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11ngilterenin anlaşın~ 
j şartlarını Italya 
~ kabul etmiyecek mi? 

Ct!rko8lotxık piyadeleri yflrilyflf Aallt&M ••• 

E'.on Parıenin 

A man_yanın 
• 

gayesı 
idaresi ~ltmda Merkezi Avrupa 
~ devletleri birliği kurmaktır 

... arı8 .,4 "'da: .. (Hususi) - Avusturya. turya ltllAfının Almanyanın idaresi 
de et~1 1tte(llklerln1 aşağı yukarı el- altında merkezi Avrupa devletleri 
~ltoaı ş olan Almanyanın bu se!er birliği "'•Ucuda getirilmesine doğru 
1-:raca O\'akyayı tazylk etmeğe baş. atılmış ilk bir adım olduğ-unu beyan 
t1lr, >..ı~ı ihtimalleri kuvvet bulmuş etmiştir. 
>011 l> tııanyanın sabık Viyana elçisi Diğer taraftan Almanca Angrlff 
~~tcttbten Amerika gazetelerine gazetesi Prag hUk\ımetlnln, Çekoslo
>'\llı dlk:Yanat bu bakımdan çok şa nkyadakl A1man ekalliyetler! bak
lletl bu at görülmektedir. Fon Pa- kındaki it!Jdfnameyl daha "realist,. 
~nıııttında Almanya - Avus _.. Devnmı l 2 fn<'fde 

ltal1çte gemi azıya 
alan bir vapur 
Bu sabah dört motörü 

Darçaladı, bir sandalı batırdı 

Jt~ 
li~rıya;ı nı.ôtörlerden bfrk açı ve mot/Jr 1:aptmı1n.rındmt Eylib 

ltalyanın, Avusturyayı, Almanyaya karşı hiri1aye 
etmesi ve Pantelarıya adası istihkamlarını · 

yıkması mümkün ğörülmüyor 
Londra, 24 (A. A.) - Jyi malümat Süveyş kanalının ticari ve adli rejimi. kat'i surette nihayet verilmesini, ltaı: 

almakta olan mahafil, önllmü1.Cleki nin tadil edilmesini istiyecektir. ya ile A vusturyamn daha sıkı' bir s'U
haft:a içinde Romada başlıyacak olan İngiltere, Libyadaki İtalyan kıt'a- rette mesai birliğinde bulunmasını, Si
fngiliz - İtalyan ınUzakerelerinin ati. lanndan bir kısmmm geri eçkilmesini, cilya ile Tunus arasında bulunan Pnn
ieki noktalan şalftiJ olacağını beyan İspanyadaki İtalyan gönüllülerinin ge- tcllaria adasındaki İtalyan isUhkAm.. 
tmektedir: ri çağrılmasını, Bari radyosunun ln- lannm yıkılmasını istiyeoektir. 

İtalya, Habcşistandaki fütühatınm 
gfltere aleyhindeki propagandasına 9'P' Devamı 12 Jncfde 

~:~:ıa:~,:~::ı::::ı:a:;:ı~:~ 1200 Alman tayya·-
açılmasınr. ttalyamn Akdcnizdckı nü-
fuzu hlkimanesinin tanınmasmt ve 1 

Balk nlı 
misafirler 

Bu akşam şehrimize 
geliyorlar 

Bıı ak§am şcTırimi;:e gelecek olan mi
Bafirlcrimizden Ronumya horiciye 

Müsteşarı Commene 

Du nkşnm saat ylrmirle şehrimize 
gelecek olan Yugoslav Başvekil ve 
Hariciye nazırı Stoyadlnovlç, Yunan 
Başvekil ve Hariciye nazırı general 
Metaksas ve Romnn:rn Hariciye mils 
teşarı Komneni karşılamak tizere 
Hariciye protokol heyl'indcn Rıfkı, 
SPyfullnh ,.cı diğer mllımend:-rlar, 

Yugoslavynnın Ankara <'lçlsl Arc
movlc;;, Yunnnlstıın ~!çisi Jtnfncl ,.c 
Hom"n el<;isi Telemnk dün gece saat 
:!3 de Slrlwcldcn kalkan hususi tren 
le hududa gitmişlerdir. 

Hususi tren bir yataklı Yagonla 
bir loknntn ,·agonıınl'\nn mütcş"k:!dl
dlr. Hududumuza kndnr kendi husu 
si trenlerllc g{llecek olan misafirler, 
burada bi~lm trene geç~~kler ve yu 
karıdl\ dn y~zdı~ımız gibi saat 2-0 de 
Sirkeci hrtasyonunn gelmiş huluna-
caklardlr. 

Misafirlerimiz burada merasimle 
lcArşıHrnacak ve doğru H.ıı,rdnr:paşa
ya gtdere'k Aulrnraya hSTeket ede
t>ek1erdlr. 

J<:onsey topl:ı.ntısı yarın snnt 14 de 

resi Frankoja -· 
teslim edildi 

"siler iki ay sDren harekAttan sonra 
Teruell tekrar aldılar 

~ Yazun 12 ineide 

• 
DiKKAT: 1 GÜN KALDI 

Cumartesi Günü Başllyoruz 
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Leh-Aman 
' AKŞAM POSTASI 
t.,s.1ıi111 u N_,,,~ •. ı lı/iıl(iri .';I;" ., 

müzakereleri 
Oör:ngin temasıarı 

gizıı ·.tutuıüyor 
~ Haaan Ra•tm U• 
I DAR E EV/ ı lstanbul Ankara cıddHl 

........ ,_, ••-'Iİt. T•tıtnı ;,,..,, ıoııı.tııı·ıuan ' · · 
Yazı işleri teıeronu : 23872 
ldere • .. . - • ,, : 24370 

" ilin .. . : ~ : 20335 

V:ı:şova, ·24 (Husu::i) - .,.Görlııe, 

dün Var1ovaya vasıl olmu§tur. Ker.ıJi

ABONE ŞART&;AAI 
O: • • Tlr•tr ıtnonı 

·••.,•ltıc t.-••• ıc.. • • •-1••· •11. 

,,.. · sine Polonyanın Bçrlin sefiri Lipski ile 
.ki A~ müsteşarı refakat etmekte 

• •v•ııt • t•• • •·••• • >:•···· ') .••• .• .. . •••• 
t • yUll 1 &I • tee • 

Siqasa 
183aru kan ff2)_~kta 
Y.az·an: Nizamettin Nazil 

E LEN ve 'Ytigoslav Ba'şv~killeri 
. ile Romanya' Hariciye Müşte-

earı bugün hududumuzda karşılandı. 
Jar. ·Emirlerine tahsis edilen hususi 
tre~, kendilerini her an şehrimize yak-· 
laştırmaktiı.dır. Birkaç siat sonra, 
do.şt ve m'üttefi.k devletle;in ·mumessiL 
)eri lstanbuJumuza ulaşacaklar ve bu
rada yapacakları ilk temaslardan, 
temsil ettikleri milletlere ve bu millet· 
}eri ' idare eden hükumetlerin Balkan 
pakbpa uygun olmakta g1lzeİ bir ısrar .... 
göst~ren sıyasalaruia .TUrk milletinde·. 
ne içten ve devamlı bir bağlılık mev· 
cut Ölduğunu kolaylıkla seıecekle.rdir. 
i üc dost ve müttefik devleti temsil 

idi. 
• Göring, dUnkü günü, mukarrer 
· prograıri ınucfb:nce gc~irmiştir. Kendi
. s:ne, yapmış olduğu bütün cevelanlar-. 
da mühim miktarda polis mtifrezeleri 

•refak:·~ etmekte idi. 
tyi malumat almakta olan mahafil, 

mumaileyh n, Leh zimamdarları ile yaP
mış, olduğu görüşmelere siyasi bir .e
hemmiyet atfet?lekt,.edir~ , .., • 

Leh Harıciye N:ızm Beck 'tarafın.:lan 
· verilm!°Ş olan bir ziyafetten sonra Gö
ring hususi trenle Bialaveczaya gitmiş
tir. Orada bugün ve yarın avlandıktan 
sonra doğrudan doğruya ·B::rline git
mek üzere cuma <:ı!:~amı harek,e~ edecek~ 
tir • 

Dlin akşam neşred"lmi~ olan res:nt 
tebliğ, Aİman 'nazırının dUnkü günü na
sıl ge~irn;iş · olduğundan bahsetmekle 
iktifa etrt1ektedir • · ;: 

eden ayın misafirlerimizden ikisi, ya. 
nı Elen Ba~ekill S. E. Genf.rtt Me- · 
taı<.sas lle Yugoslav Başvekili s. E •. 
Doktor Stoyadinoviç, lstanbulun gab. 
san tanımak ve sevmek fırsatını elde 
etmiş bu1unduğu iki yüksek devlet a. 
damıdır; Gerek General Metaksas :ve· 

ıstihkaklnd an 
faz,a ·mal · aıan· 

·~rnubaaLler 
1'asfiye hey eli 

mlttıim bir .Karar 
· verdi· 

gerek Do!<tor Stoy:ı.dinoviç, son seya- tzıhi~de bazı mübadÜier1n sahte se. 
hatlerinden bagüıie kadar geçen kısa : net:erle istihkaklarından faz!a bono al 
rnU~det. içind~· milletlerine karşı mille-ı ._ malan ~ve bu. sur~tle büyük \uymetli 
timizJn d~stluk duygularında. mutlaka : emlak ve arazi .elde etmeleri alakadar 
bir artı~ . sezeceklerdir. Cumhuriyet ,L· : ma.ka.mları b.u mevz~ üzerinde daha 
dareslnhı :verdiği ~vamlJ sıyasiı. terbi:' .: fazla uyanık bulunmaya 'sevket~iştir. · 
yesile muasir ~vrupantn . 'me~eı:!t \re · Ta.Sfiye heyeti · yaptığı tetkiklerde 
hü~ muhitlerindeki ölçülere uygt.tn bi~ şenrimizde de . bu neviden" bazı . işlere 
millt ve .siyasi şuura ulaşmış bulunan , tesadllf etmiştir.. · · 
Türkiyeli. hi.cii~1er~n mihe~:~ine vura Pendikte iskfuı edilmiş bir mübadL 
vurıı. Balkan - paktının sağlamlığını Un ~iSt~hkakı bakiyesi ola.rak çıkart -
tecriibe ~!3 v man~~ verilen $1tl- tı~ etli · ~i v113· 
.. -: ~~ ebem~te: ~Jdu~nu k~mr l1la9ist da k~ v haır, 
anfal) .• şbr. A ~ • ,.~,;~ : ı rt' mahiyette olan birtakım va ıflara 

Balkan paktmm bu tıeferki koni!!Cy karşı v'erildiru taşfiye heyetinin ....,tah:i 
toplantısT, dünyamn ~ok tehlikeli şart- kikatı netic~inıle teMyyün etmiş ve 
Jar ibinoe bunaldığı bir ana tesadUf mahiye'iıeri itibarile bunların hususi 
etmektedir. ·Bu hal, Balkan paktmı ' miilkiyetlere inkıUlbma kanuni imkan 
yap~ _zek:1sını ve dev~m· ettirmek görülmıyefek gaYrikanunf olarak tan
dirayetini göstermi~ olan dört devle- zhn edilen tasfiye vesikasının iptaline 
ti, kurulmu~ ve tnntetleri tarafından karar verilmiı'!tir. 
benim~enml~ olan dostluğun ve mev· Yapılan tahki!tat neticesinde tasfi. 
cut sivasi ahen?:in . d_evamına bir 'kat ye heyetinin verdi~i bu karar. bir ta. 
dal}a taraftar etmektedir dersek hata. raftan bu nevi vakıflara taalluk eden 
etme!Tliş oluruz. DUn:va. mi!Jetler .ara. muameleler iı~in misal olmu5, di?Yer ta
srr.daki anlaf:ama.naazlığın ve milJetler raftan evvelce yapılmış olan Wer U· 
arası miln.asebetlerinde hak tanrına ve zerine nazarı dikkııti <-elbetmiştir. 
insanlık gibi has!et!erin bir tUrlU yer 
a1amamaS1nm azabını çeke.rken Bat • K 1 y m t.' t ı ı · hl r 
kan devletleri, kendilerini böyle bır, m a 8 r i r el m; z u 4 d u. 
talihsizlikten uzaklş...,trran Balkan \ . . .. · 
paktmı nasıl ·lhmal edebilirler.? Uzun yıllardanbcrı kUltur hayatın-

Balkan paktının, bu dört Balkan , da b~yü}\ •. hizmetleri. göıi}len Bay 
~cvletine avn ayn dost ve dUşman 0 • H~~ı Ülkusel evvelkı glln vefat et· 

lari ,muhtelif devletleri havre,te auşn. . mıştır. 1. 
· B H · 'r""1k" de tnezun o reı:ek sıynsa ufuklannda bir gilnef) gt- ay ayrı J.'~~ .: 1Y~ n . . • 

bi do:;.1,~undan .sonra <-evrilen b"itUn duktan sonra kultur sahasına ıntısap 
entrikalara lml'Ulan bUtün tuıaklara etmiş, birçok okul1arda ve Galatasa· 
ve tecrUbe ~dilen bütUn hfinerlere rağ- ray lisesinde edebiyat öğretmenliği ve 

men aval\ta durması ve dai~~ bir par
ça daha kuvvet1enerek bugüne ulaş· 

mış bulunması, Yunanistanın da. Yu
gosla:vyanm da. Romımvanm d'.l Cum-· 
huriyet Türkiyesi gibi muasır dUnya
yı \'aZth bir surette anlamıs olduldan
na 've bu dünyanrn her yeni ve rnenft 
tecellisine bu paktın ne hİı.rikulMe bir 
kalkan olduğuna inanmı§ bulundukla
rına de la 'et "eder. 

Binaenaleyh. Balkan paktı devletle
rinin yarın Ankarada başhyaeak olan 
temaslarından çıkacak neticenin diln· 
ya}? her tarafından kara bulutlar ve 
zehirli dumanlarla çevrili görmek hıti
yenlerl herhangi bir şekilde memnun 
edece}( neviden · olmtyarağını söyle
meı<te en uf ak bir tereddtld duyanlar· 
dan değiliz. 

müdürlük yapmış.tır. 
Kırk llc; yıl kültür hayatında bUyUk 

hizmetleri görülen Bay Hayrinin ölü. 
mil ço!< bUyUk bir kayıptır. Ailesine 
baŞ sağlığı dlleriz. 

· lit edilmesi ve emniyet verdiği hudut
ların genişlemesi temımni e~mr· bir 
can kurf!?ran olarak berdevamdır. 

• ' Btı gti;el e!erin yapJlı~mda ve tekem 
mUlünde Cumhuriyet Türkiyesile ayni 
şuuru ve dikkati göstermiş o1an \·e 
gôstem,ıekte devam eden dost devlet· 
lerin yüksek mümessillerini sevgi ve 
saygı ile selftmtarız. 

'Ho§ geldiniz. 

Balkan paktı tariht bllyUk rolUne 
layılt bir eser olarıi.k, muasır 
dünyaya aradıftı lnsanhk, medeniyet 
ve emniyet müeyyidesinin mUkemmel 
ve.mUşelilıas bir nlinlunesi olarak, lyi j 
tnsa~ar. f çi,n~ sulh v.~ meden.1~t dÔst-t I" 
Jan'19m. mevcut siY,ast t~l~kelerin ~lr ._ 
<;ok ggnç neslJ~rl tJI"P,anlıya®.k ... bir, . r"/,:t ... ~;::--~~~"7 
kanlı ;f elAket merhalesine ulaşaroama• r 
amı lstiyenler için bil Un dllnyada. tak· f · 

... -.,, - --~~~--.-.-. -~, ..... ı hir muva1~ 

F.nlt"lll<-en!\ Servisin en meşhur 1"3!\m1:ırınıfon 

T~FRIKA 

P\O: 39 
Kara Şeylsn ve Pinkofun )'ardımlle BrDl<-
selde · beni · araşlırırlıen izimi huluver:rse 

mahvolduğum gündü. 
Moböjde ne kadar casus varsa hepsi 

beni ar:ı.nak üzere seferb:r edikli. Biz· 
zat yüzbaşı fon" Birkenhaym da taharri 
yata nezaret ettiği _haı4e gene muvaf
fakiyet e:dc edilemedi. . Öyle ki maıma 
zel fon Haymlcr de nihayet ümidini 
kesti ye takipten vazgeçtiğini söyledi. 
B:1.ıa . da şöyle dedi: 

- Casusluk hayatımda · ısizin kadar 
• gayr.etli ve s~dık bir yardımcıya tesa
·düf etmediğimi söylemek isterim. Mu-

, vaffak olmadık diye üzülmey:n, çok 
çalıştınız, eğer Ceyms Nobodi yakalan 
m·dı ise bu sizin kabahatiniz yüzün
den değildir. 

Beni daha mühim işler beklooiği 

için buradan aynlı:t'.ak llU'cburiyetinde 
yim. Fakat sizin burada ~alarak tahar
riyat.:1 devam etmeniz fafydalı olacağı 

.kanaatindeyim. Yüzbaşı fon Birken
haym çok gayretli ve mahir bir adam, 
Ja~in maiyetindeki adamlar pek bece -
riksiz §eyler; siz. burad::ı kalırsanız ona 
çok yardımınız ıdokunur. 

Muvaffakiyttsizliğime geHnce; tah -
kikatımı:i:rn kocaman bir sıfırdan iba- · 
ret olan neticesi dolayısile bizi muahe
ze etmeği kim5e düş:.!nemez. Çünkü 
evvela Ceyms Nobodinin buraya geldi

. ği kati surette ortaya konulmuş değil-
. dir." Sonr2ı1 buraya gelmiş olsa · bile bl

·• zim muvasalatımızdan önce tekrar 
gitmediği ne malQ_m? Bu vaziyette mev 
cut" ol~ayart bir adamı bulamadığımız

"dan dolayı · bj"zi iÇ.m' kusurlu görebilir? 
- Hakkı~ı:ı var. . . . 
Casus.krihn devam etti: 
- Maamafih taharriyat ve tahkikat 

duracak değildir. Eğer Ceyms Nobodi , 
burada yakalanacak oluna . . h~men 

Benim vaziyetim gene oldukç::t teh
likeli bir safhaya girmişti. Matmazel 
fon Hayırileri it baı:nda görerek hakl· 
ki değerini, yani değersizliğini anlamıı 

olduğum için o taraftan endişem yok
tu. Fakat Brüksclde t:~1kikata devam 
edeceğini söylemesi midemi b:.ılandın· 

yordu. Kara Şeytan ve Pinkofun yar
dımi!c Brükselde beni araştırırken izi· 
mi buluveriree mahvolduğum gündU. 

1 
Bel~ikadaki vazifemin sona ermek 

üzere bulunduğu ıu sıralarda yak:~an
mak budalalığın taheseri olacaktı. 

Ceyms N obooiyi aramak bahan esile 
Moböjdeki Alman casu~luk teşkilatı 

.etrafındı. epey malumat toplamış bulu
nuyordum. Bu merkez emrinde çalışan 
casusların hepsini öğrenmi§tim. Enteli 
cens Servis icabında bunlann hepsini 

1
yakalatabileçek maltlmata artık sayem 
de sahipti. 

Bu seb:ple 4'1%ami dikkat ve ihtiyatla 
" hare~et etmek karannı verdim. Esasen 
böyle y:•~mağa başka bir sebep tesirile 
de mecb.urdum. Moböj m~rkezi şefi 
yüzbaşı fon B:rkenhay~ beni hiç de 
iyi bir gözle görmiyor, fon Haymler 
tarafından ortu casuslaİnak üzere ora
'oa bırakıldığı~n sanıyordu. Casus ka
kin bana ooyle bir talimat vermemişti. 
Fon Birkenhaymi §Üphelendirmek hiç 
işime ge'.med!ği için daire:;ine yzıptı
ğım z:yaretJeri seyrekleştirdim. 

ırcni&cıro amca 
baBokçı 

Bir müddet ısonra Alman zabiti hak 
kımdaki şüphelerinin doğru olmadığı

na k,anaat getirdi ve gönlümü almak 
için bana karşı n.cik davranmağa baş
ladı. Sık sık . beni yanına çağırarak 

vaktimin kaybolmas:na sebebiyet ver -
·diği cihetle bu b~nim canımı sıkıyor
du. 

Bir sabah gene beni çağıı:ıdı, yanına 
girince: 

- Az:zi:n, dedi, bu sefer 
Nob:>diyi y.ıklladık 1 

Hakiki bir hayretle sordum: 

Ceyms 

- Yakaladınız mı? Ceyms Nobodiyi 
') 

mı .• 
- Evet, evet t Henüz yakalan.adrkS<) 

bile yaka:a:nak üzereyiz. Hotmondaki 
evi memurlarım•zrn nezareti altında 
b:.ılunuyor, tevkifi b"r saat mesclesiı:iir. 

Gülmemeğe çalışarak,: 
- Tebrik ederim, ded!m, doğrusu 

büyük muv~fakıyet 1 Bunu nasıl öğ
rendiniz?. 

- Gayet ba:ıit. İmzasız bir mektup 
sayesinde 1 • 

Masasının üstünden daktilo makine
. si ile yazrlmıı bir mektup alıp b;ma u· 
zattı. Okudum: 

Hotmon:la oturan Anjel Sühan isim
li kndm casustur. Alınan askerlerini 
orada Bor.foniı isimli adamın meyha
nesine g(itül"Ü;> onlar~an ukeri malu
mat alıyor. Dikkatinizi celbederim.,. 

K!ğıdr iade ederken sordum: 
- iyi amma, bunda Ceyms Nobodi

den hiç b·ı:1is yok. 
- Bunda yok, fakat bu mektup Uzc· 

. rine Arman Janın yaptığı tahkikat .. 
- Tahk katı Arman Jan mı yaptı? 
~:~vet .. Meseleyi o meydana çıkar

ıdı. Bakınır nasıl?. 
Bu mektubu ~·1mea, içinde'k;i malQma

tın sıhhatini tahkika Arman Janı me
mur ettim. o da bir kaç gece tebdili 
kıyafetle Bonkmis meyhanesine gitti. 

Her gece ayni saatte, yani gece yansı
na doğru, meyh:ı:ıeye yüz~nU sakhyan 
bir adam geld ğine d:kkat etmiş. Mey-
haneye girer girmez Anjel Güffran ve 
meyhaneci Bonl•misin kızı ile beraber 
yan odalardan birine geçiyor ve orada 
'J.j:: hyormuş. 

Bu adamın kim o!duğunu Arman Joo. 
ancak dün gece öğrenmiş • 

- Ceyms Nobodi bu adam mı imiş? 
Sevinçle ellerini oğuşturan fen Bir

kenh:ıym cevap verdt: 
- Evet. Bunda hiç §Uphemiz yok 1 
- O halde sizden bir ricada buluna-

yım 1 Bu adamın tevkifinde h•.zır bu
lunmak isterim , 

- Hay, hay! Ben de size bunu rica 
edecektim. 

Bu adam kim? 
Fon Birkenhaym'ın yanından çıkar

. ken ken:Ji kendime soruyordum: 
- Bu adam kim olab:Jir? Her gece 

Hotmona gitmes:nin hikmet: ne<iir?. 
O civarda Entellicens Servis memu

ru oım-d· ğ:nı gayet iyi biliyorum. Beni 
aramak Uzcre Almanlar gayet sıkı ta
harriyat yaptıkbrından Moböj mınta
kasmın çok tehlikeli olduğunu rransız 

istihbarat te~k !atına da bildirmiştim, 
bu itibarla Fransız ajlnları o civardan 
uzaklaşm!Ş bulunuyorlardı. 

Bu v:ı::iyette Hotmondaki adamın 

İngiliz ve Fransız istihbarat teşk!latrna 

mensup o!madığı muhakkaktı. Be~ de 
ken:li hesabına çalı~an bir Belçika1ı va
tanperverdi. Her kim olursa ol-:un na
sıl bir tehl ke içinde bulunduğunu ken
disine bildirmek icap ediyordu. 

( Vm;<ım' ua1) 

Yalı.il 
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d(awata daic -... ~""' .... ____ _ --Uyun 
.ALlŞMA...l\'lN tadını alanlar bir 

lial{,
1 2.~aha işsiz oturamaz, diyorlar. 

\'..~. . oz anıa aksi de yanlış değildir, 
"""U l~Slzı • ~. 
ba Çal ıgın tadını alanlar da bir da-
llıa;; ~!inıak istemezler. Hatta çalış-

• ol ınsıı.n ı ... ı· b' ·· 1 ı torınekte ~ n ır zu sayarlar. ş 
&oZe 

1 
nse olmeği veya öldünneği 

" a anlar az mıdır? 
1ıı''11 •••• 

ı, ışınagı~ methed · ·· ~· · 
"'<l.~ 

0
.,. • en, 1§ gormegı ın. 

\oi;L 
61u lÇin çok bUyu .. k bclk. b"-• ıqr l:!a • 1 en u 

" v"ref diye .. tc ı . Ça'ıı:. gos ren er ekserıya 
• :1Inak'' k . ııarı elımcsine verdikleri ma. 

ı,_ tasrih tm• "'iğı su .. e . ıyorlar; taş kıran, so-
ku.lld PUren ışçi çalı§&r; efendisinin 
llıan Uralarını çıkaran veya köpeğin 
Ccr:Sıoı .hazırhyan uşak çalı~ır, i~ 
l:ar 

1
• resırn yapan, şiir yazan ı-anat-

te§finaboratuvarında yeni bir kuvvet 
bıı ad e uğraşan ft.lim de çalışır. Bütün 
&.atı b~rnların çalıı;ıması bir dere\'ede 

..; ır derecede şerefli midir? 

er.nı:~ı~ resim veya ya7.dığt şiirden 
fe:ıtli\nı kazanamıyan sanatkarın e
ti'.Pek apısında kundura çıkarmağa, 
d:ğ1111 ın~~~sı hazırlamağa razı olma_ 
~? ogoruncc onu alkışlamıyor mu- ı 
' nu alkışlamamız, kundura ~ı
~k ak veya köpek mancası hazırla- 1 

ltı~ ~~retile çalışmayı aşağı saydığı-
'l' at etmez mi? 

d~ ba: 
1
k1rtnnk, sokak süpürmek için 

Ye de-·1 · a ı~ı . gı rnı? Şunun veya bunun 
"'er1 •• 

'llıa f germesini yerinde buluyoruz 
Çilltne ~lan Şairi veya filan alimi, ge-
t... sını le . . . . ı . ~ 
"'l~cbur ... :ııın ıçın o 1§ erı yapmga 
l'aıı ea· gorunce canımız sıkılıyor, is. 
Sokak :~o~z. Demek ki taş kırmak, 
ti, baı"UP~rınek suretile çalışmayı da 
~ u 1• kırnseler için şerefsiz buluyo-
b aırna .. ı i . . ahses· oy e m ? Hayır. Evının 
tan \'e 

1~de v~ya kırda bir yerde taş kı. 
t\ı.dlltı u suretle gönUl eğlendiren, vü

'kar. ~ :ı-o~ı:ıatmak istiyen bir sanat
:Yor ınu, ~lırn görünce canır,uz sıkılı
Ye karş~ı~ilakis, bunu hoş bir şey di. 

h 1~o '•esim ruz. 
~"'i,tfJj hj;aPtnağı, ~iir yazınağı claima 
:taece ~ Şt!y sayıyor muyuz? Hayır. 

tna"h Para kazanmak için resim yap-
. .,., h' 

bll~i 
0 

ıç de şerefli bulmuyonız. Hal. 
tııacı:ıı :daın da çalışıyor, hatta hiç bir 
d~;l ayda düşUnmiyen sanatk~rdan 

Çok o h Çalışıyor. 
• lld 
ıh ı ~1 e biz, insan oğullan, çalışma-
t • b· ·· llncak bir türlll çahşmağı ~e
t!ir i~ 1~ ~ey sayıyoruz. Hangi çalışma? 
l'ak. Çın kendiml7.de ihtiras duya
~ ·onu 

diye P:~ıı. kazanmak için bir vası_ 
ı~iıı y degıı, kendimlzi sanki onun 

~·~~r~tı~rnış gibi görerek: onunla 
ı '~lik h~ .. lglrnız zaman sanki bir ek
tı~ol'Uz.ı~sederek çahşmağı şerefli bu. 
llıa her . akat bu nevi çahı;ma, uğraş
~ di&irr/nsanda vardır, çlinkü oyun 
~~ da~tll ~eyler de bu cinsten faali-
() dır h • 

lııa.dtU b~lde ''çalışmak" kelimesini. 
~ hi~ ır gaye için didinmeğe, mecbu· 

~lir: t:; hasredebiliriz; onun sonu 
~ eden kıran, sokak süpllren, uşak. 
ı bol'atu' }lar-ı için resim yapan veya 
,. \'ara -l il. bir a ugraşan adam kendisi 

ı:~il.ltta~~at günü tasavvur eder, ça
}ete ,, urtulmak ister. öteki faa_ 
ı.ı, •,,an· · 
,/~biliriz~ 1~tirasıa çalışmaifa oyun 
"-~ır. l • ÇUnkU o, rahatın U kendi
~· tısan i . 
~ıı ıı. 0}'un çın ~erefli şey, çalışmak 

bır dah dur ve asıl onun tadını a
a ondan kurtulamaz. 

Nurullah ATAÇ 

ardeş ıranın 
~·t~h~ayramı 
~Uıt\'\le pehlevl nln 

i Y ı ldönilmü 
ı. l'ah..._ I< ll t 1 u ı andı 
~ııı;~~. 23 ( 
~ ~ 22 A. A.) - Majeste Peh-
t b~ ~Urtı\.•§Ub:ı.t 1921 de Tahran Uı.e-

ıll .,erek ·k 
l' tı l'ıldo" .. 1 lldarı ele aldıgı- ta-e it nurn .. 
ş l.ltlan.... u bUtUn tranda hanı -

hı· il.h \' .... '11Ştır 
,.~~ e veliaht . 

'4ıış1 ~kert Tahranda yaptlan 
~e~ital'dır. nu rnernsirnde hazır bulun. 
~. 'ltıe münasebetle yapılan 
~~ltlar \t taJ'Yareler, motörlü top

etıniş~.Zl.rhlı otomobiller de 

Tuz fiyatları yeni
den ucuzlatılacak 

Yeni ithalat 
beyannameleri 
Ayın birinde kulla
nılmeğa başlanıyor 

KURUN' da 

Oç kıymetli mış;atir 

Hu s~ne fstl hsalatın 250 bin. ihracatın 
100 hin tonu bulacağı aolaşı fıyor DUn ,Şehdmi1.C gelen gümrükler u

mum müdürü Mahmut Nedim, yeni it- \ 

balat beyannamelerinin 80D eekli üze. 

rinde tetkiklerde bulunmuştur. 

Tuzun yeniden ucuzlatılması yolun. bahstır. Tuz fiatlan indirilince istih
dakl çalı13malar netice vermek ürere
dir. Jnhisarlar idaresi, ilk iş olarak, 
Çamalh fabrikası mamulatından olan 
sofra ve mutfak tuzlarmm fiatmı yüz
de otuz ucuzlatmıştır. 

