ~ahıslannm iç mü-

1 =~iAYATe içilip~ iü"vifak 
ı 1938 in en kuııv,,111 l'debt #'Selidir 

'--~~~-~~~<!~--~~~~.~ .... ~.~-·"' 
ınganz • ıtalyan görQşmeDeıra 

istikraz mukabilinde 
Ve Habeşistan işgalinin tanınması şarllle 

Italya, ispanyadaki 
askerlerini çekecek 

Şimdi bunun ne nisbet 
dahilinde olacağı görüşülüyor 

w: ,YaZJSl 12 tııclda 
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AKŞAM POSTA Si :: o :: ' .. .. ' 
== ı=ı .. .. 
ii Değil mi ? H . 

Sohi6i oe N.,,ı,oı Miidöri 
• r . " Hasan Raaım . Us. 
I DAR E EV I ı ıstınbul Ankara caddesi 

Peota hla .. ı lolo-llt. T•lpd..ı...ıı lolHl>el ffAIBI 

Yarı ıeıerl telefonu. 23872 
:: :: l 

~~ Borsanın bir seyyabn' idare ., .. · : 24370 

~i ş e h r l o 1 m ası ~~ .. :· 

lllın ., ., : 20335 

ABONE SARTLARI 
~ ,.,,.... 1: &.•ti ... 

:•::,',' .. '", •·~~: kr. f ::!:: k:· 
3 ev••ll ~ tftO : 1 100 • 

H babında... ii .. .. 
t ev11a. • ııo • l•O • i! Bursaya Yalova tarikile giden g 

g bir arlwdaşımtz anlattı: gı 
g •'- Yclovcıdan Bur~a otobüs - Ei 
Hıerıe gidilirken, arabalar tam yemek~~ 
Hvalcti GemW~te dururkır. Burada in· H 
H anm l:arım d01Jurabileceği bir tek : 

'\il lf\19\tftCeSft g l.ok~Mta vardır. Bütiin yo'lcular ye -li 
A LMANYA Ayrupa mu\·azene- mmeklcrini burada yemek mecburiye- 5i 

s inin en büyük ağırlığını teş- ,ii tiwledirler. i~ 
kil ettiği için bu mem,lekett~ ansız ın g Bundan scne'lercc evvel de ayni i~ 
çıkıp da ucuneU Raylı m teşldllı.tında :: . :: 

esaslı dcl;,ri';'lldlklcrlc neticelenen .kriz 1g yolla B ursaya mtt7ıtc1lf seferler .'J!°'P.: 5i 
hafif t ertlb bir A\ ruı>a krizi meydn- ı :: mıştım. O zarıumlar Bursa bugun1.'1l :: 
n::ı. getirdi. Kriz gelmiş ve geçmiş jii kadar fazla rağbette değildi. Yol • ii 
gibi g örünüyor. Fakat heyecanı h!\- :: cıllar da tabii azdı. Bahsettiğim lo· 5i 
10. devnm ctın clctcdlr. Ve dlinya ba- g l•mıta gene bu!JUnlcii §d~linde gelip H 
smı Almnya'da olup bitenle rin tef- :: _ :: 
siriyle meşguldür. Almanya'daki g gcr;C'ıı 1101cıılara yemek dagıtırdı. :i 
krizin şUmulU Ye mnnAsı nedir? :: Hılkümct Bursrıyı bir seyyah şeh· g 

ı - Acaba Alman bUltümetl dış H n yo:pm.al~ için türm fedakarlıldar g 
politikasında yeni bir adım atmak ;i yapıyor, paralar sar/ediyor. Daha :: 
üzere iken lmrşısına bir talom engel in bıı!Jünden Bursa JstaJıbul ve havali- ~! 
ler c;:ıktı da son icraat bu engellerin ;: . . . bir kar sporları memleketi H 
bertaraf edilmesi midir? :: 81 tçın, . :: 

2 - Yoksa Alman ic polltikaslle :: olmuıa baş1amt§ftr. Bu sporıı Tamdı- :: 
ale.kadar bir kriz karşısında kalan g lerine zcv1'.cdinen1er tatil günlerin - si 
Hltler bu aracln başlta meseleleri de g d~, fırsat bulduk9a sair günlerde ij 
halletmek için b\ınu bir fırsat mı H sılc 817, Ulııdagwa rtJrnıalc için Bursa-:: 

kkl 
? •• :ıır· •• 

tela etti . :: , a idi arlar. :: 
Krizin nnsıl başlndığı hatırlana- :: Y !J Y A • •• • ,,. :; 

cnk olursa, lıu suallere caYab ver- ii Gerek hil'kmnctın yosterdıgı b~lıfük g 
mck lrnlaylnşır: Anlaşılıyor ki nıe- g aUil:a ve gerc1:$C halkın ragbetı pe1c :: 
selenin başlangıcı altmış ynşına var- !: tabii o1arak birçok vata1ıda§lann ve g 
mış olan harbiye bakanı Mareşal !! 1/Ukardo. ba1ısctti{jim 1o7cantanın iş- :: 
Blomberg'in bir dıvnrcınm kızı olup g Zerini ve 1:firlarını çoğaltacaldır. Bıı- g 
otuz yaşına ,·armıyan gene sekre- =i • _;ı:1~ 'nden :: 
teri ile e\·lenmesldlr. Alman ordu- !: na mu1.nbıl halloın da ı·eu.uı=rı :: 
s un cla zabitle r evlenmek hususun- g bir paraç fedakarlık beklemeye hale- il 
d a sıkı disipline tAbidirle r. Böyle H 7..'1 oordır. :: 
olduğu halde yaşlı mareşalm ne yaş, ~i Fcdcı7cfirlık dedi!jim cihet sadece ~~ 
ne ele içtimai seviye bakıınmdan :: temi:;lil:tir. Gcm1i l;fcki Zo1canta ev- H 
k endisine akran olmıyacnk bir kız- :: . . .. . • :: 
la e\'lenmesi, orduda tyi intiba bı- !i vclce giindc d;ı 1ıç ltra 1vaza~ıyor t- :i 
rakmnmış ve ıınzl partislııln bu mil- :: cliysc, bılgiln yolcuların çogalması :: 
ımınnhas ı yüzünden tcnkld edilmiş- ij yüzünden 1.-azaııcı 1ıiç değilse dört ii 
tir. Von Dlomberg bunun üzerine is- ~i 1>eş misli artmı~tır. Bıına mu7:abi1 n 
tifa etmcğe karar Yermiş ar~asın- g bu berbat t/er 1ıdUl cs7d pisliğini ii 
dan von l"ritsch başta olmak uzcre, :: · . • • . • :: 
kendis ine tarartnr olnn kumandan- :: muhafaza eclıyor. llala tcmız bır ma- :; 
lnr da çckllmek Jstediklerinl bildir- g sa, iui ycmc1dcr bulmıdurmaktan E~ 
miı:ı lcrdlr. Blomberg'in yerine bir :: imtina ediyor. ~ 
hn;·biye vekili t ayin etmek H1zım ge- ~E Bu gibi adamlar 7:endili1:lerinden İE 
lince; mese le büyüdü büyiidü de par- ~E ,10ıa yclmiyecck ve 1ıiildlmetin yap- E~ 
tl ile ordu arasındaki münasebetlere H 1~ 1 ı w d ı la .• ;i; 
dayandı. :: maı.ı a o < ııgu y ar ım .ar muvaz. -! 

Fllhakllm bu alman devlet me- H bir t eral.;J:i göstermi,ıcccNerse, bu- h 
kn:ıizmasının z~yıf noktalarından ~! na mecbur ecli lmel idirler ı·e böyk ii 
biri idi. Ve ergeç Almanya bu me- ii bir m"cbıtriyetc de artık hak kazan· g 
sele knşısmda knlncnktı. Aymnııya- ii mı.ş1ardır .• , !i 
dn ordunun devlet içinde devlet ol- ==·r:111······u·· .. ··• .. ······-····-···---··== duğu söyleniyor. Jlnklltntte alman u• •• .. ........................ ·-··-·---· .. 

tarihinin blrcolc devirlerinde ordu 
devletin kendisi olmuştur. R eiscwehr 
He Nnzl partisi nrasrnc1akl mUnase
betlere gelince~ bunlnr, ilk zaman
larda iyi başladt. Ordu milli sosya -
llstliğin lktldara g eçmesine yardım 
etti. Gectfkten sonra aradaki tek bir 
lhUIAf mevzuu partinin hususi aske
ri teşkllAtı olmuştu. Hitler de bu 
m eseleyi ordunun istediği şekllde 
halletti. Dlnnenalcyh Nazi partisi i
le ordu iyi gectnmlşlerdlr. iyi g eçin
mişler; fakat ne de olsa. aynı mem

ş·rketi Hayriye 
Bilet ilcretlerl 

yeniden ucuzlatıldı 
Deniz nakil vasıtalarının bilet üc

retlerini tesbit etmek üzere altı ayda 

bir toplanan tarifeler komisyonu, son 

toplantısında yalnız ŞirketihajTiye ve 

leket içinde hakimiye t iddia eden Haliç vapurlarının bilet ücretlerini tet 
ayrı iki unsur olarak kalmıştır. Ve kik etmiştir. 
dahilde politika yapmaya, harici 
ı;Jynsete istikamet vermiye alıştığın. Komisyon, Şirketihayriyc biletlerin. 
dan, ordunun gittikçe, nazi partlsfy. de bazr ufak tenzilat yapmış, Haliç 
le yolları nyrılm1ştır. Ordu partinin vapurları fiatlarını oldueu gibi bırak· 
fktısndt sJynsetinl beğenmemeğe baş 
lamıştır. Ynuhucll aleyhtnrlığmı hoş 
görmeml~tir. Katolikliğe karşı ta
klb ed!len siyaseti vicdan hUrriyetl
ne muhalif addetmiştir. Dazı gene
rallerin bu yUzden istifa etmeğe te
şebbUs ettikleri bildirilmişti. Bun
lar dış poliUlcada yürüyen yolu ten
kld etmişlerdi. 

Du teşebbUsledlr ki Hltler, itima
dına mazhar ohın Yon Elomberg'in 
yerin.o bir harbiye lınkanı tayin e
d erken mfişkillttt karşısında kaldı. 
Ve kalınca her Uderln yapacağı işi 
yn'ptı : Ordunun ba~ma kendisi geçti. 
Dunu yapınca, tcşkildtı değiştirmek 
icab etti. Onu yaparken de hariciye ' 

mrştrr. N ·ny ve liman idaresi deniz. 

banka rnptolunduğundan ve teşkilM
ları hcnUz tesbit edilmediğinden bun-

lar denizyolları tarif esile beraber tet

kik edilecektir. 

Şirketi Hayriyenin bir kararı 
Şırketihayriye, bu sene b"'.:;:ıza hal-

kın vaktinden evvel göç etmesini, ev 

arayıp bulmasııu ve boğazın baharın· 

dan istifadesini temin için yeni bazı 

tedbirler almıya karar vermiştir. Bu 

meyanda yilzde 40 tenzilatlı iki aylık 
teşklldtını değlştlrmeğf lüzumlu gör. abonman karneleri satışa çıkarılmış
tlü. Gizli hariciye konseyini ihdas 

"etti. 
Du kraatın hederi, devletin fktı

sa..d, hariciye ve miııt mUclafaa me
selele rlylo meşgul olan hiltün ol";nn
ları NaziJcşt:lrmek yani bir Yahdct 
temin etmekten ibarettir, İktisadi 
işler Görlng vasıtaFile, hariciye iş 
l erl Rfbbentrop marifetiyle nazlleş
tlrmlştlr. Fakat orduyu nazlleştlr
mek tein Hltler bizzat lrnndfslni ö ne 
atmak mecburiyPtfnde kaldı. Başka 
i>ıı• parti ad mmııı prestiji de kAff 
değildi. Bunun bile kttfl geldiğine 
inanmak için mekanizmayı bir mUd 
d et işler blr halde görmek ıa.zım -
dı~ (Ulua~an) 

M Ş. ESMER 

tıı:. Bu karneler bayramın birinci gU
nilnden itibaren muteber olacaktır. 

Hnlırnl:ırını anlatan 
cmYMS xonont 

Entellkens Servisin en meşhur rnsuslarından 

TEFRİKA 

NO: 31 
10 ŞUBAT-1938 PERŞEMBB 

Hicri: 1350 - ZillıJcce: SJ • Kara Şeytandan aldığım imzalı tahliye 
emirlerile arkadaşları hapishaneden 

OllMth• dolan 08-la ...;.... 

7,03 17,96 -
Yurt 5atı41t 011• tlt1ndl Alılıun Tat• ,..,,. 

li,39 12,28 15, 17 17,36~ 19,09 &.'1 
LUaumıu Tele,onlar kurtarıp hududu geçirdim 

!' ........ , 
Onun tevkifinden sonra ve feda:k,ar

hğı sayeı:;inde işlerim çok yolunda git
miş, Brükselden Havre hareketim sür
atle mümkün olabilmişti. '"Kara Şey
tan,, da bana azami yardnnda bulun· 
muş, elinden geleni yapmıştı. 

Mevkufları Sen Jilden çıkarmam, bu 
s<:Jyede pek koloy oldu. Bergamdan al
dıgım boş tahliye kağıtlarıru :!.tediğim 
gibi doldurarak hapisane idaresine mü
racaat ettim. isimleri yazılı mevkufla
rı Almanyaya sevke memur loduğumu 
söyledim. 
Bergamın imzası yüzünden şüphe et

mek kimsenin aklına gelmedi. 
Hemen o gece iki tecnibeli rehberin 

delfiletiyle Belçika - Holanda hududu
nu Eexhcn ce Zundent arasından geç
tik. Geçişimiz Kara Şeytan tarafından 
karakollara bHdirildiği ıçin kimse bizi 
yolumuzdan alıkoymadı • 

Hududu geçer geçmez bütün arkadaı 
lanmı ve rehberleri başıma topladım .• 
Onları nasıl kurtardığımı izah ettim, 

ve: 
- Vaziyeti bilyiorsunuz, dedim, gim-

di bitaraf bir memleket toprağındasınız. 
İstediğiniz yere gidebilinıiniz. Fakat e
ğer bana bir hizmette bulunmak ister
seniz Havra kadar beraber gelirsiniz .. 
Çün'k.ü bu sayede Kara Şeytana karşı 
yalancı çıkmamış olurum. Havrda beni 
casusları vasıtasiyle takip ettirmesi pek 
muhtemeldi. Şüphelenmezse tekrar 
Brükselc dönmem kabil olur. 

Hepsi, hiç tereddüt eseri göstermek
sizin ricamı kabul ett!. Rehberler de 
hilem meydana çıktığı takdirde Alman
ların hışmına uğrayacaklarını 'bildikleri 
cihetle Belçikaya dönmeğe 'kıarar vcıldi
ler. 

Geceyi civar çiftliklerden birinde ge
çirdik .. Ertesi sabah iki grupa ayrıla • 
rak Roterdama hareket ettik. 

iki gün sonra Roterdamdan Folkes
ton ve Kale tarikiyle Havra hareket et
tik .. 

Havra salimen vasıl olunca arkadaş
larımdan ayrıldım. Con Kollins ve Bob 
Par~er ile ben İngiliz krargfiluna git
tik. Gelişimizden haberdar olan gene
ral Sir W. Bilds bizi orada sabırsızlık

la bekliyordu. 
Maceramı, başından sonuna k<ldar 

bütün teferrüatiyle ona anlattım. Be
ni tebrik etti. Sonra bir katip çağırarak 
Alman teşkilatına dair verdiğim malft
matı kaydettirdi. 

Bu iş bitince general dostça koluma 
girdi ve beni zabitan klübünde öğle ye
meğine götürdü. 

Yalnız zabitlere mahsus olan klübe 
bir d vilin girişi nazarı dikkati celbet
meKıten hali kalma\lı. Fakat lngiliz za
bitleri sivil olmakla beraber benim her 
halde orduyl) mensup olacağımı tahmin 
ederek hayret eseri göstermediler. Bu
nunla beraber kim olduğumu pek merak 
ettikleri hallerinden anlaşılmaktaydı •. 

Sofraya yeni oturmuştuk ki general 

sordu : 
- Şimdi ne yapmak fikrindesiniz? 

Tekrar Belçikaya gidecelç değilsiniz, 

tabii? • 
- Affedersiniz general, müsr(ldeniz

le Brüksele dönmek niyetindeyim. 
- Ne söylüyorsunuz? Bunun ne ka

dar tehlikeli bir iş olduğunu sizin ben
den iyi bilmeniz lazım.. Kara Şeytan 
ne kadar budalaca hareket etmiş olursa 
olsun yanma hiç bir iş beceremeden 
dönmenizi affetmiyecektir. 

ır <Q> n 'lto trD a m ~a 
<dl en D2ğ©Je 

Gülümsiyerek cevap verdim: 
- Ben adamımı tc:ı::urım.. Muvaffa -

kıyets .zliğimin sebebini izah edince ba
na kızmasına imkan yolıjtur. Mevcut ol
mryan b:r a'damı nasıl öldürebilirdim?. 

- Ne demek o?~ 
İzah edeyim efendim. Kara Şey

tan bana Havra gidip orada Belçikalı 
Marsel Dömor'ı öldürmemi emretmiş
ti. Eğer ben bu adamın Havrda bulun -
madığını isbat edeb:lirsem mesele kal-
maz sanırım • 

- Tabii .• Fakat Almoolardan her §ey 
beklenir • 

- Şilphesiz efen:fan, yalnız şu da 
var: Tehlikeyi göze almıyan hiç ~ir mu
vaffakıyet elde edemez 1 

- Peki, Brüksele dönmeği neden bu 
kadar arzu ediyorsunuz?. 

- Orada faydalı olacağımı sanryo -
rum. Lui Br.lin intik~mını almalı; isti yen 
bir çok Belçikalılar harekete geçecek • 
ler, Almanlar da ~iddetli bir tazyik si- ' 
yaseti takip edeceklerdir. Bu vaziyette 

benim oralda bulunmam Belçikalılar için 
mühim bir kuvvet teşkil edecektir. 

Sonra Almanlar tarafındoo öldürülen 
arkadaşlarımın intikamını alma~ iste-

rim .• Moböjdeki Alman casuslannı ta
nımakla beraber fa~iyet usullerini bil-

latanbal ıcıa: 2tZ22. llqeflıı ıctaı 40U, Jl...-
ıcıııı 110020, l ' akllelar ltlaı 1Cle2!1. • ~ -

reıu1cı1,·, Balurkll>o e..bdr, Tn.tı7ao B.,...._.,.:.::; 
tab&lıçe, KaaellUI, F.rmkllJ'ı Kartal. B~ ~ 
bel!, Rarsac, ı<ınatı ıeın ı Tell!oa m.uJıabere ımeaı-
111 :ran&•n cıemek ki !ldlr. 

a.unı ltlal)esll 22711 
D•.nl& ., 00 31 • • 20 • __.._..., 
ftfo)lUl. 71UIC•a kulul: 211191. Oıı.lata ,..._ -

40060. ---
Sıhhi imdadı 4(11113 IH4del---.mı:ı 2Z290. -

~I mlldDrlll!Dı 24382. 
FJrktrlk Slrt<dlı 
kJ'ell~ : 44801 • hta11balı 2'311. / 
ll•lar ldal'Mt: • 
e..,.otıuı 44783. Bf'f(Jıtau c01131. aı111J11 2Cl2S'· ,.. 

rao•ne>nhr: 21708, t'oklldar • Ka4ılı:IJJ'I 80173." 
Ranurazlı 
ltttarıbalı 2cı111. KaOık&rı ecr:oo. lk7oftaı ctıı•:ı. 

Takal otomoblll istemek ıçl" 
D<!foll• db•tl ı 49084. ~ilik cllldl ı 3t • 101. "" 

lılly tlbrtll tl04U, 
Deniz yolları 

t'elefoaı 
ı.,ta11hal a~nı~uııı 22740. Jla.rakllyı 41382. ..., ıorl 
Maılan\·a•·ıu Puar, Sab, Pertembe, cuma .. ~ti 

aaat 8 30 da Toplıino rıtıtımından kalkar. ~ 
l\arab~a1aı aaıı ve Cuma ı:11alm aaat J9 d& ,.. 

ilan• rı!ıwnından kalkar ve T~klrdat, atllttJı•, ~ 
ti:ırklb lıılcdolcrtoı ıı n ) a rak Karshlpy& w.nr. 
/(nra11enl: postası y:ırın s~fer yapılın:ı)'tl• 

c:ıklır. 

Akdeniz postası: Yarın s:ıat 17 de kil~ 
k:ıcnk olan vapur; Gelibolu, anakknle, f. 

remit, Ayvalık ve Dikiliye uğray:ır:ık ıı
mireg ldccektir. 

MDzeıer .-.ı1 
ı\:Ja*ofya, n ...... • Hl~M. :ranaa Htt~rl T9 \~ 

11:11,k, A•k~rl ~lllıo nı eanucıar, Tl...,..t '"' saııa>i 
q,ıl, !Ubbl mOU!: S' 

<Bu mllzelcr btr snıı aut 10 dllll 11 ya -.ad&r •<' 
tu. ı .. 

Tartı '"' hl!lm -:ltrt mil~ Pattrteslden ~si 
btr ~ıı saa t 10 da n Hl ya kadar n Cuma cıınJ 
drn 17 J'tı kadıır acı.ıı.tır. 4tl 

Tnı•kaı>• Mtıır.l ber ı:tın aut 13 den Hl f& ııa 
acı.lltır • 
Memleket cu::,udenlz eet'erıe~ 

Kon>:>oa \ 'IU>DrlUll Cumirtflll ıı:11n1•rl 13 de J{IWI 
ce10: Rıılı r;Ur.lerl 18 de Ptre, Berut tskeadtrlr•>"''tu* 

ttaır.u \'aporları ı cwna r.nnıert 1&&t 10 d& 
Brendııt . Vea edtk, TrlyuteYtı. 

Avrupa hattı ı 
111rkttt f•tıuı on .!llllclDrlll~ r Telefon 23079 .ıJ-

miyoruz. Bize verdiği zararlara bakılır- ~mı·ıoıı ~"-'ı>ml btr t1ln Sirkeciden sut 22 d' rıır 
lı.&• ve Avruııadan ı;elcnt aaat 1,25 le sırıcec11• 

sa bu casusların çok mahir olduklarını n .. ıat eder. 
lı:&nv..-ı1oncl 20,30 da k&llcar. ıo.:ı de sellf·"""' 

kabul etmek Hizım. Bunların faaliyetine • r.c1ırne ı>mtaı1 bu .un au.t uo d• tıar~t 
19,33 d• etllr. 

sekte vurmanın faydaılı olacağı kanaa- ANADOLU 111.TTrı 
• d d Jltt cin bal'l'krt tdt.a t!M4lfc:lttı ~.ır 
tın e eğil misiniz general?. aut s el• xon:ra, e e1a Aııkara .ı~ı:ı de D~ 

ve Bamııun. ı:ı,:o da Elklıc!!Sr, 19,10 da Ankarı& 
(Devamı 'Var) oresı. 20 ele Adapaun. ,,,-

----------------' Bu trenle den ıaııt il ela bardtet eden .Anka~,:: ff 

v aJı n aı ın a staı ın <dl a 
Prens Nikolanın 

ölümü 
'.Atına, 9 (Atı

na ajansı)' -

teııtı ı>a&.utm, carı mba ve cama EUalerl .,.. 
Musul:ı. kad:ı.r ~~rtr etmektedlr. d• 
Geçen &enenin &ugOn0" 

naıer oldu 'l d' 
• Parlste bulunan Suriye heyeti otil de l ,YaPhlh temnslardan hiçbir nt!tice elde e 

memlştir. Cl1" 
• HabeşiÇttanın ilhakının Mmetıer 

ml7etlnce tanılması muhtemeldir. 

Tlyatroıar 
Tt;l.'Jı;BASI llRAJ.I llıSlll 

su.t 20.ao da. 
SÜHTOK 
S perde • 5'rf 
Yazan: Mahmul 'e 

OPF.RET IUS)ll 

SÖZÜN KISASI 
komedi 4 perde 
Yazan: Srhonlh911 

Türkçesi: S. Morııf 

Prens Niko1a .. 
nm ölümU haberi 
bütün mahfeller - , 
de çok elemli bir 
his uyandırmış -
tır. Bütün resmt, 
daireler ve saraya 

• '{ F.RTT~RtTf, !!' 'll 'f P:R Tll.ATCO tl 5911l 
sempati ve tazıye Pazartesi: (Knıhköy • S!ireyya) ıı>' 
telgrafları yağ .. f (B:ıkırköy) Çarşamba: (Üsküdar) siııe 
maktadır. Cena,..

1 
larıntla: 

Prens Nikıo1a ze mera.siminin ta 
rihi henüz tesbit edilmemiştir. Pren
sin kızlan düşes Kent ile kontes Tor
ring Jottenbacht ve kocaları ve Yu
goslav naibi prens Pol Atinaya gel • 
mek üzere yolda bulunuyorlar. 

Kral J orj'un amcası olan prens Nf
ko1a, 9-1-1875 tarihinde Atinada doğ
muştur. Mükemmel bir askeri tahsil 
gördükten sonra topçu generalliğine 
kadar yUkselmiştir. 

1902 de Rusya büylik düşesi Elen 
Pladimireva ile evlenmiş ve Uç kız ço
cuğu olmuştur. Yugoslavya prensesi 
Olga, prenses Elizabet Korring ve 
prenses Marina de Kent. 

1913 de Seliinik askeri valiliğine ta
yin, sonra diplomati}c vazifelere ve bu 
ara.da ezcümle Rusyaya memur edil -
miştir. 

Prens Nikola çok kültürlU idi. Ede
biyat sahasındaki kültüril dramatik 
eserlerle ve resim hakkındaki kültilrü 
de birçok yabancı sergilerde teşhir e
dilen eserlerinde görülmkteydi. 

Cenaze mera.simi günü, prens Polle, 
Kent dilkünün gelmesinden sonra ta
ayyiln edecektir. Tahnit edilmiş olan 
naa,~ Atin:ı. büyük kilisesine götürille
cek ve bu akşamdan itibaren halkın 
ziyaretine müsaade olunacaktır. 

CEllENNE'ftf d ·il 
Piyes 3 perde Ayrıca: 1 perde ,.o \ 

ŞY.111.Alll'.HASI 1 ' t:KA:\' 11\"ATRO:;l il'ı'O~ 1Jif• 
?\aşil ve ark:ı ılıışlıırı Hakkı Ruşen .,r• 

Jikle okunıcu kiiçük Semiha Ye'.! ~fişcl 'rdıı 
yelesi DOSKON KIZI.AR komedi S pe 

ŞEHZADEBAŞIFER.Ali 
T1YATRODA . de tılf 

Pr.ZATl Sungur yepyeni \'e hnrıkıılA f>f 
d . ot· programla temsillerine devam e 1) 

rıca slncmacln üc film~ 

Bny Sabir Ugaıı 
vefat etti ~, 

Menı.lek~~ cc'r
zin maruf tu ıs: 
lanndan vo . ..t 

_:tııJ"" 
man ntaw'" . ty 
limted şirkctJ ~ ' 
hiplerindcn ~et 
nikli Bay j~ 
Sabri oğaJ? ıı'UP 
seneden berl •• • 

cııı Jııv
tcla oldU:;, ~..ttJl!J ' 
taJıktan kUP \.f' 

i1Jl mıyarak d 
fat etnıi~tir· ttl~ 

Bay Ahmet Sabri Oğan, ı~ı.r ~ 
tüccarlarından Osman Senaı Ofillcl~ 
ve Galatasaray klübü idarecile ~ıı· 
ga1.-0temizin ve Kırmızı-Beyaz; O~ 
asının yazıcılarından Recep cf.,rr 
nm babası, 1starı.;bul mebusu g ,ıııl"' 
Refetin biraderi Bay Rifatın l< rt"-ce' 
deri, merhum Rasim Seyn~bef -ti 
si bayan Hafize Scynurun a.~·dİ· , 
Recep Osmanın küçült kardeşı~i~ 

Cena?.esi bugün saat 14 de ~tıı"" 
şı Rumeli caddesinde Cahi aP &JCi '1' 
nından kaldmlarak ü sküdard , 
makbere.sine defnedilmiştir. et''-ti~ 

Rahmetli kendisini herkese i ~ı 1 
miş, iyi kalpli, hayrı sever b ~~ 
Ailcslııe ve P.rkadaşınuz Receb 
taziyetlerimizi sunarız. 



Denizbank müessese
lerine değer biçiliyor 

Kurulan liomlsyonun mesaisi sonunda 
bankanın sermayesi teshil edilmiş olacak 

Denizbank umum müdUrü Yusuf Zi- niz ticaret mildürlüğü fen müşavirleri 
ya Öniş şehrimizdeki tetkiklerini bi- de iltihak edecektir. 
tirmek üzeredir. Kendisi bayramdan Heyet, Dcnizyollan, Akay, liınan * 
sonra Ar.karaya giderek bankanın u- letmesi, tahlisiye, fenerler, kılavuzluk, 
mum müdürlük merkez teşkilatı ile fabrika ve havuzlar, lstinye dokları 

meşgul olacaktır. gibi müesseselerde ayrı ayrı çalışarak 
Den.izbankın tam te~kilatı ile faali- mevcut tesisat ve vesaitin kıymetlcri-

yete ge~ebilmesi bir, bir buçuk aya ni takdir edeceklerdir. Bu kıymetler 
mütevakkıf bulunmaktadır. Çünkü, bu her müessesenin sermayesinl ve bun-
bankaya mülh:ık müessese~erin vazi - ların mecmuu da denizbankm esas ser 
yetleri hakkında henüz bir karar ve- maycsini teşkil edeceklerdir. 

n.,~ . 
btr hikanku gazetede karilerim onun 
da,~· Yesini daha bulnca1dar ve bun-

ltaYcı~:7: Very'r.in baZT roman ve hi
~r Le nın kahramanı avukat Pro~ -
'terıicq~~q ile tanışacaklardrr. Prosper 
lta.r b· tr P<>lis memuru veya hcves

tır. c·t detektiv de,'.;ildir: bir avukat

lıab,.rı~t:ıerde cinayet ve hırsızlık 
Ilı~ Çab rını lakib eder; katil veya hrr-

ltata ~ u~ ele geçmezse kendisi tahki-
1! 'llrt .. • 
ll Olsa k'1r, onu bulur ve gidip: ''Na-
~n ı.~0• anun seni ele geçirecektir, 

""'" ın · · ~ eıe ışını iyice biliyorum; yaka-
oı "erd· ... 
a~ ı~ın zaman avukat'm ben 

fal( nı, ceza 
~ 01aca.. nı hafifletmeğe muvaf-
lt il, llierr mını Umid ediyorum,, der. 

attar aev~ ... ~~::v'nin fantaisie'yi ne 
t Q<!~en h 1~1nı göstermeğe kafidir. 

rilmemiştir. Bankanın merkez ve ls -
tanbul teşkilatı da kurulmuş değildir. 
Bu teşkilat projesini banka muavin
liklerine tayin edilen Nihad, Tahir 
Kevkeb ve Harun mflştereken hazır
lıyacaklardır. Yeni gemilerimizin in· 
şaat vaziyetini görmek üzere Alınan• 

1 
Y{lYa gitmiş olan fen muavini Harun, 
ay sonlarına doğru memleket-2 döne -
cek ve denizbankın teknik teşkilatım 

kuracaktır. 

Öğrendiğimize göre, banka için 
kuvvetli bir fen heyeti teşkili de dü
şünülmektedir. Müstakbel tersanede -
ki bütün inşaat yeni gemiler yaptır • 

mak, mevcut gemileri tamir ve tadil 
etmek gibi fenni bütün vazifeleri yük

lenecek olan bu heyete, bu işlerde ih
tisa~n olan denizciler tayin edilecek
l..:. Fen heyetine mesleki sahasmda 

beynelmilel şöhreti olaı.ı bir iki ecnebi 
mil§avir de alınacaktır. A vrupanın de

nizcilikte müterakki memleketlerinde 
staj görmekte o!an genç der.izciler, 
memlekete döndükten sonra bu fen he 
yetinin mesaisine iştirak edecekler -

dir. 

Bankanın teşkilat ve kadroları, pey 
derpey ikmal edilirken, diğer taraf-

tan sermayenin tesbiti ile uğraşılmak

tadır. MUlhak idare!erin va•;ıta, mal 
ve nakit olarak bütiln mevcutları ban
kanın sermayesini teşkil edeceği ci-

hetle şimdi bu müesseselerin elindeki 
emval ve vesaite kıymet takdir edile-

cektir. Maliye vekfüeti emlftk müdü
rü Şefik'in riyasetinde teşekkül eden 
bu heyet, bayramdan sonra faaliyete 
geçecektir. Heyete iktısat vekaleti de-

\'Uzde elli tenzllAlla 
bilet 

Devlet demiryolları idaresi yeni ya
pılan hatlarda yolcu nakliyatında e
sasen tenziUltlı olan mevcut tarife -
ler üzerinden fevkalade tenzilatlı bir 
tarife tatbikına karar vermiştir. tık 
olarak mart başından itibaren Çetin
kaya - Divrik istasyonları arasındaki 
yeni hatta yolculara yüzde elli ten
zilatlı tarife ile seyahat edebilecekler

dir. t a~İtıi de tftaki. hikftveyi de. bu haf-

ıı':: ~cllı ki~ıt V cıllee., de 'l<J Tour poin- ___ _ ---------------
~·' liç t>:ır ahından aldım: o kitabın • ATATORK'iln Anknraya ilk gddiği 
d l?tı. nenfC:ıu:ını daha tercüme edece- gün oturduğu ve ilk icra vekilleri he)·eti. 
e eğlend· e~lendirdikleri kadar sizi nln toplandığı od:ıya menner bir kitabe 

'tırielerini temenni ederim. • konae:ıktır. 
~Ulh Nurullah ATAÇ • Gt?:ımOK lDARESt bir ithaıatçı tara. 

ak bütçeli rna relerde fından gümrüğe gelirlkn fakat çekilml
yen bir muz partisinin 300 kilo~unu Do. 

~ •• t Çalışan rüşşefnknya, 700 kilosunu d:ı fakir çocuk u ek a ·. t 1 er .
1 
n lanı dağılın:tl'a karnr \'ermiştir. 

• Dı\BIJ.l\'E \'EKILl Şükrfi Kaya dün 
hı. ..::ıı 1 akşamki trenle Ank:ır:ıya dönmüştür. 

b 
11 

l I ;,;a aş arı • Yf KSEK TEDRfSı\ T umum müdürü 
'l8d dün akşamki trenle Ankaraya dönmüştür. 
~1~ ernQ İ8mftm • OTOilljS TAHKiKATI f<'7.lekc>leri ikmal 
li '°' r U k eflilmiştir. Teftiş h<'yeti reisi Tevrik Tn-

\r lıctud Verilecek ıöt Dahiliye \',,kilini ıiyareıA derek iza. 
'• 1 tı Ve sahııı • hk.k ı· · ~ ef"" 1at, inb' er Sıhhat, tahlisiye, hat \'Crmişlir. \ ekaletin ta ·ı ol ne ıcc:o;ı. 

ı oıı ısar!ar t n i tehliH etmesi muhtemeldir. 
r1 •• • devlet dn .' P<>s a telgraf ve b "e ... ını ıı • \' A LnE IIA:\'I~DA flo~tu f rf:ını öldiıren 1 llıU Orman ryo arı, hava yol· Emine ~edime 12 o;eneyc mnhkıim t!dil-

~bib lhak bUtuın.um müdürlükleri gi· miştir. 
~O?J.ı:t·: e~cı <:elı idarelerde çalışan • ESI\t AHŞAP konaklar hundan ı;onra 
l b~t Ulttörıe;hı ?aYtar, mühendis ve o<lıı oıla kir:ıya verilıniyecek, ancak k:ıt 
'.t,!ten tekaUd ~4-4-1937 t:ırihinden i- şeklinde kirnlnnacaktır. nu katlarda da 
ı:ınt~k "~ı""e.si ~a~ıa:ının tamam 0 •

1 
yemek pişirmek yasaktır. 

~ aıuerin b 8.kR.rru.r etmiı::tir. Bu • BEUEK - lSTINYE sahil yolunun nçıl 
il\% 0Ia11 tek U tarihten evvel kesil mımııa yııionda b:ışlnnocaktır. Rumelihi-
t~~~e ıuaUt. Tnaıı~larının lades~ sarı mer.arlıltının yola diişen kısmı teshlt 
bıırı: ~~h· retıle tC'divegine imkan eılilıniştir. Bıırnrlaki mezarl:ır on bt'ş gün 

"Q'ıırn. "l \re keyr· • . zarfında kal<lırılnc:ıktır. 
l§tir, ıyet bu ıdarelere • fZ:\ffRDE talebe t~hacünıünü 5nlemek 

Te hnlen yapılmakla olan çifte tedrisata 

Altın satışlarını 
kontrol 

Ecnebi paraları 
kararın şumulü 

dahlllnde ... 
Altın alım ve satımının kontrol al· 

tına alınması üzerine alım ve satımı 
münhasıran beş bankanın eline ve -
rilmiş olan sikke halindeki altından 
kastın yalnız Türk altını olduğu, ec
nebi altınlarının bundan muaf bulu
nacağı gibi zihaba kapılanlar olmuş • 
tur. Kambiyo murakabe müdürlüğü • 
nün vaziyeti tavzih etmesi Uzeri.1e sik 
ke halinde bulunan herhangi ecnebi 
altınının da behemehal beş banka ta
rafından alınıp satılacağı anlaşılmış -
tır. 

Ellerinde sikke halinde altın bulu
nan sarraflarla bu beş bankanın dı
§mda bulunan banka ve bankerler bu 
altınları tş, Emlak, Ziraat, Türk Ti
caret ve Osmanlı Bankalarına satmak

tadııfar. 

Kambiyo murakabe müdürlUğit ştm 
diye kadar iki yüz kadar kuyumcunun 

ve diştabibl He dişçinin tutmaya mec
bur oldukları defterel .. i tasdik etmiş-

tir. Bu defterlere kuyumcu \'e dişçi
ler yeni kararnamenin meriyet mev-

kiine girdiği gün elleriooe bulunan 

masnu veya hurda halinde altın mik
tarını yazacaklar ve bundan sonra her 
ne şekilde olursa olsun satınaldıklan 

altını kimden aldıklarım tarihi ile ve 
satacaklarını da kime ve ne bedeli mu 

kabilinde sattıklarını yine tarihi ile 

kaydedeceklerdir. Kambiyo murakabe 

heyeti bu defterlpri sık sık kontrol e
decek ve icab eden tahkikatı yapacak

tır. 

Deniz kazası 
Sadık reisin idaresinde bulunan 

Pazar motörU Beykoza giderken İstin 
ye önUn.de Rizeli Kazımın kömür ka
yığını motöre bağlamak istemiş, bu 
sırada kayık devrilerek batmıştır. Ka
zımla. diğer iki kişi kurtarılmışlardır. 

bir nihayet ,·ermek icln yeniden iki orta 
mektep rlnha nçıJacaktır. 

• JZ\tlR FUAHI icln yataklı vagonlar şlr 
keti larafındnn biıtün ccnel.Ji memleketler 
de propngnndn yapılacnktır. Şirketle fuar 
komitesi orasında hu hususla müznkcrc
Jcre h:ı~l:ınınıştır. 

• JSYlÇRCNll\" Ank:ıra elçisi \':ırşovaya 
tayin edilmiştir. Du münasebetle Hariciye 
Yekl\leti umumi kt'ılibi Num:ın Menemenci 
oı;ıu tar:ıhndan bir veda ziyafeti veril. 
nıitşir. 

• EL ARADAT.ARI'nın aynı tiple olması 
için bcledl)·e tarafından hazırl:ınan nü. 
nıunc \'c? hu husustaki talimatname claiıııt 
enciirnen tarnrınd:ın tac;dik edildikten son 
ra iki ay mühlet \'erilecek ve bütün el 
ı:rnh:ıları aynı şckilılc olocaktır. 

• MEZBAHA RESMl'nin indirilmesi ilze 
rine belediye! bütçesinde 102 bin liralık 
lılr açık hasıl olmuştur. Ilu miktar bazı 
tasarruflurl:ı kapatılacaktır. 

• El\lt~Ci:\'1l meydanının senişletilmesl ve 
rıhtım cadılesin in alacağı şekil üzerinde 
liman ,.e b(')ediye mühendisleri buugün 
miişt.•r<'k hir tetkik yapac:ıkl:ırdır. 

• J{ÖPRÜ ırnr.unm,Ent birkaç güne 
k:ıd:ır yıktırılacaktır. Kiracılnrile belediye 
arasındaki mukaveleler !eshedilmişUr. 

Camiler 
tamir ediJiyor 
Şehirde 350 hadar 

eaml "aldı 
Beyoğlu evkaf müdürlü~, mınta -

kası dahilindeki abidelerin muhafaza. 
ve tamiri için, umum müdürlükçe tas
dik edilmiş olan bir programın tatbi
kma geçmiştir. 

Bu programa dahil olan mühim iş
lerden biri Ortaköy camiidir. Şehrin 
en göz~ çarpan ~ir yerinde ve deniz 
kenarında bulunan, ayrıca mimari bir 
kıymeti olan bu cami ve civarı esaslı 
bir şekilde imar edföcektir. Camiin 
dahili kısımların<la lüzu~u tamirler 
yapılmıştır. Şimdi rıhtımlar yapılmak 

tadır. Bundan sonra camiin etrafında
ki boş meydan zarif bir park haline 
getirilecektir. 

Evkuf idaresi Fındıklıda.ki Molla 
Çelebi camiini de tami::· etmiştir. Bu 
camiin etrafı temizlenmiş, duvar çe -
kilmiş, deniz tarafına da parmaklık 

konulmuştur. Bunlardan başka Top
hanedeki Süheylbey, Sarxycrdeki Ma
den, Ecşikt::ışta Ta:?lık mevkimde Di
kilitaş camileri de esaslı bir surette 
tamir edilmi~tir. 

Beşiktaşta. Sinanpaşa camii yanın
da mezarlık bir harabe halindeydi. Bu 
mezarlık güzel bir şekilde tanzim ve 
içinde tnşlnr tarih sırasile tasnif edil
miştir. 

Haliç Sütlücesinde bulunan ve mi
mar Sinanm eseri olan Hahmut ağa 
camii de tamir ettirilmiştir. 

Şimdi, Azapkapı camii ile Şi~ane 
yokuşundaki Okçumusa ve Kasnnpa
şada Emin ve Hal,3imi Osman camileri 
tamir edilmektedir. Bunlardan Okçu
musa camiinin tamiri çok esaslı tutul
muştur. Bu cami, Eeyoğlunda!d Ağa

camii gibi güzel bir hale getiri!mekte
dir. 

Evkaf indrc~I tarafından tn..--nfr edi
lerek ycn.f bir hale sokulan cnmilerd<-n 
bir ltrsmma Arab iİ"lubu verildiği hak
kında ortaya bir iddia atılmıştı. Bu 

iddia i!c alakadar olan ba~vekalet mU
teha.cısıslardon mürekkep bir heyet 
seçerek bu camilerin vazivetlcrini tet
kik ettirmif:ıtir. Heyet tetkikatını yap
mış ve verdiği raporda, tamir edilen 

camilerin en makbul Tiirk i.isllıbu ile 
tanzim ve tezyin edildiğini bildirmiş
tir. 

lstanbulda mevctıt camilerin ta._~if 
edilerek bunların içinde büyült camile 
re çok yakın olan, tarihi kıymeti ve 

cemaati bulunmıyan küçük ve harab 
camilerin yıkılması kararla.~tmlmış
tı. Evkaf idare.si bu tasnif işini bi-

tirmiştir. Birçoğu yıkılmış olan bu ca
milerden sonra lstanbulda 350 kadar 

cami kalmı§tır. Hemen hepsir.in tari

hi ve mimart kıymetleri olan bu cami
lerden iki yüzden fazlası İstanbul ta,. 

raf mda, 117 si de Beyoğlu mmta.ka -
sındadll'. 

- - - - - --
MJSTil KRALl:-\IN do~uın gününün yıl

dönümil münnsehelile y:ırın nkşam şehri. 
mlzdeki konsoloslıanede bir suvare veri. 
leccktir. 
cmtıIURlYET MERKEZ bankası umum 

müdürii Sal:ih:ıddin Ç:ım dün Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

• DENIZBANK umum müdürü mun,·lni 
Harun ,.e denizyolları fen heyeti reisi 
Sırrı Alnıanyaya gitmişlerdir. Or:ıda inşa 
edilen g.-mileri tetkik edeceklerdir. 

• EM:--:lYET İŞLERi umum müdür mua. 
vinl hzeltin şehrimize gl.'lnıişllr. 

• NAFİA \'ımAT.ETl:-\CE son yapılan 
ölçmeye göre Cizre - Beytüşşt!b:ıb nra
sındnki mesafenin rno kilometre olduğu 
anlaşılmıştır. ;\lcsnf.~ haril:ılnrında buna 
göre tahkikat yapılocnktır. 

• AK.\ Y ve Sirkeli llayri)'e id:ırl'leri 
b:ıyr:ım glinlerlnde kış tarifesini de~işli
receklcrdir. Her iki müessese? yarından iti 
haren pazartesi günü akşamına kadar kı
s:ı ve uzun hatlarına ilave postalar koya. 
c:ıl:l:ırdır. 

• Tr:ımvay şirketi de bayram gfinlerl mu 
lallnn fa7.la araba işletecektir • 

• DlffiSADA gizli mektep işleten yahu
dllcrin muhakemesine başlanmıştır. iki 
evde bulunan çocukl:ınn odedi 35 dir. 

• Salı günü sa:ıt 18,30 da Deyoğlu Halk 
evinin Tcpebaşınd:ıki merkez binasında 

JJoıni D:ınlşınend torafından "Yecüc \'t 

Mrcüe,, mevzuunda bir konferans :verile-

KURUN' da 

Amerikada buhran 
G 0.\'LERl.V peşirıderı sütunurıda lla

sarı Kunıçnyı diyor ki: 
'.Amerika Cumlıurreisl Ruzvelt ile bü

yük sanayi patronları topl:ınmışlar. Yeni
den başgüstcren büyük ekonomik buhra
na rare orıyÖrl:ır. Amerikan de,·Jct reisi 
ile sanayi başkanlarının arasında şö3 le 
bir konuşma oluyor: 

Sanayiciler - Dors:ıda aksi:ronlar, her 
türlü kıymetler düşüyor, kıymetler düşer. 
ken hepimizin knzançlarımız d:ı ellerimiz 
<len gidiyor. İçlerimizden h:ızılarııııız if
Uls tehlike.sine m:ıruz hulunuyonız. Du va. 
ziyetıe f:ıbrikalnrımız d:ı işleri kısmnk, iş. 

çilcrin bir kısmına yol ,·ermek ı:ızıın sa.. 
liyor. işçileri yerlerinde tutmak için tek 
hir çar<! var. Bu dn ficrellcri nzallın:ıktır. 
Bıına ise işçiler razı de~il. :\e yapalım'! 

Runl!lt - İşçileri açı~a çıkonnak, ya. 
lıul ücretlerini azaltmak memlek<!llc hal-
kın istihliik ve: salınnlma kabiliyeUni nznlt 
mak demektir. Sizl içtimai nzifenizi ifn
yn davet ederim. 

S - Bizde sizi fabrikalarım1a1n yeni 
ıoene hiliinçolarmı sörmcğe davet ederiz. 

R - O holde hatırıma bir tek şey scli
)'Or. Dc\'let umumi ihtiyaçlar için fabrika 
lnrınıza yeni siparişler ,·ersin .. 

S - Bu güzel bir tedbir olabilir. Ancak 
lıir mahzuru nr: nu defa devlet bütcesio 
de ınüvazene bozulnc:ık, bu 111ü,·azcn<ıyf 
yeniden kıırm:ık için bizlerden )eniden 
V<'rgilcr almak fikirleri baş gösterecek( 
Dizden yeni v.argi istememeğe söz verir. 
misiniz'! 

nu dikkate deAer konuşmayı nakleden. 
yabancı g:t'leleler sözleri burada kesiyor
lar. Ruz,·eltin ne ce,·np ,·erdiğini söylemi 

• yorlar. 
Den Ruzvelt yerinde olsam: 
- nır kere bugün işinizi uydurunuı da 

yarına All:ıh kerimi .. 
Der geçerdim •• ,, 

.. 
Son Postada 

Zavallı eşekler 

B Af,IKRSIRDE çok garip bil' ııaka 
C~Cm!·ı: l:~c~.':c:!::..·d::ı-: t:;p!anan 

kırt t~tk, ıalıipltrl hakkında hül•üm 1.:atl 
:C;lnceue kadar uedlemin olarak belcdiuc 
ı11 bı:-:ıkılmı,, belediye bu klrk eşelii be,,_ 
temek irin lıntre11fnde tnhsi11at bulamamış. 
Neticede,e şeklerden yirmisi artıktan öl. 
mıiş. Geri kalan!arı da işe uaramauacak 
kadar sıskalaşmışlar .. Burhan Cahil, euk 
ciklere acıyor. 

"Sahipleri onlnn ka~akçı1ık işinde kul 
lnndırsn suçlan ne'l Bütün beklcdil:lerl 
bir avuç arp:ı ile· bir çan:ık su de~il miT 
no~az toklu~una cnlışmnnın tam bir tim
s:ıll olan zn,·ntlı eşekler h:ı kaçakçıya ça. 
Jışmış, h:ı l:olcuyal. O bt!ygir gibi bir tı. 
mnr bile etmeden calışan bir m:ılılüktur. 
Açlıktan ölümü kadar acı akibcl olur mu? 
Yakanın bir acı tararı da bizim idare 

şuhelerlmlz nr:ısındnkl resmiyet knygusu
dur. Bnlıkeslr belediyesi bu kırk eşeğin 
l'i.YCC<'/11 blrknç çuval arpayı alnmayncnk 
kadnr fnkir rleiıildir. Fnl:at ne bilsin ki 
günün birinde kendisine 40 eşek emanet 
edilecek ve bunlar arpn isliyccek, bilseydi 
yılbaşında bütçesinde bunun için tahsisat 
koyardı. Fasıldan fasıla nakil muamelesi 
için de şehir meclisinin toplantısı Jıi.zım. 
ld:ırelen sarfiyat )'apsa mesuliyet gelir. 
Hazinenin on parasını izinsiz ''e knrşılık
ıız h:ırcam:ının cezası beş yıl hapistir. 

İnhisar ve gümrük daireleri de kırk e;e 
RI beslemek için rn:ısrnr cfmoklcn a) nı 
fikirle çekinmişlerdir. Olur a, ya kaçakçı. 
far berael ederler de eşeklerine s:ı!ıip olur 
!arsa yem parasını kimden tahsil edccck
ler? 
Yelhnsıl bizim m:ıhdut nefi h:ıizne; ye. 

diemin \'e hillfln idnrceiJerimlzin gözünde 
celliıt slbl korkunç bir \'ahime şekline gi. 
ren mesuliycl endişesi b:ıznn hem hazine. 
Yİ z:ırorn solrnr, hem de o kadar korkulan 
mes11llycti şcddesl kntmeri ve faizi mürek 
kebi ile üzerimize yüklctir. 

iş kazaları 
Bfr emele bnşı 

parçalnnerlc öıdn 
Haydarpaşa rıhtımna y:ınaı;;mı§ bu

lunan İngiliz bandıralı Adrip Yapu
rundan KarabUk fabrik:ısm.a götürül· 

mek Uzere vinç!e tuğla çıkarılırk"n 
vinç, ameleden Taşköprülü otuz ya. -
§ında Satılmı§m başına isabet ctmi§, 
za valh amele ba.sı dağılarak hemen 
ölmtiştür. Tahkikata Üsküdar müdde
iumumi muavinlerinden Orhan elkoy
mu§tur. 

Kuruçeşmcde vapurden nhtr.na u
zatılan kalastan inen Tayyııx jnminde 
bir amele ayağı kayınca 'lllı ·ınct-:o 
yilksekliktcn ta§lar Uzeri11e dilşn!i§, 
ağır surette ya.rajap,arak_ ~Jta.neyo 

cektir. · - . kaldırılmıatır. , 
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4 GON BAYR:\.M VE HER PAZAR SAAT 13 DEN 18 E KADAR 

m~ Çaıylo [Q)aıns Ca!ğ ~ şeın aırlka<dlaş ·· Ba.avekfilet vilayete çok mühim bir f 
tamını göndermiştir. Şehir sularının 

iktısadi hayatta rolü olan sahalarda 
kullanılırken maliyet fiatı üzerinden 
verilmesi ve bu hususta bir tarife ya
pılarak hemen ba§vekfüete gönderil -
mesi hakkında ol:ın bu tamim dUn be
lediye kanalile sular idn!'esine bildi
rilmiştir. Bu tamimin metni diln ha
ınamctlo.r, s~bze ve bahçıvnnlar cemi-

• DIR hnrp zuhunı takdirinde lnslJtcrc 
adalarında ya~ayan aJ1alınin iaşesi mc e
lesl diln A' nm Kamarasında müzakere 
mevzuu olmuştur. Miııt müdofo:ı nazırı 

lıahot vermiş, hükümctln bu işle meşgul 

olduğunu vo bir ıılan hazırladığını hlldfr
mlştir. 

• Yugoshıv)·oda ldlse onTnşmazhjfıesna~ındıı 
verilen hfilün hükümltr için gerek de\'lct 
serck kilısc tımıfındnn dün akşnm illın 
olunan umumi arlı bü)•fik bir mcmnuni~ 
l'Ctlc karşılaşmıştır. Bu tedbir. llıışYckil 
Stoyndinovidn kendisine vazife blldiği 
dahili lıırsln v~ ::ı.lAlı yolunda mühim bir 
hadise olarak tcliıkki cdilmtklcdir. 

• SON znmnnlnrda tamir edilmiş bulu
nan l\lilônorıun I.lrik ffyııtrosıı dOn sabııh 
bir yansın neticesinde tnmnmlle yanmış
tır. 

• 
• Arap ikinci lıp kongresi Da~d:ıt ve 

Jrnk krnlı tnrnfındnn açılmıştır. Dört lÜZ 

den fazla doktor iştir:ık etıncktcdlr. 

Bunların 230 u Mısırdan Surlyedrn ve 
diğer Arap memleketlerinden gelmiştir. 

• iTA LYA'da lopra~ın ı~llıhı ve ziraat 
ınnlı5Ulünün nrlırılmıısı için üç milyar 
liret t:ılısis:ıt kabul edilml~tir. 

• Al.MAN dahiliye milstc~~rı Pfundtner, 
Macıır dahilJyc na:r.ırıııın dn,·etl ü:r.crınc 
dün Pc!!leye gitmiştir. Müsteşar kısa bir 
mUllılcl k lııcnk, Başvekil ve llnrici)'d na
ıırı 1 r:ırındnn knhul edilecek ve üııh·er
i'Iİlcdc ınun&ır Alrnnnya orgııniznşyonu htık 
kında Jılr konferans ''erecektir. 

• AMrmlKADA eski Reisicumhur Hııvcr 
Yoşinston vnpuru ilcı Ncvyorktan Bclçlkll
l o hareket etmiştir • 

• LETO:NYA Bnşveldl mua\'ini Ski)·cnf
nks, .sıhhi sebcplcrücn dolayı istifa <ılıni~
tir. 

• Ar.MANYADA prolestan papns N'ieınl)I 
ler, !l\ uknllarının lırıfi celse hııkkında lü
zumu kadar enerjik bir surette mukabele 
etıncrncleri clolayısile mnhkcmerle bir hl'ı
dio;c çıkarmış ,.e n\·ukollarmı reddcllcdlk 
len sonrn bizzat kendisi söz alnrnk han 
ctlsc ıılcllhinde şiddetli bcyonnlln hulun 
muştur. Yedi n)'dnnheri lı:ıplste bulı•nan 
Nleınöllcr, hu esnada müdafaası için mü
him hfr down tnnzim ctmistir. 

• HAi.EN iş bürosunun idaresinde Ce
nc\'rede toplonmııktıı ol:ın dıılmt zlronl 
komisyonu zlrnoti nl~kııdar eden sosyal 
mesalelcr hnkkındn mOzııkercye bıışlamış
br. l\Ulznkerenln hederi, beynelmilel ba. 
lcımdan htıglln tetkiki icap cılcn nıe elele 
rfn honslleri olduğunun \"a bunların ehem 
mfyctll'!rine söre hııngllerne tercihen meş 
Rtıl olunması mm·afık olncııRmın beynel
milel iş bürosuna bildirllınestdlr • 

• M~RStr.YA. AJııkııl)o. Tunu~ nrımn 
do serer yapan d.eniı tııyyıırcsinde tıulu
nnn 14 kişiden sekizi to·yarenln denh:e 
düşmesly üzündcn tclcr olmuo. fi sı ela ha. 
fif suretle yıırnlıınınışlır. Ölenler nrıısındıı 
tıı;nr,renin piJolile, telsizci ~e altı )Olcu 
''ardır. Tayyare, düşer düşmez derhal bot 
mışhr. 

• J.F.HlSTANDA bulunan Morar naibi 
Horlhy dün öğ:enden sonra l'nnında Po
lon)'ll llc1sicumlıuru dn olduğu halde Var 
şovııya selmişlir. İki de\'Jet reisine mıırc. 
şnl Jlptz - Smigly de refakat cdkordu. 

l\facıır nıılbl, m<·çhııl askerin kabrine 
hir çelenk ko:ıımı~ Ye Reccleyin de şen·. 
fine verilen vcdn ziynfclincle hazır bıılıın 
mu5tur. 

yetlcrinin malfımu olunca fevkalade 
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bir sevinç uyanmıştır. Bu cemiyetler 
yeni tarife yapılırken vaziyetlerinin 
nazarı djkkate alınması için belediye ~ 
nezdinde teşebbüserde bulunacaklar -

~---~~~----~---------------~~----~~--------, , , .• •, ~ ~ _, .. ~· rı.-, '!'f.•·~~ ••• ~~ s.· A • ,'"."°_:,,'',t' • .;;.!'l~ '" •, .. ·.: 

dır. Bu akşam iPEK Sinemasında 
Belediye sular idaresi bugUn elinde 

bulunan terkos suyunu hamamlara, 
sebze ve meyva bahçelerine tam tari-

Eğlencell - Zevkll --- Kabkahnh, g6rUlmemiş derecede gülilnclü mevzuu ne Türk snn'atkO.rlarnıın 

lstanbulda hazırladığı NEFİS ŞARK UUStKtSt tJ,E 

fe olnn metremikabı 15 lruru.s Uze -
rinden vermektedir. Belediye pis ve 

H • 
1 

• 

D • 
1 ANDA s mikroplu sulan halka. içirmemek için 

mücadeleye giri§tiği sıralar.la Kırkçeş 

me suyu yolları il7.erine baca şeklin· 
de acılan bostan kuyularmı da kapat· 
mış ve bu suretle bazı bostanlar su-

TURKÇE SOZLO DiKKAT: Ali Babn Hfndlstnnda filmi:~ ay evvel Holivutta ikmal edilmiştir 
,.e iki s ne önce şchı lmlzcle r,österllen filmle hiçbir ııHikası y.-ktur 

r Bugün 
CHARLE_ 

~~ ....... ...-~-----~~--------~~--.-~- ·~::gp' 
El 

E { Sinemasında 
OVER tarııhndan hnrikulade bir surette 

yaratılan ıcnenin en güzel filini 

ruz kalmıştı. Bu vaziyet karşısında 

birçok bost:ınlnr çarnaçar tcrkos su -
yu almak mecburiyetinde kalmışlar -
bir kısım bahçıvanlar da ekilmiş bos

tanlannı terketmişlerdi. Hamamcılar 

bugünkl\ şerait içinde hamamlarını 

kapatmaktan ba§ka çare bulamadık -
ları §eklinde blı çok makamlara mü -
racaatlarda. bulundu\ctan sonra ni -
hayct dahiliye vekaletinden bir emir 
alabilmiş1er, şehir bütçesinden karşı
Janmn:r ,.c sular idare.sine prim veril· 
rnek euretile 11 kuru.~tan su vcrllmesi 
vaadini koparmı§lardı. 