Adi tuz fiatlarının da bir miktar u
cuziatılması için maliyet hesaplan ü
zerinde ~alışılmaktadır. İnhisarlar i. 
daresi. istihsaıat \'e nakliyatı masraf. 
h o!an tuzlalarından bir kısmım ka -
patmış. bütün faaliyetini daha müsait 
vaziyette olan Çamaltı ve Koçhisar 1 
gibi memlehalardn tekiı.:;üf ettirmiş - 1 
tir. Buralarda yanılan modern tesisat 
sayesinde istihsalfıtı daha UC'Uza mal 
etmek kabil olmuştur. Bu istihsal he
saplarının tetkiki neticesinde az bir 

karla yeni fiatlar tcsbit edilerek ilan 
olunacaktır. 

Hükumetin }fararı. halka, memleke
timizde bol miktarda bulunan tuzu 
mümkiin olduğu kadar ucuza satmak. 
tır. 

934 senesinde tontan tuz fiatları 

kiloda 6 kurı!ştan 3 kuru~a kadar in. 
tlirilmişti. Şimdi perakende suretile 
7-8 kuru~a satılan tuzun kilosunda bir 
kuruş daha tenzilat yapılması mevzu-

Denizbank 
kooperatifi 

Denizyolları kooperatifi bugün sene

lik toplantısını yapacaktır. Kooperatif 

geçen eene de muvaffakıyetli mesaide 

bulunmuş ve iyi bir temettü temin et
miştir. 

Kooperatifin bu seferki toplantısın

da, müessesenin müstakbel vaziyetinin 

mevzubahs olması da muhtemeldir. 

Denizbank tamamen kurulduktan 

sonra buraya tilbi bütün müesseseler 

memurlarının iştirakiyle büyük bir ko

operatif teşkili mevzubahstır. 
Şimdiki kooperatif denizyollan ida. 

resi tarafından tesis edilmiştir. Bu - ı 
nunla beraber buraya deniz ticaret mti 

dürlüğü, kılavuzluk, Akay, fabrika ve 

havuzlar idaresi memurları bu koope

ratife hissedar olabilmektedirler. De

nizbank kurulduktan sonra denizyot

ları ve liman işletmesi kooperatifleri 

birleştirilerek daha büyük bir mües.. 

sese kurulacaktır. Bu kooperatüe, tah. 

lisiye, fenerler, tstinye dok şirketime. 

murlnn da hissedar olacaklardır. 

Denizbank kooperatifi ismini ala -

cak olan bu yeni lef;ekkill için bir pro

je ve nizamname ~azırlanmaktadır. 

lak birdenbire artmıştır. Bu artış bir 
sene sonra 19,5 nispetini bulmuş, 936 
senesinde 23,66 nispetine yilkselmiş

tir. 937 senesindeyse artış nispeti bir 
sene evvelkinden yüzde 31.49 fazla • 
dır. 

Tuz fia tlannın ucuzlamasından bil. 
hassa köylU tab'lka.sı çok istifade et· 
miştir. Evvelce köylü, pahalı olduğu 

için hayvanlarına tuz veremiyordu. 
Hükumet. tuz fiatlarıuı indirmekle 
beraber satış teşkilMını köylere kadar ı 
genişlettiği için, köylü ihtiyacı olan 
tuzu zahmetsizce ve ucuzca tedarik e· 
debilmiştir. 

Tuz istihlftkatı ve ihracatı devamlı 
bir ~ekildc arttığı için istihsaliı.tı da 
arttırmak üzere tedbirler alınmıştır. 

Tuzlalarda yapılan tesisatla beraber, 
fazla miktarda işçi kullanılmaya baş • 
lanmıştır. Son iki senede istihsa.l~t 
160.000 tondan 180.000 tona çıkmıştır. 
Bu sene umumi tuz istihsalatımızın 
250 bin tonu bulacağı anlaşılmaktadır. 

İnhisarlar idaresi memlekette tuzun 
fazla istihlakini temine çalışmakla 
beraber. ihracat için de büyük bir gay-
ret sa.rfetmektedir. t 

Tuzlarımız cins ve fiat itibariyle 
1 

hariçte çok beğenilmektedir. En bü • 
yUk müşterilerimiz Japonya. İsveç, 
Belçika Ye Yugoslavyadır. Bu memle. 
ketlerden son aylarda yeni ve bUyUk 
siparişler alınmı~tır. Bu ~neki tuz 
ihracatımızın 100.000 tonu geçeceği 
anla'jılmaktadır. 

1 Mart tarihinden itibaren bütün 

Türkıye gümrüklerinde ithalat beyan. 

namelcrioin şekli tamamen değişecek
tir. Malüm olduğu üzere, ithalat beyan 

nameleri. ithalat eşyasına müteallik 

gümrilklerce yapılacak muamelenin, ' 

~iden malm antrepodan çıkıncaya ka

dar olan safhasının esasını teşkil et

mektedir. Bir hayli eski şekilde olan 

şimdiki ithalat beyannameleri bugü -

nUn ihtiyaçlarını tamamen ku,ılama. 

maktadır. Bilhasıı!a gürmüklerde kn-. 
tasiyeciliğe meydan vermeden muame
latın daha kısa yollardan icrası bir 

prensip olarak kabul edildikten sonra 

defter tutma şeklinde yapılan tadilat 
ve birçok defterlerin kaldmlma.sı dola 

yısiyle ithalat beyannamelerinin de bu 
yeni ~ekle uydurulması bir mruret ol

muştur. !r;te ithalat beyannamelerinin 

yeni şekilleri bu eSalia. göre hazuian
mııştır. 

Gümrükler vekaletinin 1 Mart tari-
• 

binde bUtUn Türkiye gümrüklerinde 

değişme5ine karar verdiği ithal beyan. 
nameleri şekil itibariyle küçük bir iş 
olmakla beraber mahiyet itibarile güm 
rüklerde bir inkılap teşkil etmektedir. 

Mürekkebi uçan ber
ber ehliyetnameleri 
BeriJerlerjn son kongresinde 

bövle garip bir iş d~ görüşüldü 
Berberler cemiyetinin son yapılan ' Bu mütalea, heyeti umumiyede der. 

heyeti umumiyesi mUna.sebetile orta. hal taraftar bulm\'' ve içtima bir an· 
ya garib bir mesele çıkmıştır. • da adeta berberlerin toplnn~ısı olmak.. 

~eyeti umumiy~~e gel~n berberler- ı t~n ç~k~p, kimyagerlerin to~lantısı ma 
den bir kısmı , imtıhana gırcn berber. hıyetını almıştır. Bunun böyle olm~. 
lere verilen ehliyetnamelerin fena. miL ması için birçok fikirler ileri sürUlmUş 
rekkeple yazılması yüzünden zamanla ve mürekkeplerin fenalığından a_cı a~ı 
yazılarının u~tuğunu, bu yüzden şimdi şikayet edilmiştir. Nihayet cemıyetm 
bUyük bir kısım ~rberlerin cismi o- umumi k:\tibi 6ÖZ alarak; 
lup ismi olmryan birer şehadetname. "- Efendim. tela~a m:ıhal yok, de
ye malik bulunduklarını. bunun ise hiç mietir, mademki diser mürekkepler u
bir işe yaramadığıru, halkın bundan çuyor. biz de bundan sonra ehliyetna
bir şey anlamadığı gibi kontrolu ya. me:eri ı:ini mürekkebiyle yazarız. Eğer 
pan belediye memurlarına da bir ma- onlar da bozuksa o zaman başka bir 
na ifade etmediğini, bu yüzden gele - çaresini ararız! •• 
cek mes'uliyetlere de esnafın değil. Umumi katibin mtilaleası yerinde 
berberler cemiyetinin mubatab olması görülmüş ve bu buluş umumi bir mem-
Iazımgeldiğini Jleri sürmüşlerdir. nuniyetle karşılanmıştır. 

~~!~=m~ :,,,.~,~l >::-(L'J~~ı ma~an senelik toplantısı pnzar ııünrı top- =~ _ 

• Dt:RS.\'da Ahıdait yotunda bir 
l\aç otobüsiı soyan Mıo;lık, Mustafa va Mu. 
53 h:ıkkında iddi:ılar \'arid görülmü' "e 
yccli~er '."ene ağır h:ıpse. lınıme hizmetle
rinden ebeı1i)'rn mahrumiyete ,.e i s<?ne 
de emniyeti umumiye ııezarcti ııllında btı
lunmnlarına knrnr ,·erilıııi~tir. 

lonacaklır. Oc:ının hu sene ynz menimin 
<le yapılacak 1.arr.kcllcrl iizerincl~ bu içli 
maıl:ı göriişiilı•ccşlir. 

• Ayakknbıcılar koopcrıılifinin M·nelik 
içtimaı martın on hirinılc yııpılncnktır. 
l\ooperatifin niz.nnııınmesi lıııgiinii11 ihti. 
:raclıırın:ı göre hıtııdon en el tadil eılilınlş 
ti. Bu clefokl toplnnlıda s:ıtl~re senelik bi. 
15nı:o tasrlik \'C ~~ııi iılnre hrycti intihap 
cılilcccklir. 

• Bir sulııılı ~ıı1l'l<·~i. milli n•:ı.,unın~ 

müretıi lrri ndcıı .\ıi1 ite ınhı-.arlur iılarc
si Tuzl:ıl:ırınıla müılürlük etıııi~ olan Ü'>- 1 
mıın isıninıi,• lıir ı:ıtın Dcnizh:ınk:ı lıirer 
Yazife ile tayin t·ılilcliklı'rini ~azrnı;;;ır. 

Bıı iki tnyin lıııherl ık oliıknıhırlar tıır:ırın 
ıl:ın tekzip eıtilınektedir. , 

• ımı.EDl\'E'nin Küı;iıkpowr lah~ilıl:ırı ı 
iken zimmetine 32 lirn 30 kıırıı~ ı.ıeı;iren 
~r..şelin diin nğır ı·t'znda 3 '>t-ne 2 ny, ::w 
gün hapsine \'C 2 sen~ mcıııuriyeıtrn ınolı 
rumiyctinc karar \'Crilıııiş, sene zimmetine 
73 lira geçiren Çıılnka tnhsil<lorı Sabri de 
2 "ene 11 ııy h:ıııse mnhkiırıı olmuştur. 

• BOJlSA'nın Anknrııyo nnkledilmesl ka
rarı üz~rine, borsa accntnlarile bnıı sar
raflarıla t nisanda Ankıuaya sitmeği karar 
Jaşlırmı,ıardır. 

• (i(':'llH 01\.1.lm umum müdürü ~lahmul 
r\eıliın dün t:mıirılen 'iChrimile gelmiştir. 
Kcnrliı;i hu nkşam Ankora~·a giclet•ektir. 

• B.\r.K \.:\f.,\H AH,\SI llcmiryolu birli
~iııin knnrrr:ını;ı ~oıın ermh gilıirlir. An
kııraılu lıuiuııu.ı ... ;.1. _:.iı .. ,;,., Lu akş:ım 
şehrimize ıliinc<'rklcr ,·c ynrın toplı:ın:ır:ık 
anluşınu} ı inız:ı cıkr.c!dl'rdir. 

• Gfl:ıımı;ı\l.ımı>E. )·eniden konıi.,)on
ı·u olmnk istiyı•nler için nıortın üçünde 
lıir lnılılırın ~ııpılnrnktır. 

• l>\lftt.IYE \'LmAJ.ETI ba.ıı )chır ve 
kn~:ıluıl:ırcln. ,chlr plı'ını ve harita parıılnrı 
n ın hnlkt.ın olı nıl ıılrn ı ve böyle bir h:ırc. 
ı.cıin lrnnunl tııl:l~:ıtı mucip otııca(\ıııı hil
dirmişlir. 

• .\(~Tn CJ:i~ .\ M.\llKEMl~St 037 seııe"Sin 
de kentli.sini .~nlaılnııı:ık iıotiyen hir polisi 
'urnrıık \'.? bu esnaıla lınlıkcı Mnhmut is. 
minele birisini fıldiirıniiş olon s::ıbılrnlı hır 
ızlnrclıın altın ıliş Omcrin t 1 sene hapsi

ne ,.e ebediyen ~ınme hizrnellcrlnrle kul
l;ınılmaınasına knrar ,·ermiştir. 

• HASEKi JJASTAHA::\ESll\DE dotnım 
için y11pılnn müracantlar çon:ılmaktadır. 

nurarlo ratnk adedinden far.la olarak 63 
kişi ynlınaktadır. 

0 ZABITA dün biri Ilelkis, dilteri de 
\'edihdA Ahmet iMninde iki eroin kaçak
Çl'\I ~"8kal:ımıştır. , 

• i\l,\ı\Hll•' \'EKAJ.ETI orta tcdri~:ıt mu
nllimlerinıirn olup ıl:ı nıhatsızlık 5rbcbile { 
clcl'"e ılc\'nlll eılem iyr.nlcrin nrıcnL: ma:ırif 
müdürlüklrrinrle kurulu 'ilhhl he~·et tara
fından Y~rilı>cck bir rııporhı mazeretleri
nin nıııkul görüleceğini bildirmiştir. 

• tı.K OKUi, baş muallimleri dün mn. 
ıırif miirlürlüğünde bir toplantı yaparak 
ölen muallim ~e mrmurların ailelerine 
~:apılııcak yardım me!'elesini göriişmyşlcr
<lir. 

• KOi\SEll\'ATl'\'.\Rı\ bnl.tlı olan şehir 
b:ınrlosuııa leyli tolclı<! nlınmnsına karar 
\·erilmiştlr. Talebeler 1;, yıışından küçük 
ve ilk mektep mezunu ola<'.aktır. 

• TOPHAK 1'A~T:-;U için hazırlnnan 

prok. hıızı nokt:ılnrın yrniden tesblti lil
zumlu göriildü~ünden Ziraat \'ekAletin~ 
faıle edilmiştir. 

• LfTVANYANIN millt bayramı müna~ 
betile, Rcisicumlrnr K. . .\tatürk ile Litnn. 
ya Reisicumh uru B. Smetona arasında teJ.. 

A 
S/!tf US, Ankarada toplanal"ak olan 
Balkan antantı kon.~eyl mü:akere. 

ltrlne iştirak etmek ü:ert bugün memlt .. 
kelimfrt gelectk üç mülltf ik devlet mü. 
mu&ilinln J<Jh&lyttlerini anlatıyor: 

l"uooslavya Baıvekili Stouadfnoviç, 
dost l'uooslavuımın en $al0hiyelli bir mü. 
mt$ııilidir. 1J:la~ıcı ve u:laşlırıcı duasctl • 
le hüldımr.tlne karıı l'ugoslav11a halk ta. 
hakaları arasuıc/a da derin bir, muhabbet 
ııc hürmet uaratmıı oldubıı irin Ralkanla
rın ı•t: Urla Attrııpanın .en kı11melli devlet 
ada,nıları 111rasına geçmiştir. 

l'unnn B<ıJı•ekili Mdak.,aı, bütün .dynsı 
hayatında Türk ve }'ıman do~lluğunıı kcn. 
di11ine ideal yapmış bir hükumet reisidir. 

A11m Us ua:mna şöyle devam ediyor: 
"Dost Ye müttefik Yunanitanın hu acık. 

yürekli, açık sb·~netli de~let ndnmı menı

leketini yalnız pnrticilik mücadelelerilc 
dü~tiiğü çok mU,kül nzi)'elten kurtarmak 
la kalmamış, 'iunanl'5tnnın milli müdaraa 
techlzntını da kı!la bir zaman içinde ta
mamlamak suretile Bolkanlıırın ır.ulbünc Vi! 

emniyeline ve dolnyısile Balkan milletlep 
nin müşterek ideali olan Balkan anta1ttı
nın maddeten ~e manen kuvv<!tlenmesineı 
de hizmet eımı,ur. 

l\faalesd Roman)·anın scçgin liderlerin
den olan Tatareskonun bu dost ve mütfe
fik meml<!ketin geçirdilli buhran arasında 
taıla meşıul olması bu Balkan antantı kon 
seyine bizzat iştirak etme~ine mani olmuf 
tur. Bununla beraber kendisini yilk!i!ck biı 
59lı\hlyet ile temsil edecek olan müsteş~rr 
Komnen bu noksnnı telafi edeceAi ümil 
olunabi1İr. · 

Herhalde Avnıupanın merkezinde n 
garbında ·· rtn şiddetli beynelmilel sirasf 
buhranlnr hüküm .!'lürdüJü şu · sırnda en 
yük~ek ·~Uhiyetli devlet adamları ile ade. 
ta birtek si)·a~t varlık manzarıı~ı gösteren 
Balk.an antantı memleketlerinin müşter~k • 
Balkan emniyetini konuşmaları 'yüreklere 
o ,eklldc ferah •eren - bir ·t~r.ahürdür id 
bu hareket aynı · umanda .Udeniz cmni 
yetine d~ f~mil old,ul(u için büt~n A\·rupa. 
yı da alAkadar edecek. bir ku\'v~t ve kıv
met olarak k::ıbul Ölu~mak 137.mı ıelir:.. 

. AKŞAM' da 

Kısa telg r a flar 
A KŞ.tJIDAN tıkşam:Z' &üli/11Ulnda ı•.& • 

Nil, ga:utullikte ve .ti~arelte kı • 
$allılmıı lelgra/lardan bahsederken, kııal
tıtmıı lclgr(lf ukortnıenlnln bir gahudi 
laltbc olduğunu haber veriyor ve ıu fıkra 
111. naktedl11or: 

"Yahudi talebe, lstanbuldan Parise tica. 
ret tahsili için gitmiş, Annt~i pek meraklı 
olduaundan: 

- Am:ın, nrınca, ıhhat haberini mut-
laka telı;rana bildir! • demi,_ 

O da: 
- Pekit • diye söı \'ermiş. 
Ycrmlı :ımınıı, Parbe nrınc:ı almı'f bir 

düşünce: 

- Tiı:ıbamın bir telgraf adresi var. iki 
kelimeyle onu ynı:ıcn~ım, Al:i, kısa .• Fokn\ 
"Pari'.'Oc! :o;ıhhnt ,.e Afiyetıe ,·asıl oldum • 
• .\leher,. diye telgraf çekmek bir hnyli pa. 
halı. Şunu na~ıl kı~aııa:nm EYvclA "sıh
hat ve •• yi atmalı. Fakat yine uı:un- Öyley 
~e ne yapmalı Sıro, "tıriyetJe,, ~·e geldi. 
Onu da atarım. Çünkü lıfiyetl~ varmasam. 
başıma bir kata gel5e, telararı elbette bq 
ka türlü çekerdim, yahut hiç çekmezdim. 
Hem telgrafa "Parise., diye yazm:ının ne 
lüıumu \'nr'I Zaten mahr<!ç gfü;terJlir, tel. · 
Jtrafın Pari'>len çekildiğini bizzat telllraf. 
lar en tepeye kaydederler. Ne kaldı1 "\·a •. 
sıloldum. - Alber., Bunlara dn ne hacet 1 
Ya~ıl olma:ııam telgraf çekebilir ml:vim' 
lmzayn ıln ihtiyaç yok. Zira, benden. b:ış. 
ka Pnri~ten onl:ıra trlgrafı kim ~ke<'e'k '! 

Hunun üzerine ~ode adre~i yazıp gişeye 
uzatmış. 

JllkAyenin bir benuriııi de Tnsilizler 
anlotır: 

Gene böyle mukle5ft mfü;e\'inin biri 
J,ondradnn telf(rar çekecekmiş. "İmzadan 
para alınmaz,. demrleri üzerine: 

"Snlamon geliyor,. di)·~. kendine bir SO'\' 

Adı ilave etmiş.... • 

CUMHURiYET' de 

Anestezi 
A J,M,1~·rAXIN Avusturya ilt anlnt

masrndan enıliıe eden bir. Macar ga. 
:ttt.tf, f ngflttrtıltn medet ıımdııklan ıon. 
ra 1ö11le diuormu,: 

"Halbuki Avam Kaınarıısının ruznamc
~lnd~ gayet mühim bir me5elenin münak:ı 
~a ı ,·nrdır; bu mesele de ~udur: 

Atların kuyruklarını dibinden kesmeı. 
caiz midir, deRil midir? Caizse, bu ameli

yat yapılırken tamamen bayıltılma!: mı. 
dır )'oksa, sndr me'\'zlt anestezi (hls5I ip. 

( ı.atf en sayfayı rcciriniz) 

graOar teali olunmuştur. 
• Bn akıam Onh·C?rslte felsefe dO('enti 

Dr. Ziyaettin Fahri tarafından Eminönü 
Halkevinde (Liselerde fehde derslerin. 
den ne istiyoruz) rnevxuıu bir 1'onferana 
•erilecekllr. 



Vekiller heyetinin 
son içtimaında 

Mareşal Çakmağın da iştirakile 
mühim kararlar verildi 

AJık~ ~ (A.. /\..) - lcra vekil .. 
leri heyeti 22·2..938 ~ l>afv~kil 
Ctlü Bayarm ~illiği altında genel 
kurmay ba.~aıu mar~al Fevzi Çak
mak'm hqıuru ıle to;ılanarak mubte
li,f tıl~r ~mda l30 u miltec.a.viz ka.. 
rar ~.ermit ve bunlar ..v,ıadfl MJiiı
dakl kua.rluı da. kabul dmi§tir. 

l - Yeni yapıla.eak büyUk millet 
meclisi binasına ait plln. 

2 - F~.oe,rbah~e meWr~ .mahallin-
den haılMyıe .ait kısmuı 22PP aayıJı 
X&n~na g'Ö.,N t>UUJZ ola~ İt!te.Mul 
belediyesine terlet 

3 - 2490 saydı kamuıun 7 ıncl mad 
~ıne ıör1ı JJ).000 W]l.YJ ıeçen arttır
YrJ.& elujltme ve ıPUUbkle.r.d11. mahalli 
g1Uteden başka mzı Y•P'l.ea..k ~i 
gu.eteden blrinin Ulua olması ve diğe. 
rlııjn işin icııbma göre iıtlk€lmet naınt· 
na alakalı dairelerce seçilmeırt. 

4 - l'U,rkjye Estonya muahedesile 
yeril§ı kontenjanlardan "328 ıı" pı::ıiis· 

~ 7om1na ~llveto. t'iiz tonluk da.la. kollr 
f.en.~.y~ 
ı - Ana.ar ;ıe ~mesıt ra<!vo f! .. 

tasyonu ara.emda yapılacak 14~.000 
J!ra. ~e§tlH elektrik şebe1J;eefnlo pazar· 
lrk1a An.kara elektrik şirketine yaptı· 
nlmaa 

8 .-- Muh~Uf ~Iayetıerhı 937 ~ 
~ jıusy&'t idare bütçelerinden m\\na • 
Jıale ~prlnı~ma ve ınun~m ta.lıeisat 
•mlmeıjne miltealJik bil~ tetkik ko
misyonu kuul.nnm tudiltL 

"1-•ı~ ımmantı Mkerf n mnt· 
k1 tekaJit lf.eJlllD.unU» 3 iln~t\ maddesi
rı,e "2936" ııumualı }ta.rıunla eklenen 
{f) f ı~rası "11'.Cibin~ miilkt memur .. 
ıarın :fiWln.erl :Dla'fne tekaütlüklerintn 
sureU !CT&SJ ve tezkiye varakalarmm 
tnrıt lal'!z!:ı»l i:ı~ld ~e. 

ı1 .. a es:ı~niy.e~ muaıneltt m.ernurlan 
nizam.na mest. 

9 -· Emniyet tetknln memur ~e 
m\itıt.e.hd~rp.1eriJıtn ktyafet ve ~hiza.b 
hakkındaki nizamname. 

10 ._. C4fııl ha®~i nıwnmuneal· 
ntn 21 ıtnei maddıtsJni ~ ni • 
amname. 

ıı-ffayvıtn Ja!bk zabitıun nizam· 
namesinin 1 lnci maddesinin dc~iştirl1· 
mesine ve 2 .iaei m~nin kaldırıl • 
masma dair oiaft J\ize.mname, 

12 _ Belgrad üniversitesindeki iki 
'!'ürk talebeye .ınuka..,U lstanbul tini -
vmıite:5inde taheil etmek 41zerıe gelen 
iki Yugos)a.v talel:>eye ayda 15 ~ il· 
ı:e. yardmı yapJlın.elı. 
. l3 _ Devlet deıniryollan Sn•as ıı. -

t(Slye.i tçln getirile~k montaj lletle· 
rlnin muvakkat 'kabul 'Usulü ile mem, 
lekete soku1m'8mV. izin verilmesi. 
, 14 _ btaııbul kitapsar.ıylannm tas 

nlfi iJl~inde çalıvtınlaca.k memurlara 
alt kadronun tudikı. 

15 - El~ztğda yı:pda.cak 96.923 li· 
ra 64 kuruş Jceşm: eiize.m pavyonu ın-
eaau Jçin 938 yılına ge<;ici taahhUt sa
l~biyetl verilmesi. 

16 _. l'ürkiye • Ln·eç Uca.ret ve Jdi-
ring anlaşmalarmda bazı tashihler ya. 
pılmaın. 

17 _ f$tanbu1da et fiatlarmm ucuz. 
le.tılmuı için belediye ve mahallt ida
reler ellerinde bulunan isk~elerden 

....,_......~- 7 u: ı•l\Üiil 
fail }ı:Afi ınidir.,, 

Maeıı.r JJaıelest dünyanın bu kadar t~h
like iı;in bulundujlu bir suada Anm Ka
marası ruznamesinde )Jftyle meseleler bu
hmdujımu ii:irüncc ümil5iı1iiie düşliyor. 
m~. 

Abidin T>aııu, ıliure diyor; 
"Bu hikı\yo, bana. O:;mımh mebusan 

meclisinin 1911 ve 1912 yıllarındıı halya 
harbi devam eder l'C Ilnlkan harbi hnur. 
Janırken, dfirıyayı unut:ı<'ak knd3r d:ıldı~ı 
hazı h:ırarelll mlh::lkerelerl hntırlath. Bu 
milzahrclerin blrl, kıınmm E."8sinin meş
hnr 85 ind madduinin tadili, ılil}eri de 
bilmem klo yüı madılelik - bu ııımanda 
olsa hir kanuna değil: bir niıamnameye 
hOe K{rmiyecek tcfeM"UııUrı dolu • çC'l.::irı;ıc 

rnücadele~I Juuınnu idi. 
Simdi ln"iliz .Avam Kamarası da, dünya 

- ba • hnftk ... tetılileli umanınıb 
etlann ku}Tolu keA.illrken ane5leıl yapılıp 
~·aptlm:ımunu müz:ıkere etmekle ıc11libı, 
fngiliı cfklrıumumiyeainc bir aneatczi yap 
rna.k isliyor,.; 

• -

• w 

ıı;eqe-n .ldiçiilı uyvaıı yavrutarmduı a. 
iman 0,50 ve küçUk hayvanlardan alır 
ne.ıı t 'kur~ o,.ı:s kuruoa v.e büyUk 
bJ4 hayvan ya.~ından aJm.w. 5 VG 

'bijy:ük b.a, ha.yvanlıu-dan abl'Ja.o 10 ku
ruşun da 2,5 kunışa iQ..dirfü.nesi. 

l8 ~ 55S20 lira ~8'!fli Bergama kar 
~bası elektri1' tes;sa.tınm yenilenmesi 
iıslnin emaneten yaptrrdman. 

19 _. ~ı :r.e Bıen.tm !iatJan için ~ 
ınide!) huJrluıau li'Jtenjn mer'irete l<o. 
;llUJJnMI. 

20 - Kütahyannı Emet k~mm 
KızılbUk 'köyUndekl Uğnit ma.den1 im~ 
ıtfyazmrıı Etibank uhdesine fhal~J. 

21 - - Güven Tt\rk e.nonlm sigorta 
~rketi .ıo.su rm.ıkavetem.nıe,,inin 1. 2, 
;35, 'lS ıve 80 inci m;tdd~nin kaJdı· 
rılmuı Ye diğer madd~lerini» madde 
11um~ılnrznm değjştirilm.csJ. 

22 - lçel vi1ayetinin merkez kua-
1.nna bağ1ı Yenik~yde 'Bahrettein ve 
)Muhiddin Yunus 1ta.rde~ler tarafından 
ıneydana çıkantan krom madeni imti -
~.az:ınm. a4ı ıMenl.tr ubdeslne ihalesi. 

U - Çulbya cadd~inden a.yr~lıp 
'.Kücük Ayn..ncıya giden yol UmriııCJe· 
ıki 1300. H66, ;l467 sayıh imar adala· 
rrınm mUstakbel lmar vaı\y~lerint göe 
teren -iM1 K:r'flı pllnm bsdikı. 

2t - Ki~Uk k&nilr m.adtmlft'i T, 
A. ş. esas muka\'elenamesinin 7, .83 Vt 

100 Uncij .ma.ddeJerinin değiştirilmesi. 
25 - TürkJye İmar bankast esas 

mukave1ename$lnin ~. '33. ~. 39. 4T, 
79, 80, M, 87, '\'e 100 uncu ma.ddtlt. 
tinin detfştirilmtli. 

26 - 1081 ~ TUJ'k va~lı
ğına a.lmmuı. 

27 - Bazı sanayi bam maddelerinin 
t31 malt ~11 iptida[ maddeler muali
yet çe~·eline ltııal edilmesi. 
~-~iye ·'at(Yltya Ucltfetnm. 

'kavelesinin tisdikt. hakkm!a1d 1ı:a. • 
nun llyihasmın )'tiksek meclişe arıı. 

29 - !'\ltkiye • :Let.onya tic.areı ve 
kliring an.1a~a1artY!e :merbttt.Jimlm 
tasdikı ve buna müteallik kanun ilyi. 
'1asmm yUktck mecl!ee arzı. 

Jzmlr Umanı 
deniz mllt'88t,selerı 

Denizbani. umum mMUril Ywruf Zi· 
ya, hmir Umu lşletmeal ile körf cz 
vapurlan işletme idarelerinin vaziyeti· 
ni yakından tetkik etmek tiure lzmire 
g;tmiştir. 

Her iki mUeesese derıizbanka baA'ta.. 
naca~ın.dan, bt.nka umum mUdUrtl h.. 
mirde bu idarelerin yeni vadyete gö· 
re ne tanda faaliyette bulunacakla· 
nnı tetkik edecek ve hazırlan.mı~ olan 
~kjlAt kadro ve projeterint gözden 
geçirecektir. 

Denizbank ımUdürii cuma gün.ti teh
rimizde bulunacak ve burada yapıta. 
cak olan top~antlya ictirak ~ecektir. 

Epıjnönü Hatkıevi dil, tarih ve 
edebiyat Jwn11:resi 

Eminönü t·t.lkcvl di11 ınib 'e edebipt 
ŞUbesi konıra~i dün topl:ınmış Te !l\l yıl
lık meal mpnru okunduktıı~ sonrıı, \dıırc 1 
heyrtioin fHli,yeti takdir erlilack M:dme 
seri1mlştir. 