(83 ORA 
Programa ilave olarak lstanbul 

~~~m~~~~~~~~~~ 

Senfonlsl 

Baş\'ekAlctJn kat'.i emri ti7.erine su
lar idaresi yeni tarife için derhal tet
kiklere girişmi§tir. Bu tarife §U esas
lara göre taksime uğrıyac:ıktır: 

'1- SanayJde kullanılan sular. 
2 - Ha.llon yiyeceğinin yeti§tiril • 

mesine yarıyan sular. 
3 - Halkın yıkanmasında istimal 

edilen sular. 

E8kl model radyola
rın ruhsatiye parası 

Yeni radyo kanunu çıktıktan eonra, 
ellerinde eski ve kuJlanmağa elveri§li 
olmıyan makineler bulunanlar, posta 
ve telgraf idaresine milracaat ederek 
bunların miihürlen.mesini istemiı;ler • 
di. Anrok tclimntnamede buna dair 
bir madde olmadığı icin bu gibi radyo 
sahiplerinden bozuk mnkineleri için 
de ruhsatiye parası alınmaktaydı. 

Son günlerde posta müdürlUğUne 
gelen bir emirle, bu §ekilde yapılacak 
müracaatların is'nf edilmesi ve rad -
yoların mühürlenmt><:;i bUdiirlmi§tir. 

Kızılayın satacağı 
tablolar 

Türklue Kı:ılau cemiueli Eminönü ka::a 
fubeı{nden: 

Kudretli bir ressam !ardından yapılıp 
kn:ı:amı:r.a teb.:ırro olun:ın 16 adet tablonun 
sandııl bedesteninde tc~tıir edilmek!~ ol • 
duğu ve 17 /Şulınl/1l!l8 lnrihııııJc sııtıloca. j 
ğı ilCın olunur. 

Kediden Urken 
beygirler 

Temizlik amelestnder. Mustnf anm i

daresinde bulunan çüt beygirU ara -

banın, beygirleri bir kediden ürkmU, , 

araba üzerinde bulunan Mustafa ) ere 

düşerek tckuleklcr altında kalmıcı, sol 

bacağı kırılmı§tırr. Mustafn 1 e.stano. 

ye kaldmlmıştır. 

ıkl yaralama hAdtse~ i 
Akbıyıkta, Saraçbanl) sokağında • 1 

turan Ahmet Erzan, diln gece kız kar-
deşi Mürilvvctle outurukcn kapı çalın

mış, içeriye Mürüvvetin ayrı yaıııyan 
kocası Osman girmiştir. 

Osman, karısı Mürüvvete nafaka 

parasını getinnhitir. Ahmet Erzan, 
Osma.nı içeriye almamak istemiş, bu 

yüzden aralarında kavga çıkmış, Ah
met Erzc.n bıçakla Osmanı başından 

yaralamıştır. Yaralı hastaneye kaldı
nlmıştır. 

Kadıköyünde İskele camii müezzinJ 

1smailin oğlu on beş yaşında Kadri 

ile ayni yaşta Ahmet oyun yüz.ünden 

ka·ıga etmişlerdir. Ahmet bıçakla 

Kadriyi sol böğründen yaralamış, kaç
mıştır. 

Zabıta memurları Ahmedi birkaç sa 
at sonra yakalamışlardır. 

-ÇAGLA YAN' da --· 
1 Bayram MUnasebe:ı:e BUyUk SUrprrzıer 

Yeni ve zenıin prozram 

1 AMiRA CEMAL 
~IEVNEB ~LSIUJfQ>&\INJO 

1 M u·::tı•Ld·;r ve: ·:;·r;;;~şlan 
v 

\A 

SARAY Sinemasının 

AHBA_B 
ÇAVUŞI,AR 
Sinema iuırikaJtJU takdim ediyor 

komik ve glililnçtü sahneleriyle LOREL HARDt•nin en komik -

Seyircileri heyecana düıüren film 

Yakan Buseler 1 T i N O R O S :.ı• nin• ~4A F-'; R 1 ::;$ıı 
t-' Fen ve KIJnranın )eni bir rnuclzesJ ili 

Çehre ve cild gUzelliğini cıld sıhhati temin e(iet 

Cildinizin ihtiyacı olan krem G. E. E. Skullan~ t.e 

E 
u 

R R A 
R 

A 
E 

y 

l 
y 

N 

z. 
l 

min etmeği ihmal etmcylıılz. 

KREM- G.E.E.S. 
Ve nevıl eri f 

G. E. E. S. geoo süt kremi: Cıldi besliyen A. ~. p. 
vitaminlerin.i havi 

Süt özü ve süt kaymağile yapılmı§tır. 
BLANJ. N. I.: Yağsız vitaminli gUndüz kremi. 

,, N. 2: Cilde hakiki beyazlığını Yeren viU. 
minli pudralı kıem. 

11 
ROZ. N. l: Açık penbe Allık yerine kulta.ntl• 

,, N. 2.: Ko:ru penbe 
vitaminli GEES ıat~ 
allıkları yanaklara ı 
6aa t tabii bir gül peııbB" 

.... ·r:·;,:-,""' ' ~-"· .~ .• - • "~-~~~- .. '"J'"'!'~ı4''3:~"-; ;.:f.~a-·lıf ';-f '4r, • ,,\ 1 
1 - DUnyanm en meşhur Polis Hafiyesi 

Şar ok Holmes' ID 

l!.'n meraklı, heyecanlı mlidhi~ marecas mı göııneğe hazırlanınız. 
2 - Dikkat! Son havadis! Ekspres gazetesinin çok.heyecanlı bir bl' 

~~11 SHERLOCK HOLMES'in pek merak1ı macernsı: 
3 - BERRY J{Ö~KÜNDE NELER OLUYOR? ... m 
4 - LOMBARD M'OZAYEDE SALONUNDA HEYECANLI~,-

BASKIN. • ı 

5 - ZABITA~TJN BÜYÜK BIR MUVAFFAKIYET1. __ 
11

J, 
6 - EVRAKI ~AKD1YEı'<1N SAHTEL1G! MEYDANA ~ 

Y()l~. ~1!· 
'i - SON HABER (SHERLOCK HOLMES) TEVKİF ED1LIJ1 

ÇIN? , ırf 
& - Roman meraklıları ne kadar çok cinai ve meraklı roman oıcuJSI ıı· 

olsunlar hiç bir zatoan SHERLOCK HOLMES'in meşhur maceralıı.J1ll1 
nutu.mazlar. ıtJI'' 

9 - Senelerden beri Dünyanın efkarı umumiyesini meşgul cdeJl 
bur İngiliz hafiyesi SHERLOCK HOLMES Şehrimize geldi. dJSİ,ıi: 

SHERLOCK HOLMESI meraklı heyecanlı bUyilk film yıl ııJS• 
HANS ALBERS, HEL"'IZ RUHMANN, MAR1ELU1SE CLAtJV 
HANSI KNOTECK. 

rzu ile Kllmbet 
Türkçe şarkell, sözlü, nefis şarK filı1' 1 

Bu akşanı 

T C R K sinemasında 

s 
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t~ 
'ltennn Çinlll - !\lelekznd Çinlll 

( ERl{Eii - KIZ ) 
(Terl'(ln t vt fl•tibn~ JınkT.ı mnlıfıı:dur) 

- Numara 61 -

S 
Beoılaılfil ~ek mtYıteessnr<dll : 

ene bir daha görece"' 
"' . . 
aımı ummuyorum! 
~u şüphe niçin; dedim; benı tekrar 
göreceksin, hem hiç aynlmamak 

11 üzere yanına döneceQim 
''"•nla, önce otele giderek bavu- l Clir daha çöreyim . .8ı . ban;ı gijtün üzUn 
«Iy,u \'e onların, 1stanbula, evime he- tülerimi unutturur. 
~tu.ıolatnk gonderdıkleri incir ve Uzüm G8zleri dolmuş, kekeliyerek konu-

lcır :rını alıp vapura getirdik. Yer- şuyordu. Bu sırı:da kampana saldı. 
'oıı~ !~ten ve ycrımi temin ettikten Elimi sıktı. Ayrıldı~. Een merdivenler 
lllıl'\ın bır!z dola~m ı1t Uzere çıktık. Va- den yukarı' bir ok eibi fırladım. Küpeş 
'1tı har'-'kctlne vak:t vardı: Tfim teye çıktığım sırada vapur, halatmı 
kbi:•t. Ciece saat dokuza kadar dola- alıyor, ya\•aş yava§ da açılıyordu. Ben 
%i. rdı~. l<arşıyakayı:ı geçtik. Dır pas sallamak için ~ıkardığ\m mendilimi 
~lt l\tnın bahçesinde oturduk. Birkaç d·~1a açmadan mendil, yavaş yaval! açt 

lı •onra döndük. lıp kapanar(!k hafüçc sağa sola salla-
t~an benim t .. krar izmire gelce ~ narc.k J3enanın •_yıktın dibine dUştü. 
llıııan n .~Pheliydi. Batmak üzere bu- Onun eğilip 111~11 iıterken ı 
c~ ~uneşe b·ı1dıktan sonra bunu şu - Sen ' .!darım 1 dcıdiğini ipttim. 

....._ c~ıe a.~lattı: , - Almi\, mendil almak ve ı~lc)amak 
beıı 

0 
11 Çuneş yarın yine doğacak ve fenadır derl~r. diye haykırdım Benan 

h~ t'~u göreceblm. Fakat seni bir da- şaşkın bir halde yerde aldığı mendi-
~o~cbiJ~cck miyim, işte bundan li denize fırlattı. 
~ 'filıın. Bıı ııırada vapur vaıiyetini deği.Jtir-

u Unu o k.,d h . .. l . . k' di,. 'Senanı birdenbire: &özümden kı.y .. 
"l.!Cli. ... ar azın soy emıştı ı . .. . . . 

icizie i d bettırıı. Onu ıorepılecek bır yere ııt-
...... ~ ' m y.-ışar ı. la d M el' 1 ı;l r 'bi tar . u JÜphe n çin, dedim. ;Beni tek- mem .zım ı. er ıven c:re e ı gı 

"'- &otcceks H h" 1 k fırladım. Tırmanırkn ıslak yerlerde 
~ıcıut ın. em ıç P}'rJ mama , w k d .. .. 1 ··~ olrnaı- . d" - b 1 ayagım a}' ı, sırtuştu yere yuvar an-
~ .. ,..... ~ uzcre onmu~ u una- w • • • l';- dım •. Si\ğ baca_gım merdivcnı~ ~o,kın, 
~ lcrar ev d" d .k Ak ı;· demır b;ıırnm41gına raıtlra;'hğı ı§im ca-or e on u . şam ye.me.,ı- • . 
~ lda Yedik B . b .1 b' nım yandı. fakat chcmımyct verrneden 
t't lSttıi~tirt\ S · hen~ evm A e~ e ıraz gUverteye ko9tum. İskele karanlı~ ve 

~ele zarn' ar ~ ~~· rtı vapura vapur bir hayli uzaklaımrftı. J3enanı 
'b anı geımıştı. 
,...~ . tekrar görmek kısmet olmadı. 

ttktt 
0 

hcnımJc beraber vapura gele~ Lim~dan aynlıncaya kadar gözle-

~sı ~u~ donmesinde arkadatlık rim !zmirin ışıklapnda dolagtı. Liman-
:ıı~ ıçın nkr b .. tannô n olan ve dan çıkınca esmeye başlayan müthiı 
,, ~c abla diyen bir ÇO(;uğu da ya- bir rüzgarla Üfildüiümü hissettim. 
)i 'l atınak istedıkr. Buna evin be- Ağrıyan bacağımı ıürükliyerek iseriye 

, () Oldu. girmeye çalıştım. 
~tlar gençtir. Birbirlerinden ay- Bindiğim vapur ara postası olduğu 
llıtt, ()ar, belki aöyliyece'deri bulu- için istanbulrJ ancak hareketimin ikin-
ıı~ İ§i ,,rıun ar fan'ld kara kedi gibi ci sabahı saat onda yilna~tı Annem A· 

b· lic11~~· dedi. daya karde§lerimin yanına gitmi§ti. 
~t f.,ıto a so•:a~a yalnız._sıktık. ileride Telefonla kendisine döndügümü bildir 

bu l'o~a atladık. Kordonda iskeleye dim. Hemen gel:Ii • 
~t~da \'~ aldık. iskeleye ge diğimiı: Ikinci günil Benana bir nı~ktup ya-

t lcaıa,"Pur yolcularını almıştı vinç- zeı:ak lstanbula geldiğimi vapurda ge· 
~Ye tcltılıyordu. Yoh::ularını geçir - çirdiğim kazayı yazdım. Yııkmda imti-

lcıJc do~nler rıhtımla vapur arasında h:ına gireceğimi bildirdim. 
~ licıı.n b ~Yorlardı. Birka~ &Un sonra da ondan cevap al-
~ iti ıa~ üyük bir heyecanla kolun- dım. Bunda, bana çok alııtı~ından bah-

~·lc)llıy0:d balç!ordu. Ayrılık saati &ediyor, beni çok aradığını ıöylüyor. 
ltldeYdilc u, Şımdi ikimiz de teessür Yatblı modaya ıirdiği zan-ıan, geçen 

ıtıı"' &,~ zamanımızı hatırlayarak ftrıa olduğu-
tfı._ ~ll\laff n,. dedim in~allah imtihanı- nu bildiriyordu. Sonra aynen şeyle di-
~ttı\ı \' akıyetlc verir, dönerim. im- yordu: 

~İtl. crcnıezsem tnbii beni bekle- .. Mendilin is'}seleye düştüğü zaman 

'il~ cUrnı onu eğilip aldım. Sen alma! .• diye ba-
'ısti: enı, Benanı yine milteessir ğırdıtrn ıırıda ben de mendilin "ayn-

«t' lıntih lık., demek oldu~unu hatıı:lamııtım. 
herıtc hanını versen de vermesen Mendilini fırlatıp denıze attım. 

c cnırn· 
~ 1Vct yok. Yeter ki seni (Devamı var) 

· C~a w©~©>ırlt<aı)Dara 

5 

lstanbul konuşugor 

• • Yüksekkal ırım ca ını 

tamif· 
etmek 

liizımdır 
lstanbulon en işlek 
. yollarındnn birini 
tam bir ba9'ımsızhk 

içinde 
bırakmamalıyız 

lstan'bulun en ~lek bir yolu <ilan Yil1iSC1;1ca1dırımm tıc 7rodar bakım
sız 'blr haı.M olduğunu. anl(J.mak için §it i7.:i resme bir kere bakmak 

k4f ulfr Bam~ 

Yüksekkaldırmım Tünel bqmJan 
itibaren yarı yQldakl çqmeye, yani 
Galata ynngın kulesine kadar w.anan 
kısmı oldukQa nıuntaza.m kaldırmılr, 

doğru dürilst bir yoldu .. denebilir a • 
nıa, yolun bundan sonraki yar.1131 öy
le berbat, öyle bakımsız bir haldedir 
ki, bunu yazmakla anlatmak hemen 
hemen gayri mümkündür desem, mü
balağa etmemi§ olurum. 

Gerek yaııımdaki arkadaşını Foto 
Ali, gerekse ben çeşmeye kadar doğru 
dürüst geldikten sonra, yolun bundan 
sonra.ki kısmında. a.detA. canbazlık e
derek ilerlemeye mecbur kaldık. 

Parkeden birdenbire a.rna.vut kaldr
mnına tebeddUl eden yolun çökmemi§, 
taşlan yerinden fırlamamın kısmı yok 
gibiydi. 

üstelik bir de VIClk ve kaygan ~a
mur, burayı geçmek mecburiyetinde 
olanll\rm feH1ketini tnmamlıyordu. 

Yoku§un merdivenli kısmına var • 
dığımız zaman, çökmiie ve bozulmuş 
kısımların hali büsbütün berbatlaştı, 
Kenardaki yayakaldınmlarm.m vaziye 
ti de orta yerdekinden farklı değildi. 

1 

1'i!ksek1~ırımdaki yaya yolıuı ha1i! 

Günde on binlerce insanın 

ederse, hemen hemen hepimiz dükkan-
larımızı kapxyacağız. Çok rica ederiz, 

size, eu yol için ne yazabilirseniz ya-
zınız. 

f 

duğund:ın, ben fa.ıla bir §eY il~ve et,. 
miorum: 

''Sn.yın Haberci, 
25 KAnunw;:ıni 938 tarihli şikayet 

mektubumu "Fatihlilerin bıi}riik dert
leri var,, başlığı altında 2 §Ubat tari
hinde muteber gazetenizde o.ynen neş
rettiğinizden dolayı Rize ''e gazeteni
ze bllhass3 teşekkür ederim. 
Neşriyatmız Fatih kaymakamlığın

ca ehemmiyetle na? .. ı.rı dikkate alma -
rnk temt nni ve şikfiyctlerimizden biri 
ve başlıcası olan caddedeki ağhçlnrı 

neşriyatmızrn ertesi günli bir'kaç te -
mizlik amelesı göndererek budatmaya 
başladılar. Budama işi üç gün devem 

cttJ. Ve bu mUddet içinde on sekiz 
ağaç budandı. 5 subat cumartesi günü 
temizlik amelesi ağaçları budamaktay 
ken amelelerin yanma birisi geUp ce

binden bir kağıt çıkararak budama i
şini tatil ettirdiğini öğrendim. Cumar
tesi günUndenber ağaçların budan -, 
mnsı gene geri bırakıldı. Budama i i-
nin tatil edilmesinin sebebi nedir? 
Belediyenin icran.tına müdahale ve i
§ini durduran kimdir? Bu her kim i
se bu sa.lfılliyeti almıştrr. Bunları tah
kik ettirmesini sayın Fatih kaymak& 
mıııdan dileriz. 

Şehirdeki ağaçların budanmasını 
bir usule bağlamak için belediye ni • 
zamnamesi müzakere edilirken bu a • 
ğnçlarm fennen kaç senede bir budan
ması lli..."lmgelcoeğinc dair bir madde 
ilave edilirse alakadarlar tereddüdden 
1."llrtularak vnzüelcrini ona göre ya• 
parlar. 

Yarısı budanmış, yarısı budanma .. 
mı haliyle pek çirkin bir manzara: 
gösteren caddedeki hen.üz budanmı .. 

yan, geri k:ılnn ağaçlnrm da şu milimi{ 
havalarda. bir an evvel budattırılması 
hususunda alfıkadnrlarm ehemmiyet

le na.zan dikl· te almaları için bu §I· 
knyetimin de mUnasip bir şekilde ga,.. 
zetcnfade nt'srcd11mesinı diler ve say· 
gıla.nmı sunarım. ' 

Not: Okuyucumuz hilviyetlnin uk
lruunasmı istediğinden imzasını koy .. 
muyonız.. B. 

Daha fnzla konuaamadık. Arkada - -·------------
geçtiği ba işlek yolun orta-
sında aylarca P.vvcl çökmUŞ 

ıa.ğımlarm olduğu gibi durduğunu söy 
lersem belki de mt\qalağa ettiğime 
7.ahib olursunuz. Fakat yukarki resim
lere birer kere bakınız. işin aynile ha.. 
kikat olduğunu anlıyac::.ksmız. 

Civarımızdaki dük}·ancılartlan bir -
çoğu ile komı§ttım. Hepsi de yana ya
kıla dertlerfai anlattılar: 

- Yolun bu kısmına biraz bakılsa 
ne olur? DUkkanlarımu.a mUfjteri uğ
ramaz oldu. Her gün binlerce talebe
nin önümUzdcn düşe kalka geçtikleri

ni gördük1:e yüreğimiz sızlıyor. Eğer 

~imdiki baknnsızlık daha bir mliddet 

gım birçok resim aldı ve dUşmemck 

için yine adet.fi canbazlık ederek traın· 
vay caddesine kadar indik ... 

HABERCt 

Fatihteki ağaçları 
budanmasını h im 

meot:'dlyor 
Dlln, aşağıda okduğunuz mektubu 

aldım. Sayın okuyucum, söylenecek 
blitün sözleri mektubunda yazmış ol -

dC\'am ederse, gittikçe büyüyen ÇU- 1 sta n b Ü 1 
kurlardan iceri insan dil;se boğula -
ca.k hale gelecek ... Hele karlı günler- ıo ŞUBAT - 1938 PEHŞEMBE 
de, kaldınmlrı.rın bozuk?uğu yUziinden 18,30 Çocuk tiyatrosu (Kurnıız 1 ilki>• 
bu yokuşta biç düşmezse günde iki Ü(' 19 Llayan Nihal ve arkadaşları turafınd:ıb 

Türk ınusıKisi ,.c halk şnrkılnrı, 19,30 spor 
yüz kişi düşer kalkar. . mu ahııbelcri Eşref Şerik, 20 Cemal KAmıı 

Sonra içlerindeıı biri kolumdan tut- ,.e arkndnşları tartıfınrlan Ti'rk musikisi 

tu, caddenin ortasına çekti, ve yolun ve hıılk şarkıları, 20,30 Hava raporu, 20,S3 
bir ba.c;mdan öbür başını işaret ede- Omer Rıu tarafından :ırnpca söylev, 20,4!> 
rek: Blmcn Şen ve erkndaşlan tarafından Türk 

Görüyorsunuz, dedi, dükkfuılarm ·musikisi ve hnlk şeri ılan (sııat ayarı), 
yüzde kırkı kapalı. Vaktiyle Yüksek- 21,15 Tnh51n ve arkadaştan tarafından 

\ 

kaidırımda bir dükkan bulmak, p·yan- Türk mıı iki i ve halle ş:ırkılnn, 21,50 or-
ke~tra: 22,45 ajans hnbc~ıcri, 23, pH\l:l:ı so 

kodan ik,.:ımiye kazanmağa benzerdi. lolar, opera ve operet pnrç.ılnrı, 23,20 :c;on Siy<ıh fr}tr tızerino ycşiı ipek jerse ile 
yap_ı~-ir "'°" moda bir §GP.klJ modeli l Halbuki, bir iki sene daha bu yol yn- haberler ve ertesi ,iünün J)rogramı. 23,30 

--------------~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~------11lW~~~IQA,·~.~ikde~ =kil~d=e~d=e~v~am'--'-~~$o=n=·~~~~~~~~~ 
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l . ~;!. iUU ~ -~~·ı-11:1,:,~~ Tli .. 
Spor meslek midir ?·vağlı iple adam Sıvas mektubu 

Yoksa bov ' 
B • k .d. gan1ar Sivasta büy~k bir kıt 

enstitüsü kurulacak 
1 r ze V fil) 1 r ? Balıkesird e 

idam ct-zasına 
Yaza . : Dr. Rasl.n Adasa1 mahktlm edildiler 

Son zamanlarda ve bilhassa A vru
pa ile Amerikanın bUyük merkezle
rinde kuvvetli bacak veya pazu ada 
lelerini, demir yumrnklarınt bir ge
çinme vasıtası olarak kullanmak ar
zusunu besliyenlerin adedi çoğaldı 

Bunların içinde milyoner olmak hul
yasıru bile kuranlar vardır. (Con Tü
ney J in spor sayesinde on milyon do
lar kazanarak §U anda Nevyorkta bir 
bankanın direktörü bulunduğu ve 
Dempscy, Karpantiye, Cim Londos gi
bi beynelmilel şöhrette boksörlerle gü
reşçilerin senelerden sonra lüks bar
lara ve lokantalara sahip oldukları 

göz önünde tutulursa bir nevi züğürt 
tesellisi olan bu engin hulya1an ku -
ranlara hak vermek haksızlık olmaz. 

Futbol oyunu bir servet temin et -
mek hususunda çok da.ha nankör ol· 
makta beraber, (Profesyonalizm) in 
bayağı bir meslek hUkmUnü icra etti
ği memleketlerde onun da aslan ve 
kralları mevcuttur. Meşhur İspanyol 
kaleci Zamora. 1930 senesinde- avda 
bizim paramızla bin lira ahy0rdu. Fa
kat ne çare ki, binlerce spor h~veslisi 
arasında bu aslar, kainat boşluğu i
çindeki savısrz. sönük yıldızlar yanın
da parmakla ~österilebilen birer ku . 
tup yıldızıdırlar. 

Ben bunları <Greta Garbo) veya 
(Robert Tavlor) gibi büyük sinema 
artistlerine benzetiyorum. Holivudun 
veyahut diğer büyük sinema şehirle· 

rinin sokaklarını sanat ve şöhret do
layısiyle para hırsıyla arşınlıyarak 

bin bir ıstırab ve mahrumiyet icinde 
y~ıyan artist firrUranları kafilesi i
çinden hulvaıan tahııkkuk edenlerin 
nispeti herhnldl' C'ok düşüktür. Büyiik 
Avrupa klilplerinde senelerce çalrŞan 
birçok sporcul:ırdan sefalet içinde sü
rUnenlerin de mevcut oldu~u her 
gün ga1.etclerde okuyoruz. Şampiyon 

Kameranın boğaz f:okluğu yüzünden 
çok yakm btr tarihte başvurduğu ca
re1er ve katlandığı ıstıraplar malfım . 
dur. 

D!ln gece, ayna kan;ISmda doltron 
adaleli pazularını bükerek yakın bir 
tarihte şöhret ve servet hulyasile ba 
na caka satan yakınlarımdan birine 
her şeyden önce bir i~ sahibi olmns~1 
ve ondan sonra ifrat derecede spor 
meşgalesine kendini vermesini tavsiye 
etmiştim. E.~asen bu satırları da snf 
bu mtişahedentn ilhamile karalryorum. 
Hakikaten bu mesele tahlile değer bir 
spor ruhiyatı ve ktlmalyntı m~elesi 
ve tamamile aktUel bir mevzudur. A
caba tş yani (say) ile sporu ayıran 

hususiyet nedir ve spor sade bir zevk· 
ten, bir heyecandan mı ibarettir? 
Başka tUrlU de sövlivf'bilirim · bir tJlı:ı. 
çt. bir mUhendis vevahut bir lnındu· 

racmm el tşt sırf bir cehdin ifadesi 
midir? ... Tam mamısil~ çal•şnıak ve 
insanlık hesabma bir eser vticuda ge
tirmek, yalnız kuvvetli ve dol~n a· 
dalelerin bozulması, yorgunluk ve a· 
lm terlemesi değildir. 

Derece derece bütiln çalışan insan -
Iarm muvaff akıvetleri, bir emek mu
ka.bllfnde rnaddt menfaatler istihdaf 
eden içtimai fonksivonlardır. Bir kım 

duracmrn eseri, ressamın tablosu. 
' hekimin recetesi veya bir !!airin mıs-

raı birer ~ydır: ve bütün bu işlerde 
bir yaratma amellvesi, yani ibda mev
cuttur; ve (mübadele) bir ökU olarak 
alınırsa bunların hepsinde bir gaye 
mevcuttur. 

Kundura ve sıhhat tamiri zaruri bi
rer lhtlyaçbrlar: serbest ticaretin ol
madıt?t zamanlarda bile, kunduracı 

bir çitt kunchıra mukabilinde şeker ve 
ya buğday S?ibi zarurt ihtivarlarım 

temin ederdi. Acaba bıınlnr 9'4hi ı:mo!"

cunun modern cemlvetlerde bir kISım 
insanlara duvuröu"fu heve"an muka
Vlm&t als.blldit1fi nara vevsı.hnt tonl~ 
dı~ alU,tar. !'~vfn bir miıevvidesi ~n
"9amu mt! mr bı:ıJts kıl~Tl~ıro'!ICITl"rla 
otdulw gtbf, oyuncularm yarattıkları 
heyecan, yani yaptıkları tı oyun nl-

hayctinde biter; halbuki el veya kafa 
işçisinin eseri uzun zaman bakidir ve 
bir mübadele kıymetini haizdir. 

BugUn büyük Sinanın Süleyuıaniye 
camii gibi bir §ahcserini ilfilıt bir 
vecd ile temaşa ederken yüksek de -
hasının azameti karşısında iğiliyor ve 
ayni zamanda ylizlerce Türk işçisinin 
İ§ kudretini saygı ile gözönUne getiri
yoruz. Bu camiin heybetli kubbesi al
tında bugüne kadar )iiz binlerce mil
min insan ibadet duygularını tatmin 
etmiş olmakla çok büyük bir eserdir 
ve dini telakki itibarile devrini ikmal 
etse de yir...e bir sanat ~bidesi ve hiç 

• olmar.sa Ayasofya gibi bir müze kıy
metini ~ıyacaktır. 

Balıkesir, (Hususi) - Altı ay ev

vel Bandırmanın Erkili köyünde ~le

nen bir cin.ayet davası, şehrimiz ağır

ceza mahkemesinde intaç edilmiş 

ve iki suçlu idama mahkfun edilmiş
lerdir. Bunlardan biri Gafur oğlu Zi

yadır. Teyzesi 60 yaşlarında bulunan 

Esmayı takip ederek Erkili köyüne 

gelmiş ve kadının evinde misafir kal

dığı kahveci Şabanla uyuşarak cina.-

yeti işlemişlerdir. Cin.ayet, gece ka -

dm uyurken boğazına yağlı ipten bir 

kemend atılıp boğulmak suretile iş -

lenmiş ve ceset dereye atılmıştı. Ölen 

kadının katilden başka. mirasçısı bu

lunmadığından, birkaç bin lira para 

" All Çetlokaya suyu ,. Zaraya getirlllYot 
Suşe brlnde bir define aranmoğa başın11d1 

Sıvas, (Hususi) - Kültür bakanlı- nezareti altında muhtelif yerlert dl' 
ğı şehrimizde bUyük b~;- kız enstitUsil kilmiştir. 
ile bir orta okul bina.sı yaptırmaya Define aranıyor 
karar vermi§tir. Bu haber şehrimizde Vilüyetimiı.in Sı;ı.eehri ku.asrnıı bit 
büyük bir sevinçle karşılanmıştır. saat mesafede bulull!l.D. Karanıall dt' 

Sıvus kazalarmda çah~malar resi denilen bir çiftlikte muta!~ 
Vilayetimize bağlı kazalarda muh- fı bulunan eski mahkeme reisi .b • 

telif sahalarda mühim çalışmalar de- Mustafa tarafından hükfı.metin JJl~. 
vam etmektedir. Bu meyanda Su.şehri adc.siyle bir define aranmaktııd~· ~ 
kaza.mızın elektrikle aydınlatılması ~ndenbcri çalışıldığı halde benuz ..Aa 

kararlaşmış ve bu iş için bir mühen- şey çıkmamıştır. Muhtelif • yerleJ"~ 
dis ge~irtiler_ek keşif. ~ptırılmıştır. hafriyata devam edilmektedir. RI~~ 
Elektrık tesısatı bu §ırın kazaya bir yete göre, bu çiftlikte büyUk ve .zcııtı· 
kat daha canlılık verecektir. bir define mevcuttur. -~ 

Kaıırs~a 
Biyoloji ve fiı.iyoloji b:ıkrmından 

spor cehdi ile iş cehdi arasında bir 
fark yok gibidir; blr bacak adalesinin 
iş grafiği, en zorlu bir çalışmada sar
rettiğı glikojen miktarı her ikisinde 
de birdir; ikisi de ayni hayat kanu
nuna bağlıdırlar; fakat birincisinde 
gaye da.ha ziyade zevk ve heyecana; 
ikincisinde ise nev'in, ailenin bakası
m güden içtimat bir fonksiyona mUte
veccihtir. Fakat bu her iki faaliyetin 
hudutları UstUnde bazı cehtler ve he
yecanlar varıirr ki, k~h spor ve knh iş 
manzarası gösterirler. Bir cokey, va
zifesi haşınaa bir soorcu vevahut bir 
iş adamı mıdrr? Aylıkla vatan mi\da
faa.•nnda bir vazife deruhte ed~n sü
vari 1.abitinin sarfettiği enerji bir ne
vi spor rleğil midir? .. Herkes kendi 
sanatında az ~ok bir spor yapmış ol
maz ve spor bu manada bi.r itiyat sa
yılmaz mı? ... 

, ve milcevheratrnı da katillerin paylaş

tıkları anlaşılmıştı. 

Suşehri kaıamızda halen içme suyu 
olarak kullanılan suda bir miktar a
monyak bulunduğıı anlaşılmı§ ve hal
kın bu kötü sudan kurtarılması için 
kasabaya 3 kilometre mesafede bulu- · 
nan ve daha iyi ve temiz su veren bir 
menbadan şehre su getirilmiştir. 

Cüzamhlar içif1 

İlk mn~ra insanları, yani hayatla
rını geyikler ve karacalar avlamakla 
geçiren flk atalanmrz, hem sporcu, 
hem işçiydiler. Bugün avcilrk icabın
da ve §ahsa göre bir geçim va.'3ıtası o
larak da bir iştir. Istıranlı bir çalış
mada bile insanın itiyat ile yarattığı 
neşede bir spor nUvesi vardır. Bütün 
hava ::r.aferleri ve rekorları, zevk ve 
neşe ile ölçUlebilen en yüksek bir spor 
hissinin yUce eserleri değil midirler? 

Şimal kutbunun buz deryalarında 

hakikati anyan kaşif, Himalaya dağ
larmm fırtınalı mmtakalarında ne -
hatlar füemini mütalea eden ilim ada
'I! açlışırken ayni za.ma.n...ia bir spor
cudur. Bir artistin, bir hekimin, bir 
gazeteeinin ve bir bahkc;mm mutad 
vazifesi ile meş~l iken bUyUk bir 
:r.evk aldığı ve bunun verdiği hızla e
serini meydana çıkardığı muhakkak
tır. 

Fakat bu ayni adamları bir ilkba
har sabahı güşzel bir atın üstünde ve 
yahut da bir tenis sahasında görüyo
ruz. Asıl hakil:f snor, bu yo~un a
damları \'azıfeleri haricinde oyalıva -
rak onlara yeniden ı;ahc:ma eneriisinl 
ve hevesini veren bu ihtiyari faali • 
vettir. Ve bence spor her işin zevki 
ve <:erezi olmalıdır. Esasen inı:ıanlığın 
en yüce ideali, çalışmaların bütün Fe
killerinde yorgunluk duyurmadan bü
tiln insanların kafaları ve kolları ile 
hakiki medenivet abidesini diktirmek
tir. lşte o vakit her insan "ekmeğimi 
alnımm terile kazanıyorum; çok şükür 
\q{m en büvtik zevkim ve saadetimdir,, 
diyebilir; ve o vakit "i~ = spor., mü
savatını bir hakikat düsturu gibi öne 
silrebilcceğimlze flüphe yoktur. 

Dr. Rasim ADASAL 

·lstanbul Komuta _ıilı$ı : •. ') 
Satınatma Komisyqnu ila fara-· 

Gümqsuyu hastanesinin 1:300 kilo 
tereyağı vermeyi taahhüt eden listen· 
ci namı hesabına 1128 kilo 650 gram 
tereyağma ihale günü talip çıkmadı
ğından pazarlıkla ihalesi 21 şubat 938 
pazartesi gilnü saat 15 de yapılncnk
tır. Muhammen tutarı 1128 lira f5 ku
ruştur. İlk t<>minatı 85 liradır Şart • 
namesi her gt\n öğleden evvel komis
yonda göriilebillr. tsteklil'!rin ilk te-

1 
mlnatı makbuz veya mektuplarile be
raber ihale günll vakti muayyeninde 

İdam kararı suçlulara tebliğ edilmiş 
ve bcrayı tasdik temyize gönderilmig

tir. 

1 1 

ıs an u aricı As eri 
kıtaa ı ilanlara 

Çorluda yaptırılacak "F" tipi iki 
hangar hamam mutfak su tesisatı ve 

Ali Çetinkıtya suyu 
Zara kazasının en mühim ihtiyaçla

rmdan biri olan içme suyu işi de hal
ledilmiştir. Su, kasabaya üç kilomet
re mesnf ede bulunan Kösedağı etekle
rindeki menbada.n getirilecektir. Bu 
işe ait proje yaptırılmış ve nafia ve
kAletince tasdik edilmiştir. Havalar 
dilzelince hemen işe başlanacaktır. Bu 
iş için 40 bin lira sarfolunacaktır. Bu 
paranın 10 bin lirası Nafia vekili Ali 
Çetinkayanm yardımı, 20000 lirası 
belediyeler bankasından yapılan istik
raz ile ve diğer 10 bin lirası da ma
hallt belediyece verilmek suretile te
min olunmuştur. Bu suyun adına za. 
rahlar, bir şükran borcunu ifade et
mek Uz.ere "Ali Çetinkaya suyu,, adı
nı vermi!'}lerdir. 
Fındık fiıfanlan ekildi 

Kayhhisarda yapılan tetkikat neti
cesinde bu havalide fındık yetiştirile
bilece.;i anlaşılmış ve ilk tecrübe ol -
mak Uz.ere Giresundan getirtilen 5 
bin fındık fidanı ziraat müdürü.n.Un 

hastahane 
Yapılacak ve halkla atakıı1 11rı 

kesilecek W' 
Kars, (Hususi) - Iğdırda 25 y& r 

lı bir hastane açılacaktır. K~ , 
detleri yetmiş, sekseni bulan c~ 
lılar için de bir hastane yapt~ıl di)i 
halkla rabıtaları kesilecek ve şi.J11 ·ıt 
k . 1 Jıl adar tatbik edilmekte olan usu sll, 
fına, bunlar artık cüzamlılara. JJl 

sus köye gönderilmiyecektir. .. f/Jf 
Vali bu mevzu etrafında saz 1ı~ 

terken, demiştir ki ''Umumi ııı~ 
hiçbir !;CY yapmamış ve yaınız.c d;J 
lılan kurtarma kararını verınış. 1 "" 
olsa, memleket hesabına en gilt.C t 
en büyük bir karar vermiş olur .. : 
mumi mecliste vil~yet bütçesi ~il, 
f~vkalftde olmak Uzere 503 bir1~,p 
larak kabul edilm~tir. BUtcc :111 fi 
geçen seneye nazaran 83 bin Iırtl 11~ 
ladrr. Ayrıca yine Kars ,..,emleke\.~ 
tanesinin tevsi edilmesine de \t1' 
verilmiştir. Yedi avlık taht:-ilnt ıııı 
n yüzde yetmiş beşi bulmu~ 

~~ 
····::-~ .... .....-.................... _ .............•..• ::·········································-· 

6 adet erat paviyonu inşaatı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu in- 1 
şaatın heyeti umumiyesinin keşif be
deli "852,522" lira 89 kuruştur. Ek· 
siltme 17 şubat 938 perşembe günü 

saat 15 de Ankarada M. M. vekaleti 
satına.ima komisyonunda yapılacak • 

tır. Keşif proje ve şartnameler 42 li-

Yurd~an ı 
KUçUk Haberrer . 

• Sıhhat Vekfüeti Konyada bir ebe 
mektebi açılmasına karar vermiş ve 
Konyada bu i.' etrafında hazırlıklara 
başlanmıştır. 

i~ Yurdun .. .. 
l~ D ı I ek 1 er ı 
.. bit 
!~ 22,5 k uruşn 
:: kilovat idare 
~~ k an d 111 1 . 11, 
:: l J:ffl~ ~ H Salihlinin en büyük derdi e e iti,.. 

ra 63 kuruşa M. M. vekaleti satınal
ma komisyonundan alınır. Eksiltmeye 

girecekler 37851 liralık kanuni ilk te
minatlarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncU maddelerinde yazılı ve idari 

şartnamenin • UncU maddesinin ''F" 
fıkrasında yazılı vesikalarla birlikte 

teklif mektuplarını yukarda yazılı i· 
hale saatinden behemehal bir saat ev
vel M. M. Vekaleti satınalma komis-
yonuna vermeleri. (708) (423) 

Iğdır ga:nizonu için 125 bin kilo surba 
hanın garnizonu için 125 bin kilo as-

keri evsafta fabrika unu kapalı zarf

la eksiltmeye konuldu. Iğdıra ait u

nun tahmin bedeli 18875 lira ilk temi
natı 1415 lira. İhalesi 26 şubat 938 

cumartesi günU saat 11 de Surbahan 

garnizonuna ait unun tahmin bedeli 
18750 lira ilk teminatı 1406 lira iha
lesi 26 Şubat 938 cumartesi günU s~ 

at 12 de ihaleleri Karaköse satmal • 
ma komisyonunda yapılacaktır. Şa~ 

namelerini görmek istivenler komis -
yondan 25 kuru~ mukabilinde alıp gö

rürler. İstekliler teklif mektuplarım I
ha le gün \'e saatlarmdan bir saat ev
vel komisyonumtı"'.ıt vE>rnıi~ r•ılunma • 
lan. (733) (792) 

Fmdrklıda komutanlık sat•narılma ko· 
misyonuna gelmeleri. (624) 

• Tarsus belediyesi, Tarsus itfaiye 
teşkilatını yeni arozöz ve vesaitle tak
viye etmeye karar vermiştir. 

ii Elektrik adı anılınC'a her Salihlili~ ıı/ıf· 
li rntı a.~ılır, dtrtli vt tltmll bir JıC% t~ 
:: d rıst• . l: Çünkıi Srılihli belediyesi, nt. e ııcıtltdr 
H derdi şimcliyt kadar bir türlü 

• Tarsustaki çırçır fabrikalarına, .. t :: mtmiştir. .µe 
tohumlardaki pamuk haşerelerini öl- ~j Btle.cliueyt 11npılan bütün ft.:1~t~ 
dürmek için sıcak hava aletleri kon • U 11a mıisalt görülemediğinden ııt~ı1ıd'ır 
masma karar verilmiştir. :: rin menf aafint ııuoıın lıulıınf11 

:: • Adana belediyesi sokaklarda. elle- :! dan daima reddedilmiştir. cetf-1 

rindeki lastik oklarla taş atarak bi- H Şimdi mtvC'ııl tesisat, ihli11ar~,. ıJfl" 
:::•,':. ·/}P naların camlarını kırdıV.larım gözö - vermekten c-ok ıı:aktır. En bıı ı:ı:ıır 

nüne a~Jrak oklarla dolaşan çocukla- := lıalnr idare kandili nibi, unını=1., 5 ıır 
rın yakalanma.sına ve babalnndan pa- g ma1'1a buna mıılrnlı il kilovatı ... 
ra cezası alınmasına karar vermiştir. :: ruştan vullmekltclir. sıııı'' 

• Sankamışta yeni bir hükumet ko- ~ Otu: bir bin liralık bir biifrtoe tftrd 
nağı yapılmış ve resmi daireler bura- İ.i. olan Salihli btlediyesinin, ıı;tfi" ti' 
ya ta.~mmıştır. lıallefmeğe kudreti olmadığını 10 11aıd' 

"' Balıkesir Halkevinde bir ağaç ye- H mtk htrlınldt ptk garip olıtf· sotifıll r g btledi11e ne yapıp yapıp /(ılr.IO 
tiştirme k~u açılmıştır. Kursa 360 :: bu ü:ıintülü ve kötü va:/yetteJI f 
köyden gelen birer mümessil iştirak i~ malıdır. flll'f1 
etmektedir. Ziraat bahçesinde ameli H sALrtı~ 
derslerde verilecek olan bu kurs 8 §U· ii:::::::::::ı:::::::::H::ır.:11r.n:~ ,/ 
batla nihayet bulacaktır. 

lstanbul Vilayeti dahmnde~1 

bahçe sahiplerine 
lstanbul Zıraat MildilrlUğUnden: ;, 

re• 6" Yazın bahçelerinizdcki elma, armut gibi güzel meyvalarıruzı delC~ı~J" 
ren Karpokapsa haşcrcsi kışı tırtıl halinde ağaç gövdelerinde, çııtl 61~~~ 
ölü kabuklar altında ve diğer milsait yerlerde geçirdiğinden bunlaJ'1 ~~ 
tr.eyvalan kut:ırmak için kış mücadelesi yapılmasma zaruret vardıf~ıtf" ~ 
için de gövdedeki kabukların knldırılm:ısı tel fırçalarla fırçalanınnSl• ışil' ~ 
lann kesilerek yakılması surctile haşere tırtıllarının imha dilmesi ''8 

( 

larm uyanma devrine kadar behemehal bitirilmiş bulunması ıaz.I%Jldtt'· 
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ar n ile n=nns, AŞK ve o~ırn~~~ ~OMAND 
Nakleden: SUHEYLA ŞEFiK 

•• • ıı:::::::::I ~ c:=ıı 

~-· ur o 1 Onun btı H'tkayt hail genç kızı 
üzmüyordu. Bir taluın şairane his
lerden uzak yaşadığı için Feridin ilk 
karısını daima hatırladığını ve ken
disile evlenmesinin bir mecburi
yetten doğduğunu bUtUn açıklığile 
takılir ediyordu. Nerminin fikrince 
dine hürmet: yüksek zektl, ciddi bir 
ahH'tk ve yüksek hislere malik ol
mak demekti. Bl>yle mühim meziyet 
lerln Feridde bulunması onu sevin
diriyor ve bu kadar yeni tanıdığı bir 
nişanlıya karşı fazla muhabbet bcs
lomemesint gayet tablt buluyordu. 
Zaten kendisi de onu yalnız hoş ve 
nam·•1lu bir adam bulduğu için lrn
bul etmemiş miydi? lyice tanıştık
tan sonra blrlbirlerini seveceklerdi. 

mıyordu.Onda tam.amile kendi dUşUn 
celerlni buluyordu. 

Ciddiyetini artık takdir ediyor., 

" liılYlırtl aısol nsmn ib>tYJ <dle~noa .. IF\eır~aındeD aıcdluna @na 
a-eff1l t}(aıynanaıso DmDş; ırıe demek lb>DDD~ec>;- MtlJISlb!JntYJ~ 

eskisi gibi kendisini manasız buı. .. 
muyordu. Şimdiye kadar çektiği acı
ların tesiri ye bütün kadınlık şefka .. 
tile onun güzel nhlO.kına, ince yU .. 
züne, yüksek zel{O.sına bağlanmıştr. 

}'.. Allah: 
ll1-ü ya kulum/ 

demiş 
Feroandel b.ir sabun 

~ ta~rfkasmda omeleydi 
llgun milyonlar 
li' kazanıyor ı 
b~cl'i ~u tnC§hur komiği, :ki 'li'ran.sı;ı muharririnin CL§ayı· 
file Y~nda bütün husU81yetle-

....._ 'b tanımak milmkündiir: 
~yı Fn.... del' lierıc . -~an ... 

'aynı şeyi haykırıyor. 
~ ""-- del; kayınbiraderı tarafın • 
•- "~ln .. ·' "<llarrı .. _. ~ .flır vodvili (İgnace) ı haf-
~t' ~berı oynuyordu. O gün de bir 
~lllb~ vermişti. Bu, Marsilyada bil
(' ır had· 111ay

01 
ıse oldu. Tıpkı vaktile 

laM.1) \'e (Dalbrer) geldiği zaman
-~ll:I g·b· 
(}\ 1 ı ... 

llıUou·~nebiere) caddesindeki tiyatro 
,, rler· . 
~aPsınıa 1 ıstedik1cri kndar reklam 
1~ et~/· sinemada gösterecekelrini 

lfaık .ınıer, !'aydasız. 
~ol:tı..ik • Vaktıle seyrettiği (amatör 
~~or. ~in bizzat kendisini görmek is
)alro k er butnmıyan binlerce kişi, ti
lııeıı apılarının kapanmasına rağ • 
lla~~akta bekliyor. 

~ g0ttn' her gün, her gece Fernande
~~~lldek istiyor; onu, konturatosu 
~ ~t e, numaralar yapmıya mec -
~i Yor. Bugün kalabalık her za -
ı~. llde.n daha fazlaydı. Tiyatro mü
~ ~E!~lısin yardımını istedi. On po
. ~etıı. Uru kapıyı kesti. 

~~ l'ık <lndel, makiyajını silmiş, yüzü
e,~ı~. saçlanm taramış, pardö
~lkıcıbııı Yak~ını kalclırmış. Gizlice o-

ilden ne bınip gitmek fikrinde .• 
derı Ya dostları yürüyor. Kayınbira -
~Ydı r~n~a: Eğer ~yc\.nlık fazla ol
~l'tlu b cının biraz solduğu farkolu-

oıı • Qalk 11.ı:ı Çık • beklemekten usanmıyor. 
......,. ~ rnasını bekliyordu. 
......,. b~ F'ernandel ı ili Q(!lli ..• 
!.. tanunndrn mı? Plenin tinti-

l'ıl......,. ~Y' F' • 
~ "'.lltlıy~l el'Ilandell Gel bir kadeh 
~ ltıy0rıarınıı,., diyorlar. Eteklerinden 
...,01lar111d • 0muzlarından tutuyorlar, 
""ly an çeı · .or, CU:. ;cıyorlar; ve o ses çıkar· 
ı. ?-\iha .. yor. 
~lı Yet p l' Yor: ' o ıs mUdnbalcye mecbur 

lh_....... nrrak 
~~ et ınız adam · 1 Rah t illeyi . ı, gcçsın.... a 

l\.tıaıı nız! .. 
11lcı Çeki'· 
~ 

11 
llıohıline ~Y~r. Fernnndcl c:ıkıyor. 
~ili k'• bınıyor ve uzaklaşıyor. 

(.) OSk"' ,, to. b· ~ u 
"atı · ır bi 111 har· ~eyrek saat sonra Marsil-

l' it·· ıcındck' ~~ Qş~Un .. ı sayfiye mahallinde 
~ lararındonUnde duruyor. Kapının 
~e şu Y a, mermer bir levha ilze

"<lıthl".,-· azılı: .. Bin gül k"" kU vl'ta ~ınd . oş .•. ., 
~ da hUyU~ P~ltnıyeler, güller var. 
l~~ bir k"" .~ır havuz, havuzun Us

~ 'et ba opru. 
h it ita C\Uıak iki ·· · "'""- flı:ı ... _ ' gorUmce, Fernande-
~lt --.:ı.sı 'k· ~~ Jerar İt·· 1 

.• ı }'rujmdaki oğlu 
lar. J~?.et h~ ~çuk kızı Janin, büyük 
~llli~k k Psı bu köşkte oturuyor
~ Çevitdi :~ı 0~ bir ya~mda. Baba 
~t l'olUnu gı hır filmde küçük bir 
leticıl)·onıa Y~Pınış: annesinin bir sa-

"lı~lllan.. g nderileceğini söyledik · 
br. a~r' • 

"ab · Rlttı~· ~ .. '- l!r n-"ıd ,ını istemem Ben de 
"l\:at c. ece.ır · · 

\tırıa • o knda 01~···~· diye bağırmış. 
~ı,, :~· jab~. cıddı ve hakiki bir ta-

lla U~r hU k~ndisini znptedeme· 
hır ~~llnda alt ngu~ ağlamış. 
~ll'ol' bayanı ~n.bır salip var. Küçiik 
~ hıS!nenıadgıbı babasına hizmet e
~at rçok nıe~t0Yllad ğındıı.nberi her 

kelldieile up!.a~ alıyor. Birçok 
gorUşmek, tanışmak 

BirgUn Ferit.Şakir beylere her za. 
mandan bir saat geç geldl.Kcndlhine 
mahsus olan nezaketlle af diledi~ 

Nermin düşlindükço bu hissin ya
kında kuYvet bulacağını tahmin edl 
yor, henüz dUn tanıdı~ı. yarın bir 
hayat arlfadaşı olacak olan bu ya
bancıya karşı günden gilne daha zi
yade bağlandığım hissediyordu. 

Ferit nişanlısına ve onun ailesine 
karşı çolc tıllcenap davranıyordu. 
Her şeyi hnkktle takdir edemiyen 
Delkis hanım bile onun çok yüksek 
olduğunu söylüyordu. 

Şakir bey damadına da tıpkı tnrl
ht eserleri gibi büyük bir kıymet ver 
mişti. Sevim bile, Ferit beyin, bir 
gün yanağını okşıyarak : 

- Bu küçük çocuğu bize sık sık 
gönderin. Parkın çiçek kokan hava 
sı ona yarar zannederim.! 

Dediğini düşünerek eniştesine 
karşı tyt flr fikir besliyordu. 

Nermin Feridde, babasınınki gibi 
olmıyan gizli ve soğuk bir muhabbet 
sezmişti. üvey nnneslle · ne zaman 
Hikmet paşalara gitse paşanın mliş
flk bir baba gibi kendislle meşgul 
oluşuna için için sevinirdi. Sanki 
Hflcmet paşa oğlunun soğuk, Hl.knyt 
hallni örtmek istiyor gibiydi. Onun 
gelinine lcnrşı hareketlerindeki sa
mimiyet oğlunun cebren gösterdiği 
nezaketten çok başka idi. l 

Artık e~·lenmek..za~nı.ra.klaş%L5 
tı. G~linln beyaz eFnbt h~zır!Anı;µı~ 
tioş oanınraan ulıflncic'.ıtt karyoinnın 
llstUne konmuştu. BUyUlt dolaplar, 
tuvalet takımları gene ayni odada 
duruyordu; bir çok yeni dikilmiş ça
maşırlar, üzeri eski bir sanatkn.r ta
rafından çelenklerle oyulmuş bir 
dolabın bir tarafına yerleşmişti. 

Nermin ille defa bu odaya pirdlğl 
znman lcendislnl biraz sıkıcı fakat 
cezbeden yeni bir nıeme daldığını 
zannetti. Elini beyaz sate.n es\'abına 

Ferna ııdcl 
sUrUyor, elmas kutularım açıyor, 1 
dantelleri karıştırıyor: "Sahiden baş 
ka bir hayata mı giriyorum?,. diye 

iztcdiklerini yazıyorlar. Fernandcl: • ra sıra gelm~ti. Şarkı söyliyen biri- lrnndl kendine soruyordu.Feride karşı 
onu tnmdıkçn artnn bir merbutiyet, 
bir emniyet hissettikçe. UzüntüsU lrnl 

- Sinemaya intisabını hiç arzu et· sini halk ıslıkla karşılayınca, tıyatro 

miyorum ... diyor v~ gözleri sulanıyor. müdiirü başka birini bulamamış ve be· 
Fernandel lecssürlü anların.da bile in- ni hatırla.mı~. Sabun fabrikasına bi· 
sanı glıld""rmek hassasına maliktir. 
Meşhur komiğ'n hayali 

Şimdi kar§ı karşıya iki eski dost 
gibi konuşuyoruz.. Bana hayatını anla 
tıyor: 

- Hayatın çok garib cilveleri var. 
Şimdi otuz dört yaşındayım. Yirmi al
tı ya~ma kadar, hayatımın sonu ne o
lacnğını düşünmedim. Biliyorsunuz 
ki ben, sanata dokuz yaşında başla -
dım. 

rini göndererek beni çağırttı. Eer i 
vaktiyle bir konserde dinlemişti. Bir 
hafta iGin angaje etti. Fabrikadan izin 
aldnn. Sahneye çıktrm. O sırada Mar
silyada bulunan Pnramunt sinema 
şirketi direktörü şerefine bir suvare 
tertip olunmuştu. Direktör, beni din
ledikten sonra yanma çağırttı. Müs -
temlekelerde film çevirecek bir grupa 
dahil edeceğini eöyledi ve angaje etti. 
Yalnız, fabrikadaki yerimi terketmek ı 

rnzımgeliyordu. Gittim, istifamı ver -
dim. Direktör beni yanına çağırdı: 

- Olmaz, dedi. burada kalacaksın. 
Sana ihtiyacım var ... 

Mühlın lıir iş onu meşgul etmişti-< 
Delkls hanım, Fer\de bir hafta son .. 
ra olacak dUğUn için bau fikirler. 
soruyordu. Mahzun ve yorgun nazar. 
larmda, bllyUk bir gayretle cevaJ.'. 
veı,:dif;"i farkedlHyordu .Sonra Ner .. 
minle bahçedeki incir ağacının altı~ 
na gittiler. Yerlt evlendikten sonr& 
yapacakları seyahatten bahsetti. Za• 
ten bn husıısta e\'"\"Clce de nişanlısı .. 
nın fikrlnl sormuştu. 

:Nermin Mısırı görmek istfyordu1 

Falmt bu arzusunun Feridde eski h~ 
tıralarmı uyandırarak onu Uzeceğin( 
bildiğinden söylemeğe cesaret ede": 
mcdl. "Atinayr görmelc isterim,, de· 
dl. 

Cansız bir gtlneş sakin bahceY. 
ziyalarını serpmişti. :Nermlnln zekl 
ve şen yUzilııü, Ferldin çizgili alnın~ 
güçlUldc harelrnt eden titrek dudak'• 
larım, sararmış yUzUnU aydınla& .. 
yordu. 

Gene kız dfişUntlyordu: "Bugün a .. 
cabt\ nesi var?.. Neden bu kada~ 
dUşl\nceli duruyor. Ah cesaret ede .. 
bilsem sorardım .. ,, 

Falrnt. cesaret edemiyordu. şım~ 
diye kadar 1',erlt nişanlısına knlblıif 
hiç ncmamıştı. O da cekinginllğln .. • den, arkasında çok glzll sırlar bulu .. 
nan bu lcaclar sıkı kapanmış bir k&:.' 
pı~·ı zorla açmak fikrinde değildi. ~ 

Ferit gittikten sonra :Nermin ali• 
şamm karanlığı çöken loş oday"ft; 
girdi. Üvey annesi pencerenin önUni 
oturmuş Sevimin bir etekliğini bitıf.; 
meğe çalışıyordu. · 

Dolkls hnnım başım knldrrarali 
sor<lu: 

- DUn Ferldln, nesi Yardı blllyor. 
musun? .. O, biraz mahzun, dalgın 
gözUkilyordu: 

- Hnyır, bilmiyorum anne. 
- Belld kendisine mahsus bazt 

Ozüntülcrl için sıkılıyordu. Bu sabali 
Safinnz anlatıyordu: llk zeycesinln 
ailesi, Ferldln evlendiğini lşlterc~ 
kızlnrının mezarının nakllnl ısta-.. 
mtşlcr. Fakat o buna razı olmamış~ 
ônn kendi mubafnzn etmek istlyo~ 
muş. - • 

Nermin ynvaşça: 
- A ... derli. 

(Devamı var} 

Geceleri, hususile yazın. büyiik kar
deşimle beraber konserlerde ~arkı söy
lemiye gidiyordum. O, on iki yaşında 
idi. Bu suretle 25 frank kazanıyor -
duın. O zamanlar bu para bir sen·et
ti. Ailemizin geçinmesine çok yardı -
mı oluyordu. 

- Teşekkür ederim, fakat benim de 
çok paraya ihtiyacım var. 

Atkazıtr ııineması dünden jtibaren "Tar zan Kuvvet Kralı,, ismile heyecanlı bir 
film cöt.termeğe baılanuşbr. Burada filmden bir sahneyi görüyorsunuz. 

Sonrn babam öldil. Ben, şarkı söyle· 
mekte devam ediyordum. 1925 le ev
lendim. bir sene geçti. Jozet dünyaya 
gc!di. O sırada Jan Jores sokağında i
ki odal! bir apartımanda oturuyor
dum. z~~in değildim. Askerliğim de 
"''·tı. ı·onQerlcrden aldığım paralar -
dan biraz tasarruf etmiştim. Karıma 
bıra!ttım. Askerden terhis oluPup gel
diğim zaman meteliğim yoktu. Iş a
rıyordum. Ne olursa vapacnktım. Bir 
sn.bun fabriknsınn telefoncu oldum. 
Bir gUn. beni çok seven şarkıcı (Dal
ber) le buluştum. Beni !tyatroya teş
vik etti. Fıtrnten komik olduğumu, 

sahnede muvaffak olacağımı söyledi. 
Bütün muvaffakıyetimi ona borçlu -
yum. 

Marsilyada sahneye çıkmak. Paris
tckinden daha gUçtilr. Bir gün sessiz 
sinemadan sonra, eğlenceli numarala-

Cevabını verdim. 
Servf't ve mnvnffakıyet 

Bu suretle, 1927 senesi şubat niha
yetinde artist oldum. Tali yardım et
ti ve beni hiç bırakmadı. Bordoya, 
Cezaire, Fasa gittim. Mukavelem ta
zelendi. Vişldeyken. tedavi için orada 
bulunan (Mayo)) konseri direktörü 
Varna sinemaya geldi, beni dinledi. 
Paris için angaje etmek istediğini 

yatrosunda şarkı söylemeye başladım. 
İlk haftalarda, (Beyaz ve kırmızı) 
filmini çeviren sahne· vazıı Mark Al
lcjer tesadUfcn gelip beni dinlemişti. 
Filminde bir şasör rolü yapmamı tek
lif etti. Mayol konserin.de bir sene 
kaldım. O sene içinde on dört filmde 

rol aldnn. O kadar para kazanıyordum 
ki, tiyatrodaki aylığımı istemek hatı· 

söyledi. Gilnde yüz franga mutabık rnna bile gelmiyordtL Bana günde 
ka1dık. DüşünUnüz bir kere: gün.de 1000 frank teklif ettikleri zaman he
yüz frank! ... Scr\'et ve muvaffakıyet!. yecandan rengim sararmıştı. Dostla -
Bu. 1930 da geçiyordu. rnn günde 2000, 3000, 4000, 5 bin 

Eana: 
- Seni halka tanıttırmak için 50· 

60 bin frank reklam parası \'erece
ğim. Senden çok hoşlandım. Sana 
şöhret kazandırmak istiyorum. 

Diyordu. Ona da çok şükran borç
luyum. 

1930 ikinciteşrinh:ı.de Yamanın ti · 

frank iatememi ta\'siye ediyorlardı. 

İşte o sırada evimi satmaldım, ve 
birçok filmler çevirdim. Bunlardan 

45.000, 600,000 frank aldığını oldu. 
Holivuda gitmek için Aemrikalılar 
senede 2,500,000 frank teklif ettiler, 
bir de madalya aldım. Çünkü fırsat . -

buldukça. arkadaşlara yardnn için iıı;;. 
ne vermek adetimdir. En sevdiğim §e1, 
de budur. Hayır mUesseselerine yar • 
dım etmek... , 

Taliimden, pek çok istifade ettim.. 
Her zaman, kendi hayatım!Jl filmini 
çeviriyorum zannederim. 

Benim asıl ism!m Konstandendir
Sahnede ve sinemada kullandığım Fer 
nandel ismi nereden geliyor, bitir mf .. 
siniz? .. Bana bu ismi, kaynanam ver
di: knrımı çok sevdiğim için.. Ben! 
çağırdığı zaman Fernan - Del dlyo~ 
du. Fernandel isimdir. Fcrnan - Deti 
onun Fernanı) demektir. Bu isimle 
şöhret aldım. Bunu ömrüm olduk~ 
muhafaza edeceğim. 

Bu sırada. yemek salonun.dan ka.Y. ~ 
nana.sının bağırdığı işitildi: 

- Ey Fernnndel ! Yemek hazır, hay_e 
di misafiri al, gel! •• , 
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Dünya kupası 
maçları 

Nerede ve nasıl 
yapılacak? 

Dünyanın en iyi futbol takımları, 

hU.mmalı bir f aaliyclle dUnya kupası 
maçlarına hazırlanmaktadırlar. 

Bu maçlar, beynelmilel fut bol fede
rasyonuna dahil bulunan bütün mcm 
leket!erin temsili takım?arına açıktır. 

Bu milhim turnua, dört senede bir 
defa yapılır. tık defa, bunun organi . 
zasyonu Uruguay federasyonuna ve . 
rilmiş ve maçlar, 1930 da, Montevideo 
da yapılmıştır. İkinci dünya kupası 
maçları 1934 de ltalyada tertip edil
miş ve 1938 senesi maçlarının tertibi 
de, Fransaya verilmiştir. 

Şimdiye kadar bu maçlara kırk 

memleket angaje edilmiş ve beynel -
milel federasyon, Fransada yapılacak 
final maçlarına girecek on altı takımı 
tayin etmek Uzere, bu kırk takımı kuv 
vet!erine ve coğrafi şeraitine göre, 
muhtelif tasfiye gruplarına ayırmış -
tır. Halihazırda, Fransndaki nihai 
maçl:ıra iştirak edecek SE'kiz takım 

malfımdur. Bunlar: Brezilya, Roman -
ya, Avusturya, İsveç, Almanya, Nor
veç, İtalya ve Fransadır. Arjnntinie, 
merkezi AmPrika şampiyonu tasfiye 
maçı için 29 mayısta Fransada karşı
laşacaklardır. Amerika ile Hindistan 
ta.kımlan da diğer bir tasfiye müsa
bakasını 29 mayısta Rotterdamda ya
pacaklardır. 

Tabiye gruplarındaki vaziyet he -
nUz tebarUz etmiş olmamakla beraber, 
Macaristan, Polonya, Hollanda, Belçi
ka ve nihayet İsviçre veya Portekizin 
de, final maçlarına kalacakları talı -
min edilebilir. 

On altı takımın iştirakile yapılacak 
olan bu maçlar, kupa sistemine göre, 
tasfiye tur lan §eklinde oynanncaktrr; 
demek oluyor ki. ilk turda sekiz maç, 
ikinci turda dört maç, üçüncti turda 
da iki maç yapılacak ve nihayet ya· 
nm nihat maçlann iki galibi de ~arn
piyonluk için karşılaşacak!ar, yine 
yarnn nihai maı;:larm galipleri de, 
derecelrini tesbit için bir maç yapa
caklardrr. 

İşte. bu muhtelif t~iye turlım i
çin tesbit edilen maç tarihleri: ilk tur, 
' haziran cumartesi ve beş haziran 
pazar gUnleri (8 maç); ikinci tur. 12 
haziran pazar ( 4) maç, yarım nihat 16 
haziran nerşembe (2 maç), fimtl vl' 

(UçUncUIUğü tesblt ic;in) ta..c:nif mü!=;a. 
bakası. 19 har.İran pazar (iki mac;L 

Hulasa, (muhtemel berabere maç 
lar hesap edilmemek şartile l, 4 ha- \ 
zirandan 19 har.ırana kadar on alt1 
mUsabaka yapıtacaktrr. 

O~aniz.ı.sycn komitesi, ilk tur kin 
Pa.riste 4 ve 5 hnzfran tarihl"rinde- i
ki maç yapmıya karar verrrıiı;ıtir. tıı: 
turun di;;er maclnn i!!e. Frtmrnnm 
başka vilAyetlerinde tertip edilecek -
tir. 

İkinci turun, 12 haziran ic;in teııhit 
edilen dört müsabakasmdan ancak bi
ri Pariste vanılacak, diğer ficü ise. yi 
ne vil~yetıerde ovnan::ı~aktrr. YPrlT"" 
nihai maçların biri Pariste, di~eri 

başka bfr şehirde yapılacaktır. Ve nl· 

Futbolcu 
kadınlar 

, 

hayet 19 hv.irarıda yapılacak final 
maçı Pariste, UçUncülük maçı da ağle
bi ihtimal Marsilynda oynanacaktır. 

Fazla sr·yirci istinb edebilecek 
Il'ransadaki stndlar, Fransız futbol fe
derasyonunun emrine verilecektir. 
Şimdiye kadar nazarı dikkate alman 
stadlar şunlardır: Pariste Kolomb 
stadı ( 42.000 yer) ve Park dö Prens 
(34.000); Marsilya belediye stadı 37 
bin: Bordo belediye stadı 28.000, Havr 
belediye stndı 25.000, Strasburgda 
Mayno stadı 23.600, l.iyon belediye 
stadı 37.300, Lilde Viktor-Buke ~tadı 
J 7.000, Tuluz futbol klübil staılı 20.6ü0 
Rayms belediye stadı 20.000, Antib- 1 
de For-Karre stadt 25.000. Bu stadla
rın kat'i intihabı. ilk tura iştirak ede· 
cek takimlarm tayininden sonra ya • 
pılacaktır. 

1talyada yapılmış olan maçlarda ol
duğu gibi, birçok ecnebi seyirci!erin, 
takımlarını teşci için. gruplar halinde 
Frans:ıya gPleceklerin?. muhakkak na

zarile bakılmakta ve ona göre hazır
lık yapılmaktadır. 
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Yugoslav 
milli ~takımı 
Dünya kupasına 
ümitsiz bir halde 

giı igoı ! 
Belgraddan \'erilen bir habere göre, 

Yugoslavya milli takımının - dünya 
şamiyonluğu maçlarırdan E:\".'Cl -- al
dığı fena neticeler, c.detA limitsiz bir 

vaziyet tevlit etmiştir. Polonyaya kar 
şı son maç 3 nisanda Belgradda yapı
lacaktır. l.ı"akat Polonyalıların, Var -
şovada yapılan ilk karşılaşmayı 4-0 

kazandıkları malfundur. Bunun için, 

Yugoslavyanm bu farkı kapatmasına 
adeta imkan görülmemektedir. Bilhas
sa ki, Polonyalılar halihazırda çok 
kuvvetli ve formda bir takıma malik
tirler. 

Gel~cek Haziran ıç:nde 

Milli futbol 
takımımız 

Vugosiav, Romen ve 
\'unaohlarla 
liarşıhşıyor 

Fut~! federasyonumuz milli takı
mımızın bu sene içinde birkaç müsa
baka yapmasını faydalı görerek kom
şu milletlerin federasyonları ile mu -
habereye girişmiş ve bu görüşmeler 

sonunda milli futbol takımımızın 

• milli kiline maçlan bittikten sonra • 
üç mühim maç yapması takarrür e~ 
miştir. 

İlk karşılaşma 12 haziranda Yu.gos
Iavyahlarla, ikinci mUsabaka 19 ha· 
ziranda Romenlerle, Uçüncü maç da 
26 haziranda Yunan millt takımı ile 
Ankarada ya..,''""!>"'t.Tr. 

Yağlı f(Üreş1er 
Çemberlitaş aile bahçesinde bayra • 

mm ikinci ve i.içüncü günleri birçok 
yağlı güreş ma.üsbakalan yapılacak -
tır. 

Güreşlere saat 12 de başlanacaktrr. 

Alman· mlllt takımı 
İngilterenin en meşhur 

takımlarmdan 

Aston Villa 
ile Ber inde Uç maç 

yapacak 
Berlindcn bildiriliyor: 
İngiltereden avdet etmiş olan AI • 

manlann futbol tek seçicisi doktor 
Nerz gazetecilere gu beyanatta bulun
muştur: 

- Meşhur İngiliz takımı A.ston Vil
layı Alman milıt takımıyla üç maç 
yapmak üzere Almanyaya davet et
miye muvaffak oldum. tık maç, 14 
mayışta Berlin olimpiyat stadında 
yapılacak Almanya İngiltere milli ta
kım 1an maçı hemen ertesi günü yine 
ayni stadda icra edilccektlr. 

Gazetecilerin, Almanya - İngiltere 
milli takımları maçı gibi, mühim bir 
maçtan bir gUn sonra, yine ayni saha
da diğer bir maç yapmıya nasıl cesa
ret edildiği sualine de doktor Nerz §11 

cevabı vermiştir: 

- Böyle olması çok ividir. ÇünkU 
şimdiden, Almanya - İngiltere maçı 1-
<;in ?.50.000 den fazla müracaat kar
şısında bulunuvoruz. Halbuki stadda 
azamt 110.000 kişilik yer vardır. Bi-

naenaleyh, bu bUyük maçta yer bula
mıyanıar, ertesi günü Almanyanm B 
takımıyla Aston Villinm yapaca.klan 
nıaçı görebileceklerdir. 

Aqton Villa diğer iki maçını da 18 
ve 21 mavısta yapacaktrr.,, 

Aston ViJJA ilk defa olarak İngilte
re h:ı.ririrır1c m:ıc yanacaktrr. 

t 1 • ....-

ı.,._ w ~ bldınları ara.<tındafııtbol 011unu t!J'(letJ zanuındır almı~ yiirilmüştar. 'Pra~'lada 1ngl7terede bir
fllt Wın futbol takımları bıdumnaktaydı. Bu oyım §i1ruli Amerikan kadınlarını da sa1 ımıya başlamış ve bıı~ta 
Nevyor'k olmak fo:ere yoni dünya ın bir çok yerlcri1ule kadın futbol 1düplcri ve takımları fe§kil edilmi.}tir. 
Aesmfmfz, top pe§inde ko§<Jn N61J11orklu ilç dilber futbolcüyü göstermektedir! • • • 

Milli küme maçları 
Bu hafla ba,ıanması llzım gelen mllsa.>aka ter rqlll 

Klüpler bir türlü uguşamılJorJar 
Galatasaray • BeşiktaŞ ~ 

ma.sı ise günün en enteresan 
olacaktır. Ayrılma mUsabak81~ 
da berabere kalan, Tawaıe ıır 
yare kupası müsabaka.sııid& da ar•· 
Jecinin hatasından bir tek gol fıbll' 
la yenilen Galatasaray, raltt tt
ayni kuvvette olduğunu ispl eııiJı 
miş bir takımdır. Milli JdlJ!2 5İI 
ilk mUsabaltasmda yine ne~ 
bir maç yapmaları çok ınuh 

Geçen sene başlıyan milli küme 
futbol mll.sabakalarının bu seneki 
karşılaşmalarına pazar günü İs
tanbul, Ankara ve Izmirde başlanı
yor. Ankarada Muhafız.gücü ile 
Harbiye, İzmi.rde Üçokla Alsancak 
timleri çarpışırken şehrimizde de 
Galatasaray. Beşiktaş, Fenerb:ı.h
çe - Güneş maçları yapılacaktır. 

Bu her iki mUsabakarun da biribi
rinden heyecanlı olacağını söyle
meye lüzum körmilyoruz. 

Millt kUıneye ayrılma maçların
da GUneşe 4-2 gibi oldukça bUyUk 
bir farkla mağlub olan Fenerliler 
bu defa Ya.şarla takviye ettikleri 
müdafaalan sayesinde acaba inti
kamlarını alabilecekler mi? Bize 
göre bu müsabaka yine Güneşin 

galebesile neticelenecektir. 