~çim sonunda tuhıı! reis1i;tine cJki ;ci~ 
Hnliıl Bayrı •t! idare eulıL:larına t\ııkı 

Teul fle ed<!bi111t lakliltesi do~fttlerinden 
en'l'er Ziya Kanıl, Sabri Er.at fiiynu~sil 
ve Sab;ıhııdclin R:ıhmi seçllm;3IeıııJir •• 

/,fan'tıul lkittel lr:rtr Mem11rl116rındrın: 
937/3323/; 
Bir borçtan dolayı hnciz nttııırta olun 

paraya çevrilmesin~ karar nrilen beş y(iı 
sekst!n adet muhtelif ebatta ~3Ç ,·e eGmdon 
111amul reklam kvhalarınm 4/)lart/!138 
cuma .ı;ıünü soııt 11 den 12 ye kadar Sirke 
ci İ5lasyonu aobar önünde birinci (lrlır

ına~ı yapılacaktır. KıyHlelİ mµh:\mnıenele 
rlniu yüzde yelmif beı;iııi bulmadısı t:ık. 
dirdt 18/Mart/938 cuma f;iinü saat 11 ılen 
1~ ye knd:ır ikinci artımıaııı )'tıpıtııı-ağın
clan isteklilerin m:ıhallinde hazır buluna. 
cak mcmurunı- miiracaatları iJiln olunur. 

(Y. P. 2011) 

ZAYi - Evkaftan ma.aı &lroakta 
kullandtğmı mührümü kaybettim. Ye· 
nlilni yaptıracağımdan eskisinin hük
mö. f.Oktur. H~ BriınM 10743 

DJŞARDA: 

• ,A'R:\AYUTL11K :ıjunsı, krnt Zogonun 
_yabancı meınlekctlcrde dolaşım şayialara 
göre, ArnavuHuk ht.rieinde bir ı6e)'ahati 
hakkında :hirblr lıobere malik bulunmadı .. 
~ını bildirmektedir. 

• YUGOSLAV ay:ın mcc,lisi, dün, r«!isli. 
~e ycl')j(lcn JeJcm1r lılnJournr:ıitchi seçmiş 
tir. 

• DON .Moskova So\yctinin Jıeycti uınu
mi,·w;I kazıl ordu ile :kızıl bahriyeıı1ıı -20 
~n~i y;tdj)nümü ıuiin:ısd>ı:lile büyiik tiyal 
roıla toplrınıııışlır. TopJ:ıntıyrı, St:ılin ,.e 
hül:Unıct aı.ıısı da jştin1k J:lınjştlr. ~oroşi. 
te-v bir rıµtuk söt·lcınittir. 

• lTMSAN bari jı;tnı;yl)nu Arap mcrn
iekr!Jc.rjııe logiHz işleri J1:ıkkındnki ;neşri. 
:nHını kcsıııi~tir. Dlin okşnın Ar:ıı> uıu~iki
fiİnn~)arının cst!rlerini \·ermiştir. 

• JIELE.ı!ENK krnliçcsi Villıelmlne'm 
Roııınra giılct·dU surı;-limleki şo)·ialnr asıl 

ve ı:.sn.5ttı.n 61'iılfr. 
• UlR müddettenheri Uıdili derpi' edil

mekte oJan Jııgiliz • lıatyan ,klcring anlaş 
mıısının yeni esaslar lııcrine kurulması 
için tnıdliz ticaret ncznr'1lile İtalyan mü. 
mesilleri ımısmda bu serer kııli hir netice 
elde edilnıek üzere müzııkcrelercı l>a.slaıı
ınıştır. 

• f~GILIZ - lrlenda müzakereleri dün 
Londrada tekrar lıaşlaııı ıştır. ,rıırıznkcrc 
•tJiJcll başlıca noktalor nıilll müdafaa, ti. 
caret ve maliye ınc~clcleridlr. 

Neşrolunan hir tehliğdc nncn'k noktni 
J137.1lr !c:ıtilcri yapıldığı \e ua,vekilln ınüı; 
'aeel 6İYB"l meselelerle fevkalade meşgul 
oldugıJndan Jıaidkl mütak~relc.rin lıeniiT. 

'.l>ı~ıamadısı blldirilmel(teıJi.ı·. 

• SOY)',ET haft> d0t1aııması .koıni~1.·11, 
ne~r.etmis olöu,Gu lıjr ıetıliS~c So'') ı:ıl filo 
.surıun .tGhi)'c cdile<:ı'.lJini ı•e diin.rıının en 
mükcnııııcl ;; ... 'fllilcri olarak hnrp ll't'nıllcri 

in~ crlileC'cğlni lıiMirmcktedir. 

- ATl~ADA ısa!Cılıiyctlnr mohafil, \ unnn 
kreh Geor~e.'>un İlalya:rn gidecc(;i h:ıkkın
daki ~ayi:ılarııı asıls ız oldu~unu bçv:ın el
rnektedir. 

• (;ANDH1Kl~ 6ıhh1 vaıiyeti biisbütüıı 
fcnelıl~mışlır. Bir iki güne k:ıd:ır Jlnrpur J 
dan ayrılacnktır. Hiçbir ziyaret kııbuJ cı.

1 miyeçelıi gibi ı.:ımse ile de EıÖriişıniyrcck-

Ur. 1 
• YASf!"\GTON'un doA"ıımunuıı 206 ıncı 

Y\}dönümU şlmnll Amerikanın Jıcr &orufın 
da geçit resimleri '\·cc>sair mel".asimle tc:>it 
t'dilmi,tir. JlilhR5Sll Veşinglonda bir~Qk 

nutuklar söylcnmiştlr. 
• ASI Buross hGkCımetinln Avnstıırya 

tımıfın(Jıın :.ınmması ID:eriııe, Viynnad:ıki 
Şimdiki lşpıın:ra .ınaslahntgüznrı müme:.. 
ailf_ğe tarhı ~dilmiştir. 

• BELÇiKA kr•IJ iLeopoldlin )lomnı 
ziyaret ed~ccğine dair olan şayialnr tekzip 
edilmektedir. 

• 5UillYEOE muhalcCet şeflerinin mufla 
kemesi dün bitmiştir. 1\1.!hus 1\liinir Alcan] 
snhıl( mebu~ 7.r1'i tıatip ve f(aıcteci Na ip 
gayri kanuni siyıı~i topJantılıır yapmak ve 
!htllnte t~şvlk eder mahiyette nutultlar söy 
!emek sıır.etile iğtiş:ışlııra ıııebehiyet vertlik 
lerindc; dörtler ay lıapse mıılık<ım edil. 
mişlerdlr. 

• KIZILORDlJ ,.e donanmanın yirminci 
yıldöniinıü müııoscbclile, :iov;rctler pirli/;i 
yükoı;ek Sovycll rl:·:ıset ıli\'onı, kızılordu 
n ifonttnma komutnnlnrından ıliya~t mc
rnurlarırıdıın ve idare şencrinden 252;)9 
kl~irc ":nnQJe ,., köylii kızılordunun yirınf 

1 yılı,, madnl)•asını vcrrnişlir. 
Bu münaselıetk, So,·:retler birliği hııJJc 

komi-;crleri nırrllsl de, ha\·a kunetlcri l-u 
mnndonı l.okııionova ikinci ıJerf'CP or<lu 
lcumanılanı unv:ınını tıı:rcih P)'lemişlir. 

(iarlp ve feci hir 
çocuk dUşUrme 

vak'11sı 
Miirl1ei·.J:1ırnilik dün garib ve gr.rib 

oldu;? lı kn<.:a.r da feci bir socuk hil}ür. 
ıne l'ak'uı hakkın~a tithkikata başJ.s. 
roıştır. Hadise; \udur: 
Kumkapı:fa oturmakta. olan 25 yo.ş· 

ları~daki Ohall kızs Tarem altı ay av. 1 
vel gebe kaimtş ve §imdiye kadar kaı • 
nında taşıdığı ~ocuğunu düşürmek l
çin uzun bir §İ~i rahmine sokmu§tur. 

Taren'in bu cahilane hareketi rah. 

Emlak üzerine 
borç verenler 

Hükftmet, bankaların ikraz ve lstikrııı 
jşıeriode halka kolaylık gösterecek .ıııs. 

Hükümet, bankaların ikraz ve istik. maljteJerj ve satı§lan mucip ~lJJl ~dl 
ra.z i..slerini yeni bir formüle bağlamak neticede memlekette devamlı ıı 
üzeredir. Bu değişi~lilderde haU.a. ko. emlak kıypıetleri düşmckte(iir· 0ı. 
laylık g<.isterilmesi esa.!il olacaktır. Hükfunet, buna karşı bir .t;e.dbf~ \'e 

Bu arada, emlak Uzerine para ikra.z mak iizere bu mü~ssesel~JJl tautedU 
eden nı.üeşseselerin aldıklar:ı faiz ve komiyon miktarlo.nm dah ın eıtı' 
komisyon miktarlarının indirilmesi hadlere ircş. edecektir. Bu arada jaif. 
mevzubahstrr. Faiz hesaplarının ağrr- lak bnnkaamın almakta olduğu ~ı· 
lığı ve tediye §artlarındaki dnrhk do- miktarı yüzde dokuz buçuktan• ) ~s 
layı.siyle mal jpotek eden birçok kim· de sekize indirilecektir. Bu b~U~ta~,·· 
seler borçlarım Cdcrr.ekten aciz kal • zırlanan kanµp. Ulyiha,sı mecl~ 
maktadırlar. Bu vaziyet, lüzumsuz for kedilmiştir. ~ 
~~~~~....--~~~~~~~~~~~~---

Haliçle gemi azıya 
alan bir vapur 
Bu sabah 

parçaladı, bir 
dört · motörij 
sandah batır61 

Bu eabah Haliçte İkbal vapunı dört 
ınotürii parçalamı§I, bir sandalı batır. 
mıştır. Yaptığımız tahkikata göre ka-
:~ı r,öyle olmuııtur: 1 

ğa hanın oğlu 
Şehrimize gelerek 

bir gün kaldı 
Hindiate..mn e.n jleri gelen mihrace

lerinden Ağalıa.nm oğlu Ali han, ln.gi.. 
liz olan kamuyla beraber ~ehrimiz.e 
gelmiş ve Pcrapal:ı.s oteline inmi;.ıtir. 

27 ya~ında oian Ali han bir arkad~ 
§tn'l.17.3 şunları söylemiştir: 

- Şam. yoluyla geliyorum. EvYel
ce geldiğim ve çok beğendiğim mem
leketinizi e~ime de göstermek iste-. 
mietim. ,Fakat maalesef pek az kalı • 
yoru1.. An.kar.ada da istediğimiz gibi 
kalamadık. lsviçreyc çocuklarımızı 
gt'rırıeğe gidiyoruz.. Gt.'rck Ankara, 
gerek lstanbul şehirleri, böyle bir iki 
~ünde görülecek ve revki çıkarılacak 
yerler değildir. Buralarda daha faz!& 
kıılahilmek isterdim. İnşallah bu ar • 
zumuzu da gelecek bir seyahatinıizde 
temin ederiz .. Gecen gelisimle bu se· 
ferki he1işim arasında memleketinizde 

Köprü bu sabah saat altıda aG11ıı>~~ 
Haliçte bulunan vapur ve motörle! ıŞ. 
sıraya tabi olarak çıkmaya bo.şıaııırıi. 
lardrr. S:ıat altı buçuğa doğrU J3ııııf'J 
Iay kumpanyasına .:>it İkbal vaP

111
, 

da köprünün acık bulunan kıst11 
doğru ilerlemiştir. . raf• 

B~ı !rrada. ~iddetli bir poyraz e~~ı 
du. Vapur ~ık kısma iyice ya.klB ~f• 
sıralarda. rilzgtır gemiyi sağ t~ 
doğru atmıştır. Kaptan köprUye titl 
ınamRk için derhal geminin ı;Ut'll~ 
kesmf~. fakat "iddetıi rüzgAr 11' ur· 
Yemi§ önlerine doğru süriiklenıi~ t~ 
Bu sırada Haliç idaresinin ilk ~ıı~ 
smı yapan vapura rampa etınlŞı ur· 
Eminönü sahiline doğru sıkı§tPı>l~ }:J' 

İkbal daha sonra Balıkhane öniioe !O(J' 
dar sürüklenmiş ve ora.da butuııall 
tör ve sandallara bindirmi~tir: :aust' 

Ş:t~ir kaptanın "En seYın11ı,, ~ııf 
yin kaptanın ''İhsaniye" Baytillll 0 , 

t:ımn "Hilsniye" isimlerjndeki . 11'1~!· 
tcSr!eri Ue Eyüb kaptanın motörU ~~ 
miş, Salih iı!!mlnde birisinin s:ı~t~~ 
batrnı~tlt". S:ılih :\-'iizerek boğutnııı r 6' 
kurtulmuştur. Di~er baZI kayıklll 
biribirinin üzerine binmiştir. 1.,e 

1eıı 
İkbal vaım .. '"tl balıkhane iskE.' ,,.,, 

. "11" 
ra.mna ettikten sonra dunnu~. ..a.tr 
da."l denfz ticaret rnüdiirlU~ ve. -:.~~ 
ta haberoar edilmiş, bir romorl<br ıcC' 
derilerek vapur kıç tarafmda.rı çe 
ıniş, köprüden ~ıkarılmıştır: ıc1.e61f 

He.sar miktarı tesbit edilıne 
Nilfusea ıayia~ 

büyilk deği!'liklikler gcrdüm. e:1ıvıtııı' 
Ağ:ıhanın oğlu Hindistan ~ 

dair bir sorguya, oradan y:d~!!·~eı
ayrıldığım ve o zamandanbeı1 rl o · 
cereyan ettiğini ancak gazeu:!eıt~it 
knmak suretiyle öğrendiğini 50".ııi f 
tir. Gerek prens AU han, gere~ • )$1 

7.ı;!Vcesi dün ı;ehrimizdc gezin~ı ~çre~e 
mış1ar ve ak~amld ekspresle 5' 

hareket etmişlerdir. ~ 

Yak an Pu se 1 er 
Filmi: SAKARYA sinem11suıdB 

Neden bu kadar parlak bir muvaffakıyet k::•.?.:.nıyor?. 
Çünkü : 'l INO HOSSl nin aesi ve o~·urıu. \Tt'\/1' 

hi~bir filmde bu kadar mükemmel olmadığı gibi &ahne ark~dıı~İdJ1: o~ 
AN ROMANCE da ba~ dönı:iürilcü ve son derece iıveba~ ~~ ~bllf 
rak tanınmıştır. Fazla olarak, bu film, her vakit scyrcdilmıyen 
ka bir filmdir. ıos· 

• eın-'.l sU1 da 
DlKKAT: Bu mevsinıde başka hiçbir Beyoğlu sın 

tr.ritmiycceğindcn son günlerinden istifade ediniz. -# 
min delinmesine ve far;la kan zıyaına SuvareJcr için yerlerinizi gündüzden temin ediniz. ~& 
sebebiyet vermiş, kadın Haseki hasta- Telefon: 41341. -· ....--
nesine lmldırılmıştır. ~ 
~~~-.-~~ . ......,.~_,..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..-~~~~~~~~--- ~--

ilm-llllZZll!lllUU::l _____ IE... B U A K Ş A M -ıııı aı 

TÜRK SiNEMASINDA 

MACERA ADAl\11 
ALFRED KAP US' ün (Aven.turier) romanındaO 

VICTOR FRANCEN 

s•wwa 



ft\s~RtN T\RJHt TJ::FJllKASl:B v ezan 1 

A. Cim 
~ V~sikaları ver•: l>eut1m9 Kem~ tJaJkM.fbi Binbaşı tJı.an 

Orettebatı kendi b••••rına 
bırakap blrblrlarııa bol bol 
kcnuomaıarına meydan 

~ vermemek lkımdı 
~beyin bu eözleri muafirlerin l v..,ı beyla ~ tamamen '&bul 
~ ben bü,vtik W t.esir r-pmıfb. De- edildi; Jıatti, Kabu11 kaj>taa da ut ... 
~ iiz cayntabU bir vazi,Yet mu- rtıa.tı mılatıllnaliWJSJD ,.ım& buekıet. 
ta, ,_Nen İataııbulun ldarl mahiye- !erini tadil etmeli lilnmwıu dostça 
~ ~ ibtiWin hem de bu IC'!er blldiırDtk üzen ert.ı dntl VUlf ve 

"" Ye UIU~=luıu. ..-tn Rauf be1'erin Aaantevfik'e gitmeleri 
~ but ' ---a6 btr i8yaa bl'IJ.. brarı.,tmldı. Bu brudM toara mi· 
llr ı.ı.,~UJordu. Bu. ~ PkaYa p- saflrler bqA menulu- 11ıeriDde de 
hıa >'•pzl def ildi! V..ımllah ba »- konueb!ar. St1hwa memleket ~ 
fa lira 11'1&, Vf ordudaıa dooaıımaya lesinde (Cemiyeti mukaddese) ismini 
' V: t edene, ~k, aobaa maL ~1dm tttlbat ve Terakldmo bU • 
~ k eDrttk ıemilerdea mı.tekkil ,Uk '9e hayırlı roıu etrafmda Vallf 
~:""'etJertııia bati Dl olurdu? beyi11 bir saate yakm verdtli tr.aıaat ....... .:ı bir ~ seçecek o1aı1 llfl. merak '9e .ııu1ıabbet1e dlnlendJ. 

h, biıYU b ~lerine topl&rmı ~rfor- Akşama ~ lflvarl1er gemlleriııe 
'-t)danak bı~ kardeş boiazlqm&.81 a&ut\\ler. 
~k çangelırse, h'l neye varırdı: Bu l!Jrt.eel gün ölteye yaknı AAn Tev· 
' için k ~onanmada keodl kendini Rle ~ Hamldl18Dlıı Jetımbotu 

l!iz. mı hazırlanıyordu! ne ftauf ve Vaalf beyler gemiye gel. 
~c~~da, orada hazır buJunanl&J"J1) mlflmll. XerdlvenJerdea gllverteye çr. 
~)et rinde bu auıı,ıter dolaetı; nı. iane& Vuıf bey nObet(l)'t IOl'DUlftu· 
~ ' orta.d~ki derin sllkiitu bozan, _ Olfum, Ati Jl.abulf bev bman: 
\etı :vl.risı Hamdi beyin ft&leri her mnda mt • 

_ krar bu mevzua d5nd(}rdi1. Ha · , 
~~a m.lnl olmamız, hiç değftM : Pe:r~! 
~ ll~!!l,ırayetlne meydan v~rme.. _ .--.. bir a&tt!T' 'bqtarette 

""" b · !11111'111Nlunuyor. ...., "&tet ty cevab vermJ,tl: _ Wea anhefr7a pldlftml&t ha-
~ l • biz de burada o tedblrt al· 1ltr Wfllltl. 

..... ~etoplandık ya!.. ~ 08..._ kota ırop hlf ta-
it,.~ bu malfunatı §imdi batı· .._ ....... bir ..m,. 9CllJI"& nıtBaftr. 

ine, ve mabeyni htımayu. ıerta ,._.. '6imd!tte. Pat. çakıp en. 
Um. l...m4t d • 

daş'aıı ~~n bu sözUne bütUn ~- -ne=.cİemı.,ıt. Stıftrl t\ey bu 
- Ot agızdan m11k1tbele ettıter: .,__.1 _ .. ..a-, ... _ 

"-' Be Ha di., raya ~» ıın.DUUet', wy ..... - • ·eden• n oynattm mı m . Bu dawtAt Jsü' WNlllt,wD Vlllf w 

~ .. -~ 
ıı; ?t~n o!arak; bu gen!§ propa.- at., tuhaf Mr ma claka mı btc!u et. 
SlıJı, ~ Yapanlar kimlerdir sanıyor • ınltti: •e bunu arkadqlarma g&ster
~ u işte muhakkak sarayın par. mek mi lltlyordu? 

bi~r. Bu bir1 Bahriye aeu.Nti lJd mlaflr kaptan bat tarete 4o1nı t-., , ıyor ve görltyomm ki, henllz Jtb1klW•. Tuete ,._1daştıldU'l ,._ 

,~·· laent biiytık bJr tasfiyeye 'llWl Kabul nptaınn 1llddet1t aeefni 
~ h bir haldedir. Biz nnya w ııe- duymakta ~kmeclller• Kabul bey 
~ ., •her versek ne ol&Ofk blllyor gUr ve habf ıteliyle ,.ayı~ ha kb ı mr-
~ ~~Y, propaganduslan tef- da• 

1 > 
~ ctaı 'ReP.Uet Jmtufye maame.. .:_ U1a1l herkele; 1300 bu kadara 
~ bir lctk ve ... korktufmnuz fel&-1 ldtr ta maktan blkmadmız mı, .. 
~'lt denbtre bqımıza gelecektir. ı yı pm 
~i da iyi bil ki ihtiH\lden evvel bizi ı Sis iti dUya, ~uzu pasta RI". 

~l'den alacaklar, yerlerimir.e bat' dlkge me1t11e1ıret ~ pa~ elan --

~~daha saf, daha diltUncesis. 1 b. fDffNWlt tı~l 
' ~ .lftefrutıyet haini arbdallan· • __ ..;...... ________ _ 

() eetıl'eceklerdir. 
'lr~~ korktuğumuz bqmıır.a ge. 
~ "'~t bu adamlarm Jdareliz, 
' .. hatn ellerile ihtilll donanmayı AKSAM l'tıı"EŞRIYATh 
L.... "'l'acak S 18,30 Çocuk tiyatrosu: Sercecik DJUGl 
~ılktan· u anda bpkı büyük bir aua •Yinclt ıt,11G NDaal "' arbdaflan tara S Yenf katkm11. nekahat dev fuıdan Tllrk JnUSiklsl Ti halk ..,.kılan 
'teçlrerı bir hasta halindeki do- 10,30 Spor musahabeleri: Etref Selik 19,56 

..: imha edecek, öldürecektir. borsa haberleri 20,00 r.emaı Klmll Ye arka 
......_,... i, ne yapalım §imdi! daşlan tarafından Ttın moslttıl 'Te halt 

i-~ ~ ap1l fU'kdan to.IO hava npon1 28,33 Onttt 'Rı 
~lrı acak şey şimdilik eauıı u canfındaa arabea .Syln I0,41 Bham 
_...,...., ~almaktır. Bunlar da ne ola- Şen ve arkadaflan tarafından Tflrk musi 
~ fta kalma evvel~ mttmkttn kisi ve halk tarkılon (saat ayary) 21,15 '\'es bltlrettebatm karayla alAkL Ta~ln 'Te arbda,lan tanflndan Tilrk 
~~hı..._ meye uITT-a.salnn! Evlerimizde- muslkbl ve halk $Drkıtarı 21,50 Bedriye 
~t net. erlerini şu vaziyet H.ıoe Tilzll\ San· Orkestrn refaaktile 22,20 

ed .,, • ORKESTRA: 
ınceye kadar gemilere ge- t - Aabar: ı.. Jıluett• • '*'1tcl lltıer 

~ ,.'.__ l!:tradın karaya tzıııll cık.. •· 
.,~ •vuklıyalmı! Zat.en 2 -IAiad: BaDet .., ...... 

.........__ ~ ftteclenberı :&f~ hhaJ et- 3 - Holnlel: Tobul. 
~ Bir'-- """"- .. f - ....... : KorcJm, ~ ....._. --.. "'"'"' lçba ba kem,.U _ •ı _.__ .. berlwl ._.. _......., 

-.qetJe tatbik edelim. ...,. -
~ .... '" ..... 1Nlrçallın ta.il - ....... 
...... -, hl....:.-:- kendi bqlanna bot bl- ı.r .. _.. ........ .,._,_, _.. S-
~-.-==.:llll'lerlıe bol bol konuemaJL BflKRE$: 
~~ venntyellm. Den ve ta- 11,IO n.,_4 I0.20 111Gllk ti.fi tlft1la 
~ 1'eferJere metrattJıet;la tay • ,......, tt.tl -roalk ~ .......... 
~ tıiıw.'-:. hıkılüm bl)'1lk ~,. • =:.s~: 
~~; 1bumns 881'tllkJeri lUO Sl6a orbstruı I0,10 c. ..... pla 
~' lıı..~t hfsaf g&ttertr bare- lan 11,41 temsil n.ıs t__. il.ti cm 
~ ~tavırlarla dl8lp1lnl ma band MM kllalk kamer 
"'-' ~! BERt.tx: 

-..:....~ 1-rlıı bu 11,eo baftf .-.. -.ıe ....,. p1D1m 
~ lJi ._._ sözleri, mlafirlerhı 21.00 em.ad 1UI uftf .... ~ ua 
Wı~ ~ -.ır bırakmıfb. Evet, ha...ı.n 
tİta·~.' ite ~şt~ eaaıh ~reler ola- ROMA: 
ti '- :ba nı Şınıdiilk Yalnız bir habe. ıs,ıı cazbınd 28,10 'P1&t 22..IO mllik 
~ '~ k>zahUrlerln delaletile is· ı' 2~.no 'ktl\~lk konser 24,15 caQınd. 

L.. 'ert ın h ' d VAR!-inVA: "1 "l~ lr:ı ev um veva mev u 11,15 '81'1nh Jconı.er H,GI lron!lel' 21,95 
'blıo ledbı !'!-ı bunlardan haşka ne lalia4eft.,.... naidt U,11 Jlamaya\ hn 

r düşUnUlebilirdi? serı. 

HABER - Afı m •n ... • • 
[ 'J.da ... , .. , ':'. 1 

Deniz nakliyat ücretleri 
Çok 

pahalıdır 
Bu va y in 
değişme 

ne gl 
tedbirler almak 

llzımd-r ? 
pıt.ıcak Jt bu pü.ırırtı ....,._ a.11· 
leıi arayıp bulmak Ye eaJan ı.wat 
etmektir. 

Son 11manlırda ..,.., _........ 
4aki yUUeklik. Jl1m ~ cJelll. 1111. 
tt1ıı beyuelmllel pı,u.Jaıd& .- ..... 
pan bir keyfl,.u.lr. Bum t..ar ".,,. 
millerlııi tafail etmek uaa ...... r. 
teıı vapurlanmmn Uwi,.U clül1f 
pt)'U&larda ft bu41 IUllnmlllla ..... 
makta olduiundaa ~ ,.,. • 
ladakl navlun teretfWl o..mde -. 
mak, ynuuuım. llbtb w tmPllrl 111 
ılnde dotru bir mukaJW ,.,...,, ... 
mh1 olur. CUakQ. blllm u9lalln • 
ıruz, beynelmllel navl..ıart. &Jllf m. 
peU muhafua et,,,.....,.... - L 
~in. bb. memJeketlmbla ~ IU't
larm& cWılll pfyua ••hmllralm 

v..,,.ıar....ı. fafateaoat enalor f(ıtfl e11 ffDMZ bir *'111"" tari/m ,opalfllOWır yllkaellı aebeblerinl arttrmm w W-

Hilkumet, menılekette hapb ucuz. I rma tetldk etttrdili mtllllm meaelelel"- D& bıJı pratik ~ •'mıbJla, 
kbaılr !cin Mrtabm tedbirler ve k&- dea biri. 1 BiJde vapur uvlunlln ...... ,.. 
n.rlar aıı,or. 8aa1arm bir ıa.nı tat- le plJne•....,l _.. naYlunlan. ll1m1ft;lr? 1 

IMk edUmilttr • _.,lıMktdr. lellW, .. ~netice itibarile mtta- Bu nale karii: 
tua. benabı sibt çok ~ .uJm WlUk birinde ı.tri '\'ardır. ÇUnJrO bu 1 - YUkltıM ft bollltm& 1 ...... 
maddeler birer miktar ucuıJ&tıldı. Bt p,rttabll tarifelerle tqınan k&nür rlDde pçen iılme1ere Uıpetle ,an de
ve ekmek fiatıanıım da ucuıla.tılmuı ve saire gibi maddelertn mal{Jetıni bu i'eCede tahmlltt VI ilıNCat ~ 
lçhı cldd! çalıımalara phit o~ wz:at.t dlhHIDda ~ lmkh.JOk· vapur aeferleliinia -••• 

·•1"• .. ~1111•11&1••'-·••••Mflllııllt 11 Jt*llıdQllfıd§.tiJR•M ..--ı,uır· _,,' r • ....,. 
rillla acasl&t:llmw ,.,..... ... faatf)e. ıilll t.lnnak ,.....,D'. ,Ubelmlf ohu• 
tin takip edtcltl ..,.._. .. ,.. flmdl, aJAbdar ftml! makamlar a - Vt.par1arm tamirat taU:matD-

Htlkfuııet. blr taraftan gıda madde- dilflnl)'QI' .,. INna kU'll tedbirler an.. ınelhıln mncat 'ftplll'lanma ,,.._ 
leriııl ucuzlatırken. dliez' ta.raftaıı ,.... w bbi11,.tlerl fetldncle mt1ke1k!ıf1,at. 
memleket dahillnde, devlete ait olsun, • • • ı.r talunll etmell ,nztln5ea tamir..,_ 
imtiyazlı efrketlere alt bulunsun hUtUn Biz, memleket fktmadlyatmda çok ratıanıım ~ 88Delere nlllpetJe le 
aakliyat mil~ tartfelerinl ndlhlm bir mevzu olan bu il tıserlnde mlaU utmut. 
JJld1rmek. bu lllMle '1ll'dda h&J&b • itle 4oJnıdan dotruYa al!kacJar olan· Vapur muratıarrm uttırms ba IG 
cvJatmak yo111adıkl prosramma • lan dinlemek, onJarm bu nokta be. nokta lserlnc!e ~ 1nl blDı.
ha ıenit bir mahi)'et vermek brvm· rinde pbpıa atlkadarl&r içhı de fay- rln meyrtıaefer murdlarma te81r' de • 
dadır. dah olacafmdan fttphe etmectlfbnls NMlert meyc!&na ~. 