Galatasarayın 
Senelik aıle 

ziyafeti 
Galatasaray spor klübü senelik aile 

yemeğini, bu yıl, Kurban bayramının 
birinci cuma geeesi verecektir. 

Mevsimin en eğlenceli ve en gil2.e1 
toplantısım tertib etmekle meşhur o
lan Galatasaraylılar, aile ziyafetleri 
için bu sene de gene Tokatlıyan salon
larını muvafık görmüşlerdir. İstanbu
lun bütün tanınını§ simalarını bir ara
ya tophyan bu ziyafet münasebetile 
tahsilini kısmen Galatasaray lisesin -
de yapmış olan şehrimizin meşhur 

caz orkestrası şefi Gregor husust bir 
repertuvar hazırlamıştır. Bundan baş
ka klüp idare heyeti de zlyaf etin aza
mi muvaffakıyetli ve bilhassa eğlen
celi bir şekilde geı;mesint temin için 
icab eden tedbirleri atmıştır. 

Davetnamelerini almamış olan G~ 
la~arayhlar, klüb merkezine milra • 
caat etmelidirler. 

FlnlAndlya güreşçJle .. 
rlnlo Kolonyadaki 

maçları 
Finlandiyalı amatör güreşçiler i · 

kinci karşılaşmalarında alman neti -
celer şunlardır: 

Hafif sıklet: Kolonyalı Nettesheim 
Finlandiyalı Reiniyi, Alman Reinhart 
sayı hesabile. 
Yarı orta: Finlandiyalı Virtanen 

Alman Fin.k'i 9 dakikada, M.öchel'i 8 
dakikada tuşla. 

Orta sıklet: Alman Schvickert Fin
landiyalı Veksteni 2 dakikada tuşla. 

Yan ağır: Finlandiyalı Haerma Al
man Kreimeri 4 dakikada, Ehret Ha
e.rnayı 3 dakikada. sayı hesabile yen
miştir. 

Davis kupası 
Vaşington, (A. A.) - Bu s~ne Da

vis kupası tenis maçlarına iştirak ede
cek olan mc:i~eketlerin burada top -
lanmış olan mümessilleri dış bakam 
HuU'un da hazır bulunduğu içtimada 
karşılaşmalar için kura çekmişlerdir. 

Bu yılın karşılaşmalarında birinci 
turun maçları 10 mayısa kadar. ikin
ci turun maçları 22 mayısa kadar. ü
çüncü turun maçları, 31 mayısa kadar 
bitmiş olacaktır. 

Dömi final 22-24 temmuzda ve Av
rupa bölgesinln finali 29 -31 temmuz 
tarihlerinde yapılacaktır. 

Turnuva programı şu şekilde tesbit 
edilmiştir: 

Birinci tur: Fransa - Hollanda, Le
histan - Danimarka. İrlanda - İtalya, 
Çekoslovakya • Yugoslavya, lngilte -
re • Romanya .. 

İkinci tur: Almanya - Norveç, Ma
caristan - Yeni Zeland, Monako - birin 
el turda Fransa - Hollanda karşılaş
masmm galibi ile. 

İsveç - İsviçre, Yunanistan - Belçi
ka, Avusturya - Hindistan. 

Amerika bölgesi: Japonya. Ameri
ka. Meksika - Avustralya.. 

dir. 

Son dakikad: ö~diğit?tf~ ~ 
dün akşam f edera.syon retsfıııo ııı"' 
kanlığmda toplanan dört klUP tJl ~ 
rahbaslan ne stad hissesinde,_.~ 
hakem meselesinde bir tUrlü urı;;pıı' 
mışlar, bu vaziyette maçların 
maması tehlikesi vardır. 

Pera klÜP 
itil maç yupnıslı 
Uz ere An k arsY8 

J!ldlyor 
Ankara, (Hususi) - Per& Gfltl 

bayramda Demirçankaya ve ~ ge; 
iki maç yapmak Uzcre Ankaf8~ 
cektir. Maçlar Cumartesi ve P 
şehir stadında vflnılı:ı,.okttr. 

Yenı oir 
muhtelit takı~ 

Eminönü halkevine bağlı 18 
·tlı1Jle1' muhteliti idmanlarını bı ci cd 

dir. Bu takım bayramın i~ 
martesi günU Karagüınrilk tl:JOl tf 
Rami, Aksaray, Alemdar fu";_~ 
kımlarından bir muhtelitle oYJPr 

tır. rı~ 
Bu takımın idmanları AJıar' 

dar tamamlanmış olacak. bil 
Karadeniz turnesine ~ıkacaktıı'• 

Güı eş teşoilı 
müsabalıaıaı ı 

T. S. K. ls~a11bul Bölgesi Gilttl 

~ından: cı• 
ı - 13/2/938 gUnünde bM111:ııı dr· 

güreş teşvik miisnb:ık:ılıırı b9~ 11ııııf116 
yısile 20/2/938 tarihine bır~2ıt'S d' 

2 - Müs:ıbaknlıır, 20 \'C 271' nserf 
13/3/ 938 pazar günleri oıına 
sün devam edecektir. ri"d" ı' 

3 - 20 ve 27 /2/938 tarihle ş• 6 "
11., 

lncnk olan müsabnknl:ır KasırnP;1111 ııı~/ 
3/938 ~ünlcrinde yapılııcıık 0 ııJoııl,t' 
kalar Süleyınnniye klüpJeri 

5 Jıl. 
yapıl:ıcnktır. t t d• d' I 

4 - l\lihab:ık:ılara tam sa• •' ıt 
nacaktır. nirinci ııünfi tartı ~8 c••ııt·~l 
ğer günlerde saat 12 de )'8~1 11

1111cı~~ 
5 - Tartılar nıüsahnka )llP (jO I" 

lnrdıı aynı günde yapıJacnkUr·ısııeıııl' 
rln tam vaktinde bulunrnalarl 

llğ olunur. IJ ! 
RayrumıaŞlfl, 

Anadolu yakası Atlı81'°' 1 
· ı····-'- ~' ıs ıguıamı: ~t 

11-2-938 Cuma günll 
1 

f 
Kurban b:ıyramı kutlu~ 
arzu eden arkadaştarırı 
olunur. 

~o t@P~ııı'r 
Almanlar l>dfıet dlf. 

1' ayı yeıt. el z;oll":% 
Berlin, 7 - 8 bin scyil'ıı,ıııl'i~~ 

ptlan eltopu dünya ş ~ ue -~ 
ilk karşılaşması AtrnnJlcı ~ J)"'" 
marka ara8ında ya~ıl,rxı~it• ~ 'JI>~ 
lar 11-3 galib gelnıış.e 10dll fi 

Avusturya - İsveç ~~J~ 
taşma 5-4 Avustun-- ( 

bM:~an r0iıv 
ArllsUk patlfl ol'-' 

Şampiy0~1ror= r'{ 
Stokholmdan bildirıl ~ ~~ ' 
Artistik patinaj d~fl r.-lte ce:1ı 

tuğu müsabakaları ııılı 1~tJ ti" 
Netlce1e İngiliz ş~ıxıP~ 
Colledge ikinci, tngıliı 
ise birinci olm1.Jl}ar411'• 
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Amerikada K I Z 
talebe 
hayatı 

talebeler koca 
bulnıak için üniversite 

ye g id iyorlar 

•akrım, Amerikalı !f'Ol'Cll1arın çok 
sevdiklmi bir spordur 

A lıılERlKADAKl mektepler iki 
~ ı.unumi tasnife tabi tutulabilir. 
~ bir kısmı eehir belediye 
biltçeıertnden idare edilen parasız 
lllektepler, diğer bir kısmı ise paralı 
lıuau.ı müesseselerdir. Bu mektepl~ 
l'bı talebeleri, daha fazla hali, vakti 
hriııde o1a.nlarm çocuklarından teşek 
kllı eder. Hükümetin her yerde maarif 
l.etktıtu olmakla beraber Amerikada 
~ doğruya maarü bütçesine 
:~~~ blikümet mektepleri mevcut de.. 
·~. Oradaki maarü teşkit1tının 
~fesi ~ırf şümullü bir kontrolden 
lbıırettir. 
! Amerika mektepleri talebeye en 
lzla hürriyet veren mekteplerdir. ().. 

tada büsbütün başka bir alemde =·~ 
~· Onun kendine mahsus bir giyinL 
:· ke~fne has düşüncele:ri ve hususi 

r argosu vardır. Talebenin araların
' kullandıktan tabirleri o hayatın 
hbancun oJanlann arılamut adet'l. 
llYrf kabildir. BUttın Amerika tale
~lnin benimsediği, l<endine maleL 
""gl bir argo vardır. Ancak bunu her 
~lleç. ve üniversite kendi şeraitine 
~re deği~tlrmi§, ona yeni tabir,er 
l\'c e . m iı,tir. 

Ofomobilll talebe1er 
ı....._ Zengin rnuhit'erdekl paralı mektep ;:e geren binlerce talebenin hemen 

Pısinin otomobilleri vardır. 
lıu mekteplerin bahçelerinden mil

luın bir kısmını uzun s;ralar halinde 
~Plerini bekliyen bu otomobil!er 
~al eder. T:ılebe arasında sivrilen 
"ı.taaıar ya mektebin spor sahasında 
~U\'affak olan şampiyonları, yahut 
ile Çenesinin kuvveti sayesinde her 
lq, ta arası etrafına bir takdirkArlar 
,~kası çevirmcğe nıuvaffak olan 

Mn hatiplerdir. . 
1't-ı l..tıke otomobili olan 7.engin çocuk
.ta_, da talebe arasmdn pek rağbette. 
'lll'ler 

~Uhteut mekteplerin pek garip hu
\Jt1Yet1eri vnrdır. Oniversiteye giden 
~ t.._lebenin ekserisi koca bulmak ~a 
9' Ilı g\lder. Onun için kız talebenın 
'il l'lfbet gösterdiği den ''ev bakımı,. 
~kulduğu talebe de zengin çocu
'ılb · Yine bu sebepledir ki fstkir ol. 
ile ' t.engin olsun, kız tal · ci•·inişi
h\ c:.>k itina eder. Amerikan kı~an 
~ ince r.evkli, zarif, hayatı olduğl. 
~bul etmeği bileıı kim~elerdir. 
'l henıen yüzde doksanının viku 
~ \ı)acaıcıan vasattan çok dahr, gü 
~ ~l~lerinde çehre gUzelleri de hiç 
~ ldir. 
~it ta1ebe derbederdir 

-....:..-~n bu zerafet ve giyinme hu
th~i ince fakat basit zevklerine 
~erkek talebe pek kaba ve gi. 

t..;_ ~ıbarııe pek derbederdir. 
~ ve fakir btlMstisna er kel: 
~ il aynğtnda UtUlU bir pantalon 
~k heınen hemen imk!runzdır . 
~ Vat ve <-.P.ket onlar kin ma'la~n 
~l'an ıaid eşyalanh. Onlar mek
~ r•ıın yakası acık bir gömlck!t' 
't, '1tı - kalın bir ı:ıUveterle dolaşır
~ it •flara o vaziyette girerler. Ye. 
~~na ettikleri şey tracztır. Sakal
"-i; hl .ek onlarca en ayıp şeylerdeı;-

' l'idir. 
~ tilt lcoUejlerde: tal~be kollej ınnı. 
~ hıı leçtiği gUn yollu kadifeden 
ıi........_, b~lon yaptırı:-. Bu p.,•,tplr,nnn 
~,tlııceye \tadıır, yani dört sene 
~~ç çıİc.naL"l:U..J adettir. Kol
~~ bu pantalor.un kl!tlven 
~ lkı_.'"neslni ve ütUlenmemesir,J 

~"11"1? • Talebe bu ananeye pek 

Amerikan talebesi gazete 
okumuyor; ~ugün ispanyada 
h<ır,o olduğunu hilen ancak 

hinde bir talebedir 

Brke1c "" m tal.ebeler paMiyon1.ann44 istirahat Aaııw ... · 
sadıktır. Bu pantatonlr.rm muhtelif ···-----
yerlerinde 111Urekkeple o talebenin kız Kollejli erkeklerin kadife 
arkadqının evinin adreei, telefon nu- pantalonlanoda kız arka• 
maraaı vesaire yazılı olduğu gibi bir daşlar mın adreslerinden 
çok re11imlerde eksik değildir. Bu re- tutunda, iç;nden ok geçen 
simlerin en fazla taıunmUm etml§ ola yiltek resimlerine kadar 1 
nı içirufon ok geçen ve kanlan akan hflr şey vardır 
bir yürek resmidir. --····-· .. ·---·---- -

Aıııerika bahriyelilerinin kollanna, 
vUcutlarının muhtelif yerlerine yap
tırdıkları dövmeleri Amerikan tale~ 
si pantalonuna yapmakta bir zevk 
duyar. Pnntalon nıe karlar kirli, re.. 
simli ve buruşuksıı sahibinin arkadaş 
lan arasındaki itibarı da o kadar faz 
ladır. Bu, onun melttepteki kıdemine 
bir işaret, bir dell!idir. 
En hoşa giden kız 

Talebenin çoğu kızlı, erkekli siga
ra içer. Erkek talebe, aralarındaki 

her mevzuu konuşmaktan çekinmez. 
Erkek talebenin en hoşuna giden 

kız. kt:'ndisine en u para sarf ettiren 
lnzdır. Zaten hemen hemen bUtUn kız 
talebe erkek arkadaşlarmm malf v&
zivetlerine göre hareket etmeği bilir
ler. 

dür. Amerikan futbolü, birçok bliyük 
husu.si üniversitelerin reklAm vasıta.. 
sıdır. Onun içindir ki mektep, futbol 
takımındaki oyunculardan para al
maz. Onlar mektepte adeta imtiyazlı 
talebelerdir. Hatta mektep takımı za
afa uğramaaın diye iyi oyuncular&n 
mektepten diploma almalarının • ta
bii talebenin ru.asmı istihsal prtile • 
bir sene tehir edildiği bile vakidir. 

Birçok bUyUk kollejlerde ve llnlver 
sitelerde bir sU.rU içtimai klUpler var
dırf. Bunlann bazısı muhtelittir; fa
kat mUhim bir kısmı ya ıırf erkekler 
ve}'1l sırf kızlar için kurulmuştur. 

Bu klüpterde teessüe eden arkadaş 
tıklar pek mlo olur. KlUp mensuptan, 

Bi~ok ahvalde. bir yere gidildiği 

vakit erkekle krzm kendi paralarmı 

avn ayrı verdiklerine sık sık tesadüf 
ediJir. Erkek talebe. aym kız arkada
şile bir<-ok defa bir arada görülmek. 
ten Gekinir. ÇUnkU böyle bir şeve ta.- ,. 

· lehe arasında, bir r.f"vl nlı,::mlınıma 

~özile bak'I lrr ve ondan sonra da diğer 
kızlar aynı talebe ile dolaşmak is~ 
mezler. \ 

Otomobili olmavan erkek talebe 
otomobili olan kız talebe ile dola.cmla
~ tercih eder. O takdirde yol masraı
fı orta<fl\n kalkmış olur. 
Mek •ehin ;mtlva1h talebeleri 

Mektepte erkek talebeye en fula 
nüfuzu olan adam futbol ant.renörü-

adeta bir nevJ müomnueıar gibi mek
tepten çıktıktan IOllJ'& da imkln bul
dukça birbirlerine yardım ederler. 

urta halli bir Amerikan talebeeinfn 
harcamak için elinde kalan para pek 
udlr. Bun& rafmen o pek iyi eğleıılr. 
On aentıe (yanf~fzlm para ile on 
dört kun11> yapılan guoz partileri 
pek eğlenceli olur. Amerikan talebesi 
hl ç gazete okumaz. Harici llemle 
allkadar olmu. BugUn İspanyada bir 
harp olduğunu bilen ancak binde bir 
talebedir! 

Muhtelit mekteplerde erkeffn lma 
kal'fı hakimiyeti ilk bakıfta. göse çar 
par. KeselA bir erkek talebe kıs ar. 
kadqlle bir geslnti yapacaksa bOytlk 
bir patırdı ile onun pansiyonunun 
merdivenlerini brmanır. Ekseriya ka
pıyı açmadan evvel vurmak lüzumunu 
hluetmeL Hemen tokmap anlır ve 
içeri dalar. O ıırada kız diğer iki tlç 
kız arkadaşile oturuyora erkek ta
lebe öteki m1ara aldınnu bile. Afz.ı
nm kenarından azametli bir eda ile : 

- Nuıbm Cenf ! der ve Ceni gl
yininceye kadar piyanonun başma ge
çerek tek parmakla tuflarda f alllolu 
sesler çıkartırken ytlkBek seele bir 
§arkı tutturur! 
Garlo bir moılpllk 

Talebe klUplerinde civar otellerin 
havlularma, peçetelerine teaadut edin 
ce p.şılmamalıdır. Talebe, klUbu ic;in 
yapacağı ufaktef ek qınnalan bir 
spor, bir muziplik 1&yar. Onu gayri 
ahllld görmez. 

Hatta., meşhur bir tlnlvenftenfn bu
lundufu tehirlerden birinin en bUyUk 
otelinde ~nlerde bir vaka olmuş.. 
tur: Sabahleyin gayet erken bir saat
te Ur.erlerinde i§ÇI elblaeei olan d5rt 
genç bir kamycnla otelin . &ıUnde dur
mueiar, muayyen bir l&lonu tarif eL 

j Kaz t~bet.er, MOOk haualarda bu in.
' Ukta dolafmays tercih ediyor'lar 

mifl• ve o alondald halının temlZıt 
Jenme.t için kendilerini otel ntUdürtl
nUn çağırdığını söyliyerek halıyı ~ 
mıflar, kanı.~;ona koyarak uzaklaşmı~ 
lardır. Otel idaresi ve polis hlll bu 
halıyı aramakla meşguldür. 
MDsamereler 

Talebenin aralarmda •erd.ilderi mn .. 
1&111ereler IOD derece parlak olur. Buıı 
lara rakip mektepler davet edilir. Ba.. 
zan bu mllaamerelerin tertip heyetle.o 
ri, d1fer mekteplerden gelecek w~ 

Amerikada talebe hayatı 3 • 
ye mihmandar ve dazıs arkada§ı bul .. ' 
mak için birçok çarelere baş vunırıar. 
Meeell mUsamereden belki biray ev .. 
Tel bir takım llıteler hazırlanır. B1I 
listelerde mUsamerede gelenleri ağır. 
layacaklann iaimleri, boyları, gözle.o 
rinln rengi, ve ne tipte erkeklere ve 
ya kızlara arkadaşlık etmek istedikte. 
rt )'Ulbdır. Bu llateler davet edilen 
mektebe yollanır. Bu listeler talebeler 
den mütevekkil bir komiayon bu cet
velleri tetkilr, tun1f ve onların d:ı
vetıilerinl teebit eder ve mukabil bir 
liste ile bunlan mtlsamere veya da.. 
veti yapan mektebe bildirir. Tertip 
heyeti gelen bu cevaba~re nµeınan-
darlarm lA:ııllr ~ da~ileri
Je mektuplqmak sureWe temaslarını 
temin eder. İl1n bu merhaleden son
rası artık tamamile iki mektep tı.Je. 
besine kalmq bir eeydir. Onlar mek
tuplaşarak o gUıı giyecekleri elbise. 
nln ,eklini, rengini, Uzerlerinde tel" 
hlal kolaylqtırmak için taşıyacaxla
n lp.retleri birbirlerine bildirirler. 

lki mektep talebesinin müsamere 
gUnQ birleşmeleri gıörUlmeğe değer 

vaziyetler yaratır. Heyecanlı gözler: 
ılmadan almaya dolqır. tereddütler ... 
sualler .. Sonra bulmanın ve buluşma.. 
nm verdiği neşe ile ablan kahkaha.
tar kulaktan çınlatır. Bu arada par
teneri herhangi bir sebn> dolayısile 

gelmediği için ~ıkta kalanların 

Uik 8\1!'1.tlan da eksik değildir. 
Talebenin t.eşhisi koJaylaştırmak 

için lrullandıklan ipretler onların 

tabiattan, mlmclan kadar değişik
tir. Bazdan ppkalarma kocaman 
renkli klfıt!ar takarak mektep b:ı.h

çeslnln kararllflınlan muayyen bir 
yerinde beklerler. Bazıları kısa f aH
lalarJa horoz gibi öterler, hayvan se3-
lerini taklit ederler. 

Mektebin kendi da.Mlarmda ve mU
samerelerinde mektepçe bUyUk şÖhre
U olan gllııel krzlarm o gece edecekle
ri her dana daha iki Uç ay evvelden 
angaje edilir. 

Bu arzularmda geç kalan kavalye
ler o kızla daneeanek imkanını bula
mazlar. 

Birçok koDej ft tlnlversltelerde se. 
nenin muayyen bir gUnUnde mektebin 
kız talebesi erkek talebesi şerefine bir 
balo verir. Bu baloda smokin veya 
frak giymek mecburidir. Bu baloya 
davet edilen erkek talebe her bakrm
dan kızın misafiridir. BUtUn masra
fı kız glSrllr. Erkek talebe bu mUhim 
geceyi dört ~zle beklerler: hangi kt. 
zm kendilerini davet edeceğini tah
mine uğraşırlar. Ümitler pek kuv
vetli, sukutu hayaller de o nlsbette 
şiddetli olur. 
VelhuıJ Amerfkada, talebe hayatı 

başlı başına bfr Alemdir. O hayatr 
yaşamış olanlar &nllrlerlnln BOnuna 
kadar mektept.e geçirdikleri gü:el. 
eflencell gUnlerin bUyilsUnden, te~L 
rindin kurtulamular. , 



Bir günlük zabıta hikayesi 
U CU hapishaneye varm:ısma 

rağmen adı, inad gibi, hürri
yet caddesi konulan yolun alt başın
da çocuklar, rnnağın yağlı suyuna 
taş atıp bağrL5ıyorlardı. 

Komiser sinirlenip pencereyi kapa
dı. Enine boyuna bir adamdı. Hele 
birdenbire bir başını kıı.ldırması var
dı, o anlarda tıpkı bir boğaya benzer
di. Dalgın d:ılgın parmaklannı pen
cereye vurdu, sonra döndü cılız bir • herifin üzerine yürüdü: 

- İtirafın dnha hayırlı olur. Suçu 
üzerinden atmak için söylediklerinin 
hepsi saçma. Bu işi senden başka kim
senin yapmış olmasına imkan yok .. 
Doğruyu söy1e, kellen! kurtnrırsın. 
Çocukluk etme! 

- Söyledim ya! Ben masumum! 
Yüzü gayet zayıftı; zaten yüksek 

olan alnım, vnktinden evvel başlamış 
bir dazlık büsbütün yüksek gösteri
yordu. Kn.slarmın altına pusu kur
muş gibi gözlerinin, insanı Urpcrten 
bakışla.n vardı. 

Karyolanın ucuna ilişmiş oturan i
kinci bir komiser omuzunu silkti a
ma hiç bir şey söylemedi. Komiser: 

- Yal:ın söylüyorsun! dedi. Am
canın kızını niçin öldürmek istedin? 
Menfaatin ne idi! 

- Ben m~ummnt 
Adı Marcel Lemoine (Mal'Sel US

mu:ın) idi. Yütii gözü durma.dan oy
nuyordu. CignrJsmı ağzına götürdü: 
ince, uzun parmaklan titriyordu; sol 
elinin ba.5 - parmağında. da kırmızı 

lekeler vnrdı. Ama kan lekesi değil, 

ooya. Marcel Lemoine ressamdı. Za
yıf nnhif olmasına rağır!en' sinirleri 
ha.la muka.vemet ediyordu ama komi
serle polis memuru onun artık daye.ı
iµ.mıyacnğıru, itiraf edeceğini hiss<.t· 
tiklerinden y:ılmsmı bırakmıyorlar ·ı. 
Zaten kIZI onun öldürdilğünden emin-

' diler. • 
- Bu i§i ne diye yaptın- Ne men

faatin vard? 
- Ben yapm:ıdım. 
Komiser hiddetle kolunu kaldırdı; ' 

ıbelki tok::ı.tı indirecekti am:ı Lcmoinc ı 

bağırarak geri çekildi: 
- Buna. hakkınız yok! ... 
Komiser kolunu indirdi, §Ömlneyc 

tUkürdil ve söylendi: 
- Allah beHlnı versin! 
Maroel Lcmoine kapıya doğru yU

rildil. 
- Nereye? 
- Art.k çok oldunuz! Benim hiç 

bir suçum yok. Bundan sonra sora -
caklarınızn cev:ıb bile vermem. Hem 
b<:nim hakkımdn tevkif müzekkeresi 
falan da yok, değil mi? Herhıılde şim
dilik öyle şey yok. O halde ... 

- Merak etme, uzun sürmez, onu 
da getiririz! 

Marcel Lemoine ulur gibi: 
- Bana sen demenize müsaade et.. 

miyorum! diye bağırdı. Ben çıkıp git
mek istiyorum. Duyuyor musunuz? 
anladınız mı? Bırakın gideyim, çabuk 
açml 

Artık işin sonu geldiği belli idi. 
Delikanlı bütün itidalini kaybetmiş, 

ağzından çıkan sözlerini bile düşün.. 
mez olmuştu. Karyolada oturan ko
miser: 

- Lcmoine ! diye seslendi. 
Lemoine duraklardı. 
- Bir sualim daha var, mUsaade e

der misiniz? (Komiser yine sfa derne
ğe başlamıştı.} Bir tek sualdk ... 

Komiser karyolaya uzandı, gözle -
rini tavana dikip: 

- Sizin m:ısum olduğunuzu k:ıbu] 
ediyorum, dedi. Ama bize yardnndan 
1la kaçınmazsınız. 

- Ne yardmıı? BeniI'l bir ~yd"n 
haberim olrnndığını size kaç defa söy
ledim. 

- ~u iş!. ta baQmdan beri, bera
berce bir gözden gcçir~lim. Bu sab::ılı 

saat sekizde babanız M. Jean Lemoi
ne ile amcanız M. Rene Lemoinc 
köşkten çıkmışlar; buradan yaya Bo
urg - la - Reine'e kadar gidecekler, o
rada Paris trenine bincceklermiş. On 
dakika sonra, amcanızın kızı Made
moiselle Yvette Lemoir:c'in niııa.nlısı 
M. Caffier otomobili ile buraya gel
miş. Birkaç dakika sizinle birinci • 
katta, sizin atölycniide konuşmuş son 
ra aşağıya, Mlle Yvette'in yanına i
nip bir saat kadar kalmış. Saat doku- ı 

zu çeyrek geçe gitmiş Mlle Yvette o- 'ı 
nu bahçe kapısına kadar tieçirip oda.. 
sına dönmüş. O zamandan sonra evin 1 
içinde sizin ikini::.den başka kimse 
kalmamış. Bir amcruuzm kızı, bir de 
siz. .. Jean Noel ile ka.nsı, köşkün ö
nünde, bahçe iı;ıleri ile uğraşıyorlar

mış. Birçok komşular şahadet ediyor, 
Jean da, Anna da saat on buçuğa ka-

dar o işi bırakmamışlar; saat on buçuk 
ta madame Anna Noen, öğle yemeği
ni hazırlamak üzere köşke girmiş ve 
mademoiselle Yvette'i odasında, yer
de serili bulmuş. Madame Anna Noel 
hemen kocasına haber vermiş; kom
şular koşuşnıuşlar, doktor gelmiş ve 
mademoiselle Yvette'in sağ şakağına, 
çekiç nevinden bir aletle iki defa şid
detlice vuruldu&"\lllu tesbit etmiş; o a
leti bulamadık. 

Lemoine'in sabrı tükeniyordu, 
Alt katta doktor, Yvctte Lemoine' 

in iki amcası ve nişanlısı Caffier kı. 
zın başı ucundalardı. Kız, aldığı' ya
ralardan, ölmemişti am:ı sabahtan be
ri derin baygınlık içinde idi. 

1'.ikarıda M:ırcel i'Lertıoine: 
- ~irmi defa söylenmiş şeyi bir 

gözlerini açmı§tı. Komiser eğilip sor
du: 

Beni duyuyor musunuz? Size kimin 
vurduğunu söyliycbilir misiniz? 
- Beni duyuyor musunuz? Size kimin 
laı kıpırdadı; söz söylemek için büyillc 
bir gayret gösterdiği belli idi. Dok
torla komiser eğlendiler ve ikisi de, 
torla komiser eğildiler ve ikisi de, 
ri duydular: 

- Mes onclcs ... (Amcalarını.) 
Komiser, odada bulunanlara dışarı 

çıkmalarını işaret ederken doktor da 
ölen kıu:ağızın gözlerini kapıyordu. 

Kısa saçlı, yüzünün hatlan temiz ve 
sert bir kız olan Yvette Lemoine, 
sporu da sevdiği için, eski Yunanistan• 
ın avcı iliihcsi Artemis'e benzerdi; 
mermer gibi beyaz ve mücella olan si
masına ölUrn, mermerin serinliğini de 
verme<Ye başlamıştı. 

Biraz sonra, boğa boyunlu komiser: 
- Hiç hatıra gelecek şey değil! di

yordu: demek ki kızı amcaları öldür
müş ... Ama bu işi niçin yapmışlar, o
nu da anlamak lb1m. Hayret edile -
cek ~ey! 

Elini ressama uzattı: 
- Sizi rahatsız ettiğimiz için aff e

dersiniz. .. Vazife icabı ... 
Lemoine hıçkırarak ağlamağa baş

ladı. 

Yazan: 
Pierre Very 
Çeviren; 

Nuru ilah Ataç 

daha tekrara. ııe lüzum var? dedi. Ha-
1 
ı------------

ni b:ı.na bir sual soracaktınız? ... 
- Şimdi... Köşkün arkaya ve yan K OM:ISERI.N pek ata tahmin et-

taraflara açılan pencerelerini hep içe- tiği gibi bu i~te bir zorluk 
riden kapalı bulduk. Jcan Noel ile ka- çıktı; ama onun zar.ncttiği değil. Kat.. 

lin saiki bulundu. dn.ha doihıı.su ak-
nsı içeriye kimsenin girdiğini görme- • .... 0 

mi~lcr. Köşkü aramışlar, biz de nra- lm alabileceği bir saik. 
dık: içeride s:ıklı kimse yoktu. Sant On sekiz yaşında olan Yvcttc Lc-
dokuzu çeyrek geçe mademoiselle moine, dört seneden beri yetimdi. 

Yvette _ , .... _ · · s t b kta Ressam Mareel'in babası kızın amc&to 
ay<.W.ı.u. ımı:ı. aa on uçu -

onu yere serilmiş bulmu§la.r; bn.,ın- sı ve vasisi idi. Kızın rüşd yaşına var-
da da yarnlar var. Saat dokuzu çey- dığı veya kocaya varıp va.si idaresin
rek geçeden on buçuğa kndar köşkUn den çıktığı zaman eline geçecek <fan 
içinde yalnız iki kişi var: amc:ı.nızın servete Jcan Lcmoine bakıyordu. 
kızı ile siz. Onu öldürmeğe kalkan M. Jcan Lemoine parasının yarısı
siz değilsiniz, bu iş nasıl ve kimin ta- nı yavaş yavaş borsada kaybetmi§ti. 
rafından yapılmıştır, onu anlatın. Geri kalanı da kardeşi Rene 

Lemoine hiddetle: yemişti. Renc'nin dehşetli bir mes-
- Ben nereden bileyim? dedi. Bu leği vardı: muciddi. Öyle kor -

meselenin hallini bulmak sizin vazife- kunç §eyler icad ederdi demek is
niz, sizin mesleNiniz. Ben polis deği- temiyoruz; mesleği masraf dolayısile 
!im ki! Re~samım... dehşetli idi. Gerçekten bilgin bir adam 

Eir resim sehpası üzerinde duran olan Rene'ye kardeııi, parayı vermek
muşambaya doğru yürüdü; son eseri: ten çekinmemişti. Zaten Rene'nin i
bir korunun altı, sanki bir kabus or- cad ettiği şey de doğrusu çok mühim
manı, ağa.çlar durduktan yerde çürü- di: fevkalade hafif bir elektrik kon -
mUş gibi duruyor, her birine pis, ya- dansatörü; bunun sayesinde tayynre
pışkan haaere1er u.,üşmüş; ortada da lerin faaliyet sahası genişliyecek ve bu 
durgun, bulanık bir su ... Hiç şüphe - gUnkü birer havai '>enzin deposu o
slz sırf hayali bir tablo; bir hasta di- lan tayy..reler tarihe karışacaktı. Gö
mağmdan çıktığı belli. rüyorsunuz ya! medeniyeti haylı iler-

- Ben bu resme çalışıyordum. Bir letccek ve sahibine de sayısız milyon
şey duymadım. Hizmetçinin sesini lar getirebilecek bir icad ... 
duyduktan sonra ne olduğunu öğren- M. Jean Lcmoine'ın serveti, ben
dim. Doğrusu bUtiln görünüşler beni zinli tayyarelerden önce tarihe karı:
ittihnrtı ediyor; fakat ben masumum. şınca yenmek sırası Yvettc'in p:ırası
Amcamın kızını niçin öldürmek iste- na gelmişti. Tecrübeler pahalıya mal 
miş olayım? bilfilds onu çok sevdiğimi 
herkes bilir. Hem far7.edelim ki onu oluyordu ama gayeye de yaklaşı!mıır 

tı, dönmeğe imkan yoktu. İki amca
ö1diirmek istemiş olayım: o i~i böyle 
bir zamn.nda, evin içinde Yvettc'lc ben- nın ynptıkla.rınd:ı zerre kadar kötil
den başka kimse bulunmadığı bir st- li\k maksadı yoktu. J{ızm servetinin 
rada yapar mıydım? I{endimi ele ver- dörtte biri, iki yüz bin frank kadar 
mek ister miydim? bir par?. harcanrnıfitı ama hele Rene' 

Tam 0 sırada kapı a('ıldı, uzun boy- nin kondansatöril bir kere bitsin, o pa
hı, güçlü kuvvetli bir deliknnlınm yil- :rayı fazlasile ödemek zor bir §CY de
zü gözüktü. Bu, kızın nişanlısı ve bU- ğildi... Bu meseleden kıza. hiç bahsct
yük bir otomobil şirketinin mümessili mcmiş olmaları onu, birtalum lıesab 
Caffier idi. işleri ile rahatsız etmemek içindi. Belki 

- Çabuk, dedi, Yvette nyıldr.. biraz fazla haya.l içinde y:ı.şıyan, fa-
- Çabuk... kat çok temiz kalbli olan bu iki amca, 
Jkl komiser odaya girdikleri zaman hileyi bir an bile akıllarır.Jan geçir

doktor da: ''Çabuk" diye bağırdı. Kız memişlerdi. 

Ama bir gün Yvette, otomobil şir
'keti mümessili Caff!er'e gönill ver
mişti. O genç ne Rene Lemoine kadar 
zeki idi, ne de Marcel kadar has:rastı 
ama Borotra gibi teni.c; oynar, Taris 
gibi yüzer, Chiron gibi otomobil kul
lanır, Paris'i - bilhassa gece yarısın
dan sonraki Paris'i - tanımakta. be
nim diyen rehberlere taş çıkarırdı; 

bundan başka göz kamaştırıcı dişleri, 
güzel san saçları, demir gibi de sıh
hati vardı. 

Yvette ona adli polis dairesinde 
rasgelmişti. Caffier orada "bu dünya
da her şeyi bilmek 18.zım geldiği için,, 
dolaştığını iddia etti. Yvette ise o toz
lu yerlere iş dolayısile gelmi§tl: kız. 

polis fen laboratuarmm me~hur mü
tehassıslarından profes8r Chape1ain'in 
asistanı idi. 

Bunlar öğrenilince katlin sa.iki de 
meydana çıkmış oldu: Yvette'in iki 
yüz frangı harcanmıştı; halbuki ni
kfih da on beş güne kadar kıyılacak
tı; o halde hesa.b vermek ic:ıb ediyor
du. Daha fenası Rene Lomoine'in ica
dını da yarıda bırakmak mcchuriyeti 
hasıl olacaktı. Caffier, kansının pa
rasının büyük bir kısmının elektrik 
kondansatörü için harcamış olmasnıa 
ses çıkarmaz olur mu? 

Jean Lemoine ile kardeşinin, Yvet
tc'i son derece, adeta kendi evlatları 
gibi sevdikleri dliE1ünülünce katlin on
lar tarafından tertib edildiğiııJ kabul 
etmek haylı zordu ama bu düşünce, i
ki amcayı temize çıkarmak içi~ kafi 
gelemezdi. lc:ıd ihtirası da, mesela ku 
mar ihtirası gibi, insanı en büyük ci
nayet,ere, en pis hareketlere scvke
debilir. Hem Yvette, suçu amcaları
nın işlediğini kendi ağzı ile söyleme
miş miydi? 

Asıl zorluk başka bir noktada idi: 
cinayetin iş1endiği saatte iki amca 
Paris'te, bir banka. müdürünün oda -
sında idiler ve orada kısa vadeli bir 
borç muame1csi ile uğraşıyorlardı. 

O haUle Jcan l.&uıoiııe ile Rene Lemo
ine'iıı lm cinııyeti i.Jlemf-1 olmasına 
madactcn imkan yolctu. 
Boğa suratlı komiser: 
- Kim bilir? dedi, belki de kız sa

yıkladı, hezeyan etti. 
lki amca, ittihamı bütün kuvvet!e

ri ile redcetti er. Yvette'in son sözle
rinin yanlış bir surette tefsir edildi
ğini ileri sürdüler. Onların iddiasına 
göre kız, kendilerini ittiham etmek is
tememiş, biltlkis ölürken onlara §efka
tini gösterme« istemişti ... 

İki komiser ne vapacaklannı bil -
mediler: Mamafi iki amcanın, cina
yet saatinde Paris'te bulundukları 

muhakkaktı. Kendilerini serbest brrak 
:maktan ba~ka çare yoktu; fakat yine 
de polis onların peşini bırakmadı. 

Bundan sonra işe profesör Chapela
in el koydu; ona bu karan verdiren 
bir taraftan merakı, bir taraftan da. 
asistanına beslediği baba muhabbeti 
idi. Hürriyet caddesindeki köşkte her 

tarafı, eşynyı iyice tedkik etti ise de 
bu tedkikten hiç bir ~tice çıkınadI· 
Sonra cesedini adli tıb enstitilsuııde 
ted!ük ctmeğe gitti. 

Hemen derhal, iki komiserin iıunsJ· 
lerini gösteren bir şey buldu: yvette 
Lemoine'in tırnakları arasından, toz& 
karışmış birkaç saç parçası buldll· 

. "" Bunları mikroskopla muayene etti 
nasıl bir adama aid olduklarını ıne'/'' 
dnna. çıkardı: "Genç, gürbüz bit et" 
kek. Sarı saç;. kumral teller de ,·at· 
Yeni kesilmiş. Berber tarafından r:; 
kanmış, karanfil kokulu kolonya. 
oğulmuş, briyantin sürülmüş.,, ce!" 

Bu saçların, Yvete'in nişanlısı ıJ' 
fier'nin saçları olduğunu anlaJll 
zor değildi. 

Cinayctt~n üç gün evvel CaffiCJ', b; 
zamanki berberine gitmişti: saçls!JtO
bcrbern yıkatmış, kara.nf il kok~U Uf• 
lonya ile uğdurmuş ve briyantuı s 
dürmüştil. dl 

Profesör Chapelain baııınr saıtıı )~ 
Polis ko;dserlerlnin düştüğü b3~61 .. 
şimdi anlıyordu. Kızı öldüren hC~·ıc .. 
de Caffier idi. Gider gibi göz~~tu W 
ten sonra tekrar köş!ce dönm~ ~ıı.· 
cak. (Onun girdiğini Jean Noel ı~cıet! 
rısı ve komşular nasıl gönnemış ted· 
nereden girmiş? burası herhald~ ııi• 
kike muhtaçtı. Zaten Cafficr'ııı~ ol· 
şnnlısını öldürmekte ne menfc:ı.tı fi• 
du~"tl da anlaşılmıyordu.) Caf.fiet. d:VJ 
zünün görülmesine vak1t bırak~~ jtl' 

nişanlısının şakağı~~ o a~r .. al~ tıif 
dirmiş olacak. Belin de yu~. tUf"' 

· b' tk ·1 ··rtn1u; mendıl veya ır a ı ı e o i<etl" 
Ilk darbe kafi gelmemiş. Yvette tJlli~ 
disini öldürmek istiyene ııµcum ecs1'"' 

• ota .ı onu saçlarından yalrnlamı§ ıefiıv 
Zavallı kızcağız, hocasmın de: ıceıı· 
can çekişirken bile hatırlaıntŞ . ı:ı.. bil• 

.. ·yctıııı . ., 
disine hücum edenin huvı ıı1' ır 
mediği için onu meydana çıkar~" ctfıf' 
ucunu söylemi§. "Mes ong:es·:· fııl''~ 
naklarım demek isteını§ti. ,, ol 
doktorla. komiser "lif es onc1c~··· 
ye anlaşm1şlar. tlıctllll 

Caf fier o sabah köşkten çıt<,, tıit' 
sonra otomobile binip ~~a~0;1a1i~ 
müşteriyi görmeğe gittıgı:ı·ıdi· P 
Bunun doğru olduğu isbat 

1 

11 
~ 

kat Caffier Arpaon'a bR)tı'.k\ııiPcllfl 
d 

w .. ıt o· . 
varmıştı; ogru oraya ı. .. ıc il 
şüphe edilebilirdi. Onu da e0~uıcte, 
etti: Bourg - la - Reine'i !rııtı s'ı. 
sonra otomobili bozulmuş, ~ tı#ıştı"' 
at kadar onu tamir ile u .~ ıcı~, 
Nerede durduğunu da söy1~1~.ol 1, 

tasında bir yerde. Fakat ~kı jcıııltı~t' 
çisi o saatte oradan geçmıŞ ~ııl s6i i' 
nı ve otomobili görmediklCğı.ıı o~ı· 
diler. Caffier'nin eddiasI do lltı1d <il' 

dı onların da dikkatine ~;ı~' 
masına imkan yoktu. Dehk ıtf' 
lan söylediği fışikflrdı. sı;1t~ tr 

Caffier bu husuta yala.11 nfll,!i .p 
ni itirafa mecbur oldu. ?w1 ı'41 ,.: 

tuz beş dakikayı nere~c. ~tilll 
bildirmek istemedi. PoJısıil ~ıad' 

Dcuamı karşıki 1 
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B r günlük 
~iıbıta hika:;esi 
aııerine: "I:ir kadın işi" diye cevab 
~el'rnedi; bu da bir kanaat hasıl etmek 
1
Sin hiç de kafi degildL 

Kendisine sırn meydar.a çıkarılmı
~acağı vadedilmesine rağmen ağzını 
açınamakta ısrar etti. Fakat o da, Mar 
CeJ, Jeau Rene Lcmoinc gibi bu cina
~~tte hiç bir dahli olmadığını iddia e
""Yordu. 

l'evkifine karar verildiğini öğrenin
~e- ~endisine avukat olarak Proper 
~'lıcq'i (Löpik) tuttu. 
A, VUKAT, profesör Chapelain'e 

1 
gidip: 

h - Acaba, dedi, bu işi bir kere da. I 
l?. a tetkik etmek kabil olamnz mı? ... 

b
.u bıde bir muamma var: sizin gibi 
lt ·1· a ımin merakını cclbcck" •!< ve an-

C<lk sizin gibi bir ~limin halledebile
:ği bi: muamma. Ben. müekkilimin 
l?. ll'lanuıe masum olduğuna kaniim. 
\'an~ birtakım itiraflarda bulundu ... 
".anı o otuz beş dakikayı nerede ge
-vlrd·-ıgini anlattı ... 
tni-; Hani şu kadm işi dediği şey 

rı - Evet. Bittabi kadm işi değil. 0-
u Yalan söylemiş. 
tu~ El~tte yalan. Otomobilim bo
~al:u dıyor, yalan, Kadın işi diyor, 
lana n. .. O sizin Caffier, yalandan ya.
ili ıı.tııyan bir adam ... Hayır, Mc,n
bl~ur Lepicq, bence tekrar tcdkike hiç 
ga. 

1
hacct yok. Saçlar onun saçları. O fo: arı tekrar tedkik etmekten hiç bir 

?tıt :la <:rkmaz, boş yere vakit geçir-
ş oluruz. 

da~\'Ukat, bulanık san gözleri ile bir 
ha 1~a Profesöre baktı. Bir gayret da-

goSterdi. 

!'hı~ .Caffier'nin bana itiraf ettikte
~ 111~. ~e anlatmağa maateessüf me
de de~Jım; yoksa 35 dakikayı nere-
8lı ~eçlrdiğini söylemek istememesine 
~lln e hak verirdiniz ve bu cinayetin 0-

tı.ıı ~l olmadığını kabul ederdiniz. o. 
~le ş dakikayı nerede ~irdiğtni 
bıı.ş1 nıe:--~ mahk\im olacak, belki de 
ha.kk kPsıle_:~k. (başrnnı kesileceği mu
~a~ ak degıl, ıdamdan kurtarabiliriz). 
~:ı.d~~. 0. otuz beş dakikayı nerede ge
eı.~ ı"':ını söylerse muhakkak öldUrül~ 
'nunu biliyor ve bildiği için de sus 
~ ter~ib ediyor. 

la: fesor Chapelain eert bir tavur-

hı.:: Sa~lar Caffier'nin sar lan dedi· 
~ı.ıa h· "' • ' . ' sı ıç Ş?phe yok. 

~lttı? .ze bır şey daha sorabilir mi-

' a , tf UYrun. 
~tı ar ademoiselle Lcmoine'in tırnak
ıı~ ... lar ~sında ancnk 'llakasla, kesilmiş 
l'ırıı kı Ulunmuş, yani onlann hiç bi
Qa Yok.z Yolmamış, bir tek tam sa~ 
~'311 i?~epsi bir büyüklükte. Bunu 
1? etmeli? ne mana verme -

~' "-nlaş 1 ,_ · kend. . ı rnıyacak "'ıir şey yok. Yve-
f; ısıne h" b· C: te1 sa ucum eden adamın bir-
~ ıt- Par çını aykalamrş; fakat küçük 
~hhlıı;a ~.rnağın içine kolaylıkla sı

~ıı övle e~g~. h~lde büyük parçalar i-
l Saç e~ıldır. Yakaladığı bir iki 
~ tr~n~~tağa götü::-düğü sırada kı· 
tı, ~ Saat karından düşmüş olabili; se~ 
~ aı:ı da d~da~. baygın yatmış, o za
h ı:ı bu nı Şmuş olması kabildir. Za
~ 1t- ihınal:seıedc komiserlerin büyük 
etliın. 1 olduğunu raporumda kay· 

~e~ 'l'e§<>kk" 
Q;ı ~e dah u~ ederim, profesör. Bir 
~~bir ta a. ~1: gün için bana o saçlar-

11 giın b'nesııu verir misiniz? Merak 
~ğılll ır bokta var, onu tedkik e

J ......... f •. 
"ltı 'Olay S 

e \'ar · aç Parçalarından .:ört 
ı...' ıı~ 
·'lll.. ilde ednrs . 'k' . • J \'· " enız ı ısını a a -
"~· lf'rni d" 
t'\!-ahı Ort S 
~iı:d e to.ahhü an.~ s~nra profesör Cha-
tı 11 tı avukat dlu hır mektup geldi: -i 
l~ I'\ 'bir ita;:; P:ofesör Lepicq'in kar-
111 ~arıışt1 .. 11,ıd Uzerine zamklı kagı~ d-

. • nu · • 
"- § ıkı saç parçası var-

'-ıl A.~şJ\M 
l:>;ı.h otuı-nı iki kiı;i, masa başına 
~lıl\ a do ~"rusu Uşlar konuşuyorlardı. 
~'l .. İ>ovıu onlardan biri zayıf u-

'• Ci ·~en ' ' l'"lt-ı;1 tqti da}ı ~ tavıırlu o!anı söylü-
~lr-rı u ~l(i,,1 • a ziyade dinlevip susu-

-ı ld ıven . 
' 1. ö~-k. ' avukat Prosper Le

' df'k'- \.\: ı bü "1 ....._ "'l\t k zu müş, ba.~mı eğ-
hQ. Caru,,. ~flmtştt. -

~ 'Ptk 
0

1~1~nuz :va, dostum, hiç 
r va~ırmak doğru de-

- . 
: . "!' ··. . . .. . . .: ., .. 

Nezle - Grip - ve üşütmekten hasll olan 
Hastahklarda hahrınıza gelecek ilk isim 

Haş - Diş - Romatizma Kadınların 

12 lik 
ay sancılarını derhal 

amba!ajlarını ısrarla Eczanelerden 1 Jik ve 

Taklitlerinden 

. .. 
geçırır. 

... -.- . . :.::: . 
. .... . sakınınız. • > - ... , r • ı , 

--- ·---·· ---·--------~-----------------------------------------
ğildir. Cinayet işlerinde de böyledir. Herif kolunu masaya dayadı ve yü-
Kurnazlık, incelik iyi ama fazlasından zünü ~Jleri ile örttü. Duvarlarda ve ro
da zarar gelir. Chapelain kararını sim sahpalarmm üzerin::leki garib ve 
vermekte o kadar acele etmese idi ha- donuk renkli tablolar, ortalık karar-
kikati keşfedebilirdi. Ben, onun tu- dıkça, daha derin bir hal alıyor, bir 
tulduğu tuzağa düşmedim! kabusu andırmağa başlıyordu. Avu-

- Ne tuzağı? Nereye varmak iste- kat devam etti: 
diğinizi anlamıyorum. - Marcel Lemoine, amcanızın klZIDl 

Ortalık kararıyordu. Batan güne - siz öldürdünilz. Uzun düşünüp gayet 
şin son oklan pencereleri kızartmış- cesurane bir plan kurmuşsunuz. En 
tı. Lepicq: "tehlikeli" anı da mahsus intihab et;.. 

- Ciddi olun, dedi. Ben buraya tiniz: en tehlikeli an, yani amcanızın 
bir düşman olarak gelmedim. Artık kızı ile yalnız olacağınız an... Hiç in
anlamalısınız. Ben bir polis memuru san kendini bu kadar tehlikeye atar 
değilim, avukatım. Hapishanede bir mı? Bunu söyleyip kurtulacağınızı, 
masum olmasaydı gelip sizi, asıl ka- bütün şüpheleri kendinimen u.zaklaş-
tili aramazdım. tıracağınız.ı hesap ettiniz. Ama bundan 

Öteki sıçradı. başka tedbirlere başvurmağı da unut-
- Ben mi? ... Siz çıldırdınız mı?.... madımz. Elinime başka bir koz daha 

Şimdi... vardı: Ca!fier bazı a.kşamlar g~ ka-
- Rica ederim, rahat oturun ve~ lır, kö§kte yatardı; cinayetten on gün 1 

Rica ederim elleriniz de masanın üze- evvel bir gece yine köşkte yattı ve siz 
rinde dursun. Öyle olması ikini- onun saçlarından bir parçayı kesmiş
niz için de daha hayırlı ... Halı! tiniz; onlar da işinize yarıyacaktı. 
şöyle Sizinle birf enni bir po- "Cinayet gUnU usulca amcanızın kı-
lis meselesi tedkik edeceğiz. zının odasına ' girdiniz. Kendinizi 
Mesele şu: dört saç parçası bir katil göstermeden kıza vurdunuz. O, yere 
ittihammın esasını teşkil ediyor, ya- yuvarlandı. Öldü sandınız ve o za
ni delil olarak onlar gösteriliyor. On- man, Caflicr'nin saçlarını onun tır -
lar, maktulun tırnaklan arasında bu- nakları ara.sına yerlc§tirdiııiz. 
lunmuş. Chapelain o saç parçalarını "Amn Yvette ölmemiş, sadece bay
muayene etmiş ve Ca.ffier adında bi· gındı. Parmaklarının ucunda gayet 
rinin saçları ile bir olduğunu tesbit et- garib bir iş görüldüğünü duymuş, his
miş. Caffier tevkif ediliyor. Ben di- setmiş olacak. Tırnakların arasına sa.ç 
yorum ki Chapclain ar.ele etmiş. Saç- kırmtılnrı yerleştirmek kolay iş mi? 
Zarın ya§ını, yani onların ne dereceye O zaman kız kımıldandı, kim bilir? 
kadar ölmüş olduklarını tedkik etme- belki de inledi, değil mi? Bunu görün
ği hatırına getirmemiş. !sterseniz da- ce bir daha vurdunuz. 
ha açıkça söyliyeyim: o saçların ne za. "C'hapelain saç kırıntılarını bulun
nuıııdaıı ben kesilmiş olduklarını araş- ca pek sevindiniz, değil mi? Zaten o 
tırmarnış. Ben bu noktayı merak et- bulmasa idi s'iz ne yapıp yapıp onlar ü
tim. Meseleyi bir mütehassıs kimya- zerine dikkati çelcccektiniz. Amcanı
gere aı;tım ve o, saçların cinayetten zın kızını öldürmüş olmanız yetmi
takribt>n on giin evvel kesilmiş oldu- yordu: siz bihassa Caffier'nin ölme
ğunu keşfetim. Demek ki o saçlar,, sini istiyordunuz! 
cinayetten üç gün evvel berberin kes- ''Çünkü amcanızın krzını se,·iyordu
tiği sac;lar değildi. Sonra Caifier'nin nuz, M:ırcel Lcmoine. Onu her şey
bcrber\1 ne zam:ın gittiğini araştır- den, belki ~anntinizden c!e çok scvi
dım: dnayetten Uç gün evci, bir de üç yordunuz. Elbette aşkınızı kendisine 
hafta evvel gitmiş. Demek ki bizim e- de söylemişsinizdir. Fakat pek ftla ta
limimPki on günlük saçlar, berber ta- savvur ediyorum: sizi gayet nazika
rafmdan kesilmemiş. ne, adeta dostça reddetmiştir. Elbet-

Lepicq masanın üzerinden koca bir te çok üzülmüş, çok keder etmişsiniz
cedvel almış. söz söylerken bir taraf- dir. Cılız, kendi içine büzülmüş, yapa 
tan da onu sallıyordu. yalnız dolaşmaktan hoşlarur bir adam 

- Berber kesmedi ise kim kesti? gibi gözüküyordunuz ama hakikatte 
Bu saç kırıntıları nasıl olup da Caf- yaşıyan, parlıyan, neşe veren her şeyi, 
fier'nin saçlarına karışmış? Hem na- he:l· ı i kıskamyordunuz. değil mi? 
sıl oluyor da mndemoiselle Lcmoine'in Zeka ve hassasiyet itibarile sizin pa
tırnaklarr, Uç gün evvel kesilmiş saç bucunuza bile deITnıiyen o bayaf;rı C:ıf
parçalnrmı toplıyac.ığına, seçer gibi fier'i kim bilir ne kadar krskandınız, 
araştırır gibi, g-itmiş de yalnız on gün ondnn kim bilir ne kadar nefret ctti
evvel kesilenleri toplamış?... Bu ne niz? O, bütün bayağılığına rağmen 
tesadüftür?... neşeli ve pürhayat bir adam; kızlara 

Lepicq birdenbire eğildi, kolunu u- kc..idlni beğendirmesi ic::in o canlı. sih
zattı ve cedveli, karşısında oturan a· hatli dudaklarında bir tebessüm be
damm parmaklarına hızla indirdi. Bir lirmesi kAf i ... 
ses. sonra yere düşen bir §eyin gürül- Marcel Lemoine, başını "Vucları .-
tüsü duyuldu. Lcpicq'in karşısında o- içine almış, hiç sevab vermiyordu. 
turan adam elinden tabanr.ayı dü~Ur- "Aşağılık duygusu ta yüreğinize iş
müştil. Avukat siltıhı ayağı ile itip o· lemişti; bu hastaltkh tabloları öfke i
danrn bir köc:esine attı. le yapıvordunuz: hiç bir zaman bah-

- Beni dikkat etmivor mu sanıyor-ı ti •ar o1mıvacai{":nızı düşünüyor ve bu. 
sunuz. dostum? Kımıldamayın, devam nu dü~iindük,e saadetten bir kat da
edelirn ! ha uzaklaşıyordunuz. Rakibinizi kim 

Arada büyük fark var 
Pertev Çocuk Pudrcurı: şimdiye kadar hiçbir bemerl tarafmdJ.D tak

ıid edilememiştir. Bu pucırnnm, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cild. 

teri için hazırlan.mıa ol.ma:il ve terkibinde tahrif edici hiçbir madde bu.. 
unmamasıd.ır. • r 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman, vücutlu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. Vilcudiln iltL 

valarında ve koltuk altlarının pl§ikler.i.ne kazılı bundan daha müessir bir 
pudra henUz keşfedilmemıştlr. 

ONU DlOER ADl (TALK PUDRA) lan ile ka.nştırmaymız. 

•. , . . . • ••'- ... ~fi ~.•' - . , ~· . . - . . .. 

Habatını, kesesıni sevenlere tavsiye: 

K uştüyü kullanınız 
Bir L~raya Kumaşlle KuştlyU Yastıklar 

Yorsnn, şilte ve ynslıklnrda mühim tcnzil!il > opıldı. Kuş lÜ> ü kuma~lnrının en iyi • 
si ve her rengi bulunur. Fiyatlar tok ucuz dur. 
Adres: Jstıınlml Çnkınııktılnr yokuşu Kuş 1ilyü fnbrlkıısı. Tel: 23027. 
:-=atı~ ;)'erlerimiz: Anknrııda, Bcyoğhınıln Yerli l\lnllar Pozan. 

bilir nasıl tnkib ettiniz. O güzel çocu
ğun alılfiksızlığmı, bir hırsız çetesine 
mensub olduğunu kc~fcttiğiniz za
man kim bilir ne kadar sevinmişsiniz
dir. Ahlasız, daha doğrusµ iradesiz 
bir adam ... Hırsız çetesi de, veresiye 
aldıklarım pe§in para ile satan adam. 
lar... Bilmem bunları Yvette'e söyle
diniz mi? Yoksa o size, bütün bunln.
ra rağmen Caffier'i sevdiğini, ona yi
ne varacağım mı söyledi? orası bana 
lazım değil. Her ne ise... Caffier'nin, 
dokuzu çeyrek geçe ile on buçuk ara
sında arkado.ş1arı ile buluşmak üzere 
sözleştiğini öğrenmişsiniz. O sabah 
babanızla amcanız da Paris'e gidecek
ler ... Tam sırası. Cinayeti o gün işle
mcğe karar veriyorsunuz. Ertesi gün 
de Cafficr'ye, çete arkad:ışlarından 

biri imişsiniz gibi telefon edi•·orsu
nuz: "Nirıanlınm ölümü mese!csinde 
senden şüpheleniyorlarsa ba~mın ça • 
resini ara, ama bfaden bahsedersen, o 
sabah ne i ı:Ie meııgul olduğunu söy -
!ersen kendini ölmüş bil. Elimizden 
kurtulamazsın." Caffier onun üzerine 
susuyor, kendini malıvctmeği göze a
lıp susuyor ... 

Lcpicq aya.ğa kalktı. 
- Haydi, Lemoine, bir erkeklik 

gösterin cinayetinizi temizlemek ka
bil. Bu dünyada her ı:;eyi temizlemek 
kabildir. Gidip polif:e teslim olun, ben 
sizi mahkemede müdafaa ed~rim. Ba
§mızı kurtarırım. Sizin çekz;1iniz a
zabdan. sanatkar hassasiyetinizden, 
yalnız yaı:ıaman•zdan, elemli, küskün 
hayatınızdan bahsederdim, Jüri heye
tini müteessir ederim. Beş sene hapis
le kurtulursunuz, anlıyor musunuz? 

Lcpicq elini ressamın omuzuna da· 
yadı: 

- Beş senecik. Lemoine. beş sene· 
cik. Fazla de~il. 

Avukat ~'ini biraz daha bastITdı. 

ressamı §Öyle bir sarstı. İskemle bir 

SAÇ BAKIMJ 
Güzelliii.D CD birinci ıarbdır. 

Kepekleri ve saç köklerini tedavi eden 
tesiri mücerrep bir il::ı..,tır. 

Kirahk 
Birahane ve ı ... okonta 

Beyoğlu lstiklat caddesine on met · 
re mesafede Birahane ve Lokanta itti· 
hazına elverişli, icab:nda üst katı da 
iki büyük salon halinde kul:anabile:ek 
büyük bir dilkkan kiralıktır. Görmek 
için Bekar sokak 10 Num:ıraya, ~azar
hk için de 21316 Numaraya telefon ede
bilirsiniz. 

titredi, ressam yere düştü. Ölmüştü. 
Sağ elinde Lcpicq, ka§ı kırılmış bir 
yüzük buldu. Lemoine kendini zehir
lemi§tL Avı.kat: 

- Hay budala hay! dedi. Bu da aşa
ğılık duygusundan. Hazır, gül gibi bir 
müda.fııayı mahvetti. 

Nurullah ATAÇ 
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Mısır Kratının .. Çin m Japo 
1 arb· 

An ara • • z yare ı •• 
z n 

• ee 
Baj{arruı ı lııdlle 

blabilcccğini, dıtter devletJerin Japon • 
yanın t'1lebini isaf ederek yarclım etmek
ten vazge~eceklcrini söy1etii Ştit. 

Çin ı;efcri iç:n kabuJ eıfümiş olan hı.i
su;;i bütçenin yekunu Tokyodaki gayti 
rcs.ni habetJere göre beş milyar yendit. 
lJu bütçe yakında Diyet meclis:ne bildi
rilecektir. 

• Harbiye nezaretifiln saHihiyettar cr
!Jsanmdan biri, Çindeki Japon O'rdusU
rmn yeni bnştro tensilt eı:lilmiş b'ı.ilundu~ 
ğunu b:Jdirmi§tir. 

Japony,ya; Çin harekatından dolayı 
devletlerin ze~ri tcdô:r tatbiK eaemiy~ 
ceklcri aniaşflınaktl!dm BSl:si&a, Hô1a -
aa, İsveç, Şiti ve Polonya lititctlmetlefi 
resmen tatbiki aley1iinde bu1untfıuş1af
dır. Polonyarufi bu k~ırara i~tiraki; P~ 
l..ınyalıların Japonlara karşı duydukla
n sempatiden il ri ge~diği söylmrfiekt -
air. 

Çın sefirinfn tiey natı 
Çinin Japonya sefiri memleketine 

<lönclu~ten ıronra gazeteciler~ d~ml Hr 
ki: 

''- Japon hükumetinckn hiçbir sulh 
teklifini getirmiş cleğilim. Esasen ba a 
töyle bir teklif yapılmı§ olsaydı da rcc.1-
<ledcrim .. Çrınkanek ve ben niköiniz. 
.Mukavemete sonuna kadar !devam az.: 
m"nde bulunuyoruz. 

Japon hükdmet:nin sf ya""etine askeri 
erkan tamamiyle hakim bulunmaktadır. 
.Bunların hırsı, Nan~inin işgalindeıı son
ra bir ht llaha Fr.tırlıştm , 

Japonlar komünist kuvveUere 
kar ı 

1 

J:ipon kıt"alan, Şansedeki Çin ko-

Ba§vekil Ccliil Bayar bu sabah, 
saat 9 ,30 da Kott.ilt!flu tipl , pıtôllit· 
dan birıyle 1Zı-nite gittni~fit. Ôöieük 
tersanesini gezdikten sonra Ankaraya 
hfti'ekct edeaektii'. 

• • • 
Ba_şvekil Celal Btıyar alin, Mer1tez 

ıBanl;ası Umum Müdürü Salfilıa'ddin 

Çam ve Denizlt.in c Umum Müdürü 
Yusuf Ziya ön"şlc görüştültten sonra, 
betaberinde Hari:İ}'e Vekili Rüştü A
ras, Hususi Kalem Müdü~ü Baki Sedes 
oldu~u halde Haliçteki Valde lgzağı ile 
tdi k.ı::ıkluıa gitmiş ve burada in a e
d.lmckte olan iki denizaltı gemimizi gö
rerc k afakadarlardan izahat afmqtır. 

Celal Bayar, tersanenin her tarafını 
ldolaşarak gördüğü intizıımdan dolayı 
takdirlcr:ni bildirmiş ve bunu müteakip 
eski Tü:k kadırgalarının saklandıgı de
niz müzesine bağlı saltı.~ları gezmiştit. 

Başveltil, gördağü yüksek san'at es r 

1
lcri hakkında bilhass.:ı gençlcdmuin bir l 
fikir edinmes"ndek1 ehemmiyete i~aret
le, bu rrıüzenin bütün değeriyle gözönü
ne çtkanlması lüzumunu gcisterck §Öy
le diıntişr: 

"- Bu eserleri tamamiyle meydaha 
çıkarmak isteriz: BütUtı methleket ve 
'bilhassa gençler buriları tanımtı'.ıdır • ., 

Başvekil, Barbarosa ait hatıraları gör 
düğti sırada: 

.,_ Tarihte en çok sevdiğ:m adam -
lardan biri Brcbatostur.,, demit ve §im

<ii Beşiktaşta ."Cttafı açılmak üzere <>lan 
BatoarôS tüföesini tam bir Barbaros 5-
bidesi haline getirmeği ve gene oraya 

kurulacak büyük deniz müzesiniı deniz 
inşato~ına ve tarihine ait eserlerle mun
tazam bir surette tesis etmek gerekti
ğ:ni tebarüz ettitmiş, bunun için de 
demiştir ki : 

" ...... tık fırsatta oranın imarını dU;UA 
nliyoruz.,. 
Celal Bayar, bugünd:U mil.zede görillen 
350 senelik büyük Tilrk kadırgosı üze
rinde aytıta dutmuştur. Bu kadırgada, 
vaktiyle 144 kişi kürek çekiyordu. za .. 
mD1llllın bütün ecnebi san'atl-:iirlarını da 
hayrette bırakmış.. Gerek kaburgasın
da, gerek köşk tarafından görülen tez
yinat bugiln biraz tamir is iyecek bi.r 
gekildc olmasına rağmen zarafetini h1• 
li gösteriyor. Ba~vekil, bu nefis eser 
knrşısmda dııı: 

"-Bu eseri, bütUrt tezylnatını ta.mir 
ettikten sonra dikkat e muhafaza et· 

' dir, Bütün bura ih i~in sıkı bir 

mlınlst Ruvvetlcrinfn taltbine yeni:!en, 
ştddcÜe baş1amı§tır. Japonların b;Jt1ir
diğine göte iki bin kişıHk bir lomünist 
kuhet ne hücum edilmi~ ve tlört gün 
s:iren bir taJClp neticesimle bu kuvvet 
imha o1ıınrnuşfürı 

Çinliler hllcum ediyorlar 
Çin gazeteleri, Tiensin - Pukeu de

miryofunün cenüp kısmında son gün.ı 
lerde mühim muharebeler \itıkuıı geldi
ğini bilôirmekt für • 

japonfar, Pengu'yu zapeUikten sonra 

gene Lungbai clemiryolu boyunca ya 
~male Suçeuya veynhut gene Lunğlıai 
demiry61U boyunca ş'mali gafbiye 
Kuiçe d~ğru iler1iyebiJe::ektir. Bu ikfoci 
ş•kiun fcfciiı cdHeoeği 'dallA fiyade 
mu1ıtemelafr . 