GUmrUk ve belediye restmıertnhı fUdr ve miltalealanm neptmeyi mu. Seferini ntbdar mnaaettıe Uana1 • 
tahtlfl, p1a ~ __..tdma ftfJk bulduk. Bu makatla, deniz tart- deoeflnl halihamrda teeblt wı ta)'hl • 
m. .uıtyl.t tarif•riıüa iıacUriJmllll fetertnln ytıbekllk aebeblerl -ve lml1- den Ws otan wpurea. llftl' etmeıf 
slbl biriblriJıdm mUlııtm iller tl•a. leriyJe bunlan bertaraf edici tedbirle: ~ ba mHtlett •Jllf '*' 
tatbik Abaaına Pdlii şa.maıa lıaJ&b rhı ne olabl1eceft baklanda deniz ve yapmakta olan diler gemfJel'4eD • 
ucuslatma ldealinln tahakkuk ebıılt tarife mtıtehumalan ile, armat6rlerle, geç eefer )'&PUl1arm ~ 
oldulunu r~ ttlccar wı nakflyatçılarla, klhntırcll • mukaye1e etmek Ye ana gen ftat 11119-

Bllktlliet, ha,.b aemılatinü lcln lel'Je ı&'lltUk. me1r anıntlnc1ec1lr. 
ba mWaim _.r ._,... JlrllitolD. HükQmetm ~ ih,..· Diler meinleket1enle npwlll• 
meınlekette ~bıldık tmlli Wlkki • na çok ehemmiyet verdiği §11 mn4a. mabfns ft mo4ern 1tmaa1an1a JIJde. 
dilen bir noktamn da.ha O.!iJıde denirc.Uljimiı ~ 1- bamnc\wn w me w bop1tma ~·bin oh!ala 8'
durmuı bulunuyor. bUtUn altkadarları ~in bir dert olan bl. ahftlJ haft!J'e ftetlneelll mnc.I 

Bu nokta, ticaret gemilerimlm alt bu 1f1n 1111 _.. " devumı. 1ııa lıll· oJmadılnıdan her armater lelferlertae 
navlun tarifeleridir. ketiıamt. geabiftn ftktrler bakmabl- att muraflan t.b1t ft tımd1r .seblllr. 

l'ilhaktka, tarifeleri hllkfımet tara. Unt, m ~ iQtll UWaara dejel' bir Bbde l8e IHlfer mtld49tllrt haftJa. ,... 
fmdan hamlanaD potta Tapmia.nm la- hizmet otacalrtU'. but pua tlbldtr. • 
tlaa ederek, c!Jler blltln ticaret pin!- Anbt5mbe l1k cevab wren ıa,met- Na.tunlanmna tesir 1aım atı- ta 
lerimizl ele aımat. bmı1arm navbm U b1r Tllrk claixlli olaıa armatar tt ebebterl tetrlh etmedm basln1Ltl 
tarifelerinin, bilbaua .l8D bir W w Hakkı Jlıni11pad~. Bu Türk anaat6- IU11ar dahntnı!e al'"?".. b1lll cılmll 
lçiDde p,ritaWI '8' RNtt. ,.._..,,, rl bile flldrlerllil qnm töJle anlattı: w ~ takdirde ua+1Dil1aa• W. 
oldutuma c& llrla Bir mJal .ayu,.. ·- 1oa ...-. ... pur ••hnllm. c1f ıtıaaıe 1rc&ma tem~ wmlld. 
Hm: ba!Mltn le: 8BBe e"91 bgaldak• mn ~ laltttııda matbuatta 1rak bahman bar tec!blillrf ., ..... 
tan bfr ton khdbln tatanbaJa b4ar Sik 11t Delfb'ata tendllf edlUJor. Bu Wf)"Or'Ulll. • 
nakli,_ı 80 lmrUftu. Da !lat, PGl!D mewu n.rlnde mltalea terdec1enleriD Bence, kömür tfrketlerlJle. .__ 
eeııelerde 120 1mnlfa kadar pktl. Da qn.,... ~ ol4Wdan l8beb: tqıyan armatBrterln ft tahU,e ~ 
sıme lçlDM,.. ~ W.abu- Wri tahlil etmeye çaJıetım. Fabl 111&• le 'Dfnıpn Uman lf1etme idare1erlnla 
la bir tail kBmlrla aaldt'8 9anıtl .... alelll', 'ft.rdılrm netice mGı!pet obbk· blı1blıWllle mtltüabllm ~ ... 
att bh' hesapla IDO kmQltur. tan çok uzaktır, 

1 
yardim ıeetenblleeet1erl 1IDkta1al' 

Deniz navhmlanmum ~ pyrl, Vapur uvlunlan )'lllalektir. Bu fik. ftl'dır. Eler' bil tlç tanfm mla t 11-
tabil bir dareoe,. Jlllmlmwnın ..-. N JMm de .iftinık ederi& Fakat ba h!rl allbdlr wkllet h111m'U114a ~ 
bi acaba Decllr? :r&bektili, qleria bir finaa,a inhmr leflp ı&ltthler• bu karpbkh yudm 

Veaalt u11tm8 b*tl " ... +*bit! ett1rUait o1ma1ma n ft~ a· w kola~ tesblt et!IWJIUr • .,.. 
Ortaya atılan bli'P. k1dWW ıtbf ••· ralarmda b1r tJot'ıBt 1curmut bahmmala- bir top1aııtıda almaeat bnr1&r 1ı1r • 
hmlan, tr&lt ,..,.. vaparea1ar mı rmt. hamledenlerhı nerı sOrdlkleıi ld- çok muraftann ••""wn• ...,, • 
ytıkaeltmıflerdlr ! cUaJarm, b&Jdkat ı.Jde ,na'V'lmllarm eübr. A)'trca, DmDt w1rlJetl ..._ 

Bu ytlbeklik MJwl'elW Jll1ual& )'Wuıekllfi ile btçbtr ..... ...... liamm1u'I ile umat8rler topnmaJr W 
da navı. ylbellt' 111111 t.11111111' .... m cta taarUa ttme1r ı.t& I& vapurl&rm tamirat munflanm mJ. 
ttee.I mtdtr? 1" ~ ne tetkik ~k tacak tedbirler alm•bdırlar. 

Ve llUıa,et bu p71tM tutfe1ert dalla müu1 1ebelJ)er aramak ve mem; Bu tema w mllabn1er tılr • •· 
makul hadlere irca etmek lQln 11ı1 ,.,.. lek•tt tlcbadfyatı um wJı-bma. va. ft1 t:anedeıı tme clbfta ıJmeedl 
malıdır? par na.•lmlara 1111' u evwl ..a.c1il te4blrteı1e ft!JUl' navJualannJD tabi 

lşte, hUkı\metln .._.., aile•••• · hadlere irca etmek için JresUrme bir hadlere Jncllrll~ bit ~ • 
yetJe tetall1lr ettlll w ~ Jlll n k• hllr • ...._ tala J&: mf1wam.,, - HAllRa,/ 
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Çocuk su;'arı, ruhi ve lçtlm~J S:!bapJerl {XıJ C-ı 

uçlu ~ocukları 
ne yapmalıyız ? 

~cculk maıtnkeme~erı 
ÇccUJJik ısBahhaneıeırı 

Yazan: Dr. Rasim ADASAL 
B tR suç işliyen büyük bir adama l 'e, çocuk aile muhitinde aerbest bıra

kıırşı, cemiyetin bir muhake • k ı ı ır; fakat terbiye gayrikMi görülür· 
me neticesi olarak aldığı en kuvvetli 
tedbir, bu suçun zarar derecesine göre se bir müesseseye yollanır. Şayet suç 
mlicrimi muvakkaten veya daimi ola- daha büyük (hırsızlık yaralama ka. 

'· · . d til, yruıgın, ırz tasallutu .. ) ise ve":ahut 
ran ıçın e yaşadığı muhitten uzaklaş.. J 

tırmaktır. Suçlu deli ise tımarhaneue, suç işlemede tekrarlama mevcutsa ço-

1 
J cu<';ın yaşrna S?Öre tedbir alour. 

ru ıan sapasağlam ise ya hapishaneye 
veyahut darağacına gönderilir. 1 On bir on iki yaşındaki çocuklar 

Çocuk için ise tam mes'uliyet olma- gayrimes'uldUr. Bunlara göre (ıslah. 
dığl cihetle cez::ıda hakiki bir ibret teş.. hnne'er) \'eyahut {rocuk kampları) 
kH edemez; binacna'eyh ruhunu IS· vnrdır. Bu müesseselere evebeyn hak
Ja_h etmek gayesini güden bir terbiye- lıtrından r-e~emeiiikleri disiplinsiz ço • 

""'''arım da verebilirler. 
nın muadilidir. Normal çocukları na. 
s~l le~ aile ocaklarında, mekteplerde i· Cocuk m!'lh'{enıelerinin karariyle 
tın" ıle ve husuııi mürebbilerin nezare. hn.7.t <'Ol'••'·'ar da (r!"lah nıekteplE'ri)ne 
ti altında olarak terbiye etmeye çah!;lı· 1 , ... ri'ir. Bir<7ok mE'kteTl1erde ve me~ela 

k F'r:ınctaıi., 1d <'e~a knlmıilerinde bir ta-
yo~ , muhakeme mekanizmasının 
k 1 rpft..al" 2ı 1e10rine ve.vPhut herhanl",i bir 

ar.un an dışında bir suç işliycn ço· 
cuıctan da o nispette bir ihtimamla Qrıhsa kc.>f"''et ile b'rakılamıYan mtıha_ 

keme kndrf'tinden mıııhnım .kficUk'erte 
ter'Mye etmeliyiz. Bıı iş için hususi ter. 
biyP.cller. hocalar ve müesı>eııeler ıa . cıı;;P.r tıırrf'bın akil bati'? olduktan 
zımdır. Cezacı M!dmlerin bulundukla- hn'dE' Ol - ?.4) av ~rnsmdll birce~ vf. 
n mahkemelere kliçük su~luları da ve., kü"ii'·'P.r verilir: ve bu ikinrl 
scvket•nek tehlikeli bir psikoloji rrıc- rnııp ancak Uc <lört aylık bir tecrid
selesidir. Çocuk ruhunda kHlsik ada den ~nrıra evvelki grupta birleştiril-
k melidir. 

nrarlar fırtmalar kopartır: birçok 
§eylcre ko1avhkla al•~tı~r o'ibf, zaman
la bu kararlara da alışır ve izzetinefis 
his.1i söner. 
Dünyanın muhtelif memleketlerinde 

CCZ'.\ kanun!arı bu bakımdan esaslı ta
dillere uğramıştır. Çocuk mahkeme!e. 
ri ilk clefa olarak 18!)0 da Müttehid 
Amc:-i <a hiikftmetterinde kurulmuş
tur. Bunda takip edilen gaye cezat 
o1m:ı~-tt:ın zi :ıde terbivcvtdir VE' ana 
ball1 vazifesini görmektir. 

Her. cemiyetin ideaJi her şeyden ön
~e suçu önlemek olduktan sonra, suq 
işlemek istidadım gösteren ~ocuklar 
da bu mahkemelerin saliihiyct ve hü. 
küm verme kadrosuna S?irer. Coctık 

mahkemeleri bu çocuklar hnlfkındı ' 
v~~i tedbirler aJmak, onları hususf 1 
muesscselerdc kanatm terbiye etmek. ı 

o~m+41ak \'e bura'ardan bir tasnlkna· ı 
me ve bonservisle faal C'emivet m11hi. 1 
tine çıkarın ~a!ıştırmakla mUk"lleftir. 
Çocuk mahkemc1eri haktunda ceza mü 
tehassıslarmm öne sUrdüklcri fikirler 
muhteliftir. Fakat bunların içinde en 
do3'rusu 1930 da Pra~da toplanmı~ o
lan (Ceza kongresi) nin kabul ettiği 
fikirdir: 

Bir rte (colonie corre,,tinelles - te· 
dibi koloniler) vardır. Bunlara, iki se. 
neden yukarı cezalara mahkiı.m edilen 
erkek corukl:ırla ceza kolonilerin.de 
ıslah edi1emivenler gönderilir. B\ltUn 
bu müecı9eselerde çoeuklarm bedent 
ve ruht ne'JV\lnUmalarmı, muhtelif 
terbive ve talim met'ldlanvta inkicıaf 
ettiren vasıtalar. sıntflar, bahçeler ve 
atölveler mevcuttur. 

~a.pJeacl hu mUes~selerde. Avnına. 
hlar bilt'. hdl~ alelade gardivanlann 
kull?"''d·;;ırdan ı:;ik!\vet edin dunıvor· 
tar. Riz bun1an venj yeni kuraca~t
za. ~öre bqti.in mfikemmellvetlerini ~e 
Nı.,'\n itib'.'lra RlA<'!'>~tz tab•f4ir. Göz 
n•ıiinde t11tulrnasr lavm,.,.elen bir nokta 
na, l'Oct•lc m-.hkpmeleri ve t~lah"'"'ne
lerinin, h~"';.,ı,8"'P.'"r !~ıo .. ecıi yaTıi do· 
lt~•ncıhr)e Adlive hl\1ra'l'll•~~<J.,n alrmn, 
killtllr ve"a flthhat h'.'1 1tanlrlclıır,..,..;ı.,!'I 

b; .. ;,,e h.,;;.ıantı"'as1. lll:rmn111for. "Rn da 
ınühim blr nsikoll"iik trilbirdir. To..,ar. 
lamr~ olnıak jrhı t'O<'llk sur1:'l1"TTl8 kıır. 

qı alarıı~mız örı1evicl veva ~afi tedbir· 
teri birlcaç madde altında hulba ec?i· 
vorum: 

1 - Her !JeVden önre t1!1P ocamnda 
ve mekte..,1erde m0 todi1< terbive. 2 -
Bilhassa ilk ve orta okııl1nrdq {'oc-11k· 

pr- n~"nmı 1!l i11rltlp 
t•) n .. nrf.nn ,,,,,,.,,., 11n::rl,,r 1.2.ll.'1.~ .1/ı. 

f ,".''1 4 ?.13. şııfıaf farlhU samlarımı:da rık· 
mı~frr. 

5acilı dif/OC fd: 
.........,_ - - -
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·Manlsada 

450 köy 
mekteps!z 

Çavuş öğretmen yetiştirmek 
içın bir km s açıhyor 

Mıın!sı:ı T:öy1erin!n 'kiııtür vaziyetini 
anla.tan vali l>r. Lut/i Kırdar 

Manisa, (Hususi muhabirimizden) -

Vali doktor Lutfi Kırdar, vilayetin kül 

türe) vaziyet etrafında mektepsiz kaJ

mt§ olan köyler için ezcümle şunları 

söylemi~!ir: 

"- Vilayetimiz dahilinde mektep -
siz bulunan 795 köyden 450 k~an 

nüfusça 400 dan a§:ığıdırlar, bu yüz

den her köye mektep yapılmasına im

~n yoktur. Diğer üç yüz köyün oku

ma ihtiyacına, mıntaka mektepleri ile 

cevap vere:eğiz. 

Nüfusu 400 ·den aşağt olan köyleri

miz için en esaslı çareyi bulduk. Bili

yorsunuz ki Maarif Vekil etinin yeni 

teşebbüsü ile memleketin iki yerinde 

köy eğitmen kursları açıldı. Vilayeti

mizde de böyle bir kursa ihtiyaç vardı. 
An~araya gid:şimde düşüncemi Maarif 

Vekiline arz ve mÜJaadelerini rica et

tim. Vekil bu fikrimi tasvip ettiler. 

Kursu buraya en yakın köylerden bi

rinde, Horoz köyünde aça:ağız:. Bina 

itibarile her noksanı tamamlayacağız. 
• 

Kurs b11iyete geçtikten sonra her se-

ne 100 öğretmen yetiştirirı:ek dört se

nede Manisa vilayetinde ~ğetmensiz 

ve dolayısile mektepsiz köy kalmaya -

ca~tır. 

Bu kursta yetiştirilecek olan çavuş 

öğretmenler <'1ynı zamanda ziraat ile 

de uğraşac::ı':lar. Ben ilavetea onlc:nn 

sıhhi işlerle i~tigalini de faydalı bulu

yorum. Köy çocuğunun zetclsınc\an is

tifadeyi azami derecede ehemmiyetle 

ele alacağız. Kura bu sene içinde faali

yete btış~amı~ olacaktır.,, 

' 

Anadolu mektubu 

''Çiz- i ,~ 
lki sene içinde köylere kadar 
bütün vilô.gef yollarını yaptırdı 
Burdurda 

Yen!den 6 tane 
mıntaka yatı 

okulu ya9ıhyor ~ 
Burıdur (Hususi muha'..irimizden) -

Burdurun şimendifere kavuşmasi!e baş 
layan faaliyet dikk:r.e pyandır. Şehri 
istasyona bağlayan bulvar, Burdur;, 
mod:rn bir çehre vermiştir. Vali b.Jy 
Abjülhak Savaş, şehrin ilerleyişi üze
rinde programla ve geniş adımlarla ça
lışm:~ttadır. O şimdi de Antalya §Ote
sinin Burdura kavuştuğu yerde ve ken 
di eseri olan cadde üzerinde Atatürkün 
büyük ölçüde bir büstünü diktirmeğe 
tel:bbüs etmiştir. Bundan başka ilbay, 
istasyon önündeki meyıdanhğa da Ata 
türkümüzün bir heykelini rekzettire 
cektir. 

Yapılan yollar 
Burdur vilayeti dahilinde yollard.iki 

gcr;retli çalışma bilhassa dikkatimi ceİ
betti. Uç sene evvel ziyaret ettiğim 
Burduru o zamanki gibi hala yolsuz 
a~:uyordum. Bugün Tcfenniye 70 kilo 
metrelik güzel bir şose uzatılmıştır. 

Belenli köyii ile Isparta arasında her 
bakımdan ehemmiyeti büyük ol:ın bir 
şose yapıl:nıştrr. Kur~ut • Karamanlı 
arasındaki yol ve köprüler bitmiştir. 

Karamanlı ile Yeşilova kazası arasınd:ı 
ki şose inşaatına faaliyetle devam edil
mektedir. Önümüzdeki yıl ~inde bite
ceği temin edilen bu yol ve köprülerin 
vilayetin Antalya ve Denizli vilayet?e
rile .irtibatını temin b:~cımınd:ın taşıdı 
ğı ehemmiyeti kaydetmeğe lilzum kör- , 
miyorum. Bu çalışmalara ilaveten, bu 
günlerıde Antalya şosesinin Burdur 
dahilinde münakalatın fazlalığından 

dolayı bozulan 25 kilometrelik kısmın 
da t:o:nirine başlanmıştır. 

Burdur • Tefenni arasındaki şosenin 
kalan kısmı bit:rilmek üzere. Vilayet 
dahilinde bütün köy yollarile köprüler 
yapılmış, bitmiştir. Her köye araba ve 
otomobille yaz ve kış gitmek mümkün 

Burdur valisi Abdilllıak Sat~~ 
Kemer ve Çavdırdakilerin bitttl'
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~y meselesidir. ~ 
tlb:ıy Abdülhak Savaş, muhitte ,'J1 

kınma hareketini pek yal·;ndan ı ... , r \"' 
ediyor. Muhitte ona "çizme 1 r&e)) 
adını vermişler. Filhakika köyle ırcl 
ve yollardaki fa:·!iyete sık sık ne~f 
ettiği için çizme ile ve "yataklı goDı 
nu,. ile dola~maktadır. Yataklı "3~ 
vilayet otomobili değil, Nafiıının er 
bir kamyonetidir. ilbay g<ıyet. d::ııP 
rat ruh!u bir cumhuriyet v:ı!isı ~· . ~., 
iç:.n halkın ve köylünün sempatis!JI:!~~ 
zanmıştır. lşnrct ettiği her iş d·01ıı 
yapılıyor. Yokluktan yarattlrnıŞ ~ 
eserler var ki bunlann bir iki sene iıı' 
kısrı bir zamanda nasıl yapıldığıııı 
san hayret eder. • viljf'ı 

Daimi alaka yüzündendir kı i 9 
te sıhhi durum da gayet iyidir· ~.(\' ve·· ve hayvan hastalıklan yoktur. şt 

ncr çah~m:.·an sayesinde, bir ııt~rıV· 
tar beliren, şarbon hastalığı sörıdil 

;;m::u=·ş=tu=·r=. ====----d 
Yurd!la11 

KliçUk Haberr,V 
------ .erle' 

"' Ad~na yollarının i:np eden > 11ı:I' 
rine beynelmilel yol ic:aretleri ı:~! 

:J • tı ' 
masm:> belediyece karar verilınıŞ ıf 

• Ad:ınada şubatın birinden ~~ııııf' 
şine kadar 26 çiftin niknhlan klY' 

tır. lsf. 
• Tarsus riftd ve tüccarları toP tt dür. " :l; ~ 5110-

l<ül' Ur j7leri rak Ankara ziraat kongresine g 1ı3f 
Vilayette yollar işinde o~duğu gibi, rilmck üzere b:r rt•por hazırlanııığa 

kültür sahasında da aynı hızla salışılı- lam:şl:ırdır. bıf 
yor. Merkezde bir orta mehtep ile ye- * ~ ·1dırgı ile Bıılıkesir arasın!~> .. ~ 
niden bir ilk. okul in;asına baş!anmış- müddettenberi yapılmakta o:an ~tıl'' 

b t k .. ·· ·· • le açılf111> trr. os ancı oprusu merasım ··r 
C(..l. 

Askeriye, Çeltikçi ve Hacılarda yapı Köprünün uzunluğu 94,5 met1' • 51· 
. ·nııı 

lan mıntah yatı mektepleri hali frali- * B:ılıkesircle Durak nahıyesı f'f 
yettedir. Aynr plan ijzerine Tefenni, ya·ık köyünde Emine <dın?a 14 Alı~ 
Belönü, Karamanlı, Çavdır, Armutlu da F~ kız sar'ası tutuncc1 .. ıııs~~ııf 
ve Kemerde de birer mıntaka okulu üzerine düşüp yanmış, kör:lur 

0 

Bu çocuk mahkemeleri. yalnız co . 
cuk işlerinde mütehassıs bir hakim 
bir doktor ve bir terbiyeciden tec;ekküi 
edeccktlr. Azaya ve davaveki11erine 
lUzum yoktur. Hnkim'er. kadınlardan 
da olabilir. Fakat bu mahkemf'lerin 
müspet ve müsmir faalivetteri, hayati
yetleri. bunlara tabi olan ıslah mües. 
seselerine bağlıdır. Ve bu terbive mü
esseseleri olmadıkça çocuk mahkeme. 
}erinin de hikmeti vücudu yoktur. IF'alı)azoarr mecıısıne aza onan at u yapılmaktadır. Funlarc·:::n Tefenni, tur. 

~~--~~~~~~~----____.....,. 
Bu müesseselere cezavı müstelzim 

olan bir suç işliyenlcr. dilenci çocuk
lar, babasız'ar ve anasızlar, ahlak düş.. 
kilnlerl gönderilir ve bunların içinden 
mahkemelerin haklarında <ruht maltl
liyet) damgası verilenler de ayrıca a.. 
kıl müesseselerindeki hususi şubelere 
havale edilir. 

HenUz müstakil çocuk mahkemele. 
tine sahip olamtyan bazı memleket!er
de SUl'lU çocuklar hiç olmazsa husnsi 
muhakeme celselerinde dinlenir. Bu 
meclls!erde çocukların ebeveyni de btı.. 
lunur ve bu, mecbur oldukları ahl!ki 
ve terbiyevi bir tedbirdir. Su~lu veya
hut bu lstidadLı. damgalı bulunan ço
cuk, ilkönce tıbbi ve ruhi bir muave- · 
neye tabidir: ailesi. karakteri, moral 
'Ve zcM kabiliveti hakkında avdrnla_ 
tıcı maliimat ihtiva eden bir müşahede 
kfi.ğıdı ile (Çocuk mahkemesi) ne ge
lir. 

Mahkeme, cllrlim'ere ve çocuk ~AJL 
larma göre hükümler verir. SerePriHlr J 
firar gibi ufa.k cüriimlerde evebc.•m 1 
deruhte ettiği takdirde mahkemcni·ri 1 
terbiye kontrolu altında olmak şarti-

I.NGİLTERE'do bir lordun,Aıno 
rlkada bir mllyardorln, lhtlrar 

kürenin btlmem neresinde yaşıyan 
zen~ln bir adamın, Parı.te bir konto 
sin bUtUn senettnl çok sovdJ~ köpe
~no, kedf~tne, papaf;anma, maymu· 
nuna, atına ve eşeğine terkettl~nl 
okuduğumuz znman şaşaı' kalırız. 
Bazdan bu cömertlllto hayret eder, 
hnztlan bn der<'cedo bir hayvan sov· 
~isini do~rn bnlmaz, bunn bir basta· 
hk sayar. 

tn~anlıırda, ha)"·anlan sevmek, 
hny,·anlara lta~ı şefkat göstermek 
ht11!11l, y<'ni bir şey değtldJr. Bu, çok 
<'~'d yıllarda ba,lnmı~ır. Tartb say· 
fnları, at, köpek, kedJ Te papa~an 
ıııe,·cn. bnnlarm öltimlle günlerce 
n~Jayan, .matem tutan, altın kubbe· 
il m~zarlnr ya'lhran, 11U!lllll vo mnh· 
tcşem tn~lar cllktfren kra11arm, im· 
narntorJnrm, m<'~hnr kuma.ndnnla.· 
nn. hll"f"lik a~nmlann Te zenginlerin 
ad'.nrlfo dÖlndnr. 

O~m1t9lh nadf~nhı Ur,tlncll Ahmet 
""'c •"'-rı11X1 ah öl<lüXU zaman mnhfo
sem bir cenaze atan yantTrflı. Adı 
tartho geçen bu meşhur at Kn,.tı<'ft· 
ahm~tt~. hUyUk morm"'r 111titnl\lU vo 
kubbesi n1hri yaldızlı bir mezııra gö· 
mil Mil. 

~·~unctl Omnanm atı da, lhtt,amh 

- Bu ka~ıtlar baDam v, .... --

bir alayla gömUldü. Mezarının başı· 
na bir de kitabe konuldu. Bu kita
benin kırık pa.rçalnn müzenin IAlıit
lor kısmındadır. 

Rom" imparatorlanndan Galfgn· 
lanın ntı da adı tarfho g~cn atlar
dandır. Gali~ula, bu atı çok seYerdi. 
Onun rahatını her suretle temin et
mek tc;ln, mükellef bir ahır yaptn·
mıştt. Ahmn davarları mermerd<'n. 
yemHkforl scdeftondl. Gemi !'omnl
tmdı. UstUne ayrıra clmnııılar gömül
mU<ıtü. Ilellemeıııt imparatorlar. yn-en 
s~ler i<:ln lıusn~i ~uretto doknnnn 
kumaştan yn11ılrHşh. Şarabını altın 
kovn.ltıl'dan içerdi. 

Gnll'rltla çok sevdJr,i atmı iki de 
bir sofrasma alır, onunla karşı l<nr· 
şı:va yP.mek yerdi. At: sofrıuta nlhn 
yn.lc1r7.h ama yer, ve hunn hlnnt im· 
nnrator ~·e<llrlrrtl. At sn içmcl'•P. nhş· 
tınlI"n~w•tr. Su, yerine ona şnrnr 
s11n•1htrdu. 

Bir !?Un Gnlt~ulnnm aklmtl e!'tt . 
~cv~m atmı htr mevı-t ~ahfhl yan
m:ı:rı dllşUndü. RUt'l" v,.rmer~o l·ıılk
tt. Fakat. bu ee71crt de ona c:<'k az 
n:ör:1U; t>Anile: ı,er~fll,. nyf"Tin hnhnn· 
f"t. Dnhıt. OstUn r.ayo ite k:r~-mctl"n· 
(]lrm~k l~tedl. Ve papazlar meclisi
ne 87 .. '\ tnytn <'tti! 

Hüseyin Rüıtü TIRPAN 

®D ::;t!~{tırC~n ~eDe(Çjl nyce~e 
®®~ .. v@rı 

ıtJ1ı id 
93.j yılındanbcri belediye ve idarei hu 1usiye farafuıdan ma{tcr~:eri e ttJ' 

edilen Sıvasın e!cl.:trik santralı §elı :r mccı:,:n:n verdiği karar .ii" b·dçcS: 
mamen Sıva., belediyesine devrcdi:ecc ·;ı :r. Eöy?coe Sıvııs uclcdJ;taıı elt~ 
mühim bir varidat temin ctmi.cr olacaktır. Resmimiz Sıvası O.t/dl1 

trik Nntmlını göstermektedir: · 
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fte 1ctı,. 
'<i<ı banlar: Yt& 

l( il~ • • 
.:/lrn~ ug, dog-

<it' -he: Bert 
ı. J~ 
~ u•yu, Ma. 
rtflı '.ıl\. "fn.cli God.8. 

tab,ti ' .. huv.yet 
ıı Qit tçln J üıya
~hı,. Clbi.scforin 
~ııtr olıoıduğu 
!ıi,. (;11ler .... 

'ICJt ı:. goru • 
itıı • ~tteki 
ı • b re. 
,_~Jı,.,,~. <ılırıvanuı 
oq r'""l>ıd 

ıı Q" c yapı-
l'ııeıi11~~tırıııa a • 
lh~1

1>ıden bir 
r. 

V t\\'oMı\~ 
hı; ~eııe • nıcc;c)cc;inin cm:'rı um11ml
~lt· ı11ıırı ~)ıırıılırclıj:lı lıeH·cıın sül.lınel 
~.11 'eıl't 1

'
1
iilc 0ııu hcıızcr: hır \'ııkn ılalın •• 

lıı ' Cl('ik 1 • n hk ''' a bh·ıır Bru :ı.llı lıır 
>ı1 11 lıı1ıııı~lıınt1ı~lı111 lıalı~r \'Cıılılcr. 

1h11 •1.ı. ~ ••t rnnhluk lıcnuz l inıı• diirl 
~ ")' ·ı 1 nıc1ı, ı. 
"tl~ı l.ıt, !\ c •\Uılar ölılıırıhı' ll'f ı lot·şı 
tı~ 1 ıla1ı 11 t:ı~lırnıııl:ır ılerıııle liı·ıı.lıl;\ı' 
~ lı \• ~ıkn.'ıık il k . 
·~t' :tl' I ' il lllılllı lllt'\ıl:ıtı:ı 

't •ı •' •nıını ı· . cı) aı ftı, ı\r n ş >lırt•lrnın a7.:ılnı:ısııı:ı 
it 0r. lık lwrkı•s )cııısınılt·n hıılı 

~~l tt iki . 
11. ~,~ ~ı ılc hl . 
"'-ıı bı,. r rıhlrlt•rinı• lıcnzhorlar "i ~ı 8tklı • • 
,. ~ ~Ofctı rı \"nr: llrl\·i kıılı Vııl ıl· 
' 1 itil knıtınrıc ~rık ılikkıılll: ölıhir•'iiklc 
~ \·t~~e ıı,., 1 ·: J\rııılino mahsus bir de 
·~ '·ı~ 1' \'flr 
~ I~ 1 .rı ı\ınr k ·

1
· 

.t ,"1'ılle • ıı ı rnc~hıır komik (lln 
··ı.ı- "" • fll•k lı . Otıt '1 l"or t'll7.ıycn cıınl nı:ılııır •il 
1ııtıı~8~· ' ele flcçmi)'<'<'e/tini Ornil c 

1 lrı\;ı' hlt k6 
1 " il kıı, h nc•Afn feceo;s(hü sn,·ec;inrle 

~ •&k n ının ı ı • il~\. nııınrn ı lıulunnıuş v~ hn· 
•~ed ıştır. 

ı ~rıı e b1r • 
1ttı 11 ı\rı • ınsın k11f ı~ı 
ı~~ ~ <'l\·nrı 1 
\ ~ 1" trıt',ııuı 'H ııkl lın!ıç,.slnıle dn•k 
~ 1 11t'111 ıı. ı;l'ırır;.•nn 1-"('lıks Vnn nıllı lılı 

ııı .. 1 hnıı.r .. 1' ınfn Yeri t' ·clcrliltini \'t• 
·ı \'o •11 .. ını ı · \' r: şıtıncc nrernklıı ynnı-

lııt \' (' 
1 tl~r ·lnına 1 nı 

\t- lı lnrıtrı r fn,.nn korn.,ı' Vnrı 
tııt 11hPt , nılnn ycnllnıl~ Hl'ınen 
tı ~ııı Prınrı; 
"ıııtrı :\ıııırıı 1 :· 

1 ıı.. 1 hı1~11 ' ıolıoı mcnııırlrırı '"" nıiid 
r, •111 l' tıınıln 1 

' 'orı erı k orrıc clrr. lıoşın lıu 
ı ıır nll\orl:ı . ı t, • , 1 · 1'a r, 'C ılr cesrl ı:ı · 

ıl 'nh nılınn k lj~ t 1,.. 1 ~ .. 1 nen lılr hnl<' ıırJ,•n 
~ 'il ,_ ı 1ırnn•·ı h . ~ \ıı, 

1 
'(Rrlır · :ırı O\'nlı. ,·ırırı• 

tt ~"'~ı"rı tıır k ttl'nr hir kıw nıt. En"" 
~.hıtıı 1 hlltı tık tır~unı~ lilılı•riılnırı,: ,.,,,, 
~ ' .. 1 nrırın .. . 1'tıe " ıı ~ara ''" ı "C'rı nrlf', tınvı . 