Daha teeyyüt etmiyen bir habere gö 
reı Çinliler Muaili6nun cenup sahiline 
geçmeğe muvaffa~ olmuşlardır. Şimdi 

Japon kıt'alarına tenwptan li\Kum et
mekteditlet . 

Çlnde dahili karış1klıklar mı 
Vl!r ? .. 

Japon gazeteleri, Çinde dahiH ihti
liiflar rndvcut olduğu baldtındaki şrıyia
lara büyilk öit yer f!ymyor1ar. 

Resmi haberler bu şayiaları asl:ı te-
y1t etmeme1He beraber, matbuat HanA 
lieutla -.e diğer şehir1erde "kart§tk1ık1ar 
çıktığını bild::Cen hrı~erler hrfricıktSdif. 

Keza, bundan büyük bit endi§e hisse-' 
dm İngiltere hük.Cımetinin halen sür'at

le bafişa tııraftıır ôUlilğu ve Çiri hükQ-. 
mcti nezdinccki yeni büyük elçisine 
T:ra~tınann tava!fiUfunu t!har ele al
ınası i;in tal:mat vetdiği de bilclitilmek 
tedir. 

te 
tasnif yapmak icap eıacr.,, demiitirı 

BU c!ierler.n, ş!mdiki lıa1de rütubet 
içerlsitıae gayri müsait öir ycfde bulun
duğu göze ç rpıyo:·du. B:ıj~ek:t bu 
noktaya dokunarak, lbımgclen teıdbirin 
alınması içbi, afüadarlara : 

''--.a Siı l:iit teklif yapınız. kap e~chi 
yapalım.,, dedi. 

Sonra, dcn·z eserlerimizin yab<ıncı 
ziy~·etçiler iç'n dahi, kolayca ve müsait 
l>ir şekilde görülebilecek bir hale geti
rilmesi gerektiğine bir kere daha işaret 
etti: 

Ba§V"elfü bundan sonra berabetinde 
• Hariciye Vekili olduğu halde Dcrtiz.o 
b :r.ak faörika ve havuzlarına gid'p, inşti.A 
at n famiyet hakkında izahat alını~; 
gördüğü irltizarlı ve çalışmadifi mem
nuniyet beyan etnıiştir. 

Hükumet reisimiz, tersa:ıe ebckcsiA 
ni tamamen gezip alfı.kadatlar1a görüı • 
tüğU sıtıoa htiba ve kar(ltlatını şu 

sözletle tebarW: ettltmi~tir: 

- Tersaneyi bUtlin varlıgile ih7a et
mel:dir. Bu, ticutct fil6tnuz noktai na
zarından da, hallün isifadesi bakımın

dan da ıazırndır. Y :ıkında göndereceği
miz bir heyet bununla meşgul olacak -
Ur.,. 

Başvekil bundan sonra, Hariciye Ve
kili ile birlikte lstinyc doklanna ~it

m!ş, orada tetkikatta bulunmu!jtur. 

HABER - Bu tarihi ve çok kıymetli 
.teknelerin sa!a4lar içinde harabiye yüz 
tuttukları ve Üzerlerinde bulunan kıy

metli ta~lann, eski devirlcrd kır:la1:1ca 

eller tanıfınd~n aıınlmıı olcluğunu ~· 
çen yaz yazmış ve rnuhtc~em Türk de
nizcili&inin yecane habraaı olan bu 
tek~nin tamiri için 12 bin lira pnraya 
ihtiyaç o-lduğunu tebarüz ettirerek bu
nun bir an eYVel teminini iıtemiıtik. 

Baıvekilin, burayı görC:ükten sonra, 
vnziyctin düzeleceği muhakknktıt. 

s·r hudut 
ha isesi 

r;;ır" aao~•ra!ı ı lrtdde 
HatırJnrcla olsa. gerektir ki, bund!lll 

Uç hilf ta evvel iki Estonyalı b:ı.l!k~ı

yı götürmek istiyen Uç Sovyet aske
ri bir müsademe oonasında öliiUrUl
mUşlerdl. Bln.nenaloyh bu hadisenin 
bir intikam hareketi olduğu t.a.nLedil· j 
mektedir. 

enüz tarih a 
le bit dllmedl Londra 10 (1 u ust) - Jlarıciye nazırı ytı.hut Claonun Londrayı yakında tJyaref 

Lo d 9 (H ·) .M d Eden bugün öğleden sonra lıalya büyuk edect'ğinl haber vermektedir • ..ıı 
n rn, ususı - ısrr an gc- elçlslni ve sonrn <la Alrhıın madahatgiızıı. Aynı s:ızelcnin bildirdiğine göre Jnı;·, 

len haberlere göre, ktal Faruk, yakın rını knhul ederek İspanya meseleleri hak tere hükClructl, umumi bir Akdeniz ıııılP • 
bir ta.rıhte Atıknrayı resmen ziyaret kında görüşınüştfir. mnsı çerÇcvcsl itahlllnde füıbeşlstan lı~P 

tnglliz sazclclcrl, Lord Ph'moutlıun, 1- ratorlıı~unu lnnımııRıı mütemayil sibfdı~~ 
caecekfir. Bu z1yarctc Londrnda bil- lı 1 . ''Ö"lenılı"liı"ne "O~rc Sov•.·et bfi ... ·ük tlC ili tnlyn, Fransa ve Sovyeller lrllği elçi erı ., " .., ... -• " 
)'Ük bfr ehemmiyet '\Crilmektcdir. l\lalski, ôun ı,ofd PJyrnouthn eönullüler r 

lıc yaptığı görüşmelere bü~ ük ehemmiyet rıı 
Şubat sonlarında Türkiye h riciyo vermektedir • yüzde 80 rıisbetindc'l çağrılmMı için ıs 
,,.1. Ü Ar K~'-· "d 1.1 edece~ini bildirmiştir. fil 

vet>ı 1 Rüşt as :uııreye gı eıen. ~iıliin gııutclct ve eıcfimle "Times,. Daily Exprcs gazetesi de, Sovyc~ıe. 1 c 
TUrkiyc ile Mısır atnsındııki yeni dost sa:ı:etc ı, ltalyn Ue hp:ın)·o işinde '"ukua yfi:ı:de 80 nisl>clinde bir seri t ·mc ıstıf 
luk anlaşmasını imt.ahyacaktır. r,elecek bir nnlnşınnnın lnıdliz - Jınlyan ceğini kııydclmcl,tedlr. 

Mısır gazetelerinden bazıları, Tür- müzakerelerinin diğer safnh~tı için hayır Dnih· Herald lse diyor lfi: 
lı .bir işaret olncıığı kannalinl h.h:ı.r elm~ Sov;cııcr birliği yüzde 85 üzerind~ 1
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kiye, lrak, tr n ve Efgahistnn arasın· tedir. rare derken, İngillcrc ve Fransa yiizdd 
da imzalıınmış olan Saadn.bad paktı- üzrrin<le uyuşmuş bulunmnktad.r. 

1
• 

Daily 'I'clgraplı diyor ki: k ı odah9 " na Mısırın Cla ginnrısiniıı, Türkiye J<ont Gr:ı.ndi fse, nrarı ndem tn • 
"Kont Grandi, aun akşam, Hariciye IJ fi sl:ir• 

t.arafrndan istendib<Yini .. •azmakta.dırlar. kortilleslnc 1erkelttıek teklHinf .? 1 1 ,, ncznreindc müsteşar Cadogan ile ikinci mü~tilr. J.laamnfih lınlynn bflyük clÇ ~ 
Kralın Ankarayı ziyareti esnasında bu bir glirüşmcae Lulunmuş, bu gDrilşmc es. bugunkü yııziyeti bfi)•ük bir terakki oıarıı 
meselenin de görilşülecefi samlmn.ltta- nasında }eni bazı fngiliz tcklHlcri 11erJ kaydetmektedir. t'r: 
d sürülmilştfir. Koni Grıındi bunlnrı, tetkik İngiltere bu tekllfe mu\·afnkat etmiş ı ~ 
({ı;~J ne zaman gelecek ? edilmek üzere Jlomııyn blJrllrmişlir. Frnn~n. h:ıtı ha_r ~c'llitıi dnhn ta~ ?'tıt~ 

Dnily M .. ıı gaıcl<:sl, rnan$cl ile İngiliz lest"t elmış <lcğıldır. Sov~·eUer bırhA1 

Ankara, 9 (Hususi) - Mısır kra- Hariciye müslcŞ:ırı Vıınsillnrhn Roınnyı tam nley'hledir. .---" 
lımn Ari.Karayı ziynı'eti ettafinda clo- ı-~..!.-;.----......:.~_,._-....__......._.. ......... ___ .._. ____ _ 

la.şan §ayialar hakkında, salfıhiycttar 
bfr zat sunları söy1cmi~ir: 
"- Dost :,!.ısır kra!mın mcro 1eh,ti

mfzi ziyareti her zaımı..ô. için şayanı 
a.rzudur. Şimdild halde böyle- bir fi

Rir mtıvcutsa da tarihi tesbit edilnii§ 
değildir.,, 

1 • 

1'tlrk temaşasının 
inkişafı 

Bu akşam EminönU hnikevi merkez 
salonunda saat (17,30) on. Dr, Cclfıl 
Tnhsin Boran tarafından ('!'ürk tema
şasının inki§afı) mevzulu bir konfe -
rnns verilecektir. 

Mera~1n k rtuluş 
yılaUnümü 

Kahrttman '.Marttşıu 18 inci kur• 
tuluş yılı 12/2/988 cumtı.rlesi Emin 
iinU Halkevlnd& snat 14,6 da Marnş
lı >'üksok ttıheil gencleri tnrnfındnn 
kutlulanncakt.ır. Necip Fnzıl Kısrı.-

ltUrck, Peynmf Safa, Zahir Sıtlu sf}z 
sörHyecckler ve ayrıca 1ı1ilnl; Nureu 
din Gilrses ve tnnburl Dilrrl Turnn 
tarafından Maraş turkillerl okunup 
~almacnlttrr. Aynf gUnfin akşnnıı Pc
rapnlas salonlarında sabaha kadar 
RUrecek olan gece e~ıçnUsi do tertip 
ellilmlŞtlr • 

Demir o Jarında 
halk ticaret 

bile leri 
Ayın on beşinden itibııren 

Avrupa hattında da 
mut<--ber olacak 

Devlet De niryolları umum ıı" dütü 
Ali Rızanın Anadoludaki h..ıtl tdan 
sonra Avrupa. hattında da yaptığı tet-

kikler neticelenmiştir. Bu tetkiklerd 11 
sonra d~let demiryolları idıı.resi bal 

ka. büyUJe kolaylıklar temin edecek j 
mühfm kararlar vennf~tir. 

Verilen kararlar meyanında igtndİ· 
ye kadar şebekenin 'bir kısım hatla. -

rında muteber olmıyan ve halka bü
yük bir kolaylık ve ucuzluk temin e-

den iki aylık, bir aylık ve on beş gün
lük halk ticaret biletlerinin memleket 

dahilindeki bütün hatlarda muteber 
olması da vardır. Bu suretle Avrupa, 

Samsun - Çtı.rŞambn, Mudnnya - Bur

sa. vö Erzurum hatlarında da bu ayın 

15 inden itibaren tenzllatlı halk tica
ret biletleri muteber olacaktır. 

Bu nr..ıda halk t:cn.ret biletlerinin 
bütün hatlarda, mer'i oldukları müd

detçe munzam bir ücret verilmek şar
tilc sürat trenlerinde de doğrudan 

doğruya. kabul edilmesi takart'ür et
miştir. 

Hatırlarda buluna.cağı Uzcre hnlk 
biletlerinin bit ktmm şebekede cari ol· 
maması yüzünden bir tüccar devlet de 
miryollnrı idaresi aleyhine dava nç -

mış ve Sulto.nahmet sulh birinci ceza 
mahkemesi bu dav:ıyı yerinde gôrc
rok c!c\'!ct demlryolls.rı aleyhine ka.
rar vermistt. O zamandanbe~i hnlk bi
letleri Uezrfoe bunların hangi hatlar
da mer'i olnııyncağı ynzı1maktaydı. 
Yeni knrnrl:ırla bütUn bu mahzurlar 
ortadan kaldırılmaktadll'. 

lfil©Jft@)~O 

az a ların 
• • 
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Boğu a ir adamı nastJ 
Au t 1 rdım ? 

% ltiiçüktenberi en btıyi.ik gayem bir in, 
Od hayatını kurtı:;rmaktı. Bılhassa soğuk 
b ada oturduğ!!m z .. :nanlar bir insan 
ıı?atını kurt .. ırmalı; fikri bir ateş gibi be 
.., :Yakardı. Bu işin iki muhim faydası 
ardi. 
~~~el' · b · g a ıns:ı.n u vesıkyle gazetelere 

d.~Çer Ve meşhur olurdu. Saniyeni bele-
1Ye b' · ~ ır ınsan hııyat,m kuı tarana elli 
tir~ nisbetindt bir para mükafatı ve
tuı M• k' 

ı:ıta.n ·• • .ı.11te un geçenle.d~ boğulmakta 
k bir adamı kurtaran hiric;ine elli 
ton nakt' .. k ~f m· ı • ta ı mu ... at ver .ş.er ve aoam-

ait)ğızın, sevinç neticesinde, kalb sekte-
~en Ölümüne sebep olmuşlardı. 

b' akıa gazetelerin pek te yabancm 
~~dam değıl<lim .. Ayda, bu.: .. , da 
haı, da bir iki defa gazet.Jer benden 

11 ~clerle.c1i. Fakat bu bahsediş şekli 
t:d Ynanamm, ne de karımın h6'şuna 

Ctdi. 

Sözün kısasr, mazimi unutturmak, sa
bıkalarımı sildirmek arzusuna kapılmış
tım. Yapacı·ğım "alicenap,, bir hare -
rektten sonra gazetelerin benden rtasıl 

bahsedecekler~ni düşünüyor, bir çok 
setlevhalar bile tasavvurumcfan geçiri
yordum: "Cesur kurtancı !,, ; "Aslan 
yürekli adam!,, ilah .. 

P.::o.ra mükafatı ofarak alacağım elli 
kronu nasıl sarfd~ce~imi bile tesbit et
miştim: Bir kat elbise, bk ~ift aya~ka
bı satın alacaktım .. Gerl kalan paraya 

gelince? .. Tabii onunla ·da "içki düş

manları cemiyeti,, nin gazetesine abone 
olacak değılim ya! .. 

.B'ütün bu planları iyice kafamda ta
saı'ladıK:fan sonra nehir kıyısında en çok 
intihara elverişli olan yerlcdni kovala
mağa öaşladm>. BilhassCJ" Karlov köprü-

süne fazla ehemmiyet verdim. Çünkü 
für ~okları, iki fieUer köprü paras· ver-

,..,._.••nihfw'W .... ••U•-ııfiıfli•miııfii-• .... -;;;; ... _ • ._ • ._._.ıi; 

1 Yaı~aı n: '=.· M.hall Zoşçenko 
.. ·--········-·······--··· ................................. . 

nihayet beklediğim mes'ut hadise ile 
karşılaştım! Adamın biri, yere bir mek
tup brrak<:ırak tam gözümün önünde 
~ndisini sn-yiln içine atıV'erdi. Derhal 
mektubu ye:den alıp merakla okumağa 
başladım .. Mektupta şunlar yazdıydı: 

"Sevgili Bojenka! 
Patatesleri kızartmadan önce tuzla~ 

mamanı sana yüz defa ten.bili etmiştim. 
Halbuki seıı daima ak.sini yaptın ve pa· 
la.tesler taş kesildi. Bundan maada, 
altı bin kronumu çalan ve beni iflasa 
sürükliyen katibimle sevi~tiğini de öğ
rendim.. Elveda!.,, 

Senin: Jozefin,, 
B~n mektubu okuyuncaya kadar ada 

mr ~apsağlc:.ım olarak kurtardılar . Meğer 
it oğlu it bir bahk gibi yüzüyormu~ .• 

Köpriiler: beklemekten bir fayda cxık
mıyacağını anladım. Karlin'e gittim. 
Karlin~de bilhassa şimendifer köprüsü 
civarında nehir pek güzeldi. Yakut gi
bir bir rengi vrll"dı. Çünkü civardaki 
mezbahanın döküntüleri hep buraya ak
maktaydı. insanm cebine bir şişe kon
yak koymadan nehrin liu kxyIİarmda 

dol•rıması imkanı yoktu. 

Bir ay kadar hep buralarda dolaştifil. 
BU arada yi-mi otuz şi~e konyak içtim. 

clı ~ir defasmda beni birahaneden kal 

ti~~a gelen bir polis:n kafaSina bir 
tcı 1~ ındirdiğım için blıtün şehir gaze 
bqıttı üç gün, hiç dmmadan, benden 

ıııe•til D. ğ . ''l'·f ' er. ı er bir defasmda ise: 
~ı te . b lc..,ha 81 ~ygırden kuvvetli adam,. ser-

hl~ sr altında. yz.ızılan bir yazıda, be
~ o .. 
lıtıı b· gUn.Ierde bir tekme ile bayılttı _ 
ttlat ır a<larnın acıklı vak'a~mr yazmış-

• 
~tlcsrk: ''Vapuru durdunnuşf..,; ''Za

~a ~~zıret etmiş!,,; ''Bir yumrukta 
.._ Solariüş !,, ilah gibi serlevhalarla 

memek içi:rı. bilhassa bu köprüden ken
dtferini suya atar1ardı. 

Halbuki bü işte bir çok rakiplerim 
varmış tiı. benim h!lberim yokmuş t Ufak 
bir tetkik neticesinde aşağıda, tam köp-

tünün a:ltınd<• suya atılanları kuttarma-
1şini kendine meslek edinmiş bir adam 
gördüm. Bu adam sandalı ile köptlinün 
altına gellr, ve sabahtan akşama kadar 

köprünün üzerinden aşc.ığı gelecek kıs
metleri !abırsızlıkla l:ieklermi~.. Herif 
son zamanlarda köprünün a1tma. mu

ayyen yerlere ağlar bile germiş ..• Evh
de, altmı§tan farzla teşekki'ır ve taltdir 
mektubu duruyormuş .• 

Rüzgar yaptak1arınr döktüğü için ılr
trk şı-.:rlere ilham verem\}recellerinden 
ötürü ağaçlarm şikS.yetli başlarım sal-

ladrkları hazin bir akşc:mdı.. Uzaktan 
bir delikanlının nehre doğru gelmekte 
olduğunu farkettim. Delikanlı tam nehir 
kryısma gelince durdu; suya bakmağa 
başladr. 

Delikanlınxn kendini suya attrğx yer
de askeri bir garnizona ait bir sürü kzı
yık bağlıydı. Kayıklar zincirle bağlı ve 
zincirler kilitliydi. Ben hemen yerden 
bir taş aldım .• Kayıklaı<dan birinin bağ
lı _olduğu zicinrin kilidini kırdım.. Kü
rekleri takar<:ık çocuğa doğru gitmeğe 
başladım. 

Ona yetişebilmek için boşuboşuna pe
şinden koştum. Nihayet kuvvetten kesil 
dim Nefes nefese önüme ilk çrkan polis 
karakoluna daldım. 

Sert çehreli b:: polis komiseri şüphe

li bir gözle bana baktxktan sonra sor
du: 

·- Ne istiyorsunuz?, 

•'Qcteı . t er sıksxh benden bahsederlerdi. 
lı !te ı..._ • · di ki "yili'k "lt in uunun 15m r , ı yapmI§ 

Bir kaç defo yanından geçtim.. On 
altı yaşlarında kadar vardı. Delikanlı 

iki saat kadar öylec~ hareketsiz durdu. 
içini çekti.. Hazin hazirt ı:ıgladı.. Göğe 
baktı; suya baktı .. Sonra cebinden bir 

- E~n bir kilit kırdım! Kelimeleri 
ağzun<lan dökülüverd~ 

Komiser: 
- Koleçko 1 diye bağıri.lı. üstünü ba

şını arayınız ve neztırete atınız!. 
le~ı san ıufatiyle ismimin gazetelere 
~l §ini arzulamam tuhafrmzaı gitmesin. 

~ e l'l. hep fena, serseri bir insan ola-
~'a dtgil, biraz da "iyi,, "alicenap,, bir 

tı ölarak t,nmmc:ı':t istiyorum. 

Kc:ı:lov kcprüsü civarıma herhangi 
bir iş yapamıyacağımı anladım. Bunun 
üzerine Ellşkin köprüsüne yollandım .. 
Bir k:ç g\lnlük bir tarassuttan sonra 

fotoğraf çxkararak onu bir kaç defa öp
tü .. En sonunda fotoğrafı parça pmça 
yırttı. Cebinden bir mendil çıkararak 
fotinlerindeki to~ sildi ve kendini suya 
attr. 

Delikanlı hem çnpınıyor, hem de 
"ime ad, boğuluyorum!.,. diye bağrıyor
du. Ben onun yanına ya'~aştrm. Ense
sinden yakaladım •. Sesini kessin diye 
bir kaç tokat ~kettikten sonra onu ka
yığa çektim ve sahile doğru kürek çek
meğe başladım. Kayrkta iken çocuk a
yaklanma sarxlryor, şapırşupur pabuç
l~rnndan öpüyordu. Fakat karaya ayak 
basar basm:.ız derhal kaçmağa baş1adı. 

- FJkat rica ederi~ müsaade ediniz, 
de:iim. 

- Fazla laf istemez 1 •• 
- Fakat rica ederim, ben bu kilidi 

( L{Ufen sayfayı çe ~iriniz) 

2!2 K A H R A M A N 
......._ __ ------------·- ... 
1'~ 'l J' .. · ->:.ıve t, emin ve katı bu iiekilde 
'lld .. 

Utecek bir çare bulmak üzerinde 
tettıerl-üz etmişti. 
A. Şartrda üzenne bir felaket çök,tüJ 
ttık ne T k ı· d M ı·· ·· .. re . ran ave ı, ne e o usu go-

~ .0ildi. Kr"lla kardinalt yalmz· silah -

llOtkrin refakatinde, Blüaya doğru vol a-, , 
~· • :ta devam ettiler. Sen Priyak onla-
•tı bu ·a· . . An .. , . gı ışını ve naısın, onları ta-
;p ettiğini gördü. Fakat Trankavelle 
l\.Ot'• d" 
d •• o Molüse gelince, onlar mey-
le a.:ıda Yoktu. Sen Priy;:tk yine gen~ 
ı., ~ takipte devam etti, Fakat artrk 
··er a • _ · 
lca k gQ.~tan, her gölgeden, her köşeden 

r !l1a, 
l'll'·d · !ia lıaşladr. Trankaveli gördüğü 

... ll-..t • 
de " ı;e, Korkuyordu. Fakat onu göz-
e~ k~~hedınce, her<:ın, arkasmdan hü
de lı: cueceğini düşünerek, dehşet için· 

alıyordu. 
:aun ~ . . . 

teç a. ragmen, Annaısı tak:lpten vaz-
ti11 meal, ve büt;ı:ı gayrefaıj onun üze
~,:. tcnıcrküz ettirmeğe karar verdi. 
'9e,, ıce İtibarile, beiiri de Trankavel, şu 

.,a, bu 
ltipt sebepten dolayı, genç krıı ta .. 

~~n vaı:ce~nıişH. 
~ıın bir 

l'o~ d ır, belki de kız• geçirip, 
~alrn. evam edememek mecburi}•etinde 

'"'Şlardı. 

A. • • • 
ı_ nnais d .. L 
ıı:rilld 0 cspar, Madlen köyüne, 
tıııa11 en Yirnıi dal:ik,a sonra geldi; ku
~Un k Çadırları gördü ve burada bir iki 
lla.ı "~:~nacağını anladı. Belki k;:ırcli-

vu,...d" 
tarı• o Vanciomun bir~ok taraf· 
Ccic r_l bulunan Elila şelırine itimat 

?rııyoı:d 
/ıı. u. 

,_ rınais ?\" 
ıı:arcı· ' .~adlen köyüne yerleşti ve 

ınalin .. 
ta.sıısı·~ ınutcı:nadiyen gidip gelen 
,. <ı. ını g·· ı 1ll.dcn i . o:::et.cmeğe başladı. Geli-
1~ğ lll 

1 
kı saat sonra. mühim bir meb-

tı' Uıtahir d 1 eıe . ın e bu casuslardan birisi-
~i~lingbe~ırrneğc ınuvafafk oldu ve kar 
l· Ut"' Uttıa.t •

1 
un Jl<•reketleri hal;kmda ma-

Q rı l11akta gecikmedi. 
enç kt . 

t\\ıtrıeı ... z, kardınal!e Burbonun gö
~d·ı •·tınde · 1 tıı.i§t' n ışte böylece hab~rdar 

ı. Fakat Rişliyöyle kartıla§mak 

"' ... 
KlZ 

ı •. .;atınr bulamadı. Onun istediği, iki
sinden birisinin öleceği bir düelloydu. 

İçinde belki de ümitsizlik bulunan 
mübalagalı bir ihtiyııtsızliı.,la intihap 
etmiş olduğu ikantet~ihı; dönünce, An
nais dö Lespar vaziyeti dtişünrneğe ça
lıştı. Fakat kinini ve intikam hisleiini 
tahrik etmek hususunda gösterdiği bü
tün garyrete rağmen, kafası ba~ka dil
şüncelcrle doluydu. Kardinalı göz 
önünde bulundurmak isterken de, baş
ka bir hayali görüyor ve bir ölüm büz 
nü içinde §Öyle mırıldanıyordu. 

- Onu hayatımdan uzaklaştxrdırn. 

Niçin? Hayatım bana bağladığı i~in 

mi? Hayatı:ıx tehlikeye 1';Qyarak iki ÜfJ 
defa b~ni kurtardığı için mi? Onu rıi

~in uzaklaştırdım? •. Adeta .kovdum •. 
Betbabt genç ku, hiç olma~a şunu 

itiraf etmek cesaretini göster ki, sırf 

asil bir. aileye mcn&up olmadığı için 
onun yardımını reddettin. 

Genç kız tekrarladı: 
- Asil bir ailtye mensup değil l 
Ve derhal ilave etti: 
- Fakat bunun ne değeri, ne ehem 

mi yeti var? 
Mahiyetini iyice kavrc:ıyıunadığı ve 

zamanı için nakabil tarif bazı garip 
düşünceler zihninde yeretmeğe başla

dı. 

Hiç şüphesiz, o gece, bu zihni şiddet 
li bir ihtiI~f altilst etmişti. Çünkü sa
bahl~yn, uyanır uyanmaz, çehresi sap 
sarı ~esilmiş lıir vaziyette 21~m1 eğerle
di ve gezintinin kendisini biraz teı;:kin 
edeceğini dilşündü. Fakat tam ata bi
neceği sırada, kardinalin hareketleri 
hakkında kendisine mütemadiyen ma
lilmat getiren casus koşarak yanına 

geldi ve süratle şu kelimeleri fısılda

dr: 

- Bu sabah, saat sekizde, kardinal 
Mal'şönuann yukoı:ı taraflarında, or
manın methalinde bulunacak ve oraya 
gelişinden yarım saat sonra. kendisine 
bir şahıs Ut.ihak edecektir, Kardinal 
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Ve Lfivinyi, hiç bir mukavemette 
bulımamıyan Marini adaya kapattı. Ma-

rinin ıxı.ulı:avemct etmemesine başlı~a se
bep zihninde birdenbire beliren şu dü
şünceyd~ "MösyC> dö Şaleyi kurtarmam 
lazımdır.,, 

Marin de k,apatılınca, handa iki mah
pus bulunmuş oldu. Fakat hancı Panar 
kardinalm Lftvinyiye vermi~ olduğu 

ves:kayı gördükten sonra, handa iki 
değil, on iki mahpus olsaydı: gene mu

halefd etmezdi. 

Sonta, zaten bunlar için de ayrrca. 
bol bol para alıyordu. Bu aralık günler 
ge~iyor ve Marin Şaleyi kurtarmanın 

yolunu bir türlü bulamıyordu. Bütıln 

öğrendiği şeyler, Şalenin nerede bulun
duğu ve L1lvinyi tarafı}ldGCl kırdeşçe 

bir şefkatle ihtimam tıdilerek iyileşmek 
üzere oldtlğuydu .. 

Marin, kaçmayı aıvından bile geçir· 
miyordu. u~ gün sonra, kapı artık kit
lenmiyordu ve Marin serbestti. Bu tu.
zağ.ı derhal sezdi. Lfıvinyi onun kaçm~ 
smı istiyor, ve peşine takılmak suretile 
düşesin bulunduğu yeri öğreneceğini 

ümit ediyordu. 

Esasen genç kız, bundan sonra, ar
tık dü~eff hiç te faydah olmryacağmr 

düşünüyordu. Filhakika MarşönuZl!da • 
ki mahpusiyct ı.uayamazdı; halihazırda 
dü~es ya kaçmıştı ve yahut ta ~rdina
lın elinde bulunuyordu. 

HZı~buki Şale yanmdaydc ve henüz 
kardinala te&lim edilmemişti. Luvinyi 
tehdidini mevkii file koydu mu, zavallı 

Şale mahvolacaktı. Marin, onu kurtar
manm bir vazife olduğunu düşünüyor 

ve bunun i~in çalışıyordu: Böylelikle 
hr•:umına büyük bir hizmette bulunmuş 
olacaktr ... 

Böylec~ bir kaç gün daha geçti ve bir 
öğle üzeri Marin avludan, kendisini ür
perten bir ses duydu. Bu ~es şöyle ıdi
yordu: 

- tyi timar et dostum. Bu asil hay-

vanı iyi timar et, yoksa ben seni tinıar 

ederim. 
Bu sözlere muhııtap olan genç hade

me, bu nutl~un sonunu duyamadı, çiin
kü, bu srrada başını yukariya caldıran 
sabık rahip hayretler içinde ~öyle bağır
dı: 

- A ! •. Düşesin evin•Je beni tırmala.. 

y<m dilber! .. 
Bu Korinyandr. .. · 
Korinyan Orleandan geçmişti ve Bo~ 

jensiye gelince, susuzluğunu gidermek 
ve biraz istirahat etmek üzere bu hana 
uğramıştr. 

Sırası gelmişken şunu da söyliyeliın 
ki, KQrinyan burada hııdemelerle kavga 
etmiş ve yanağına yediği müthiş bir 
yumruk sayesinde yanağını şişirmişti. 

Demin dediğimiz veçhi!~ Korinyan 
Marini gördü ve onuİı, kendisine gülüm 
sei.İiğini gördü .. 

- Oh! .. Aman yarabbim!.. B<ına 

gü1üm:ıi.yod •• 
Diye mı~ıldandı. 

Marin ona bir de manalı bir işaret 

yaptr. Bunun üzerine Konnyan bir l}k 
gibi fuladr, ve merdivenl;eri çıktı ve 
bir an sonra, Marinin k.:orşxsında dur
du. Marin onu, hiç tereddüt etmeden 

sordu: 

- Beni hala seviyor musunuz, mösyö 

Korinyan?. 

Korinyanm damarlarındaki kan adeta 
kayn;:dı, gözlerinde kıvılcımlar parladı 
ve heyecanlı bir sesle şöyle dedi: 

- Bu aşkımı size isbat etmek içir. 
ne yapmahyım'!. 

Marin aynı tavırla cevap verdi: 

- Kardinale itaat ettiğiniz gibi, ba· 
na da ıtaat etmeniz lazımdrr. 

- Ben <:ırtrk o kızıl iblis:n adamı de· 
ğilim. Artık rahip de değilim. 

Bu sözler Marini temin etti ve gen! 
ktz tekrar sordu: 

- Demek başka phsiyctler hesabt 
na seyahat ediyorsunuz. Öyle mi? 
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Cevapları veren 
Profesör Sane rk 
Grafo ojl ve Grafo netrl 

mütehassısı 

~~~~ ~@b13@IDV' 
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Kadıköy S. K.: 

Zeki ve işlerinde dikknııı bir :r.at. Genç
siniz. \'nşınız h.ıı·h:ılrle 25 ıll'll fnzl:ı olnıı· 
yacnktır, ynni 25 clt'n nıullnka ıızı1ır. Sol 
elinizle ~"tlzınızı. muhtelif imınlıırınızı, 

pnnnıık izl,erinizi gönderıııe~ıiş olduı!unuz 
için yıışınn: hnkkındn knrt bir şey söyle· 
;)emiyeceAlm gihi lam hir tahlile de geçe· 

mcmckt.ıylm. lhıhnn intizamı sever.;iniz. 
Yalnız pek uysııl görünmOyorımnuz. Henü1 
istikbnlıniz tnhtı temine alınmış değildir 
İleriyi temin edecek teıtlılrll'r ve ç:ırelcr 

b,. UTON tafsıliı.lıle karakteri
._., nizi; meziyet ve kusurlarınızı; 

sizi hayrete düşürecek kadar vazıh 

ve sarih olarak hususiyetlerinizi; tut

tuğunuz veya düşündüğünilz işte mu
vaffak olup olmıyacağmızı; nihayet 

beş farkla ) '1ınızı size söyliyebilirim. 
Bana bir gazeteden. bir kitaptan ve-

y3 aklınızdan yazacağınız dört satır· 

Irk yazıyı; son aylardaki imzalarınız· 
dan ikisini gönderiniz. 

mevzuuhohs olurkc?n dikkat ,.c iş nl:ikıı .. _._.,,. ___________________ _ 

ve l:oblliyetinizi de d:ığıtm:ıkt:ısınız. niz zayıfa mülcınnyildir. Sıhhi ı;nzi)· etlnlz 

Di~er lam bir mürnc:ıntınızı beklemekle· 
yim. 