'irıııcn 1 YDı-ıık bir IC'k kfıAıı ,·ok. 
ıntl( • ..- · 

" n hır şcwlen i"tifade 

insan k sa 
llal}dmandan 

sonra ... 

·ılc•!ıilrııC'k kahil ıh·ilil. \rknı.ınılıı l:i<"hrrl 
lııl' 111:11110, ııyııı ı ı•nklt• kt•ll'tı lıır rulı1 
1 \C H ıııııc 1-.ıılı ıııcl,lı lıir korıılıi.ıeıon, 

tiı·olıhcn lıiı;iıninılc fötr lıir ~ııııkn .. 
llııııl.ır, lıiilıin lderrüulılc ı.ı:ızc•lrltırı1c 

ncşrolunıı)or, lıını)ııııl :ırııı ınhılıı}a mü 
rnl.'a:ıll..ı nıoll'ınıal 'ermeleri rica ohııuıyor. 

Cesedin hiiviyeli nnln~ıhyor 
Ertesi guıı, An\'f•rs ndlı~c dnlresine iki 

kadın murncaııl cıliyor. <i:n:ctelcrdc lnrif 
olunnn mnnto, rob, \'Cl\nlrcnln hemşireleri 
(Jülyıı dö J{cnıpı•n.:ı·)e nil olılıığıınu söy· 
luyorl:ır. 

7.nl11ln, ıwzelelerde ~·oplıSı neşriyntlo 
knlınıyıır. l\nclının eilıhrlerıni iki man 
ken üıcrlnc ~inlıriyor. llirinin ÜZl•rindc 
)'alım~ nınnlo, ılii!f'rinılc rolı \'C ()Juı .• iki 
knılın, hunlıırı göriııH't! a~lnınaAa b:ışlı
yorl:ır .• 

Bir:ıı sonra hrnışirclcrinin hu.,usl haya 
lın:ı nit lıirçok nıaliıınnı Yeriyorlar. 

An:1~ının \'dntınılon 'iOnrn Briık.,clıle hrr 
ııilc ~·:ının:ı hizıııı.:ı~·i .ıiren Jülyo, lırm-
şlrrlcri ıle pek l'e~ rek lemos <'ıli)'Orclu. 

:!2 ilkte-;rinıle işinden ll) rıltlı. Görüştüğfl, 

ynlnız ııc,·ıdlisı idi. 
llu, yirmi ııe<ı ~ nşl:ırında kııdar bir ıle

liknnlı idi. 1\enılı'Slle ıteçen sonhııhnr lp
lid:ısındn bir trnmvny yolrulu/:!u csnnsındıt 
lanışmışlnrılı. l\nrıc;nHlon Dl rılnn ı1dlkıın 
lı, Jiih·n~ ı RÖriince ııck ziyade nUıkııılıır 

•ılmu,, nr:ılnrınrlıı hlr nıünnschet ht\şlamış· 
lı. 

rlcllk:ınlı. 

meşul 

<ln7.ell'<'l olılıı~ıınıı ı:lhll~·en 

F:ımc ffnstnnn pek pnrl:ık ve pek 
bir hayat \'Dacle<.liyorpu. 

:::::::: !:m::::::: :ı:::::::-.:: :::::::::::::::::: :::::::::ı 

~~ /Vasıl ~i 
:ı .• 

n öldürügormuş?i.:1_ 
i! .• 
:ı ı: 

ii Once, şakaya g 
l.~. g etır erek kadın- ii 
:: ı a re n e 11 er i n ı i p e k H 
!~ çorapıannın te .. H 
i.i. kile arkaya bağ- U 
:: la yor, d ~er tekınıU 
~~ boyun 1 ar 1 na s 3- n 
!l r arak sıkıyor, sı- !i 
H kıyar muş... l~ 
:: l<ur banıarındanH 
İ~ bırı, yedi yaşın- H 
:: il ·· daki çocuğuna ·H 
Ji baka b ı ı m ek için l( 
i~ fahişelik yapan 1: 
j! bir aenç kadındır!! 
...... ;:::::::: ::::· :::::::::::: :::::::ı:::ı ::=::::s:::::ı 

Jiılyıı, ha~nlinıle lıe)olctliği ndamı bul- ı 
ıhııtunılıın ılolnyı çok m..:mnunclu. Bütün 
ılostl:ırına snnılrlinılcn lınlısediyordu. 

ll::ıtt.l iki hemşiresini, nr.iikı1clin şık kah 
Yell.'rinılf'ıı lıirinf' dn,·etlc dostuna laktlim 
cim işti. 

Jülyıının karıleşlerl, en son olornk poll 
se şuııl:ın söylcdıl..:r: 

- Jiih·u, 24 ilkteşrinde lışıkının Vnn-
ılenhnrden c;oka~rııdııkl C\'İnt- ) erleşll \"e 
tclefonlo ılt>stlnı ınu yeni ndresinl bildir· 
di. Bır~z ı.onrn dn orlnclun knrboldu. 

Kıclınlaru' \'erılildcri ınuliıınnt üzerine 
llrunun c-le. P.cı.:irılın•'>İ ko~ll ~ınışh: 

Kutıl c1naycl ni ncısıl ·H.o lat.ıyor? 
{An,-erst znhı!ımnın hılcbl ih:rrine 

llrlik~el poli-;lcrt, Brıınun C\'JnC ·--Rilmişler 
\'P P.nılislnl yatnlhn<'!n ynkolnmı~lıırılır. 

Apnrtımnnıln ynplıkl:ırı ımışlırmııdn Jill · 
yunın <!l çantnsını, rovclveıi \'e katilin 

T 

Bir sefQ)zs fQ>alhçeslın<dle eşeaeıne 
kc~el!< ortaya lb>Dr ınsaııril ka'iFası 
çokaırcııa ve BellçDkada daı bir. 

Dnsaıın kasabo yakaDandı 

elçi a 
VAVDM N 
urbanları_nı ipek 

çoraplarile boğmuş" 
çukuru k:ı:zıriak itin kullandıAı küdik kil· ı buldu~ı şeyleri, \"C lıilhnssn D. P mnrknlı 
relH · bulmuştordır. Bunlnrdan haşkn bir- ullın h.ılknnın eşkfilini hıldiriııce iş dc~ı-ş· 
çok snhte p:ısnı,orllor, kadın elbiseleri de ti. K:ıtilın e\'rokı orasında lmlunıın iki 
ele geçlrilıniştir. ilmühaherle emniyet sonılığıno terhın elli· 

Aslında snraç çırol:lı ve tüt!in knçakçıc;ı len kürkler de çılmrıh.lı. \'e bunlıırın, 
&lan dü7.mc gnıelcci, hu mnıldl deliller maktul kahveci kadının oldu~u derhııl tes 
kafŞ si7\dn- ii\l<1if'fft~ta ·~tlti\1 lıSııniyn ~lliı bit edildi. 
enHl'ıfıf' :m nlli' ll ım dtı ı~urfti llrtı· Kııdının lnnıdıkİ:ın, bu ('~yıılon gör.ünce 
fn ııeolJtır<-kotnuşhr. nerl Pötiyc oll olduğunu kotlyetlc. ~Öl le· 

Dir:rz. sonrn, sorgu hrıkimlnin huzuruna diler. Uru dn, bu ikinci cinnyell illrnflan 
(ıkıırılon llru, cin~yı:linl şu suıt·lle nnlnt- b:ışko çare hulnmndı: 
nıışltr.: • - 30 llkkannnda ı•aldeml görmek f. 

- Jülya ile tnünnsrlıet peııda ettikten rln (r.a ı IJa oltmiştim. Annem, Bert 
az 11011ro tarımla bnrulırıı. Melusinıle Pöti11ln 11anınrla ralışıyordu. But, an-
a11rılnıak istl,.orilıını. 11ıınun irin f..eııdi nemin clışarı rıktığını söyledi. Kendiıl 
~(nr nrül:selde. lıir i~ bıılllWlfl teldi( el· nl bekliııordum. Konuşuyorduk. Az 
tim. llkknmınıııı inticln.~ırıdn bıı şehre ııonra şak11laşnın11a başladık Bu otu: 
geldik. \'e kırltmla oe:nıeue rıl•tık. A- altılık kadın, bana de/ela ui11ecek gibi 
raıııı::c/(I müthiş /tir kıwrıa bnFfnılı. işte bakmorı/11. Sıkılmasa boynuma sarıla· 
n ~ırmlrı mctrr~imi ıildtırılı1m. ı:ııç<"•ine caktı. 
lıir l:ıırw11 ~ı·•ım .. Sn11rn lrtnlr Rrirkst O fJUt'•Jl, blrrok lıarlarda frmeklc, 
lr. <ltirıdımı. Çnrılımnı da l•rrnlıt'r nlılını. efjlenmrl:le Df'rirclik. Sonra eııine grl-
Bıı si>zlcri söyl<'<likten :.onrn nru hir dik, bualıer kaldık. Sabohlruin, Brükıı 

..ınir hıılırııııına tutulmuş ve ı;usınuştur. lr ılöııebflmrk irin melrliğim uoklu. 
?\eden sonr~ k~ndine ı;elmiş. fnkııt, iki kıı l'enl doslırmılrın bana yol parası ıırr-
ılının söyll•ılılU ııilıi cinnyeli srkir ı;ıiin mesinl rica ttlim. Red cevabı verdlt. 
l'\'\'CI ynJ')lı~ını illrnf f'fmek istcmcınlşlir. Aramı:da münakaşa rıktı, münalmşa 

Kıılilin rc<\ınl ıtn7.clelrrrle <:ıkın<'n, t.irçok kavoay döndıi. Cina11elle bitti .• Beri 
kim t 'er. 21 sonle rinde Jülyo ile hem· kafama bir şişe fırlattı. Ben de, elime 
her 1>nıJ Sen An ci,·.orında gördüklerini orrrn bir drnılrlc kafasına vurdum. 
sö\'lcmişlcrılir. 

nruııun cinnycl giinftnfi rlo~nı sö~ leme
mesl, sonra C\"lnrle bııhınan kadın elbise· 
leri \'l' müce,·herler :rnlııtnnın şiiphesini 

nrllırınıştı. Arntın, d:ıho hıışko kndınlnrııfıı 

mı ölıliirmliştii?.. 7.nlııtnnın şüphelenmek 

le hakkı \'tınlı. (:ilııl;ft hıılıınaıı im elhiseler 
Jiilnıııın ıl<'Ail, lı'rışkn knılınlarn niıti. 

Z:ılııt::ı, nrnşlırrnıılnrını rlcrinleşlirince 

rtlıio;elcrıl,•n hnzıl:ırının \'e yiizu1dcrc1rn 
blrlo;inin, (fırın) chrinrle ülrliirillcn hlr 
kndınn nil oldpğuııu meydano çıkannak
ln gcci!:ıncıli. 

Varan itd !. •. 
Geçen, ilkkiıııtınitrı, lfolln sokn~ında 

Beri Pütl ndlı bir kn<l111 ınrnrınrl:ın işletl 

len (Avcılar lmlı,•esil nln nçılınndı~ını 

güren ve içcrifl~ knpıılı kalıın köpe~in 
ha,·lnılığın ı i~ltcn komoıulnr hemen polio;e 
hnhcr \'Crtni~lerdı. Polis, kopıyı kırılı, 
içeri ~lrdi. 

Ye Beri Piilinin öldürülnıUş olduğunu 

ı.ıördli. 

Znv~llı knrl!n· IJSYkcnin önünde, ~i~e 
\'e hardnk l..ırınlılnrı nr.:;ısındıı \'<! knnlar 
içinile yntı'yorılıı. l\liilecovizle uzun miiıt
ılct ııjtrıı5!ılfı h~llil'dl. Kntil, kaıtının elle
rini nrknsınn ha.ı!lnrııış, ve ipek çorabı ile 
boynunu ı;ıkornk hoıtmuştu. 

l\uadn lıuhınnn J 50 rroıık do kaybol· 
muştu. Mnktulün pnrmaklarıncl:ın ~·üzfikle
ri çıl,orılıp :ılınmış, Jıarrlirohıında bulun:ın 
iki kıırklli rnnnto~aı çnlınmıştı. 

Fnkat kıııll kimdi? Bir\·ok nhitler zo
bltn\n, 7.tWallı Beri PliliyJ, lmrnral ve hıı~:ı 
~özıın,m hir c1e.liltnnlı ile lı~r:ıber ııördük· 
!erini ve hu ıMnmın JJ:ırold l.oycla tıck çok 
henr.Mf1!Tnl !il\ •Jcılıler, PRkal. hunun kıııı 
ol(hıl!tl'lll hiç kim~e bfınıiyorılıı. 

7.nlııta, iki ny tnhkif{nt yrıptı. Bir ipucu 
ele. Eleciremedl. lhtlmnl rle hiç geçiremi
ycrek"tl.' f°tıllılt, nvftls adliyesi, Brunun 

llıi11ıik bir uara nrıldı. Ellerini arkan· 
na bafjlaılım. /pek rorabını rıkordım. 
boynuna ~arclım. Roğdıım. Sonra aparlı 
manda ne ııar, ne yok aldım. Brüksel• 
•ıvışfım .. 
nu so~uk ilirnfı d:ı bir sinir buhranı 

fııkip etmiştir. Fnkol, sorgu hakimi huna 
ehemmiyet vermemiş, sorgusuna deYam 
ctnılşlir. 

Lavabonun arlrnsındaki kadın 
cesedi 

18 ki nıınusanide, Emil Jorkmen cad
desindeki otelde hizmetçilik eden bir kız. · 
oclnlardon hlrinl süpürüyor, t~mlzlrrken 
llh nlıonun yf'rinin d~işlirildi!Uni J;örtlO. 
Düzeltmek için illi. Fakat yerinden t:ımıl· 
dnnmnndığını görünce eğilip baktı: Oeh
~cl !-

Uıv:ı!ıonıın arkosınrln çıpl:ık bir kndın 
ceseıli ,·nrdı, zn\'allının elleri nrknsına 

hn{llıydı, \"e ipek bir çornpla boğıııı ı

kılnıok surelile öldürülmüştü. 
1-i:aclınııı kim olduğunu nnlıımıık pek 

kolny olııİııştıı. Zırn, m:ıhollcde herkes 
kendisini lnnıyorılu: Ameli Gods ... Serbest 
bir kndın .. nır fahişe ... 

Otel müstnlıdernlninin Hade'!lne göre 
boğa cözlüklll. kumral bir delikanlı ile 
b.-rolıcr gelmişlerdi. 

Fak:ıt ismi? Bunu bilen yok .• Sorgu bl
klmi, clnııycllcr nrnsınıloki müşabchcta 
sö:önOndc ltıtarrk bu cihellen de tahkl· 
kol yaplırdı. \'c nyni ıomanrlıı Bruyu s .. 
kıştırdı. KaUI, ütücü cinayeti de itiraf 
elli: 

- Amcli11i, Jnknıl'n, bulvarında bir 
l."alıvtde nörtlıim. Mü~tcri bulmak irin 
daima im knlwrue drııam rdiuordu. 
Keurl/:dlc (1örn1tüm. Sonra culvardnkl 
bir otele pltlik, bir sqat kadar kaldık, 

(Devamı 14 üncii~e) 
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7 ürk sporunda 
/uf bol hastalığı! 

1 ri temas etmek is
tediğim bir nokta 

! \'ardır. O da bizim 
~ memleketteki ve 
~ bizim telfıkkimU.C 

göre futboldilr. 
Memleketimiz • 

• de spor henüz ip
i tidai ve b~langıç
l tadır. Buna. rağ • 

men ilerliyeme -
diğini iddia etmek 
ta.mamile yanlış • 

lhgilterenin maruf tır. Yalnız dünya
futbo1cularınd a. n da beden terbiye -
biri antrenman ya- sinin ehemmiyeti -

parken ni anlamış bütün 
müterakki milletler gibi milli ve içti
mai hayatımızda bu mlihim harekete 
yer verirken dikknt roilmesi taznnge
Jı:-n bir cihet vardır: 

Spor demek yalnız futbol demek de. 

=-ıldir. Spor kelimesi umumi bir tabir 
ı 1 ı.:p beden terbiyesinin muhtelif şekll
;;ni ihtiva eder. Halbuki bu bizde 
•anhş tefsir ediliyor. Ve bu hatamız

da da en mühim amil matbuattır. Mat
buat bir milletin, bir halkın fikirleri. 
ni ne5rc hadimdir. Bu itibarla her ~.ar· 
!ettiği kelimeye, her kullandığı tabire 
son derece dikkat eder. Halbuki bizde 
"spor" ile "futbol" kelimesini yekdL 
ğerine karıştıran, adeta spordan yal
mı futbolü karıtcrlen yine gazetelerdir. 
Herhangi bir gazete alınarak mütalea 
~dilecek olursa bu iddianın doğru ol -
duğu da görUlilr. Bu sayfalarda h:ıva· 
dis olarak çıkan yazılar yalnız futbole 
nittir. "S!JOrcularımız. fil~ memleket. 
te mağlüb oldu,, demek futbolcüleri
mizin bir hezimeti demektir. "Sporcu. 
larnnıza antrenör celbe"iliyor,, cümle
si futbolciilere hoca ı?etiriJvor oemek· 
lir. Yahut Amıdolu vilflvetlcrin<iPn bir 
futbol takımı rcsmialtmda "filftnca 
hal':cvi spo:- t.ıkımı,, yazısı bulunu
yor. 

Sporun yeni old ğu bir memlekette 

y <a.ı z aı lfl'l ~ 
ı.~11aı Eı fpı 

gençliğe "spor" u futbol olarak tanıt. 
mak büyük bir isabetsizliktir. Evvela 
futbol denilen oyun ikinci derece ya
ni secondair bir atletik harekettir. Bü. 
ttin cem'i sporların olduğu gibi futbo. ı 
lün de temel taşı atletizmdir. Atletiz
min esası ise jimnastiktir. Dünyanın 
bütün maruf spor mütehassısları ta 
rnfmdan kabul edilmiş tek bir bakı. 
kat vardır: o da futbol yalnız ba.§ına. 
yani atletizm ve jimnastiksiz, tatbik 
edildiği takdırde, tamamiyle nakıs V< 
hatta zarnrlı bir spordur. Bizde üstr 
lik işin içine bir de ahlak meselesi gi 
rcr ki, buna da şimdilik temas etmrk 
istemem. 

Futbolün esası jimnastik ve atlcti?.m 
dir, dedim. Bunu takdir edebilmek için 
bizde ve Avnıpada veya Amerikada 
bir fulbolcU nasıl yetişir mukayese e
delim \'e faraza en yakından temasa 
geldiğim ve tanıdığım Alman futbol • 
cUlcrinl ele alalım. Almanya dünyanın 
en çok jimnastik yapılan memleketi· 
dir. Bu memlekette alet üzerinde veya 
tsveç usulü jimnastik daha ana mek. 
tepJerinde hışlamak üzere mecburidir. 
Fakat arada şu fark var ki, bizim mek 
teplerdeki jimnastik dersleri gibi. haf
tada bir saat bahçeye çıkarak kollar 
yukarı, aşağı jimnastiği değildir. 

Her çocuğun beden terbiyesinin esa
sını bu teşkil eder ve Almanya.da oldu· 
ğu gföi tngiJteredc de, lsviçrcde de 
bHmcm A vusturyada da aynidir. Ço • 
cuklarm sirıni ilerledikçe beden terbi· 
yesi programına yavaş yavaş atle • 
tizm ithal olunur. Atletimıle beraber 
tedricen futbol heveslileri f utbole, bas
ketbolcular basketbola ilah... başlar. 

Neticede bir futbolcu ortaya çıktığı 

vakit çalrşmış adaleler. mevzu bir VÜ· 

cut da göze çarpar. Bu adam tam ma-

nasiyle bir ''atlet komple,, dir. Sürat, 
mukavemet koşar, atlar, gülle \'e disk 
atar, mükemmel yüzer, barfiks, para. 
lel yapar ve sahaya çıktı mı futbolil 
oynar! Futbolc ralıştığından fazla at
letizm ve jimnastikle meşgul olur, a. 
yağında futbol pabucundan fazla çivi
li ayakkabı görülUr; zira bir futbolcü 
bir atlet demektir. 

Bizde futbolcü nasıl yeti§ir? ... Hü
ıdayı nabit yetişir! ... Bir iki isti~n:ı o
labilir, fakat futbolcülerimizin yüzde 
doksanı ''söztim ona futbolü., tarur. 

Jamnastik ve atletizm mevzubahs 
değildir. Futbolcü olmak için sırtına 
formayı geçirmek, ve ayağına tekme. 
liklerle futbol ayakkabılarını geçir • 
dikten sonra bir resim çıkartmak kft
fidir. Antrenman demek kalenin önü-

Bu me,·slm Jı;jıün dün~·:ıcln rtnğlnrn 1ıit

ıııek, knrl:ır üwrindc spor r:ıımı:ık :ldet· 
tir. 

nu idman, hnkiknfcn ~ıhhal için fo\'kıt
l{ıdc iyidir. T:ılil z:ıımınl:ırrndnn isılfnde 
rderek t'lııılnğn ıdd,'nlcrin yüzleri kınmıı, 
sılıhnllcrl ve i:;ıtihnlnrı .rcrinde ve neşeli 

dünduklcrin i ~örenler hiç şüphesiz ilk 
hrsnıt:ı kendileri c!c gitmek nrıusu hlss,•· 
<!erler. 

Fnlrnl: kış sporJnn. hususile yüksek 
knrlı ct:ığlıırn çıkmnk herkese ynrnr rnı'! 
Bundun h:ıkkile io;tif:ıdc cdehilmek için n:ı 
::ıJ hnrf'kel ~lınelir, ne yopmnlı? 

fştf' kısncn ıınlntınak islerliğinılı bu. Kış 
o;porl:ırı kirn:t•rc yarar, kimlere yonım:ız. 
11k Hcl hıııılnrı, sonra flikknlsizh·ik yüziin 
rfon ekseriyetle vnki olnn ufak tefek knzn 
lıırı. \'C lıunlordoıı 'nkınm:ının çnr~Jeriııi 
~·ıız:ır:ı~ır.. 

lngiltere 
Avrupa 
nıaçı 

Fransız gazetelerinin yazdıklarına 
bakılırsa, lngilizler Avrupa futbolU i· 
le gitgıde daha fazla meşgul olmakta. 
dırlar. Hatta, salahiyettar İngilizler
den birkaçı ile görüşen bir Fransız ga
zetecisi, ötedenberi yapılması istenen 
A\'rupa • İngiltere maçının, lngiltere
de mUsait bir hava yarattığım ve ya. 
kında. bu hususta temaslara girişile
ceğini yazmakt,adır. 

ne geçip saatlerce şüt çekmektir. Av. 
rupadan bir antrenör celbolunur. İlk 
ruıtrenmnnda bir hayli hevesli mevcut
tur. Fakat antrenörün atletizmle iı;e 
başladığını görenler ''biz atlet mi ola
cağız?., kinnycsile ertesi antrenmanda 
ancak iki mevcut bulunur. 

Bilhassa pazartesi günleri bizim gn. 
zctclcrdc o kadar miitenevvi ve bol 
futbol maçı ha\•adisi var ki: hemen he
men A1manva veya Jngiltcrede de bun 
dan faz.la değildir. Acaba bunların hep 
si tnm manasivle futbol takımı mı -
dır? Evet, fnkat İng-ilterede doP.nrak 
bütl\n dilnvava yayılan bevnelmiJeJ 
futbol de0 i1 de onun bir istihale~idir. 
Belki futbolün bizde bu suretle teka. 
müle doğru gidece~ini iddia edenler bu 
lunursa da bu kat'iyyen yanlış bir zih· 
niyettir. 

Bu ı;erait altında ne futbol ovnanrr 
ne futbolcü yetişir, ne memlekette fut. 
bol var denebilir ve ne de federasyo
nun aracağı yerli hakemler veya an
trenörlerin nezareti altında yeti~erek 
futbolcü'erle takım vücuda ı?eJir. 

Binaenaleyh, kısaca kaydet111ek iste. 
rim ki, bizim futbolcü dedi~imiz ile 
Av,rupa veya Amerikalı futbolcü ara
sındaki farkı gözden t!'Cçirdikten sonra 
"spor" ve "futbol" kelimelerinin rnüte. 
rndü tutuJm:ısı memleketin yüzünii 
güldiiren gUre.s ve binicilik gibi spor
lara ka1111 bUyük bir haksızlık olur. 

Jimnastik ve alletizmsiz futbol, te
melsiz bir bina demektir. Bu suretle 
memlekete vavılacak bir oyun. vcva 

l 
bir kördöğUşti hakiki futbol telakki • 
sinden uzak kalacağı gibi memleket 
sporunu da öldürür! 

811xıt Erler 

~(p)©tr0@11rD 
lKirnler içit' 

faydalı 
· kinıler içit' 
zararı ıdır'1 

I\ı~ sporJnrı flt rince ilk e\'\"C} h:ılırn RC 
len patlnnj,küdik kıznk,ve skiclir.Hurndn 
lıilhn'isn skiden bahsedeceğiz.Çünkü en zi 
y:ıtle ııı.ımmiinı eden - bilhnssa bizim mcnı 
Jekeıte - hudur. ve sporların en iyisidir. 
Zirn, uyni ıamnmla lırm bal'nklnrın, oy
Jııklnrııı ve hnn:ılnnın aılnlelcriııi hnrekct 
<'llırir, hem de sırlıo, omuzlorın, kolların .. 

Avrupa ve Amerikada nıfoimini yav
rular da '/..'1.ş sporıı yaparlar 

tcnefrüs hareketlerini de !aaliyele selirir. 
Bu sııorlıır c;ııf bir hnnıdn yapılır; Ne 

toz, ne ıhıııınn ,·nrtlır. Çünkü en nzı S00-
2000 nıetre~·e çıkıııuk lazımdır. 

A vrupnlı meşhur, profcsür Fi esi ııgerin 
elediği gibi her yaşın ski ynpılnhilir. Altı 
)":ışıııdnki çocukl:ırclan tutıınıız yoşlnrı i-

lerlemi~ ol:ınlıır bile. F:ık:ıl sıhhalleri lam 
ve yerinde olmak ş:ırtile .• 

Bıı, hilhn~s:ı ~ençlere Ye ortn ynşhlarn 
ın'.lh us bir 'ipordur. 

Ski; sılıh:ılleri ~·erinde veyahut l·orı;un· 
hık nl!ımeti gÖ'ileren, kıııısızlıklon şehrin 
Afirfıltiisüıı<!en şikiıy<'l eden dc>liknnlılnr:ı 

ve genç kızlarn tavsiye olunnbilir. 

Re~it ol:ınlnr nra~ındn, znınıının kısmı· 
:ıınnıını !.'\"İndr geçirenler, maf,.nlhrınclnn 
mustnrıp bıılıın:ınl:.ır, bıış n~rılnrındıın şi

k:hct eılcn ~ekiınpcnerler, roınalİ7.ınn :ı~
rılnrı ç ~<!nlr.r, cil:(erleri hir:ıı hozuk olan· 
l:ır, ı:üç h:ıırnrrlrnler ve kabız çekenler, 
nefc>,Jcri kcıka~lar 1.'i gün k:ıılnr kış spor-

~ 

________ .1!!_. __ ,_ 

81.:i ile at7mna zevkine 

Bir ki§ilik kızak ve 'birk.ar..Jd,sili.1e~ 
( Bop) ile l:n.yl§ ..• 

- ~ 
- -- ,e , • .1 r0rlr! 
Jorile mcş~ııl olıırJorso çok fnl•da g~ ~ 

Ciğerlerinde \'Cr.!m yaraları, \"e rı;i/ 
lnn geçın iş bir mafsal sancısı bultJ e JJ. 
\'cya hıınıık:ı, (Rhino. Pharyngıtc) ,-;; 
ıalt ol:ınlarn karlar ilzerinde spor ~ısi ıt 
tn\•siye olıınmnz. Meğerki kendile 
ı!O\"İ eılen doktorlar lüzum gör~·· l f 
S,kiden kim eri menetoıel r0rl 

ilk evel billfin hastalar, ~on~ !ıııP '1 
ten, ukde ıltihabındon mustarır dt t' 
ıyile";cnler, yani nekahat de\•J"t'Slll iitJ 
hınanl:ır için ski yapmak muvafılt 
dir. ,ıııııı!I 

Dunlllr, doktorun sıkı nezoretl 1'pl 
P:ıtinaJ· \"c .. ·n kiirük kızak sporları . ,11 

· • · " bir· 
bilirse d<! yomlmamnlar:ı, ve ufal> odd 
gunluk hı .. sclliklerl zoıııon uzun fil 
istlrııh:.ıt etmeleri lazımdır. 

1 
rtl 

Kılplerinden, Jlypertcnclon Ar ~-ıı~ 
~rt~rio - scierose'den mustarip 0 

,_,. 

itlrorlnrındn az Ye çok alboınin \fl)'A~ 
lınlunanlar, karaciAer ,.e böbrek , ı'l~ 
~kenler ~ışın y!iksek dağıaı-a J;a 
çık nınmalıd ı rlnr. 

l<ış sporları ve kazalar 11~~ 
S!•i ve küçük kızak sporları ~·a:s dır 

hazan ufak tefek kazalar olur. eı Jılllıırl 
lrnt edilir ,.e ihtiyatlı hareket 0 

önleri alınabilir. ıJt 

M~sdL\, kilçfik kıuık". Bu sade o1' 4ır 
spor yapanlar pek çoktur. Fakat '° I sP"r 
knt i~tcr. Statlstiklere bakılırsa. d~ ııı1' 
lorınd:ıVi kaıolnrın çol{unun küçil 
lıırd:ın ileri gelrlil{I görulür. ·ııııstl~,.ı 

Avrupn ve Anıerik:ıtln hirçok k C'°ı 
birden hlntlikleri büyük kızakltır~ııı•"~ 
kuglı)lnrn gelince: Hunların 111u

11 
ı~1 

peyıln etmiş bir sporcu tnrof1n<l9ıcıt-•~ 
olunması l:'lzımdır. Zira, bu glb~atı• 1 
~ üıfinden hu-;ule gelen kazııl:ır ·el <' 
ilkelidir. Bnz:ın öliime ele sebebi> r 
hilir. ıeı1'1~ t' 
Şimdi skiyi ve ski koz:ıJ:ınnı ıı1' 11 

delim: Ekscriyc'llle dizlerde \"C ıoP Jıll~r 
mikleriııdc y:ırnlnr rnh:ıtsıılıkl;~ılıtl'J 1 
ı:;clir. Hıınlnro çok dikkat ister. e1ııı» '4 
hildekl kemikte hlr kırık hu~ulea!ıa>°'':ıtl 

llunlur, en çok ~kiye yc~ı b lJid'y• 
iyi ii~rcnmiyrnlc!rde ı:ıörfılur. ti 
ı;ok dikkatli dnvrnıımnk ıuzıındır~ ,ı:I ·, 

Hiilfı~n. kış sporları, \'e bllh9~1,rıııı~,~ 
yanı tavsiyeı'lir. Zira, kış 5P"~r111rı11 ıl' 
ınuml sıhh:ıt ii1erinde :rnı 5~ccri111'1 
ıloho ziyade faydası oJduAU 
snbitıir. 

--- dıır~· doyulmaz 1Jir .spor 



ta"~zel olmayı, beğenilmeyi, 
"ig t görmeyi, takdir e-~lilmc
:t "e ·-·il Jq ·-v meyi arzu etmeyen 

dın .Yar ını?. 
nunu .. k n ıçın de tu .. ·alete dık-

dı:t ~rnek, iyi giyinmek lazım
!\~. akat heyehv~ ı.. Her kadı
llt • ıatcaiği gibi giyinebilmcsi
luzı~~n yoktur .. Çünkü c eli 
dır~ ~.ebanı daima karşısında-

~11~ bütçesi! .. 
hür dınlann, hoşlarına rr,iC: n 
t .,~r. roplara şahip olmak için, 
'-.ın· k 

tu b·' abil olmıyan bir ar-
, lt< h • 

llttnı ırs duyıjuklarmı zıı:1· 

ti)' ek doğru değildir. 'Ekse-

1-r:• ;~ pe~ beğendikleri rop
l'ip } le bır: tecrübe için gi-

Çtlta 
~~ '?nalan bu arzularını 

ne k'f· • l~ a ı gelır. Hevesleri s .. 
•· otlr._ 
-.ıbiau kadınların başk,a bir 
b ttt . 
ir rob daha vardır: M ~scla, 

~... ll.c.; •• 
....ı• qe ••:Vın}p Dıynanın karşı-

'-1t, ~~k. uzun uzun lıttl. • 
~ı lluıı )-aJıaJtıimı. yak ıın .. 5Jıirm, 
ıırı~bii kusurlıırını örtüp iirt:nediğini 

"" h k isterler. 
~a .. 

ttrzih:
1
• büyük moda mağazalarında, 

~ti .b' tel erinde bu arzularını, :istedik-
L ll j Se b t • • 
·~r. ~ r es çc yenne getiremez-
te bak oda gazetelerindeJ(i resimle-
~ltt~akJa da bir fikir edinemezler. 

\arş,, aka o robu giyrr.:eli, aynanın 
l'c ına geç-ııelidir. 

rzue .. 
lllarıtoı rırnız, çok, cok güzeı roplar. 
.tu~,1 ar Yapıyorlar. Türl: kız!arınm 
l'orı !"'rrn::klan n~ler, neler y<>'"atmı· 

· ~alt !\ıra ,_ at bu. çok pahalı •.• Her baya-
"'"se · ~:ıt b~ sıne elvermiyor •. Ve bet mev· 

1~or.aşli\ngıc: onlar iç~n bir işkence o-

~ l\llterik:ıd . . , . 
''tçlnj a ıse r..csıne .. 

(N' z, karıştırı~l nı uyun~ 1 

lıit ~~.York) da, dünyada eşi olmıyan 
(~y] .. ba~() vardır: Satıcısız mağaza! ... 
"-- ~ ır ... 
\ııcııınr . ınagaza bulun:luğunu oku-
1~c. ;~u:a bundan bir müddet evvel 
~b . a.>er vermistik.) 

,._ tın • 
"ı.._ 1 en kal:ıbalık bir mahallesln-
t• "il ı:n 
'stth .. an bu eski büyük mağazr•"ı ha-
)~ tıic~bo~enler kocaman bir hangar :ı.·e-

h 
1 ır h 

~·«l•Jb . ~ ır sanırlar. 
ı..a~İcid u~ ıçerisi görülecek şeydir: 
~ tn be •. lt ~rla., l!ıntı kata kad:ır roplarla. 
'lıt4- bir tll'lantolarla d::>Judur. Salon -

t. . ek satıcı erkek veya kız yok-

~~flrlatın biri d . • . . . 
~~tsı:ıız Ş n en ıcerı ı;ırcrsınız, 
~ •c l' · una ve buna bakarsanız. 

1 ~ rıı/nınıza gelip te ne yapıyorsu
.~Yo!"ı .. ın dulaşıyorsunuz, bir şey mi 
~ır .. rıuz d' · 
ti 11\ h:ri ' ıye sormaz .. Yalnız. kö-
ı.. _lldt ... ,_nde, yüksek bir sa:ıda'ye üze-
"" ""'llt b. ı-.. t .111... ır kadın oturur, etraf·, ba-
. ,, ·'· o k • 

•ııt Cd ac.ar .. Bunlar, salonları ta-
~ l('bz en husuci pol:s memurlarıdır. 

t tallla "~a t•k bir satıcı yoktur. Fa· 
ıl,ı Sıra 11~ 1 200 polis memuru \'ardır. 
~ t. lter a askılar da binlerce rop asılı
Çıııc~i·yatı~ada, ropl::ınn numaraları, 

•• S2 l)· • zı.ıdır. Ve gene her sırada 12 
~ bo tırnd 1-t ~hı "1ı: e rop v • :lır. Uzun ve kı-
li ~il\ h adıniar i~in, zayıf ve şişman-

t4, er çe . it . ·~lni tıtten roplar mev .:uttur. 
'ıtı· 1'1 nurn ı. 1 ltoı._ , arasını b!lenler, istedik· 

ı..:.'."•~, l'lı..:a b:.ıl .,,. •· 
~ ıı;,q•d Jıırer. 

ı\h;lıra' ~ .. tabahtan akram.:ı 'kacıır 
il'!ı:ı; l- J 

·· ler §eye bakar, her şe-

HABE~ - ~l<şam ~0!1fııu11 
• 

!vev~qork'ta 
Diinyada 

eşi 
olmayan Bir mağaza 

Satıcısız mağaza bir 
kadınlar cennetidir 

Tek b:r satıcı yek; fakat, girip 
çokanıarı g~ze'lt:Deyen 1200 

poons memuru var 
Mağazada sabahlan akşama kader kalabilirsiniz; ganlllnilzfin 
çektiği robu, mantoyu sırtımza geçirir, aynamn karşısına 

geçebilirsiniı.. Bu suretle kesenize elvermiyen bir 
elbişeden hevesiuizi almak da mümkündür 

,.-............ - ..... _ ............... ______ ....., _____ "' il --·' 

! Satıcısız maQaza kadınlar için hoş bir eQlence 
i oıuyor; hem eğleniyorlar, hem de hangi rengin, 
i hang• biçimin tiplerine daha ziyade yakıştığı 
~ hakkında bir fikir ediniyorlar • : . . . . . ··············~················-························································ ... ·· ............................... -.................. -...................... : . 

ye dokanır, her şeyi tecrübe edebilirsi

niz .. Eğer elinize alıp baktığınız bir ro
lrn yere düşürecek olursanız, yanınıza 

bir kadın yaklaşır, bir §ey söylemeden, 
yüzünüze bile bakmadan, yere düşen 

robu a1ır, götiirür. Şayet kazara, bir 
robu yırtarsanız ayni kadın, kaşlarını 

bile çatmadan yırtık robu alır. gider. 
Beğendiğiniz roplan, matno)arı ve

ya bltizları sıralardaki çengellerden a· 
lır, kolunuz üstüne atarsınız Kimse, 
hiç kimse gelip te ne yapıyorsunuz, de 
mez. Tıpkı bir peri hikayesinde gibi 
rop'ar at::m:ml::siniz. Duvarlardaki ko
caman afişler, prova salonlarına nere
den gidileceğini gösterir . 

Bu salonlar bir cennet ve ayni za
manda cehennemdir. ön tarafları açık. 

küçük k:·bineler, anca'k bir kadının a
yakta dur:ıc··~ı. kolhrını kaldırabilece
ği genişliktetiir, duvarda, ropları asmı
ya mahsus çengeller, bir de boy aynası .. 

Mai!:11a, kadınlar için hoş bir 
eğlence yerid r 

Tasavvur ediniz, yüzlerce kadın yan
yr.:-ıa ve heyecanla soyunuyor, ropların 
birini giyiyor ,ötekini çıkarıyor. Ayna· 
nın kar~ısına geçiriyor, sağa ve sola dö
nüyor, ba~ıyor, bakıyor .. 

Bu; tabii boyda, y~i ne şişman ve 
ne de zayıf olan l:adınlar için cidden 
hoş bir eğlencedir.- Hem eğlenirler, 

hem de hangi rengin, hangi biçimin tip
lerin: daha ziyade yakı~tığı hakkında 

bir fikir edinirler. 
Prova S-t'onunda saatlerce kalabilir

ler. Küçük kabine ve ayna, ayakta du
rab'Jdikleri k,:ıclar, kendilerinindir. 

On. on iki rop giyip çıkardıktan 
sonr;ı Qunlan ol<lu iu ribi bırrkıp çıkar
lar. Salona gelirler. tstedikeri kcı:lar 

rop a~ırlar. r:ecl' prova saonuna döner -
l~r. Bir başka kabineye girerler. 

En a~ır sfiv:ıre v~ tiyatro ropların

r:lıın, &okak }\ostümlerine, evde r;iyilecmc 
sade roplar~. 11por elbiselerine kadar 

hepsi vardır. Ve bütün bunlar en son 
moda kumaşlardan, en son modellere 
göre biçilmiş, dikilmiştir. Mağazada 

mevsimi ve modası geçmiş bir şey bu
lunmaz. 

Mağa::rı, günde en az yüz bin rop sa· 
tar. 

Provalardan sonra bir veya bir kaç 
rop intihap eden, satın almıya karar 
veren kadınlar, bunlan rılırlar, vezne 
dairesine inerler, bedelini öderler. He
men paket yapılır, elJerine verilir. Di
ğer mağazalarda olduğu gibi evlere 
gönderilmez. 

Eğer, bütün proval<:ıra rağmen mliş· 
teri evine dönünce fikrinden cayarsa, 
veya pişman olursa aldığı robu iade e
debilir. Beş gün mühleti vardır. Bu 
müddet z::ırfınla, robu götürür. Hiç bir 
şey söylemclen prırayı derhal iade e
derler . 

Her t;eyi gören ~özler 
Bu mağazada hiç erkek yoktur. Ka

dınlar bundan çok memnundur. Çünkü 
istedikleri gibi ser~stçe soyunurlar. 
Burası 1.ıir füemdir. İri yarı zencı kadın
ların dar roplan giymeye çalışmaları, 

yaşlı bir kadının genç kızl<•:a mahsus 
ropları provaya kalkışması ,aynanın 

karşısına geçip bakması görülecek şey-
Bazı ka:iınlar; bu yüzlerce, binlerce 

rop arasında şaşırlar .. Hangisini seçe
ceklerini bilemezler .. Yanlannda1'i ka· 
bin ede bulur.anların rey:erini sorarlar: 
"Ri:a ederim, Jl'ıtfen söyleyiniz. Bu 
mavi renkli rop bana yakışıyor mu? Şu 
moteli nasıl buluyorsunuz? . ., 
Mağazanın her krı~ında, duvarlarda 

büyük afişler var .. Bunlar, mübterilere 
fena ni}•etlere kapılamalarmı tavsiye 
eder. Bunlardan, bu afişlerden birinin 
iizerinde, bir hapisanc parmaklıklrı:ı ar
kasında kocaman bir kadın kafasını 

gösteren b:r resim, altında şu cümle 
vardır: ',Şerefinizi düşünün Uz, aileni
zin namusunu lekelemeyiniz.. Hırsızlı-

ğtn yolu hapisaheneye ~ıkar 1. ,, 
Bütün afişler bet lisanda basılmıştır . 

İngilizce, Fransızca, Almzmca, İtalyan
ca ve yahudice.. Hepsinin üzerinde: 
(Hırsızlıktan sakınınız! .. ) yazılıdır. 

Bu kadar serbest gezilen, dolaşılan 
bir mağazada roplardan birini gizlice a
lıp sıvışmak istiyenler çok olur. 

Fakat, buna imkan yoktur. Görtilmi· 
yen gözler bunları mutlaka görür. Na
sıl?. İşte bu, mağazanın sırrı. Anlamak 
kabil değil. .• 

Bunlar, kapıdan çıkarken nezaketle 
durdurulurt yrcıındaki bir odaya götü
rülür. Altı saat kadar alıkonur. Bu 
müddet zarfında, mağazanın hususi po
lisleri tahkikat yaparlar. Eğer kadının 

ilk hırsızlığı ise serbest bırakılır. Fa -
krct hakiki ismi ve adresi bir deftere 
kaydolunur. İkinci defasında polise tes
li medilir, hapse konulur. 

Yunlışhkla lisl iisle giyilen 
roplar 

Bazan, bir çok roplar giyip çıkanp 
prova edenlerden yanlışlıkla bunlaroan 

birinin üzerine kendi robunu giyip çık
mak istiyenler de bulunur. Bunların ka· 

bahatleri yoktur. Çünkü trrnamiyle u
nutmuşlardır. Bunlarda yakalanır •• Fa-

. kat. roplar alındıktan sonra :ıemen ser
best bırakılır . 

Geçenlerde Torontolu yaşlı bir ka
dın oğlunu ve gelinini görmek üzere 
Nevyorka gider. Gelini kendisini bu 

m:ı~azaya götürür, iç çamaşırlarını pro
va ederken kadıncağız, nasılsa ipek,Ji 
gömleği 'ıkarmayı unutur, robunu gi

yer. Bir ~ok öteberi alırlar. Kasaya bun
lann parasın ıvenrler. Tam çıkatakl<:1rı 

sıada kadıncağız, yandaki odaya davet 
olunur. 

Gömleği çıkanp bırakması rica olu
nur. 

Zavallı kadm ! Utancından yerlere ge-

çer, Ertesi gün vapura .binerek memle· 
ketine döner. 

Müşterilerin ,prova için giyip çi~ar
dıkları roplardan bir çoklarının ıclante· 
laları yırtılır, düğmeleri kopar, yahut 
ta kirlenider. Bunlar tamir edilmez, tc· 
mizlenmez. 

Mağazanın en alt katındaki sergide 
birer dolara satılır. tdaresini bilen ka· 
dın~r bunları alırlar, bir dolac mukabi
lincfe temizletir, tamir ettirir ve iki do
larla yepyeni bir rop sahibi olurlar. 

Mağttzaya zengin kadınlar da 
gelir 

(1-;.lein) mağazası Nevyorkta pek 
meşhurdur. Satıcısı:r: mafazanın her sı
nıftan müşterisi var1dır. Genç dc:•ktilo
lar, fakir aileler, Harlem zencileri, ı .. 
talyan muhacirleri ve yahudiler .. Fak.at, 
arasıra pek yüksek ailelere mensup zen 
gin kadınllrın da ucuz ve şık bir fCY 
olmrılc için buraya geldikleri görUlür. 

Hakları vardır. Çünkü bu mağazadan 
20 dolara alacakları bir robun aynini, 
beşinci caddedeki moda mağazrtann· 

dan 40 -50 dolara alamazlar. 
Şık ve kibar kırdınlann bir çoğu, sü

varc roplarını hep bu mağazro:lan alır
lar. iki üç defa giyerler, sonra yenisini 
alırlar. Bu suretle çok rop değiştirmiı 
olurlar. 

Yüksek hayata mensup iki kadın, te
sadüfen Kkin mağazasındC) kar§ılaıtt

lar mı, biribirlerini tanımamazlığa ge
lirler • 

Bu garip kadın cennetinden çıkanlar 
bir an dururltır, geniş bir nefes alırlar. 
Sıxlki mücadele meydanından geliyor
larmıı gibi. 

Bu kaı:lın1arm haline acımamak müm 
kUn değildir. Güzelleımekt §ıklaJDl'k 
için ne mücadele ... • 



Dayağı y~~er.} va atarı ~lldızlar ne diyorlar.? 

l<a·rof~ :tioriı b ·ar · eli 
t>ay·rak·ıı bir· yıldız! 
Kafam bOr kere kızıpta 'syan bayırağını açtım mı 

; .,.feDAU(e~tnır, dJycr, Hloih vluıt v.eırın elen saırsaıar ı 
Kadı,;,ları 
dövmek I 

Fredrik Marş'a 
göre, zannoıundu

gu 'k~:fdar kolay 
değıl H• El a11şık 
· · aım 311 ... ." . · 

Karol Lombarla Fr~drik M~, Şen 
müntehir isminde bir film çevirmişler. 
Filmin bir sahnesinde, iki yıldızın biri
biriyle dövüşme.si fcab ~iyormuş. 
dövilşmU§ler ... Karol ı.<>mbar bir te. 
~iz dayak yemiş. Bir sinema muharri
ri, bu sahneyi fırsat bilerek, bir.i ka
dın biri. erkek bu iki yıldızın. davak 
yemek ve atmak hususundaki fikirle
rini tesbit imkanmr bulmuş... · 

Karol Lom!>:ır şö}'.le demi§: 

" - Ben; kadmlnnn en sakin ve en 
sulh se\·enyinı. Fakat, bir defa io?.dun 

mı, is_vnn bavrabnt açtım mı, MtikE-L 
tir: Hplhı..:d studyoları yerinden sar

sılır.- Hllkstzhğa, hakkıma tecavtl?. ~ 
lunmasına hiç mi hic tahammnt ede
mem. Niçin? ... ÇiinkU kadınlara haksız 
muamele..edilmesini görmek istemem. 

• 

Meru?la son ~~irdij?im (~erı milnte
hir) filmine~hakmtz. Bu SJİpn fj)min • 
erdC'f~ nltt ilakikrt stf""'rı 'r sahnesi · ,. • ,. f>;Y-. r ., • ;. :ır. ..ı 

VıJWiı • Bü snliuecle ben ·e ~edrik 
Marş saç saça, ba~ ba6A ~elim. Bfrfhl
rimizc sarıTır, öfribir1mizT ısırır tett. 

• I ' ~ • t r • 

meler, yumruklarız. Bu, bir otel oo~- . 
sında geçer. Nih.ııyet ben bitk{n bir 

.. 

Karol, dimdik karşnna dikildi. Be

ni yumruklamaya başladı. Ben de mu. 

kabele ettiın. Yerlerde yuvarlandık. 

GUzel elleriyle ne de kuvvetli yum • 
~ rtıklar~•V»~,!1- :Nihayet gilebe 

d b~ k~db~ı\~ de· bi~ti·~~ vü ~ 
,~ 

''Fakat ben d~, 'Karol da gUntln mU· 

tebaki kısm~ YfizlimlizC kompres 

hıilde _vere yiı~~rlantmrt'. F~I~! l'f:ken_, , 
yu!Prukların, tekmet~tin hak!kf bir ş~ . ~abii, lstiye;ek yapmadım. Fakat 

yapmakla geçirdik. Buna rağmen Ka· 

rolun sol gözU çUrüdU, sfyahlandı. 

kit aldr~ınT g-öriince şaşrrır Sinema ha- 1 bu sahneden anladrm ki, kadınlan 

yatımda geçirdi~im en acı dakikalar dövmek o kadar kolay bir şey değil. 
şll!"lhcsiz bu sahnedir. · 

Bu, tccrUbe ve mümarese işidir. Ka-
Şik~vetim ~ndan: öen hncımrriı - l 

ıfan sıkletçc daha hafif olduğum '-e o. dınle.rı sersemleştirmek için ilk yum. 

nuh kncfar bok!' bilmedi~iin halde za- nığU ~enelerine indirmeli. Fakat bu o 
va·ın vücudumun şurasrn~ bııraımı:ı liS • kad:ır 'kolay değildir. Kendilerini öy-
Yttmruk indiritme~lrıe mtlsaaıie .()}Un - le muhafaza ederler ki, yumnığunuz 

masıdrr. Benim ona indirdiğim bir ı Şen mlintc7ıir filmfudc Frcdrik Uarş boşuna gider. Burui çok dikkat etme-
yumnığa mukabil onun ~na iki y\Jm· ve !!arol Lombar dify!l§iiyotla.r! nizi tavsiyeye hacet var mı?!..,, 
rukfndi~~hrn$ş~ı~~b-~~ r --------~----~-'-----·----------
ra ~·irml yedi defa k~fam duvaı:a ~;ır. , 

pacmk onunki yaınr .zbir defıı ... Ank. St~dgoda bir kaza 
sır.hl( de~it mi bu? Bereket versin, bu 
rnme b3şıanma7..dan evveı bira~ boks S inema· şirketi'ne 20 bin dolar 
dersi Rldıro. Yoksa haHm haraptı. Bu· kazandu dı 
na nğmen. bu sahneden bir gözilm ~i~ Holivud blr şey istedi rni, bir şey Ünaytet artistik şirketine girdi. 
çıktım. ' H~!a da ~eçmedi. Ne '~.amırn yapmıya karar ·verdi mi, önüne geç- Geçenlerde bir fi!m çevirirken ba-
Fredrik Ma~ı gBrsem. gö?.t\me indir- menin, ge;ebilmenin imkanı olmuyor, şmdan gayet tuhaf bir vak'a geçti. 
diği yumruk hatırıma geliyor. V~kıa t.stediğini, arzu etHğini mutlaka, mut Bakınız nasıl: 
lstlvereK yaptnadr ama, şRka dfl olı:ıa laka yapıyor. Travıyatadan bir parça okuyordu. 
davak yemek ln!anrn wk llo§una git: Sinema payitahtı yalmz Brodveye Şarkının bir yerinde, elindeki barda· 
mlyor. ,. rekabet etmekle kalmadı, şimdi de en ğı masanın üzerine çarpıp kırma~n la-

' . 
"Mv Man Godfrey .. filmini <'evirir. meşhur y1ldı?.larını birer birer Holi - zımgeliyordu. Fakat bardağı o kadar 

k~n 401rtre so?{Uk su içine dalmak ve vu{>.a çekiyor. Haris eJlerini büyük şiddetli vurdu ki, kırılan parçalardan 
su içinde birisile boiftışmak lazrmgel • . <Metropolitan opera) yn kadar uzat- birisi, duvarda asılı 16 ıncı Luinin 
mlrjti. Uımu i\l'lla unutmndım. tı. tablosunun bir yerini yırttı. Bu tab-; 

:Yine filmlerin birinde kacmal< mec- Ôperanın en m~hur artistlerini Li· lo 250 dolara satınahnmı~tı. Yırtılan 
buriyetindcydim. Bcn1 tutmıık i<~in ar· ti Pons'u, Gras Mor1u, Lavrens Tibeti yerin tamiri de gilç değildi. 
knmdan koşap artist' b:ıcaklp.rımrlan en nihayet Kristcn Flagstat'ı çekti, al- Bir ressama gönderdiler. Ressam 

7 dı tabloyu dUzeltirken bir köşesinde si-
ydakn laclt. Fakat, o kııdar sıkı çekti-ki .Bu artistin sahne.ve çıkmast, "'ot'a lik bir imza gördü: Antuan Fransua 

iz.im yerinden oynadı..... " 
• opera tiyatrosunu do1durmıya kati i· Şalet. .. 
Frcdrik Marş da diyor ki: di. : Bu: 18 inci asrın me3hur Fransız 
··- Kadınlan dövmek, zanrınJundu- Yalmz Flagstat. birfok m\ıka,ıeıe. ressamlarından biridir. Şale, kralın 

ğu kadar kolay für şey ôe!1ildfr. Bu • , terle NevYorka bağlı o~clugundan ay- n;ıüteaddid resimlerini yapmıştı. Bun-
~un için son acrece meharet. d~kkat rılıp Holivuda gidemedi. Holh'Ud ona !ardan birisi (Versay) sarayında, di-
lster El nlıs k ı ı g .. eri Madridde (Prado) da, üçüncüsü · " ,. ı o ma ı... ld" ""' 1 H r :.ı l • ·11 . 

· ge ı. '1 an o ıvuu s nemli amı erı, de Viyana müzesindedir. İkisinin izi 
"Son çevirdiğim <Şen müntehir) .. Nevyorka birçok mütehassıslar gön -

fi · d b b" d , kaybolmuotu. Nerede olduğu belli de· ı mm e · anun ayrıca ır !5an:\t ol U · d a·ı N' kta d k ı h ı • • .. er ı E?r. ı evyor e or ar azır a • ğildi. 

ğur'ta dik~at ettim. Bu fil_~de (İ<arol ı dılar. ve CThe Big Broadt"ast of 103Sl ' Holivuttaki tabloyu tetkik eden 
T..ombar) J dövmek, daya~tan ba~J?;m ı filmini cevirdiler. miltehnssıslar, bunun (~ale) nin kay. 
bir hale gt:Urmek şercnni bttnA .ver: ' <~tetropolltan O~ra) nm. tenorla- bolan eserlerinden birisi olduğunu 
mlşterd(. Bu ·~e~ften httrfal:ıeyi pek ls· .. rmdan (Şarl Külman) da 1;inemacrla- söylem,şler ve 20.000 dolar kıyztjct 
temiyordum. Fakat... ~c 1 rıQ., dolarlarma. ınuk~vcmet edemedi. _ biçnıfşterilir .•• 

: ""f t '~ ' L 

Hır moda 
b:r ızilzelllk tert;bı 

bir şıklık 8ırrı 

Bu sene Bolerolar çok moda Resmi
ni gördüğünüz bolero, siy~h robla ve 
açık olarak giyilir. Düğmeleri, yuvar
lak gümüş veya gümü., taklididir. 

Sa<;larınızın modaya uygun olması
nı isterseniz sadece bir kaç büyük 
bukle yapınız. Bu, zannolunduğundan 
daha çok kolaydır. Saçları, bugudiye 
sarınız ve bir saat ka<iar bırakınız. 

Sonra parmaklarınız.la çevirerek fir -
kete ile tutturun~ 

İşte. mUkemmel bir gilzellik maske
si. Herhangi boyacıdan Kaolin ve leke 

1 

çıkarmaya mahsus kil a~mız. Biraz saf 
su veya bir,iki yumurta ak.-yla ka· 
nştınnız, parlak renkli bir hamur 

ha1ine gelinceye kadar döğünüz. Son· 
ra bir fırça i'e yüzünüze sUrUnUz. On ı 

d:ıkika böyle brrakın.ız. Ve az borat dö ! 
sud karıştırlmış ıhk bir suya yumu- ı 
"ak tüylU bir havlu parçasını batırıp 
yava,., yavaş siliniz. Bu maske yUzUn ! 
derisini temizlemek ve adal~tı kuv • 1 
vetıcndirmek i~ln birebirdir. Mesama- j 
sıkıştmr, çlzgilerin zuhuruna ma.nt o
lur. 

24 ŞUBAT - 1938 ~ 

Portakal 
Portakal şerbeti, 

şerbetl 
iyi yapılırsa ça" 

hoştur. s.ıı· 
Bunun nasıl yapıldığını kısaCS 

latalım: dl' 
Üç portakal ve bir limonu iyice s. 

kmız. 125 gram kesme şeker aıın;1• 
Şekerleri birer birer, P?rtakal ve sil' 
monu sıkmadan kabuğunun üstune ıer 
rünüz. Sonra suya koyunuz. Şeke~ 
eriyince portakal suyunu ilave ed 
karıştırınız. ~ 

~------~---~-----------M lYl aı şer eit 
usuıueırn Jere 

Takclfm mcrnslınl - Umumi kai !<ıt" 
g öre blr erkek, tık CV\'Cl elini .ıt• , ... 
dına uzatmaz. Yalnız, kaılınırı flf 
na göre hafif ve <1cı1n hlr rtwetıl,11 
yapar. Kııtlın elini uzııtıı·sa o Z"Jll 
o da uzatır ve hlhmetle sıkıır. ,.,. 

Bir !-ötılona ı:lrln<'o do~nı ev 1'1\ 1• 

nının önUno gi<llı> kcnclint ı:ıcll\~1.., 
mak H\zmuhr. Ondan enci bıı.c:"ıctf• 
rmı selnmln.mıık \·eyıı <lnnıp el t=' 
nl ı;;ıkmak en büyUk knhnhktıt· atıl' 
sııhlblnl sclAmlııılıktnn sonra dı ııııı 
nuz, sizi <ll~cr misafirlere tıı?t< .. , 

C:' t .,,,,. 
etmek onun ,·azffe.siclir. 07nyc 1 ıı 

lUzmn ~firıncz!>!O o znmnn yarı• 11 ' ;.
ayrılır. salonda bnlnnıın tanıdılilflfl' 
nızla, 11hbn.hlarınızla lstcdf~inl:r: 
bl selAmlnşır, görii5-cbillrslnlz. 11ıt 

Oturan bir erkc1'; kcnctlsinC Ali 
kaı1ın veya erkek tak<llm oJnnd;~-o
sıratla ayai'.'?;a kalkmnk mecbur 
u~~~ ~~ 
Kadınlar tso yerlerinden " 0t• 

mazlnr. Çok ya..5h veya yUkt11ck ~ .pt' 
kili bir adam prcznnto edildlf: ı-ci'' 
mnn kalkarlar. Genı: hir kız, er t e
lero kıır.:;ı kaılınlar ~lhl hııre:k;.,.~· 
eler. Knrhn, erkeğe elini uzatır. dıJI' 
it karlınlar da kcnclilerindcn 
gençlere... t<'J 

}~rkek, t:Ö\:dcsinl fazlaca e;;ıııı,.ı 
solAmln.r. l{aclın ho hnflfc;e ' 
cl?moklc iktifa oocr. 111111' 
El Upmek mecburi dcP:fldlr. ~'rıt'~ 

la herAhcr fnzla nc7..aket ı-e h ıJll' 
gö ·termck istiyor~ımız, şunları 

kat ediniz: 1'ıt1'' 
El, yalnız ıııalomla öpilJUr. ~> fl'lrl' 

tR. kat'iyyf"n hlr l•aclınm elini oP(ıflııı• 
<'Biz de~füllr. J<;ldln~nll el de"""" 
m{'I~. Hoş :mtcn t.crbl~·elf hfr 

1 
,.ııt' 

clclh·cnlt r.llnl, üpillmck iç rıw,ıı•' 
n7.atmn7.. 8nlonrln hlrc;ok kB~ ~' 
bnlunclu'.?;u zamnn yalnız e 
yanının elini öpünüz. ---/ 

Son moda orij i naıl 
bir 

1 



Boşanma 
aa sebebi 

kirn sordu: 

y0;; Karınızdan niçin ayrılmak isti -
unuz? 

ae~ ~bebini söyliyeyim efendim. Üç 
b:r once karım "erkek evlat , isimli 

ronı · d t a:ı okudu ve bir müd -
sonra b" ~"e ır erkek çocuk doğurdu. 

~u~ 11 
sene .. İkizler'' diye bir eser ~ 

ı>lind~~t.~, .ikiz doitırdu. Son günlerde 
b:r _ Bır milletin doğuşu.. isimli 

..... er ·· 
lllabk gorıneye başladım. Onun için 

enıeye müracaat ettim! 

•· ~eroer V ·· ı · f a· K ·· "et , - Zlt meyuı e en rm. u-
ıten çatlaktı!.· 

IE:skncıen ve 
lıedbi ~ ~ m d 1 fıD a 

l'ollıaııc- n bır adam, Amerıkalı meşhur 
da ahı. 1 Teodor Dray7.ere zamanımız
~ııa ~~ın ç_ok bozulduğundan yana ya 
tı: Sedıyordu. Romancı itiraz eL 

'l 
\'e biiy~k canım! biz. babalarımızdan 
~ değj k babalarımızdan daha ahlak
şltl\~ Hı. Arada şu fark var ki biz 
~\l)~~deleri indirmeye lüzum 'gör. 