-410-

Şişli - ~·n. ile. l't: 
Yaşınız 25-30, boyunm: uzıınr:ı , hilnye-

de hazı nrızalar olması muhtemeldir. Ru-

hen ınıı:r.tnrip ııöriıniiyorsunuz. 'Martdl şe
raitinizde dnrlık göze çarpmnktndır. Bu-

lıındıı ::l ıııııız ş~rnitin bir neticesi olmak ü
zrre 1'inirlic;iniz ve çnlmcok işi kı\\·goya 

<lökii~ or.;ıınıız. \'nzivctl siikiinetle tetkik 
e'lrrek dıı lın sakin olmnnt7 elzemdir. 

llfJllfııtııuıuwıımıı11J1111111ııımııııı11111111ııınııııı111ııı1ıııttırnıı:iH ııtO'l'11tıt11111111"'""'ıcı'*111"'"mııtuı1ıaııJJlıtnııwlSllllffllll'1111tı 
kırmak mecburiyetinde idim . ğunu anlasın ı. • 

Daha fazla bir şey söylemedim. G=ceyi kelepçeli olarak geçirdim .. Er-
Koleçko gclcıi. Ceb~rıdeki anahtarla teci sabah ta mahkemeye sevkedildim . 
nezarethanenin ka;ıısmı açarak beni içe- Hakim: 
ri tıktı. Ve kaı:;ıyı yeniden ü~erime ki- - S:ı:-ıa kilit kırmağı kim öğretti? 
litledi. • ·iye sordu. 

Biraz sonra komiserin korkunç sesi Bütün gece bileğimdeki kelepçefer 
gene İ§idildi. Kulıık verdim ve cehşet anamı ağlatığı için kuzuya dönmüş-

içinde, şunları söylediğini işi~tim: tüm .. Hiç dü~ünmeden: 
- Koleçko, polis direktörlüğüne te- - Kendim öğrendim, dedim .. 

lefon et, gayet tehlikeli bir kilit kırıcıyı Beni muhai<eme eden hakim, iyi bir 
yakaladığımızı haber ver.. adamını§ 1 Hangi mak!atla kilit kır lığımı 

B '.raz scnra Koleçko tekmil haberini n:hayet ona anlatr•~ildim .• Fakat buna 
verdi: w ragmen cezadan kurtulamadım_ Çünkü 

- Emirlerinizi icra ettim .. "Yarın 
mahkemeye scvkediniz .. ,, dediler .. 

Ben bu sözleri işidince feryada, ve 
kapıyı yumruklamıya başlatlrm. Benim 
bu hare1<et~me karşılık komiser: 

- Koleçko, dedi, ~u hergeleye ke
lepçe vur da dünyanın kaç kulaç oldu-

hangi maksatla olursa olsun "beylik 
eşyaya ztırar •• vermi§tim.. Şimdi hapi
sanedeyim. Btricik tesellim, gazetelerin 
''Mahkemeler ..... sütununda ismimin 
geçeceğ :dir ... 

Rucaıdan çeviren: 
Ferah FERRUH 

________ _. ....................... -........ 
-417-

Eııiip. f,. Şapşal: 
Genç, hassa,, zeki, İntizam hissi kuvvet 

ll. Tahinten uysal olrnağa müstait. İşle
rin izde dikkutlisiniz. t~n~llyerek gönder
diğiniz iki lmznılnn birisi, diğerlerinden 
farklı har.ı tahlillere imkan vermekte ise 
de lıunlnrdnn hanrilerini ne zaman kul
landığınızı bilmediğim için tahlil nelieele 
rlnl yazmadım. Bunu bildirmenizi, c?lini
zin şeklini (re mini), parmak izlcrini:ı:i 

, .e sol elinizle yozınıı da göndermenizi 
rica ederim. Etrafınızda sempatik bir te
sir yrıpacak mezlyetlcrlniz vardır. Alaka 
ile bağlandığınız şeylc?rde pek aceleci ol
masanız iyi olur. 

-118-

Snmsu 11 S. K. 2:J t: 
Gen~·siniz. B:ı şkalarını taklit etmek ye

rine kenrlinizc göre i' ııörınek başlıca te
mayilllf'rinizclcnıiir. intizam his~inlz iyi
dir. Ken<fiııize ve ilcrinize itimadınız var
dır. Mııvnffuk olacağınızdan emin bulunu
yorsunuz. Şahsi t~şebbü, kabiliyetiniz, 
daha zlyııılc inkişafa çok mü~ittir. Elini
zin şeklini, sol ellnizle yazılmı~ ~·azıyı, 

di~ekten bileğe kndar uzunluğu da bildi 
rerek yenidrn mfiracııal edinh:, tam bir 
tahlil ancak bunlarla mümkündür. 

-419-

ır. T .. Ktmal Sürel: 
Gençsiniz. Yaşınız 25 den daha aıdır. 

Ameli işlc!rc kabiliyetiniz iyidir. Çatışmak 
tan korkmazsınız. Zor işlerde bunlnrı ko
laşl:ıştır:ıc:ık çareleri evvelden düşilnüyor 
liunuz. Muntazam iş görmek de tabil tema

yüllerlnizden biridir. Boyunuz orta veya 
uzuncadır. İşlerin harict şekillt>rinin gü
zelliğine? dikkat edersin~z, bu arada sizde 
tema\ üz etmek, nazarı dikkati celbetmck 
keyfiyetini ihmal e!mezc;iniz. 1935 de ha
leti ruhiycnizle 1938 da'ki haleti ruhiye
niz arasında yakınlık göze? çarpıyor. Hal-
buki ml'.sclli 1931 de diğer :ı;enclerden 

farklar mevcuttur. 1931 de haleti ruhiye
niz fizcrindc? derin fe<;irler yapmış bir hA
dise •eya bir şah,iyet mevzuubah, olmak 
gerektir. Büııyecc ortasınııı:. Yani ne ı:ıyır 
ve nede şişman. 

310 KAHRAMAN KTZ KAHRAMAN KIZ 311 

b ........ 1 .ın sırı yaıan .. oyı1..nıek ılıtıya-
cile şu cevabı verdi: 

- Evet l Mon .. enyör prens hesabına 
ça 1 ışıyorum .. 

Marınin gözlerinde bir neşe ifadesi 
belirdi ve ~orınyan, bunun aşk ifadesı 
clduğunu zanneuerek kocaman kolları 
nı uzattı. 

.M .:: ı in de şöyle dedi: 
- Hayır, biıahare, bana ita.<A: ett :ği

ıı iz zaman beni öpersiniz. Buna söz 
veriyorum. 

- Şu halele, ne )'apmam lazım? 
- lJuşe.ii aramanız, bulmanız ve cna 

bir mek up vermeniz lazım. 

Marın, biraz yc.ı.ıı yumasını biliyor· 
du. Bır kağıt alarak şunları yazdı: 

"Madam la Düşes. Kont dö :;ia!e ce
napları, Boj.:nsi de, "aşk peri~i,, ha
nında, şövalye dö Lfıvıny.nin mahpu
su ... ur. Sadık hizmetciniz: M<.ll'.n., 

Sonra bu kağıdı, Korinyanm yırtma 
dan açamayacağı bir şekilde kapadı ve 
ona uzattı. 

Kotinyan, ateşin bir nazarla genç kı 
za bakarak şöyle dedi; 

- Gideceğ m. Senin için gideceğim! 
Fakat Düşesi nerede bulmalı? 

- Bunu bılmıyorum . Onu son defa 
gördüğüm zaman Marşönuarda ev köş 
kündeydi ve dostunuz Ra!>k.'3m alçak
ça hiyaneti neticesinde orada mahpu& 
bulunuyordu. 

Korinyan, Ra~kasın ism'.ni duyunca, 
adeta yerinde sıçra yar ak bağırdı: 

- Raskaal. Bu herif nerede?. Gidip 
onun k:.rnını deşeyim!. 

- Evvela madam la Düşesi bulun, 
o zaman yalnız sizi seveceğimi değil, 

fakat hanım namına size bin altın da 
vereceğimi vaadediyorum. 

Bu son sözıer, Korinyanı adeta gaş

yctti. Bunun lize:ine derh:-1 me~tubu 
aldı ve BlCıa yolunu tuttu. Hem dört 
nala ~idiyor, bom şöyle düşünüyor-

du: ? 

-uemek ba.aAsız Uuşesı ele ı:eçır· 

meğe muvaffak oldu 1 Acaba yine ne• 
ler .Kurı..ıyor? Ncrede<lir? hayatını kur 
tarciıktan maada k.m bilır d;ıhu ne mü· 
kafat aıacak? Ah bütün bunları onun· 
la pay~aşabilsem 1 üstelik bin altını da 
)' ..ılnız kendime ahkoysam !. 

Bluacla, ilk rastladığı yolcu, ona 
Ma şönuarın yo~unu gösterdi. Bu adam 
Korinyanın, yüzünü bir türlü göreme

di~i bir süvariydi. Bu süvari onunla 
ber<:ber aynı zamand<.t Bluadan çıktı ve 
onu takıp etti. Marşönurda bir köylü, 

sabık rahibe Düşesin kö~künü göster· 
di. Korinyan daha fazla iht:yatkar ol· 
mak için ~r<•.ı.:ığı bekledi ve gidip av 
köşkünün etrafını teftiş etti. 

Korinyanın Raskasa anlattığı mace· 
raları bizim anlattıklarımızdan bir hay 
li uz: ı'.-ctı. Ona birçok şeylerle beraber 

Marin hakkındcl da bir tek kelime söy· 
lememişti ve peder Jorefle barıştığını 
ilave etmişti. 

- Marşönuara gelmemi bana pe
der J ozef emretti 1 

- Ya 1 Demek. mektubum, nihayet 
ona vardı, öyle rr.i? 

- Şüphesiz, dostum; okuduğum bu 
mektupta siz baı.ı ~eylerden bahsedi
yorsunuz .. 

- Şey!.. Evet, öyle işte. Hutasa, si
zinle payla~ma~a geldim. Ve aziz dos· 

- Neden bahsediyordum? 
tum, birkaç diş: nizi daha kmnarr. ıa

zım gelse bile, sizinh: paylaşacağız. 

R. ılkas, Korinyanın ş:;kin yanağına 

yine aynı garip tavırla bakarak: 
- Sabredin, canım, dedi, aceleye 

lüzum yok - demek, peder J ozet, Dü
şesi muhafaza etmek üzere, takv:ye 
olarak sizi gönderdi, öyle mi? Doğrusu 
pek zeki bir adrr.n değilrr:~ş. oizüı Laı 

r<?.hip • 
Korinyan heyecanla sordu: 

P eki Düşeı nerede? 
- Şimdi yakalandın, cübbeli 1 Hat· 

-
buxi mektubumu okuduğunu iddia edi
yordun. 

- Evet, onu okudum. Hatta birkaç 
defa okudum Fakat bu berbat diş ağ
nsı kafama vuruyor da ,hafiz<.au kay
bettim. Anlıyor musunuz? 

- Ço~ güzel, dit ağrısı. Evet 1 öy
le. Sabredin. 

Korinyan bağırdı: 
- Ne demek istiyorsunuz? Neye 

sabredecekm:şim? Ne olmuş?. 
Raskas : 

- Demek hemen istiyorsunuz, öyle 
. ) 

mı. 

Dedi ve aynı zamanda, gözleri ka
palı olduğu h<J!de, kafasını uzatarak 
ileriye doğru fırladı. Bu fırlayış o ka
dar seri ve şiddetle oldu ki, eğer K.orın 
yan, yana sıçramasaydı, muhakkak ~i 
midesi delinecekti. Maamafih, Raskas, 
bir şeye veye> birisine çarptığını his
setti. Aynı zamanda, iki kulağından 
yakalandı ve hayretler içinde başını 

kaldırdı ve kendiıı:ni tutan adamın şöy 
le dediğini duydu 1 

- Bu da ne demek, Raskas? 
Ras~-o, adeta sayıklar gibi bağırdı: 
- Mösyö Trankavel 1 

Trankavel de aynı sakin halile de
vam etti: 

- Ne oluyor? Bir gün Korinyanı 
pencereden atını§ ve aynı pencereden 
sizin girdiğ:nizi görmüştüm. Bu defa 
sıra sizde, Korinyana çarpmak isterken 
Trank::ıvelin üzerine yüklenıyorsunuz 1 

Hayretinden donakalmış olan Ras
ka!, tekrar ~ekeledi: 

- Mösyö Trankavell 

XLIX 

MARŞöNUAR 

Kard:nal dö Ri§liyönün, Paristen çı
.. arken, Annais tarafınd•a takip edil
diğini ıöylemittik. Trankavelle Molü
siln geııç kın uzaktan takip etmiı ol-

tlukiarı da malumdur. Diğer taraftatl• 
Sen Priyakın münasip b:r fırsat bul· 
m·İkı üzere, onların peşlerine takılOUf 
olduğunu, ve nihayet, Lyon başpesk0• 
posu, Lui dö Rişliyönün de genç }tıtl 
bulmak üzere yola koyulmuş olduğunıı 
anlatmıştık. Bu müddet zarfında, M0~ 
taryol da, mütemadiyen yeminler ve k~ 
fürler savurarak, Molüsün ikametgahı· 
le, Bel Ferronyer • lokantası arz,:;ında 
mekik dokuyordu. 

Yine bu müddet zarfında, koltuğu· 
na gömülmüş olan Verdür, ş"şe arwı· 
sından tişe boşaltıyor, ve ancak a:a 
sıra, gözlerini, Kont dö Molüsün b:r 
gece, önünde uzun uzun düşündüğü. 
sandığa doğru çeviriyordu. Ve nih~etl 
yine bu müddet zarfında, matrna:ı:e 
Roz, aynı ciddiyet ve itinayla, lokanta· 

nın idares:ıe meşgul oluyordu. 
Annais, Paristen Şartra kad:ır, Trafl 

kavcı tarafından takip edildiğinin fa~ 
kında olmadı. Bu müddet zarfında, Se 
Priyak yüzlerce proje kurmuş ve ne!: 

. etı•· 
sini arka arkı•ya bozmak mecburıy 
de ~almıştı. , 

Netice itibarile, mevzuubahs oları ;ıı 
idi? Annais dö Lespari yakalamak 1 eıl 
halde gidip kardinale şöyle deıne1't "4 
başka yapıb:ak bir şi yoktu: ••ue 
kız oradadır. . rer 

Paristen itibaren sizi takip edı} tıiı 
Ister iki ki§İ, ister yüz kişi, istet 
ordu gönderin .. Onu yaka!ayın.,. 1'llı 

Gidip bunu söylemek k.afiydi. ~a et1' 

Sen Priyak böyle yc:ıpmadı. Kendı ~a· 
dine, Annaisi bizzat kendisinin Y 

6
,. 

laması lazım geldiğini ve böylece of' 
adete doğru ilk adımı atacağını stat 
lüyordu. Hakikatte ise, Onu kor1'll ııt 
T 1. d" - d. e 'fr rankave ın mevcu ıyetıy ı v. ~(I 

kr.veli öldürmedik,çe, orduyla bıle 1'll~ 
naisi ele geçiremiyeceğine adeta 

bulunuyordu. ~ 

Bunun içinclir ki Sen Priyak, sırf t•' 
naisi gözden l:açırmamak için on~.5ıe 
kip etti. Bütün dUşlincesi, JV[oW 
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Beşiktaşta. Teşvikiye mahallesinde Ha~ Yekdiğerine maklılp 343 metre 
cıeminefendi sokağında eski 6, 6 yeni murabbaı iki arsanın tama-

, ..... lablellerı -· 44, 46, 44, 46/1, 31 No. lı mı, 1700 
Çakmakçılarda. Dayahatun mahallesin-

t~er c:c:;zanede arayım.z,. • P:asıa . .ı.utusı.a 125> Hormo?tJn J 

1 
Dr. lbsan Sami •I 

\~ksiirük şurubu l 
surijı 

lt ~ < Vt nete; darlı tı bo~maca 
,.,, IZ:ırııı'{ öks_ürü~ lerı için pek re 

111 il~ 
Çtır l le· eczanede ve '"CZa 

~olarınd:ı bulunar. -

lstanbu l .'il ...... 8 Jt' V8Zllll c1'TII rııg-ı 

atına 1ma komsyonund lll 
ı:ınr ____ , __ ....;;. _____ , 

\ı:~eı:znevıeri için 4000 liralık ceket 
1 

~t l.1 16. Ş~ıbat. 938 Çarşamba güııit 
~:tJi·.4.30 da Tophanede Levazım a
~lt:ıı Satınalma komisyonunC:ı. pa
~lıııe ~ eksiltmesi yapılacö.ktır. Nu
tUııu ~ k?nıisyon:ia görülebilir. ihale 
~ng~ııesıı~. ı.:artile alınacak ola- işbu 
~~llıi er ıçın iste:dilerin belli .matte 

S:Yona gelmclrr;. f415) (743) 

lı.~ke • . 
~tiaıt rı okullar ıçın :lö bin metro 
~de c1. 16-2.93e carr.amba günü saat 
~~tır kapalı zarfla eksiltmesi yapıla
~iıı · 'l'ahrnin bedeli 12780 lira, ilk 
~e atı 958 lira 50 kuruştur. Şart
~bııtr \'e nürn'unesi ko~nisyonda görü
~ be· lstckJii\!rin ka.:ıuni vesikalari
'a~li~~ber te~dif mektuplarım ihale 
~~l'ıneı en bir saat Pvvel komisyol'!a 

·~l'i. , 104 l (501) 

~ {)~el. 
l~oo u hastaııaıı e ıı ~n ı~ın alınacak 

ltı~lı:ı ttıetre pijamalık bez eksilt
~~~ S e taııp 1;ıkmadığmdan 15 - 2 -
"taııLa.lı gunu saat 14 de Tophanede 
~. ''Ul LV "' ~~~a . A. Satrnalma komlsyo-

1 ~~tı~ l>a7.arlıkla eksiltmesi yapıla
~~lıı~ 'l'ahnıin bedeli 5568 lira, ilk 
'~~ tı 417 11 ra 6 O kuruştur. Şart

~l~~ıı~: numunesi komisyonda gö
) l'lrı~ · lstekuıerln kanuni belge
o~~ g berabAr belli saatte komfs-

~lhrıeıeri. (109) (648) 

llb~ltel'i 
e~~~ Lise ve orta okullar için a· 
~~ aıı~ 7!996 metre pijamalık bezin 
~· 2. 9~1ne istekli ~ıkma.dığından 
~ ~eQe t Salı g:· ·U saat 14,30 da Top
~ l~ı,r(),, :::ıtı.ı.nhul LV. A. Sa~ın alına ko· 
~u · 1 tıtıd 
~ca~t~ a pazarlıkla eK~Htmesi ya-
tt ıiilt-t • · 'rahmin edilen bedeli 18719 
~ Q3 lt llUJ:-uş olup ilk teminatı 1403 
~. t<1?lı~ştur .. Şartname ve nwnu
~ ~Q.tı.ısyonda görülebilir. tstekli-
t~ lto~ bcic-e!erile betal'er ~lli 

ltıısyona gelmeleri 
~ (810) 
~ llleıt 

(649) 

~Ola11 :akeri lisesi deposunda mev
~ ~e 

8 
tı kalem köhne fotin, futbol 

~~ l l3 dair eşya 15·2·938 salı günü 

4~ 'a.tllıa~ l'opbanede levazım R.mir
~~ ile tııa komisyonunda açık art-
~~ 'l~at~Iacaktrr. Hepsinin tah -
~bllı. ~a 930 lira, ilk teminatı 140 
~~ lltl'. tart.namesi komisyonda gö-

~Cıtıa ~ teklilerin belli saatte ko • 
IS elrneıeri. ( 400) ( 469 ~ 

~,ete>~ T O~ 
·~~~t l)~ettın Atasagun 

l'I '"'tı b q ~ tııı~tı sa ahlan ttekiz buçuğa 
ı, ~))ilt 17 

den 20 ye kadar Lale 

~lı~r:dilPartrnanJan ikiııcı daire 
~t ttcai a. hastalarım kabuJ edeı . 
~. :a'taıagunıcri 14 den 20 ye ~a 
bıli, ltıı"'. l'trıı para ., ·ı, Kurun Ha 

'
11 1 "-cııı ' 
~ ttı ilrtn.ı dakupon muka 

l.la~ 
ı~1 Ctıe eder. Telef : 23&5~' 
\1.%b4ı ~ • 
~l~ ~ u ii.ııcu icra memurlu.ğıtn
~ \ıe ~ltrı te . 
~~ ~\ı ~<l.ta~a nu?i tahsili için malı-
~ ~~~~, Çevrılınesine karar veri-
~ t ltl'1l\ille ~~ ar:ıırma s~etile 17. 
~'~etı, l 2 Usadıf perşembe günü 
~>St- sok Ye kadar Nişantaş Ha
-\~'-,:,~ 17 numaralı hanede 
'\ ~· "'1 ~en kıymetinin . 
'i:t ~~lltıt adığr takdirde ikin
\ 
1
b aı.~l\ on da 21-2·38 pazartesi 
~~11.!'ı a kadar yapılacağından 

l:t\~arı orada bulunacak me • 
caauarı. (10703) 

Nakil vasıtalarının Beyoğlu cihetinde takip edecekleri yol istikametlerine 
dair verilen karar aşağıya yazılmıştır. İlan olunur. 

l - Galata.dan Taksim istikametine:;idecek olan motörsilz yük vesaiti Şiş
hane - Tozkoparan - Arslan sokağı - Kalyoncu Kulluğu - Tarla.başı caddesini 
takip edeceklerdir. 

2 -Müellif sokağından giriş yasağıkaldınlmıştır. 
3 - Tepebaşı - Yeniçeri - K_alla vi sokaklarının yalnız Meşrutiyet cadd~ 

sinden Istiklfü Caddesipe geçişe hasr ve tahsis edildiğinden vesaiti nakliyenin 
istiklal caddesine inmelerine giriş yasağı konmuştur. 

4 - Tepebaşmdan sonra Taksim istikametine gidecek otobüslerle yan ser 
kaklardan çıkacak motcrlü, motörsüz yük nakil vasıtaları İngiliz Sefaterhane
si önünden Ha'Jlalbaşr ~ Kalyoncu Kul1 uğu sokağı - Tarlabaşı caddesi istika
metini takip ile Zambak E"okağından girerek Kurabiye ve Taksim sokağından 
Taksim meydanına çıkacaklardır. 

5 - Taksimden gelecek bütün vesaitin de Tarla.başı • Çakmak sokağı - Ha-
malbaşı - Arslan so~{m?-1 ;., .. i 1-::ım etini takip edeceklerdir. (B) . (774) 

de Valde hanında ikinci kapıda alt ka~ 
ta eski ve yeni 39 N o. h Klrgir bir odanın ts.mamr. 500 
Kasımpaşa Badreddin mahallesinde 
Aynialibaba sokağında eski 22 yeni 22, İki katta beş odalı ahşap bir ~ 600 
22/1 No. lı vin tamamL 
Ayvan.sarayda Atik Mustaf apaşa m~ • 
hallesinde Hamam sokağında en eski Iki buçuk katta be§ odalı kii.rgir 
14, 14 yeni 14 No. lı bir evin tamamı 1200 
Balatta eski Hoca.ali yeni Mollaaşkı 

mahallesinde Hamam sokağında eski üç katta beş odalı k~ bir 
57, 57 yeni 5711 No. 1ı evin tamamı. 300 
Usküdarda Arakiyeci Hacrmehmed ma· 
hallesinde Toptaşı caddesinde eski 381 İki katta altı odalı a.hşaıb bir 
mük. yeni 427 No. lı evin tamamı 500 . 

ı - Arttırma 24-2-938 tarihine düşen perşembe günU saat 1!5 te yapılacak 
ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üzerinde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muha mm.en kıymetin ylizde onu nispetinde 
pey akçesi yatırmak 18.zımdır. 

3 - Arttırma bedelinin· dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede sekiz 
müsavi taksitte ödenir. Taksitler yüzde beş faize tabidir. · 

Fen işlerine lüzumu olan tersim levazımı açık eksiltmeye konulmuştur. 4 - Taksitler ödeajnceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecedef'ipo-
Bunlarm hepsine 1631 lira 45 kuruş bedel tahmin edilmiştir. Listesile şartna- tekli kalır. ( 482) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----
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2-938 sah günü saat 14 dt> d"'im1 en<'ümende bulunmalıdırlar. (510) (B) ~ ~ 

~ PATf e Keşif bedeli 865 lira 28 kuruş olan Belediye ·matbaa binasının tamiri açİk e=ı 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile . şartnamesi levazım müdürlüğünde gö- =: 
rülebilir. istekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesikadan başka fen işleri mü- e i 
dürlüğünden alacakları fen ehliyet vesi kasile 64 lira 90 kuruşluk ilk teminat ~ s 
makbuz veya mektubile beraber 15-2-938 sah günü saat 14 de Daimi Encümen- il Kan çıbanları, el ve ay:ı.ıt parnıaklarmın arasındaki kaşıntılar .. dol~a, !i 
de bulunmalıdırlar. (414) (B.) §§§ mem iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, traş yaıraları, ergenlik-il 

M. M. V. Deniz Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 24000 lira olan bir adet şalopa.nm imaline ait pa
zarlık mün.akasası 17 şubat 938 perşembe günü saat 14 te vekalet binasında 
müteşekkil komisyonumuzda yapılacaktır. 

İmal resim ve şartnamesini görmek isteyenlerin her gün, münakasaya işti
rak edeceklerin de mezkür gün ve saatte 1800 liralık teminat mektupları ve ka-
nunt belgeleriyle komisyonumuza müracaatları (708) 

Marmara UssU bahri ııatınalma komisyonundan: 
Tahmin fiatı Tutarı İlk teminatı 

Cinsi · Kilosu Kuruş Lira Lira Krş. 
Sığır eti 33,000 25 8250 618 75 

Darıca 10. Top. alay eratmın yıllık ihtiyaçiarmdan olan yukarda miktarı 

yazılı et kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. Eksiltmesi 12 Şubat 

1938 Cumartesi günü saat 12 de Izmitte Tersane kapısındaki komisyon bina
sında yapılacaktır. Bu işte ait şartname komisyonumuzdan bedelsiz olarak a
lınabilir. Istek1ikrin tutarı hizasında yazılı ilk teminatlariyle l::irlikte kanu· 
nun istediği vesikalarını havi teklif mektuplarının muayyen eılan gün ve saat-
ten bir saat e~eline kadar başkanlığımıza vermeleri. (486) 

Giresun Nafia DlrektörlUğUoden; 
Giresun Vilayet merkezinde yr · !en inşa edilecek Hastane bina.sımn yalnız 

karkir ve Beton arma kısımları vahid fiatlar üzerinden kapalı zarf usuliyle ek -
siltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 48835 liradır. Tekliflerdeki tenzilat va
hidi fiatların umumu üzerinden yapılackatır. Eksiltme 18. Şubat. 938 tarihine 
raslayan Cunıa günü saat 15 de hususimuhasebe binası içinde toplanacak olan 
Vilayet encümeninde yapılacaktır. Vahidi fiat cetveli şartname, plan ve buna· 
müteferri diğer evrak 240 ku.mş mukabUinde Giresun Nafıa dairesinden verile· 
cektir. Muvakkat teminat 3662 lira 61 kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mahalli ticaret odasında olduklarına dair ve
sika ve 1938 senesi için muteber Nafıa Vekaletinden alınmış en ~ağı 25,000 li
ralık yapı işleri müteahhitlik vesika.siyle yukarıda yazılı günün saat on dörd.U
ne kadar daimi encümen Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Posta da olacak gecikmeler kabul edilmez. (688) 

400 adet kopya muşambası. 
104 şişe kopya mürekkebi 112 kiloJu k. 
219 ,, ,, ,, 114 kiloluk 
ı - Kabataş kırtasiye anbarında mevcut olan yukarda cins ve miktarı ya· 

'zılı Uç kalem kopya muşamba ve mürekkebi pazarlıkla satılacaktır. 
2 - Pazarlık 16-11-1938 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 10 da Kaba

taş levazım ve mübayaat şubesi satış komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Satilacak mallar her gün Kaba taş kırtasiye deposunda görülebilir. 
4 - tsteklilerin paza.rhk için tasin edilen gün ve saatte yukarda adı geçen 

komisyona müracaatları mı ..... o lnn-lf. (519) 

798 kilo Iskarta kanaviçe 
798 Kilo Iskarta kanaviçe 
928 

" " lp 
198 •• ,, K:ıımap 

86,5 
" 

,. Bez etiket 

~ ler, koltuk altı çıbanları, ANTlVlRUS ile ı ı 
EES Tedavisi en erken ve en emin bir surette temin eder. 
ıa ŞARK ISPENÇ!YAR.l LA.BORATUARI T. A. Ş. , 

ım~mıımıımnımmllllllllWI [Y 

•• • • • • • • J • 1 
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NERViN 
UYKUSUZLUK 

asabi öksürükler asabi zayıflık 
baş ve yarım baş ·ağrısı 

Baş dönmesi baygın!ık, çarpıntı ·ve sinirden ileri 
gelen bUtUn rahatsızhkları iyi eder 

Askeri Müze Müdürlüğünden: 
Askeri Müze Kuban Bayramının birinci günü kapalı öteki günleri açıktır. 

(769) 

r: BA 'VRAMLIK 

NECiB BEY 
MAMULATINDAN 

Sabit esanslar, Kolonyalar, kremler, pudralar, rujlar, sür

. meıer saounlar diı; macunu, tuvalet takmılarr, zarif , t .• 

şişele:·de losyonlar ve bilcümle yerli ve Avrupa mamulatı 

gayet ucuz fiatlarla satılıyor. 

Deposu : Eminönü, Necib Bey, No. 47 ---·· 
Şirketi Hayriye 

1 
Hissedarları Heyeti Umumiyesi 

içtimaı 
Hissedarlar umumi heyeti 1938 senesi Martmm yirmi b1rlncl pazar

tes i günü saat on dört buçukta ~irltetln Galatada Fermenecilerde klUn 
merkezi ida resinde aleHl.de surette içtımaa davet olunur. lşbu içtimaa em 
vo daha ziyade hisse sahibi olan hissedarlar iştirı:k ederler ve rey sahibi 
olurlar. 

Ruzname! m\lzakernt 
1 - 1937 senesi hcsabatı hakkında. Meclisi İdare ve Milrakıp raporla. 

rınm kıraati ve mezk'fır hesapların tasdiki ile Meclisi İdarenin ibrası. 
2 - Miiddetleri biten üyelerin yerlerine üye intihabı. 

1 - Feriye Bakrmevinde birikmiş olan yukarida cins Vf; mikdarı yazılı 3 _ Milddetlerl blten mliraktpların yerlerine mürakrp intihabı ve uc-
dört kalem ~skarta sargılar p:ızarhk1a satılacaktır. ı·etlerlnin tayini. 

2 - Arttırma 15.2.938 tarihine rastlayan Salı günü saat onda Kabataş 
Levazım ve Mubayaat Şubesi Satış komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Satılacak mallar her gün Feriye deposunda görülebilir. Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
4: - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı ge- Kurban bayramına mtisadif 11.., 12, 13, 14 Şubat cuma, cumartesi, pazar, 

çen komisyona müracaatları ilfuı olwıur. .(388) ·• pa~a:rtesi gj.i_nlç,ri .May hatlarında pazar tarifesi tatbik olunacaktır. (747)_ 
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Misafirlerinizi ağırlamak içirı 
.en mükemmel ikramın 

inhisar Likörleri 
Olduğunu 

UNUTMAYINIZ! 

--== ı MemDelketnmnznn eın nefis meyvaıarından yapılan, çnaek, Atnud t . ' " ' . 

1 

Birinci sınıf Operatör -
ı Jr. CAFER TAY\'AH 
llmumf eerrııhl ve oılnlr. dlmoa estetik 1 

cerrahi~! müteho~msı 

Parlı Tıh Fakllltesl S. a!iil!ll:ını, erkek. 
l.'.oılın anıeliyollıırı, dım:ıA esteıık 

"yüz, meme, karın buruşul: lu~u ve 
~cncllk ameliyatı". (N:ıımı)·e ve doğum 

mfilcha!'ISISI.) 

,,u:ıyene ~halıları M n c r !1 n P. n 
~ rlen t O a karlor 111 l; U ıfi 
ilJUecf,.n !'>onrıı ilrrellhllr. Trl 4 tORf\ 
Oe\'oJUu. Pnrmnkknpı, Huıııe li l ınn . 

du, Vftşne, PcırfcakaD, Mandarin, Kayısı, Nane llköırDerDnl 

Tercih ediniz 
. 

KOKTEYL 
Yapıyor musunuz? 

En iyi Kokteyl'leri 
iNHiSAR LiKCRLERi 
ile yapabileceginJz 

gibi bun,arı sade soda 
ve gazozla karıştırıpta 
• • • • • 
iÇE BILIRS iNiZ 

HER YERDE 
-

öoıılhö~car lbökörD~rörr;ıl 

ARAYINIZ 
·-------~-aml .... ---------~----------------------------·------------= - - - -------------iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ... iiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiillı~ 

Eserleri 61mez Türk sanatkarı 

T nburi Cemilin çok sevilen ve çok a antt~ 
• 

P LA K L A R 1 satışa çıkantmıştır. BütUn P LA K satıcııarandan aravınız. 