" 

li:"'t\l 
I 

llc11 ~~ MODEL OTOMOBiL 
-o "•'ıci n 

ıı'<lı<r 1 - ucnzin bunun nere8ine 

b caıet Sarahat 
~ ~· ita eye Ana_dolu muhabirlerinden 
b'-~llılersa~~dakı bir av partisine ait 
i.l'i.tıde \' gondermişti. Fotoğraflardan 
~ııuYord~r~~an _ayı ve \~ran avcı gö
\t tıı~~t ' U7.erıne de X ışaretleri ko. 
~"~1 • u. Resrnin arkasında cıu izahat 

>ı: • ... 
~'tl1 .. ,,l<ıaretn..; • ... avcı, öteki tmrulmı a· 

~.:-- 'lern~na me ll 
t 'i\!( \'e . k Ycrkt!u iıu;anın elinden 

lııı a:. ~a Çatal düşse misafir gelece
' ı:-'-lhe~nıi~. öyle mi" C:.Vet ' 
"l'erneı karıcığım, öyle derler. E. 

t, la~lıt k ·len sonra brça k veya çatal 
l ~ine a~bolursa bu da mi.safirin 

alamettir! 
..... ~ 

't!::::!~~~'-~ 

I 
' I· I 

- Mektup k."imden1 
- Terziden ... Borcumu iiç giln i -

çindP- ödemcz.,cm icra mmnuru ile be
raber hımııırı gcleccl.-mi~! 

saçma 
- Bu yeleği sen mi ördün kızım? 
- Hepsini değil, baş geçen deliği 

ben yapmadım: belki başladığım za • 
mnn o z.-ıten mevcuttu! 

Kaırın voıu ı 
Gömlekçi lzak'm i11Ierf iyi gitmiyor. 

du. Arkadaşı Mişona dert yandı. Mi
şon düşünüp taşındıktan sonra şöyle 
tavsiye etti: 

- Aklıma fevkalade bir tedbir gel. 
di. Meseli bizim Salamona altı tane 
gömlek gönderir, faturaya "gönderi -
len be~ gömleğin bedeli,. diye yazar • 
sın. Tabii fiatı gene sen altı gömlek 
göndermiş gibi hesaplarsın. Salamon 
kAr diişllnccsiyle gömlekleri reddet • 
mez. Bir kere tecrübe et, sonra başka
lımna da böyle yaparsan karın yolunu 
tuttun demektir. 

Aradan bir müddet geçti, Mişon L 
•k'ı te~ aördUU:•m•n _.su: 

- Nasıl, tavsiyem faydalı oldu de
~il mi? 

İzak hiddetliydi, söylendi: 
- Bırak Allah a~kına ! Tavsiyenl 

başkaları için de tatbik etseydim, sü
ratle iflas edet'ektim. 

-Neden? 
- Bak anlatayım: Benin dediğin 

gibi Salomona altı gömlek gönderdim 
ve faturaya beş gömlek yazdım. Er. 
tcsi günii Salomon faturayla beraber 
beş gömlek gönderdi. Beraber yolladı
ğı bir mektuba şöyle yazmıştı: 

"Gömlr.k .~ipari~ efmemi.1tim. Bw se. 
beblG yolfrulığınız beş gömleği iade e
diyorum.,, 

Kadın 

pslkoDoJnsı 
Delikanlı o geC'e pansiyona oldukça 

sarhoş gelmişti. O kafayla pansiyon 
sahibi kadının çirkince kızının odası
kızı pek çirkin bulmaktayken, şimdi 

fikri değişmisti. Sanki ne eksiği var. 
na girmeyi düşUndU. O zamana kadar 
dı? ~ne: değil miydi? · 

Yavaşça kapıyı itip kızın C?<1asma 
girdi. yatağa yaklaştı. 

Genç kız sesini c:ıkarmadan ker.disi· 
ni şlddct1e. ısrarla mUdaf:ıa etti. Ni
hayet deli'::ınh utandı. akh başma 

geldi \'e çekilip kendi odasına gitti. 
ErtE'si günü delikanlı. ktzm kendi. 

sine karşı muamelesinde bir de~iı::1klik 
farkctti; gen~ kız ona c;ok n:ı~ik ,.e 
g-üler viiz'e munmcle f'diyordtı. Deli · 
knnh rfüşiindü: 

- &nim ona yaptıi~ım kabr.lr[:ı 

böyle nezaketle m11kabe?e ederek beni 
utandırmak istiyor. 

Yaptığından büsbütün utandı ve kı
zı tenhada bulunca. g-özleri yerde: 

- Affeder~iniz. dedi. dün ~e~ki 

hıtrekrtimi ~arho3lukla yapttm. Eğer 
içkiyi fazla kacırrr.amış olsaydmı, bu 
kab:ıh~ı yapmazdım. 

Kız havrct ve kin sa.c:an gözler!P de. 
liknnhva baktı Ona nrka~-"nı dönli; 
vürildil \'f' blr daha ne vilzilne paktı 
ne ne bir kelime söyledi. 

Gene k1z ırereld teı:ıebbilsilnden dr>l"· ı' 
yı delikanltyı affa hazırdı. takat sar. 
hoşluk IY'n.zerctinl dilemesini asla af· 1 
!edemezdi! 

aorç 
- Yirmi beg liraya ihtiyacım var. 

Bir haftadır gözüme uyku girmiyor. 

- Daha evvel bana neden söyleme
din? Bir çaresini bulurdum. 

- Teşekkür ederim, kardeşim. Ben 
de senden zaten böyie bir dostluk bek

lerdim. Yirmi be§ lirayı sana ay ba. 
şında iade ederim. 

- Teşekküre !Uzum yok. Ç'Unkii pa

ram olmadığı ıçin sana borç yerecek 
değilim. 

-Eh! 
- Uykll8U&luğa kartı gayet mil. 

kem.mel bir ilaç biliyorum! 

- latersen yalan aöyle ... 1'akıat ,;.. 
ca edeıim, bana beni ~ aöyJe .. 

Çocukluk 
KüçUk Selma, anneaiyle beraber GW 

hane parkında bir amaya oturmt11tu. 

Biraz sonra ağaçlar arumdan 8ilzlllen 
güne§, kUçilğUn gözlerini kamaştırma
ya başladı. Anneai, çocuğun yerinde 1 

rahat durmadığını göıilnoe: 

- Ne o? dedi. Niçin rahat durmu

yorsun? 

- Gözüme günee giriY,Pl" anne. .• 
. - Oyıe,.. ,...... delflitiri ..,._.._ 
öbür ucunda günee yok. 

· ~ tepinmeğe bqladı. 

- Olmaz, anne ,olmazı 

- Neden? 

- Sıranın bu tarafına evvel~ ben 

gelmiştim, güneş sonradan geldi, o 
gitsin! 

- Selma 30Çl.anna boyatıyor galiba. 

- Hayır. 

- Nereden biliyoraaı'o 

- Satınaldığı zaman beraberdim. 

Tam 
zamanındal 

Kapıya gelen dilenciye ev sahibi ka. 
dm, bir pantalon uzattı: 

- Şunu al. Rahmetli kocamın pan
talonuydu. 

Dilenci, yırtık pırtık patalona du _ 
daklanru bükerek baktıktan sonra aöy 
lendi: 

- Ölen kocanızın ha? ad~cağıı 
tam zamanında ölmüş. biraz daha sağ 
kalsaymış. donla gezmeye mecbur o
la cakmı§ ! 

- Siııemoya mı gfdlyoraııd IJcsap 1 
ıxız;fcai ya-parken bana yardım e.tmeT~ tl 
Yok mut 
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GUnler tllç dettemeden g~lyordu. 

Nermin de Ferldln adını taşıyacak 
olan çocuğunu du,undUkçe çok aevl
nlyordu. Çocuğunun erkek olması 
için Allabına yalvarıyor. Ferldln 
hayattan bekledl~I bu 16ttn eelrge
memeainl niyaz ediyordu. 

Arttk bllUln mllbahaaelerlnl bu ço 
cuk te,kll ediyordu. Onun terblyeal, 
tabslll hakkında ne fikirler yUrUtü
yortardr. lkfsl de gizli oznntillerlnl -
birisi aşkını, öteki ba,ka tıeme ka
rışan aşkını belll etmek lstemiye
rek başbaşa konuşuyorlardı. 

Bir gtln Nermin bahçeye kız kar
deşinin yanına indi. Sevim toprakla
rın üstüne uzanmış, güllerin altında 
yatıyordu. Uatüntl bUtUn gUtlerle ört
mJıştU. 

1-lermln bafırdı: 
- Ne yapıyonun orada Sevim T 
Çocuk ıayıf başını kaldırdı. Dağı

nık saçları arasında )'Uztt solgun gö
zUkUyordu. Sakin bir seıle: 

- öuımnn nastl olduğunu anla-
mak İstedim. 

- Ne aaçma fikir! Çabuk kalk ba
kayım! Çt~eklerl at! .. 

Kardeetnl 7erden kaldırdı. Sevim 
ayağa kalkarak ablasının bornuna 
sarıldı: 

- Bana kızdın mı? Bir daha yaP
mam. Birdenbire aklıma geldi. Bel
ki yakında öll1rtlm diye dnştındllm. 

- Haydi bakayım. Ne manasız 
dUşOnceler •• 

Nermin kardeelne sarılarak onun 
aarı yUzllnll dilştlncell gözlerini aey
redlyord u. Sevim devam etti: 

- Tablt öleceğim .. Teyzem de be
nim yaşımda öldO. Fakat biç kork
muyorum! Kendimi AJlahın huzu
runda farzettlm. Ruhum alıl göre
rek 8Uk~net buluyordu. 

Ablaarnın ytızOnU öperek: 
- Kendimi bayatta ve senin yanın 

da gördQğtlme sevlnmtyor değiltm .. 
Sonra yanyana oturarak ba•ka 

şeylerden babffttller. Fakat Ner
mlg CC)k:!Atq'8lr ol.!!!Jltu· 'Ferid ae 
b~•rııliıiii •hfft~ ·· at&* wlt 
tçln geldiği zaman bunun farkına 
vardı. Köşke dotru yill1lrlerken I01"· 
du: 

- Hatta mısınız? •• Yahut çok mtı 
yorgunsunuz? 

Hlçblr şey olmadığını söyliyerek 
UzUntUsOnOn sebeblnl anlattı. Ferit 
btraı önde köpeğlle gldetı Sevime 
bakarak NermlDln anlattıklarını 
dinledi. 

- Bu çocuk çok dtı,tlnllyor. Hem 
pekçok .. Fikirleri kendl8lnl barap 
ediyor ... 

Nermfn tellşla sordu: 
- Ferit acaba onu kurtarabllecek 

miyiz! •• 
- Herhalde ümit ediyorum. Ell

mlzden geleni yapmalıyız. Bunun 
için kendinizi üzmeyiniz. Rica ede
rim ! Ona birdenbire gelen bir flkJr. 
Biraz Bonra unutacağından eminim. 

- Sevimin dllfUncelerl defindlr. 
Hasta oldutundanberl hep ölllmll «1n 
ştınOyor. DüşUndllklerlnl de biç belll 
etm~z. 

Biraz Bustuktan sonra UA.ve etti: 
·-Hakkı da var. Ben de onun gibi 

olmak isterdim Fakat korkarım. 
Bir zaman konuşmadan ilerledi

ler. Nermin Feridln koluna dayana
rak yilrtlyor,gOllerln kokularlle karı 
şan sıcak bir rUzgA.r, siyah f'svabının 
yanındaki parçaları uçuruyordu. 

Acı nazarlarlle Feride bakarak 
ıordu: 

- l. a si& ... Siz de öl Um den korkar 
mısınız? 

Hemen cevap veremedi. Nermin 
1',erldln yllıllnde bir n~rme dolaş
tığıo ı. dudaklarının titrediğini gör
dO. 

- Çok defalar ölllmll temenni et
tim. insanı elemlerlnden kurtarabi
lecek tek bir care! 

Nermin tereddütle: 
- Peki etmdl? 
- Şimdi .. 
Gözlerindeki manayı gösterme-

mek için gözkapaklarını indirdi. 
Sonra tatlı bir Besle: 

- Şimdi istemiyorum. Artık siz ba 
na babalık saadetini nrecekalnlı. 

Ferldln hayata ka"ı mahvolan 
merbutlyetlntn ancak çocuğlle tamir 
odlleblleceğlnl Nermin artık anla
mıştı. 

-ıı-

0 günden sonra Nermin hep derin 
\"e ~lıll aşkının bile kazanamadığı 
san1P.te nail olacak evlldınt bekli
yordu .• 

Bir erkek çocuk! .. Hiç olmazsa 
F~rlt babalık blulnl tamamlle tanı
ynbllıla .• Şimdiye kadar sevmedi~ 
ve aevemlyecetl genç kadın da belki 

tımltslı a,kınt çocuğunun yardımlle 
söndtlrtlr, elemini teskin ederdi 

Bahçenin bUtUn gUzel kokulan et
rafa yayıldıtı bir temmuz ge<'esl 
çocuk dünyaya geldi. Bir erkek ~o
cuk! Nermin bOtiln kalbfle Allaha 
tetekkUr ettJ. Geçirdiği llzüntütcr 
bu bilyük saadetin ka"ısında c;ok 
lllınmsuz görtlnllyordu. 

Heyecanından sararan Ferit karı
sının alnından öptü; sonra eğilerek 
doktorların çok methettikleri oğlu
nu uzun uzun seyrettt. O çok güzel 
lr şeydi. Gözkapaklarını kaldırarak 
babasına baktığı zaman Ferit Ncr
mlnlnkllerln renginde koyu mav\ 
gözlerini @ördn. 

Halbuki ertesi «Un o kadar göste
rı,u olan bu llUçllk çocuktan hayat 
uzaklaşıyor gibiydi. Akşam üzeri 
doktor gelıJlğl zaman. kendisine me
rakla soran genç babaya ka"ı: 

- Çaresiz! Bir şey yapmağa muk
tedir değlltm. Yaşıyamaz .. Kalbi du 
ruyor, dedi. 

Ferit bir zaman lAkırdı söyleme. 
dl. YUzllnden çok kederli olduğu 
belliydi. Yava~a sor-du: 

- Ban bunu şimdi Nermine namı 
söyllyeceflm? i 

Gözlerini onun yattığı odaya <;o
vlrdl. Ferldln elini sıkarakı 

- Ne mesut bir gUn, değil mi ? 
Dediği zaman ne kadar bahtiyar 

olduğunu onun gözlerinde okuma
mı$ mıydı! 

o akşam kartBına bir eey söyleme 
dl. 

Bazan delicesine Omltıer besll:ror
du. Belki doktor yanılmıştır; diye 
dllşllntlyordu .. Fakat ertesi gün ıat'al 
1ı çocuğun nefeal kesilmiş Ye haki
kati annesine ıö:rlemek lAıımgelmlş 
ti. 

Ferit Nermlnln çok UzUleceğfnf 
tahmin ediyordu. Genç anne bu ha
beri aldığ1 zaman. etrafları mor <!a
irelerle çevrilen gözlerinde birden 
sönP"l bir Umtdln izleri hasıl oldu: 
sonra kesik aeale: 

- Y ... mrpcalı: mıt .• Ne 11671\tYP..T' 
nnnı. O .. Bu kabtl delfJ. O kkdar 
gtısel bir çocuk ki. 

Solgun yUZ1l heyecandan kızarı· 
yor. elleri titriyordu. Ferit yalvara
rak: 

- Rica ederim tıakln ve sabrrh O· 

Junuz! dedi, hakkınız var, biz daha 
onu doA'madan 11evlyorduk. Fakat 
her şeyden eVTel Bizin sıhhatiniz 1A· 
zım. Hem ... 

Nermin hıT't'la B6znnn keBtl: 
- O .. Ben mi? Bu ne demek. Ke~

ltl ben ölBeydlm de o ya,asaydı. 

Ferit elini Bıkarak haykırdı: 
- Susunuz, 11usunuz! Bunları siz 

mi BöylO:ronıunuz? Daha bugün dlln 
yaya gelen bir çocukdan ne olacak! 
KOçUJt bir llmlt, itte o kadar. Fakat 
Bil .• 

Sustu. Nermin dalgın duruyordu. 
Kendini bırakıp giden bu çocuk, bu 
kadar Omltle beklenilen bugün .. 

Velbuıl ölüm onu çok şaşırtmıştı. 
Herteye ratmen Nermin gene ta
hammUl etti. Biraz sonra kendisine 
gelmişti. Halsiz ve solgun olduğu 
halde kalnpederl ve Feritle gene 
eskisi gibi meşgul olmağa gayret e
diyordu. Gtlsel dudakları gene gO-
lllms\vor, canlanıyordu. Halbuki, 
yalnız kalır kalmaz bUtUn a<.'ıları. 
çocuğunu gördOIU gUndenberl daha 
koyulaştığını zannettf ltt mavi gözle
rinde toplanıyordu. Ara sıra ' gelen 
ince dUşUnceterl onu mahvediyordu. 
"Ona bu bl88l bile · tattıramadım. 
Halbuki o beni bu ümitle kabul et
mişti.,, 

Aylardanberl Nermin Ferldln b'I! 
arzusunu yerine getirmek Umldlle, 
ölen rakibinden görmediği bu zev
ki ona tattırmak htılyulle yaşamış. 
tı. BUtOn Omltlerl boşa çıktı. Ferldln 
çoouğu ölmüş, Nermin de mcvcu'41· 
yetine artık mecburen tahammUl e
dilen bir ıevce mevkUnde kalmu~tı. 

Ferit karısına karşı çok mu)teflt 
görtlnllyor, onunla aamlmlyetıe meş
gul oluyordu. Bir RUn pal(la. gelinine: 

"- Zannedersem Ferit sizi dUı:;Un
dOfQnOzden çok fazla seviyor; Has
tahtınızda yatağınızın yanından bir 
saniye ayrılmadı. Çok ıstırap çektiği 
beJllydl.,, demişti. 

Fakat gene Nermin baeını sallıya.. 
llk ona törle cevap vermişti: · 

- Belki beni öllluıe tok yakın gö
rerek tızUlmtıştUr. Blr Benedfr bera
ber ya,tyoruı. Herhalde benim ölft
mUme, retfcl bir ye.isle ali.kadar O· 

lurdu. Bu beni sevdiğini labat etmez. 
Hem ben mevkUml çok iyi billyo-

. . 
(Devama wr) 
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tahrip edildi Subuoet sıfırın altın· 
da tlçe kadar d · tU 

36 r.,·n tayuares·ı Formoz adası- DUn lodos esen hava, akşama dog 
y ' ru .kara •yele dönmUş ve subunet do· 

na muvaffaklyetl•ı b•ır akın yaptı recesl birdenbire dUşmüştUr. Gece 
saat '24 de kar başlamış ve gittikçe 
coğeJa:rak ~abahm Uçllrıo kadar d -Pekin .. .,4 (A.A.) - Japon kuvvet- ra, hepsi aalimen hareket Uslerino 

1 
U 

vnm etm ş ~r. 
leri Pekin • Jiankov demiryolunun dönmüşlerdir. Kar lstnnbulun hor tarafını kapla 
garbında ve Sarı Nehrin de 15 kflo Geri a'man Japon mıştır. Karadentzde de şlddetıt bir 
metre k&dar şimalinde bulunan Hı- kumandanları fırtuıa bUklm sUrmektedir. . 
vaigçlngtu şehrine varmışlardır. Tokro 23 ( (A..A.) - Um•ml karar .Akpm karla. beraber az şfddetlı 

bir fırtına ~ıkmış ve bazr telefon tel Çin kuvvetleri bu ~ebrln 20 kilo glbta.ıı tebliğ edilmit1Ur; leri hasara uğrnmıştır. Bn .sabah ha-
mctre cenubunda toplanıyorlar. Çin Şanghay başkumuıdanı general :raret a.ıtı:rın altında 3 dereceye kadn.r 
lller Japonların bn noktadan Sarı Mat1uı ile mevki lı:umanchuu preua dUşmUştil. Bu rakam senenin en dU-
nehrl geçmesine mani olmağa çalıta Asaka ve HankoT •hrM; kıtalan 1rn.. l~k actecesldir. ________ _ 
oaklardır. ÇUnkU nehir bu noktada mandant ~eneral YA.ıuı~aua ~rl 
çok geniş oldutundan auıar o kadar alınmışlardır. Bat)kumandalilıta g&- ' lk•ı otomobil 
derin değtldlr. neral Şanroku lifltarfll taytn edtı. 

Bombardım!lnhır mışttr. kaza Si 
Hankov 23 (A.A.> - 36 Çin bom Yeni bir akın 

batdıtnan tayya.resl, bu sabah, For- ' Tokyo 24 (A.A.)-OrıikiÇintay- Bir kadın ve bir 
muz adasında Taihoku tayyare ka- yareeini~ Hanachov'dan geçerek la. d 
rargAhıua. bir hücumda bulunmuş ponya jstikametfne dofı'u uçmakta ol- ÇOCU k Yarala O 1 
ve kırk Japon tayyaresini tahrip et- d • haberi llzerine icab eden tedbir. Deyoğlı.ı.nda iki otomobil kazası 
ilkten ve lkl hangarda Te bir benıın ~ . olmuş, ıkt kişi yarabnarak hastalıa 
deposunda yangın çıkardıktan son- ler ıttıhaz olunmuştur. ne~ ika.idırılmışlardır. 

• Pangaltıda Oıcek soka'ğında otu-2 o o A 1 n tayya res 1 ran 66 ,.aşında Aliz A.slanya.n lsmln m a de bir kadın saat yirmi dörtte Gazi 
HalASILl.r catltlesinde karşı tarafa 
geçerken Şişli istikametinden gelen 
1844 aumraalı otomobll -tarpmıf ve 
yere nıvarlanan kadın başından kol 
lanudan va .a)·alda.rmda.n ağır suret 
te y.ar41.lanmış, ifade vcrenıiyecek blr 
halde ~lşU roeu hastahanestııe kal 

• 
Vaılngton, 24 (A.A.) -1apanyadan 

alınan ve 200 Alm~ tayyaresinin Fran
koaUD kampına &elmi§ oldufunu bildi
ren haber hakkında diploıoui mahafi. 
Unde U.IUD madıya mUtalealar eerdedil
IDl!ktedir. Bu mah•.filde Çembertaynm 
ecnebi ı&nUllülerin eeri çekilmesi için 
val9 olan talebi ltalyan ve Alman harp 
m&Uemeıinln 1ıpanyada teraküm et
mesi nlıbetiDde gitgide tnirini kaybe
der gibi telakki edilmektedir. 

Barselon,' 23 (A.A.) - Millf mUda
fw. bakanhiı ubahleyin sut 1 de net
ntt:ği bir tebli~de czclimle diyor ki: 

"Çevrilmelerini pek yalan addeden 
:.t'eruel içindeki kuvvetle.re tebri terket· 
meleri için cuma sabahı emir vcritmiy
tir. Pazartui akşamı vaziyet tehlik.cfi 
hale geldiğ:ıtdcn, tam bir intizam için
de tahliyeye tcvcuül ettik. 
Cumhuriy~iler bundan tanı iki l/lf 

evvel, ıchri sekiz gilıl •üren hanklttan 
eonra zaptetmiflerdi. Dliıman ise tehri 
tekrar ele geçirmek jçin bütün hücum 
vasıtalan kullanarak iki ıy çalqmrftır. 
Şehri terkedell kol, derhal karad8fb
n1mrı olan menileri l§pl etmi§ttr. Ve 
bu mevzilerde buıün çetin muharebeler 
olmuıtur. 

vma Eıpeea, CutnlYO'" ea.tcu.u 
mev.U.rl itıatimis altmduT. 

Büyük bir hav~ faaliyeti obnuJtm'. 

Bombardıman 
Sabahleyin, dilJSIWl tayyareleri Bar· 

aelonu iki deaf bombardınıım etmit ve 
maddi hasarata ıebcbiyet vermi.tlerdir. 

öğleden aonr~ isileriıı Sanariaa. 
Balei.C'e Ye Almirante Cervecu kruva

sörleriy~ diler iki cemi " üç tana
releri Sagone ile Valanaiya Umannn 
boınbarcSıma.o etm1flerdir. Framıs t:ca
ret gemilerinin yalanma mctmiler düı
müttür. Bir öıü •e iki yaralrmu ftl'dır. 

Miiteddben düfm&ll deal. t&yJVele 
rl Saıonte üıcrine elli kadar bomba ata
rak mühim zayiata sebebiyet vermlfler· 
cı:r. Bir bomba Franaıs Prado ticaret 
-.ıpunuıa isabet e~mif, laaarata •e ~ 
rettebatmdan bic kitinin yaralanınaama 
sebep ohnuıtur . 

Tayyareler Saıontenin cili kilometre 
uıaklığm:ia ve Columbret ac!alarmın 

50 kilometnı cenubunda dii§man ~emi
lerini tekrar bombardıman etmİJlerdir. 
Bir gemiye laabet nJd olmu;ttar. Çün
kü bUyUk btr dumm g6tiftmiİ!tÜr. 

Diğer cephelerde kayda değer bir 
ıey yostur . ., 

Mztdrld cephesinde 
Madrit, 23 (A.A.) - :&a,Jsca faaliyet 

Aravaca'nın karpsında Pardo mmta
kamıda ,arltlmtiJrilr. orada kikT, dün 
kaybctml§ olduktan mevzileri iatin:la.Ga 
teı:bbüs etmitlerdir. Yıı;>tıklan bucüm 
tiddetJe tarde4ilmi§tir. Hülrumc~crin 
bataıyaları. bundan ecmra dtiıpnanmuı 

hattannı bombarcliman .etmif •e her 
türlü yeni tetebbü9c mini o!muıtur. 

Jandm mmtakuınaa Midridin ce
nubu prluaindc, hülr,Wnel91eı 4ün Ar
ıdda mıntaJrMmda dde etmiı ~
lan menilerl tahkim c4mitlerdW. 

A8flerln tebtlğf 
Salamanb, 23 (A.A.) -lJmı.:mi kr 

rarcıhtu reeıacn teblil edilmiftir: . 
"Dün gece dü§manın mukavemetini 

tamamen kmhlc. Saat 8 de Temd! ıiıgal 
ettik. "' binden fazla esir aldık. nen 
haıreketi!DU cenuba docru .dtvam .c&
rc'k Akastcllari. CaltruJ•oyu ve mu1t
telif tepeleri apettik. Diter lcııneder 
Turia vadisini temizlemit ve renı~ 

kunttlerly!e Trtı1r.lt tanin ctmiştiT. Bı.ı 
~gede toplanan dü:ıman cesedi lki 
binden fazladır. Çok miktarda mühim
mat ele ıeç.irdik. .. 
Ademi müdahale göı Oşme~rl 

Londra, %3 {A.A.) - Bucfin harici
ye :netat'ctine yaptTf'ı ıiyarctinde l'raa· 
.a biiyilk ~1,iai Corbin, ademi müdaha· 
te komitesi re:ai Lord Plymo.uth ile &.Ö· 
rfitmüıtih'· 

,I>iplomatDı:: ımahafildc tebarü etti· 
n1diğine g&re, Pıı g6rli9me eamısmda 

ademi müdahale komitesinin h<ı:cn ıct
kils dmcktc oldugu cQııilllüluin ecri 

alınmuı plinı IDC'HUU ~ftir. 

ttalya büyUk etç~si G~di de ayni 
meade !berinde Lorc! Plymouth ile bit 
göriipııede ,bulwınu.ıJUır. 

dırılmıştır. ı 
Şoför '.lıfobmet yak.alanmış, kadı

nın karşıya gectığini ;görmediğini 
eöyleiıılştlr. 

:Deyoğlunrta Ağa bamam caddesin 
den geçen q 2 ~·ıı.şında Vaatle şoför 
Alinin 2056 numaralı otomoblll 
çarpmış. V~Un ısol ayalğı kırılmış
tır. 

Yaralı bastabaneye kaldırtlmış, 

IJOför yakalanmıştır. 

Alman yanın 
• gayes1 

-- H:ışl:ır:ıh 1 incide 
bir esasn 1slinaden yeniden tetkik et
mek tasavvurunda bulunduğunu y.aı 
makta.dır. 

Halbuki Çekoslova!{ya hllknmcıtı • 
n1n b6yle tasavvuru yoktur. Prag 
siyasi mnbafllinin kanaa.tlne ı;öre 
gazetenin böyle yazina-;ı .Almanya -
nın Çekoslovakyayı korkutmak iste
mesinden ileri gelmektedir. Bu ma
bafll, na.ve ediyor: ''Fakat Çekoslo
vakya,. tam hükümranlığını muhaf'a. 
za etme~e azmetmiştir ... 

Cck.oslova'k gazeteleri, Prn.g bük~ 
metinin kendisinin dahili işlerhıe ec 
nebi he.rh:ı.ııgi bir dın-Jetin mUdaha
leslne asin ınüsaalle etın1~ eccğtnt 
kaydetmektedirler. 

Parls 23 (A.A.) - Munzam millt 
ınUda!aa t&lıslsatı olarak btikfımct 

PıRıiAmentodan Uç mllyar 2DO milyon 
tran'k utemeğe karar vermiştir. 

Bir milyar 80-0 mHyon frank hava 
kuvvetlerine tahsis edilecektir. lIU
kilmetın kanaati ıeudur k1: hlemlekc 
ttn emniyeti için önümüzdeki aylar
da en bllyilk gayret c;ok ;kuvvetH bir 
hava ordusunun teşkilini ıstihfnf 
etmelidir. , 

800 milyon bahriyeye ayrılmıştır. 
Du pa.m 938 deniz 1neaatJna hemen 
hnşlannınsını temin edecektir. 

Diğer taraftan httkt\met ltnlyanm 
yaptığı J;lbl 35 er bin tonluk jkl zrrh 
Jınm tta ayrı<:a tezgtıha konulmasını 
kararlMtırmıştır. 

Tnha1sntın geri kalan miktarı bil
hassa hava mildafaaeı işinde kulla
nılmak Uzere orduya. ayrılmıştır. 

Yana" dükktfo 

Asma altoındaıkft 
Diln gece Asmaaltmda bilyük bir 

~uvalcı dükkanı yanmııtır. Aaım.altı:ı· 

d::ıı Cambazh~e caddesinde 41 num:ı

ralı çuvalcı Bayram Kulu ve ortağım: 

ait bulunan ldgir i.ki kath dükkandan 
dün gece saat yirmi birde anııutn yan · 
gın çıkmıştır. 

Pencere ve kepenkleı:iden çılçan du
man ve alevleri yoldı::n geçenler g6r· 
mü~, zabıtaya haber vermi§lerdir. Yan· 
gıngından 1ııtanbu1 grubu haberdar e
dilmif, itfaiye hemen yetiıerek ~alış-

mrya ba;lamıştır • . t ıc•· 
Buna r<1~men dükkanın alt ve li• bl·. 

o ~e 
undaki çuvallarla bina tanuuııen ~· 
tişiğindeki &abun=u Andonun dlik a:# 

Yatı• run tavanı 'kısmen yanmı;tır. .. .. lif 
on bir buçukta tamamen sönı:iuriUJl' ;. 
tür. tçerıdcki çuvalların iki bin Jitarıt' 
gortalı olduğu anlaşılıruştır. za ...;. 

.ııw· 
tahkikata baılamı~tır. Diikkan 8 ~ 
nin ortağı bu sabah yangının e1~1ır teUerinln kontağındıın çıktığını 

lngiliZ - Italyan 

._.. Baştaratı ı incide 

Siya!i lngiliz maha.fili biraz şliphe 
ve tereddütle: 

müzakereleri ~ 
ve kendisine en iyi kozlarından 11 w 
kaybettirecek her türlü harekett.BJl 
Unap ctmcğe mecburdur. 
Ingilterede hükumete ı - Roma-Berlin misakmm mevcu

diyeti keyfiyetinin Avusturya mesele
si hakkında esaslı neticelere v!ısıl oL 
mağa mUsaade edip etmiyeceğinl, 

2 - ltalyanın Pantellaria adasında
ki istihkfunlarını yıkmağa muvafakat 
edip etmiyeceğinl suale pyan görmek
tedirlcr. 

Herhalde lngiliilerle İtalyanlar ara· 
sın da ki görüşmelerin neticesi ne olur. 
n olımn bt1:,-Qk faşist meclisinin cel· 
sesine v~ belki de İngiliz· tta!yan ınü
zakerelerine i§tirak etmek rftzere lSntL 
müzdeki hafta içinde Romaya gidecek 
olan Londradaki İta1yan elçisi Gran • 
dinin bir daha Londraya dönmemesi 
muhtemeldir. 

Grandi, Londrndaki '\-azifesini mu
vaffakıyetle ifa etmiş olduğundan do
layı İtalyan kabin~"iinde yilksek bir 
makam ihraz edecektir. 
Avus,urya meseles;nde ıtalya 
ne yıtpacak ? 

Londra, 24 (A. A.) - Siyast maha.. 
fil, A vusturyanm mülk! tamamiyeti
nin hinıayesi hususunda 1tal;>•anın me
sai birliği temin edildiği takdirde İtal
yan • İngiliz müzakerelerinin iyi ~ir 
neticeye varacağını beyan etmektcdır. 

Ayni mnh:ıfil, İtalyanın yalnız \>U 
noktada müsaadatı ile mütalebatınm 
miitenasip olabileceği mütalensında bu 
lunmaktadır. 

Maamafih bu mahafil, ltalyıı.nm A
vusturva meselesindeki hattı ha.reketi
nin tadili imkanından şilphe etmekte
dir. Zira Romanm bl\tün icraat ''e taz. 
yik vasıtalarınm me~ei bilhassa Al • 
manya ile olan i~tirakidir. Şu halde İ
talya , kendisini Almany.adao ayrraealt 

Operada grev 

muhate•et aJ 
LOndra. 23 (A. A.~ - eenub ıd' 

maden işçileri fedcrasyonunUJl •' 
komitesi Kardif te toplanmış ":e ı" 
disine merbut bulunan sendikalatl re•· 
lecek pazar gUnU bir miting Y8~ jçıO 
••cumhuriyetçi İspanyaya ihnlle 

0 
ce 

fa§ist Musolini, Hitler ve Fr~~~pr"' 
birle§e:l,, Çc~berla~ siyase:ın il'· 
testo etmclermi tavsıye etmışt art!~ 

Trade.union meclisi ile işçi P tJle;eı 
bu altşam :neşrettiği bir ibeyan~ıı 51t'.J 
bugUnkü htiktiınetin harici sı~,dl~ 
bir değhiklik )"nnmak üzere !şÇ 170ıııt1' 
herhangi bir salihiyet aımaıntlJ 

0 
~ 

duğunu bildirmkte ve bUktımett~ ,r 
seıey· seçiciler klitlesinin tasvib 
zetmcsini talep eylemekted~ 
-----~-, rld Me"s4ll<ada bir 8 ıf 

Meksıko, 24 <A. A.) - Evvel~ıı'4 
ce Chihuahua eyaleti dahilin?e ·ııfil~ 

"füja bıt l richde bir madende ınu "' l>D".J 
• ed J{ s.r 1" vukua gelmiş ve netıc e arile 

gazle dolu birçok depo va.gonl tııf· 
dinamit sandığı berhava oırııuş r;'f.: 

İnfilak neticesinde bir yan~dUfıi' 
mış ve su fıkdanı yangının 5 

mesir..e mtnl olmuştUl". ~· 
s kişi oım~ş, ıs kişi yanıl• ~ 

Filist~nde askB 
harekat ıııtl' 

Cenine ıı:> g,t6' 
Kudüs, 24 (A. A.) - ktrl tı ôJ 

k d bt.yük. mı'kvn.sta 89 
"""" asın :ı ı _ JlllD"". •• I ' 

kfı.t 'icra edilmektedir. :Su 
1 11 

ıııue-
son tecaviizlerin failleri ~ s. ~ıl 
lalı çctel r ara~tırılmak!0 e~~ aoltlçd 

Bundan ıorua, Cumhuriyet filolan, 
au,man ıemilerini bombardıman et
miı •e Almiiaıate Ca'Yua cıimı.r mtdl 
tancı bulunan bir ıcmiye isabet q'lri 
olmuJtUr. 

"Fesatçı 
rejimler,, 

AmerJka DahllJ1e 
Nazırı bir nutuk 

söyledi 

Romanya da 
reyiam 

8ugfln yapıhfor 

Bu yeni tahsisatla millt mUdafaa
'18 ayrılan para on heş m11yar fran
gı bulmaktadır. 'Pakat hUkilmet 'bu 
gUnkU beynelmilel vaziyette muıı 
zrun tnh.siEat ne kadar ağır olursa 
olsun ımcrnıeırntın emniyetinl koru
mak yolunda Fransanın başka türlU 
hareket edemfyeceği neticesine vat. 
mıştır. 

Varşovada 650 artisti 
grev yaptı 1 

Yollar zırhlı otomobıll rıııde u 
ve tayyareler mınU!ka uıe 
bu· yapmaktadır. d 

VQlinat<m, 23 (A. A.) - Amerika 
dahiliye .J1UU'J lciuw dilıı akp,eı rad
)'Y)da aöyJeciiji bir aut.ukta demifÜI' :ki: 
"-İngilten üe Amerika arumda

ki menfaat birliği kuTI'etlendirilmeU .. 
dir.,, 

Söylediği .sözlerin ınüohuır.a.n msi 
olduğunu .kaydeden dahili~ D&Zll'J to
taliter rejimleri (4Jımı.nJa, ltaın J11L 

jlmlerl gibi) fesat~ltkla taVBlf etıni .. 
tir. 

Bu nutuk İngiliz radyol::ın tarafın. 
dan da a.1ına.rak ne,redilmi§tir • 

• 

Bükreş, 24 (Hususi) - Bugün ya. 
pılınakt& olan lrayı umumi)'ede mebus 
aeçimlne ittink halda .cMan bütUn va,. 

tandaşlar mecburi olarak ınirak et. 
mektedir. Vilayet bürolarına, ınahal
li mahkeme reisleri başkanlık etmekte 

dil'. Temyiz mthkemesi .-ı aıaaın
dan 'kur'a Ue tayin ıedileoelderden mU.. 

rekkep bir merke& komi8yonu ııeylerin 
tunifine 'Y8 11eticaün iliıuna pe:zaret 

edecektir. Bu netice belll olur olmaz, 
yani 25 veya 26 fUbatta, -.rayda :me
rasim yapılııcak ve başvekil plebisit 

Bir ,Sovyet 
gemisi 

Japonlar tarafuıdan 
bereketten 
mt-oedlldl 

Moekova, 24 (A. A.} - İçinde 72 
~1 bulunan ''Kauznetzstroy" adında
ki Sov)ret vapuru Hakodate limanında 
buJwınıakta olduğu sırada Japon :zabı

neticeslni krala bH~irecek ve. kral bu 1 ta.sı, ıemi irin de araştırmalar .) aptJk. 
mlla.uebel.Je radyo ile .Defredileeelr o. tan fJ9g.r& ruu-eketinl menetr,ıf :;tir. 
lan bir nut11k eijylipecektir. Tas ajansı, bir tahrik menubahs 

Siyad bir phaiyetin öldürUldüğU 1 olduğunu ve Sovyet hükumetin'n mu- 1 
hııJ<kıo.ia .döDeo pyJ.alar t.ekr.ip ,edil- knbil tcdbiricr alacağını beyan ctmdt. l 
-.ktecür. tedir. 

Va.rşova, 24 (A. A.) - Opera grevi 
devam ediyor. 450 artist, dekorcu, mı
zıkacı ve 200 ü kadın olmak üzere dan.. 
sörler tiyatro binasını işgale devam et 
mektedir!er. 

Birçok lokantalar grevcile.re yiye -
erk. içecek göndermişlerdir. 

Ti~·atrorıun aksesuailan grevcilerin 
ikametlerini mümkün olduğu kadar 
ho~ça g~-s;irmeleri için istimal edilmek. 
tcdir. 

Ezcümle Bariton Mossakovski ev
velki gece yatağını "Lohengrin kuğu
su" içinde yapmı§trr. 

Gr,vin komünistler taraf mdan idare 
edilmekte olduğuna dair baz1 ıayialan 

tekzlb etmek için grevciler dün sabah. 
leyin ,.e ak~anı üzeri milli mnr~ı söy
lenıl§lerd1r. 

f?llJll o 
Tro~klniu o bi ~ , 

öUI m se be t.ıJıı il'w.._ 
Tı'~l< 111' 

Parla, 24 (A. A.) - c;unUf ~l~ ,,,., 
ci oğlu olup gpçenıcrde di uze:r~ jJl pe' 
on Scdo Troçkinin cese 1,rııdis1fl 1~td• · de ,... }ttJl ~ 
pılan otopsi neticesın dana çı . e >"' 
ritonitten öldtiğil ı:xıcY b' uıct111 

. talc 1 
Maamafih Troçkıoın ıcur· 
nidcu bir otopsi yapıJa.c3 

H A s ıe: ~ffeİ 
I /f /ı tıl 

k solı~o. /P • 
Jstanbulun en ço . /fflP J. Jef 

·Jır. pr· 
akşam gazele.Si kP.r 
HABER'e vere.-ı/cr 



.. 
~AT-1938 HA~ER - J\litam potta• 1 

~ ... ,~,~,~-
'l'aın ca ·· 

llek 1 Iltiın karıısında, paslı ga.ı tc· 
c erini bi itap• n rcr yama oturtuğu kopuk 

J.\.iıtı~~.illı, kara yUzlü bir ev vardır. 
ca, t~ ,ı.içük, el ayası kadar; kimi hallı· 
daha n .. c~e kapağı büyüklüğünde; kimi 
?ıUşu, genış ya_:n~Jariyle bu e\1~ görü
tiir Yanık bır ınsan suuıtJ gıbi bed-... 
" ll!ak•ı 'k· ga, \i • r, ı ·ı katlr:iır. Birinci kat sa-
ı.... St kat ıola rarpılmııotır Ve o 
" 11 gari % :w • ' 
lınd P §ekliyle, cıplak arsanın orta 

..., 8. Y<\lnu; baıoır:adır 
.ı.c y .. 

tıı ~elden fr:1!ının bir asma, kupku-
Sağa lariyle, iskelet bir kol gibf, sa

hr-.:ınır. 

t;ir(n • 
r1 1 

cı kat: Sıvnlan dökUk iki duva-
• arı.ı 

Ilı( b' sında. kara, yosunlu t~'}ları sar-
d~ ır <lchli:ı:: ''Ubircnt'~in methalin-

ı:ı, ınu: k 
~Ork Ait kak ki, bin kc~ soğuk ve 
P:sı U~ç. Sağda igri büğrii bir oda ka
bir '

8

1 
ozuk bir ~tıpı tokmağı .. Gıcırtılı 

es. n· .. 
~~ı la • ırıncı oda •. 1 .. oş duvarda asılı 
~er· ınbası ışık değil, daha çok koku 

1Yor T \l bir " avan basık .. Sağ duvarda cs-
~-rı ~arnaşır sepeti asılı. Solda' atlas 
ı.1{:1:._c .ipekten gül işlemeli bir kese 
.... '"41lik S .. adiın, .•. 
l:ar~a,ğ köşeden sol k<'!ı?'Şı içöşeye, sol 

:1 k" ~l>r 0ıeden sağ köıeye gerilmiş 

nr .. Pencere dibinde alçak bir sedir .. 
Ve eski, aoluk şal hırkaıiyle kamburu 
çi~ık ihtiyar bir kadın: Yüzünü cama 
yapı§tırmrı, gözlerini kafes aralıklarına 
uydurmuı. Bekliyor- Kimi? Oğlunu .. 

Dipte, ayaklan nasılsa sağlam kal
nu:ş, gazete kağıdı kaplı dUzgün bir 
masa üzerinde ufak bir :saat.. Al~ur

~a: altı .. 
Gece yansı .. 

• • • 
Gece yamı.. ŞimJelc, gök giirültüsü, 

Olukalr boıanıyor .. 
Zayıf, buruıuk, &an bir el, iist katta 

akan çıphıik odanın orta yerine, köşe 

aiplerlndelri tlhta ça.maıır aandılllan· 

nm ve paalı karyolanın üzerine çinko 
taSlar, 'keıik te.ncktler, matrabalar sı

ralıyor_ 

Damlalar •• 
Soluk mavi boyası dökük ~cnit ~nko 

tas~ Şıp, pp.. Şıp, şıp .. 
D. ""'- Markalı kambur kunbtır, 'kalay

h Maıraba: Tıp •. 
Teneke: Tıp.. Tıp, tıp .•. 
Garip bir muzik. Esrarlı bir el santur 

ç·iıyor .. . . .,. 
Alaturka ı&aat: ~celi .. 
Kartı camün upurun semeri, çılgın 

ANA 
Reşad Enis 

' fa yerle§ tirdi. Ve, &5ylendi: ( 
- Isınıp ısınıp soğudu, tıarhoı yeıne- ı 

iine döndü bu da ... 
Oğlunu, işten d6nündye kbdar bek

lemeği ldet edinmışti, Zaten o gelme
d~e, iÖZlerine pek kolay kolay uyku 
cirmeZJdi ki .. Ne berbat bir iJti bu kun
auracılık !.. Başladığı saat bilinmezdi. 
Buan dükktn geç açılırdı. İ! olduğu 

ıü.n. abalı karanlığından çok nTet ... 
Bittiği saat te öyle: B=ı akşam ezam .. 
Çok defa yatsı, &ece yansı .• Arada, i§te 
böyle, aabaha kartı .. 

Edip, yirmi bir yaıındaydı. Amma o
nu gören on ye3iden yukarı deyemez
di. Ha§lama bir çocuktu. 

Nazire hanımın va'lcitiyle, altı çocu
ğundan, hiç sevmediği buydu. Edibi bir 
tilrlü ıevmemif, ona yıllarca soğuk kal· 
mı,Jtr .. Sebebi mi? tıte!. 

Edip, çok soğuk, çok karlı bir kıJ ak· 
pnu doğmuıutu. Drpnda tipi vardı. 
Kafes aralıklanna dolan kar yekpare
leşmiı, donmuşut. Oda loıtu. Köşcıde 

uzun saç soba lc:rpk;ızıl bsilmi§ti., Du
var dibinde geniı bir ptak seriliydi .. 
Atlas üzerine kırmm ipekten gül işle-
meli lohusa talamlan arasında ıoluk 

yUdil bir k..ım yatıyordu: Kendisi ... 
Yanı bafında kol kadar bir kundak var 

yordu. En başta anneai olduğu IWde.:· 
O doğmaıruı olsaydı, koca.ıı aanki ölmi
yecekti. "Bir kedi &1, uturunu denet.,, 
Nazire hanım bir çocuk do~rdu ve bu 
socuk c•in içine uğursuzluk, felaket 
getirdi .. 

Atlaı üzerine lçn'mııı ipekten gül~ 
lemeli lohusa yatağında Tıyakhyan 

'rondağın sesi, artı~ bedlcJmiıtt Her • 
kes, bu uğursuz acsi duymamak için ku· 
laklarınr tıkıyordu. En bzı§Q anneli 
olduğu hal:le •. 

Edip, talJıinin bu garip eilTCıri y6· 
zünden, senelerce hırpalandı, dövüldü; 
sövüldü. İtildi; aUmrüldü. Ha§Wıilı... 
Haşlak kaldı i§te. .. 

Şimdi, bir damlacı\ vücudiyle, gece· 
sini gündüzüne katarak didinen, ibtl· 
yar anasına bakan, Nazire H&mının JI• 

ğursuz saydığı ve hiç aevmccliii Edip. 

ti, O, ıaltı çocuk doğurmuıtu.. "k ikili 
oğlandı. Sabri ile Faik .. Soma dofan 
üçü ktzdı .. Kızlar, lma fasılalarla~ ardı 
sıra ölmüşlerdi. Sonuncu.u, edip. 

Faik, mücadele senelerinde Anadolu· 
ya geçmiş, Püaküllü çetesinde, Ya· 
nonlrlarla çarpışmıştı. Zanllı Faiğin bir 
gün, sulan san bir derenin aazlı'19art 
arasında baısız ve bacakan ıövdesini 
bulmuşlardL 

lllcı~; ça~!tır ipleri, Uzerlcrinde: A· 
~sı n bır erkek donu; pacaları. bağlı. 

tıja le b 
lı~la:-ı a a bir yama.. Yanı başında. 
\ıı • tıdaJd soluk kırmızı iikişlerile U!i· 

rüzgirın önünde korlc,unç hıprtılarla 

birlbirlcrine giriyurlar; çatrrdıyorlar.. f 
Sarı yüzlü koca karı gözlerini yuma· 

ror. Titriyor. Bu s~ırdayı1o biribirine 

sürtünen. biribirine geçen ıdallann çıt· 

tırdayIJı <leğit Bu ~e, -cımri kabris
tanına gömületı itibarb ölünün kırkın

cı ~cesidir: :hkelet ayrılıyor r • 

ıecede lokma dökmUtlerdi; .dalrtrmt- ı 
lardı: Ölil 1stırap çekmesin aiye! 

dı: Yeni doğan Edip. Bat ucunda ak 
arap bir ebe )!;adın .. Bir ıes, hiç dur
madaıi vryaldıyordu: Edibin seai. . 

Bu ~irkin .este heıkes bir güzellik 
,görüyor, nq'eleniyordu. 

Sa.bri hayırsızın biriydi. Nuire ıs. 

rum. ıgelin arabaları yaıpara'k e~ 
bir para bin1ttircn kocasının varmı yo
ğunu Sabrinin adam olmuı uiruaa 
'harcaOU§tı.. Ötekileri :ihmal etmifti- U· 

ğU1'uz uydrğı, ittiii, ellmnrdüğü, hır· 
pahtdığı Edibinin bir (ihı ekmeğini ge
tireceğini, kendisine b<ikacafmı hiç mi 
amma hi' mi dü;fWımcmifti-

t. no 
tıık al• Yalı, basma bir başka don .. Kol-

Artık :uyulchıyocdn. Neredeyse uy
ku butıracak ve bir daha da uynma-

)a::ıaı .la~ yırtık bir fanila .. Zıbın .. Biri 
·~~ap t, ~ri parça parça iki çift siyah 
d hı .. llır çift yün çorap, mendil. Bir 
ll i' ~tnd:ı .. Bir daha amclikan don_ 

t;:)~\a uçkur. 1 
Dudaldannda bir dua! Mırı'!, tnınl. 

mır:tl.. 

mıyacaktı_ Uykusuzluk g5z ~J*klaıı
nı ağırlaıtımut. beynini tıfU§turmuıtu. 

Kımıldandı; kalktı. Çamaıırlar kurusun 
diye odanm orta yerine aldığı .cebeı 

aaç mangalı eıeledi. Glt~ inceleıaea 
korların külüntl üfledi. Biraz önce tn
·dirdi ~i y~mck uhanını tekrar saç aya-

.Edibin doğumundz.ı sonra, üç gün 
ıti6yle geçtL Ve, garip bir tecellidir, 
dördiliıcli cün, babası, o seneler pek 
salgın ohm koleraya tutuldu; ô1dü .. 
Dünyadan lıooeri olımyan Eaip, .. te 
böylece, h87t• göıleriııi açmakla, bir 
ölilm getirmİf oldu. Herlc;cı ondan bili
yordu. Herkes kabahati ona yükleti-

lhtlyar kadının Edibe "mk sik ~lı;rar
ladı ğı bir sözü vardı ıimdi: ~ > rde, ateşi kül bağlamış gebcı 

' therinir bir vt-mck saha· 
Bir .hatıra varaı kafaımda: Rahmetli 

kt>::asmm. ölümünün 'kırkma rastlıyan 
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İle:~.ıt bu enJişesi başka .sebeplenle.n 
1 gelıyordu , 
Fi!h~'-ı'ka b k h' B · · ·· aı 'U'i. • sto ı ra ıp, rıgıttcn yuz 

1 tın almış, buna mukabil..ona, karıdina
ın h" 

.... 
1ınayesiyle servet ve saadet vaadet-

·•ıı r 
D ~. ı .. Hr.:buki hunlardan hiç birisini 
ı:.Ctırın• 
\'a ıyordu. Seyahatinin yeiane mey-

~.'· Marınin, Bojen .. ideki handa ken
!ne Vermiş olduğu ı;nelctuptu. Bu 

ltı e.:tup ceplerinden birisinde unutul-
ı..ştu Y " . 

l'old :. uz altına gelınce, bu paralar, 
h .. :c a oyle fili~enap bir el a!Cıklı,ğiyle 
ltı an:nıştı kı. onlardan eser bile kal-

aınıştı. 

~Orinya · t b 1 . ..3 •• ~ • • d 1'a 
1 

n ış e un arı ...,uşı.;nuyor u. 
, .. t 1 ve zayıf Brigit'in, kendisini mdi
~ Veric' b' '.!U .. _ ı ır şefkatla karşılayacağını 

§unuyor b d" il l ·· · du. • ve u uş ncey c urperıyor-
'ticrı Agır ağır ve sc-ısizce merdiven· 
ta Çıkarak kapının önünde durdu. Son 

• Planı - · e\'v nı ıyıce tesbit l"derek, daha 
it~ el gelcbilmelt için bütün kuvvetiyle 
·-tınus 'b' baır. gı ı "'Oluynrak içeriye daldı ,. 
Gtrdr: 

td"':"ıl ~rtık serv.et ve ua:ietimiz temin 
ını .. f 

\' :ı ır. Anlı ·•or mu unuz sevailim, \ler"'ct . , ' .,, . 
~aska e r.aıl ol ..:uk, meiu.t olacağız! 
tesJ· 51 bu1c1um ı Düşesin 'katdiııala 

ıın ::n 
l3r· ~ 1 mcsine mani oldum .. 

ıgıt hiddetle biı1'ırdı • ......... n . ., . 
......._ E unu mu vaptmız?. 

vct, hayır, vani.. .._..., 
&crra· ~ S'.>nra da hana servet ve saai3et 

ığın· . ' dd" t tivo ı zı ı ıa ctmel: cesaretini gös· 
ta~ r~u'lıızı J\pt il 'B;·ak·s. bu hmıus

as ·asa '1h eub . yar Jım etmeniz laznrdı ! 
ıı:ıinıe ~l'lı 1 Mahv.:>l::!unuz. Şüph·~!z 

}3 
1 

craber ben de mahvolacağnn !. 
r rı '>zl,.ri bir siirü şiHiyctamiz kü-

r ta~ · . 
Ohrı K : P r-ttı J\eh•ct içinde kalmış 
e ll'"'lf orınyan, ces çıkarın ğa cesaret 
)>ı VOtd:ı B" .. ! lta:! · ut un bunlr.r, tatlı ve'ra· 
''l''ıaı,r ,n n bu iriyan adama hi.icumiyte 
tıi ald c ii. Kn~hn Sen - r Abr aleti-
1arı11t ı .. " e bet baht Koriny'1mn .cmuı-

ok1t2rn -~ aga,, baş1adr, Korinyan 

c!Jy..:ığı iyic.e reyip artık lwnıldamıya· 

cak hale gelince de, ıka.dın fÖyle dedi: 
- Şi.mdi .heubımuı göcelim. Size 

yüz altın vermiştim .• Ne yapb:rw: bun· 
lan?. 

Korinyaıı. batını öni.Uıc a.l.dıı. Bw:ıu 
gören bdın da gar.ip hıçkmklaila, ayni 
derececle garip sesler c; ıkarmağa ba§la
dr .. Sen - Libr ıilcti yeniden lfaaliyete 
geçti. 

Korinyan da hem inliyor, hem de 
kendi kendine §Öyle diyoraa : 

- Ah! Ya Rabbim! .. Bir tek yum· 
rukla bu 1ı:adrnı ~re .aerebiltteğimi 

dilltir>iükçe ! F..akat cesaret edemiyo
rum .. Cesaret -edemiyorum~ Nı 1 Amant 

Bu dii~iinceler, darbelere m!ni oJa
nııyoru . nu darbeler, sabık rahibin, mi· 
desine vediği m""fhiş !bir 'kafa aarbe
siyl~ nihayetlendi. 

Bunun üzerine Brigit. saçlarını 
zeltti ve 11adcce: 

- Raskasın us•ılü ! 
nemekle iktifa etti. 

dü· 

Korinyan. s~n~alyenin üzerine ço· 
kerek mvidc'ki v~ istikbaldekl günah· 
larr:ır düşünerek hıçkn-mağa haşladı \ e 
kendi kenı'iine ~öyle ôedi; 

- Bu ka;ar dayak yl"di.lcten aonra. 
artık her halde cenneti hakettim. 

B:.ı sırada Brigit tc be~i içmek idn 
hir kaç altın sıklamıı olmzı-:ından şüp-

helencr.ek. onW1 aepk.rini arıyordu. Bir
rlenbire .eli, ~Jmaaı .miljkül bir icltilde 

katları-nıc: ot.,.n bir kfığıda ilişti. 

- Bu ô":'. 
DİV': sordu. 

Korinyan. hayretler içinde kalar{'k 
b ı ce'!rtuba b~ittı. Bnııu tamamiyle :u
n•ıt .. ıuştu. ~on·a birdl"nbi:e .hatnlıyn

nk cevap 'Terdi 
- Marinin mektubu! . 
Kadı, acı bir ıtaTırla: 
- !ario ımU O~di. Her halde aşilte· 

ninlbiril AJa Ya Rabbiml Ne lbetbaht 
kad.ıftnU!ım bent Hem p.a~ hem kal· 

• 
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Korinyaıun göilerinde fena bir ba· 
kış belirdi ve Rukaa bu !>akışı gördü. 

Korinyaıı ıdenm etti: 
- Bir :tek Jkclime .. Sizin eliriniz mi

yim?. 
Yoksa serbest miyim? • 

Xranknd .de cup ıverdi: 
- Serbestsiniz .Doğnıau .sizi muha

faza etmek :hayli raüfldil bu mele.le o
lur. 

- Şu lıü!e. mösyöler, hotça kaim!. 
au ~ ıüzcrinc, ıKorinyan sür'atle 

uzaJdaftı. 

RınlJrıu ta §öyle dedi: 
- Mösyöler, llizi na-ei!e bulabilece

ğ: nıi iutfeıı llÖJier misiniz? X.ocinyaıu 

ta}cip edip, nereye gittiğini öfnnmeli· 
yim. Aynca 1>qka bir ınakudım da 
var. 

Molüa, evinin nerede bulunduğunu 
izah -etti. Raslau ta, her &amanlrinden 
d ,·,a büyük düJD1&nı olan Xorinyanın 
arkasından, ileriye doiru atıldL Tran
kavelle Molüsc gelince, onlar da Katr -
f:s sokağına doğru yollarına devam et
tiler ve kontun evinde, :Montaryol'un 
c~~un ae·ı.inci ve :fasılasız yeminleri 
tar:ôndan karşılandılar. Eslyim kalfa· 
sııım sevinci biraz :sükiın bulunca.. Mo
lüs sordu: 

- Ya Verdür nerede? Mösyö Vcr
dürü göremiyorum. 

Montaryol da gar!p bir tavırla cevap 
vedi: 

- Verdür mü? Heyhat !Kont cenap-
lan . . 

- Ne o1 .. Yo'ksa öldü mil~. 
- Keşke 5lseydi t Zavallı V erdüt 

cıldırdı .. Sekiz gündenberi şuurunu 

lcaybetti. 
Molüs te şüpheli bir tavırl1t: 
- nurun bttkaynn. dedi, eğer gidip 

mahzenlerdeki prap §işelerini göden 
geclrirscm, bu c:r1'1fllıtın nereden ücri 
r;etii~m öfrenidm. 

MontaryoI balmfı.: 

- lılalu•luinbdo ıatdt tıir 111 JaA- ı 

madıl Ben her yemek eumsmc!a ilci ti· 
şe içmeğe alı1m11~cn, sem gündenbeıi 
suaan 1ba§ka bir !ey içemiyorum.. 

Trankavel de kahkahalarla -cft!erek 
sordu: • 

- Neden su içiyonun?. 
- Neden mi? Çünkü tanP allcak 

param blmedığı gibi, kontun mahren. 
lerinde de prap namrna 1bir ~y blma
ldı t 

Molüs M: 

- f.'akat canım, ~edi, Verclürlbı 'b6· 
tün §<lJ"aplan 1çmi§ olmasma imkln yo1ç. 
Mahzenlerde en ,,,,_ğı altı aylık prap 
varaı. 

- Hayır, o hepsini içmedi amma, 
hepsini kontun odasına tatıdıl 

- Odama ını?. 
-Evet 1 Hem de bu tiıelerin odaya 

taşınması i§i iki gün ıürdü.. Şimdi, 

Verdür şiJclerden hakiki bir milstah· 
kem mevki kurdu ve onu bunlanD ara
sından çekip çıkarma'k hayli mU..kül bit 
mesele olacaktır, Mütemadiyen u_çma· 
lıyor ve anlaşıhııaız §eyler söylüyor. 

Tr;ın'kavel daha fazla gillme!e ba~· 
yarak: 

- Gidip bunu cörmeliJ 
Dedi. Uoliis t.c ilive etti: 

- OidiıP "örcllın t • 
Bı.anuıı üzerine yukanya "ktılar- Ev 

tarn bir eükl\n içindeydi; kont kapıyt 
açtı ve iki dost, hayntler içinde hare
kr.tsiı kDldt~r: Oda mavwtı:rak bir du· 
man bulutiyle kaplanmııtr. Bir köfCde, 

.sandık hafiEçe eörilnüyordu. Bu aandı
ğın yanında da masa vudı. Daha ldoi
ru•u bu mau oraya atılnııftı. Maunrn 
önünde koltuk duruyordu. Bu kıolttJ.iua 

içinde de, batını arkaya atmıf ın ayak· 
larını mBlllDln ü.ıcrine ayallll! olduiu 
halde V erdür oturuyor ve pipo içi,._., 
ıd\l. 

Trankaıvel ba1retJe: 
- Galiba yangın var !. " 

Dedi. Molüa de ceva,P. .erdl 



HARER - Ak~m pnatas1 

Belçikada da. bir 
·Vaydman yakalandı 

CJlf'"" llaştaralı 7 incide 

lel.:rar dı~arı rıktık, ainemaua gittik.,. 
Zn\·allı kızcnl:ıız! \'nğh bir müşteri yaka· 

lnılıRınıı seviniyordu. Sinemallıın sonra, 
gene bir oı .. ıde !inb:ıhlamak için yapılan 
teklifi memnuniyetle kohul elti. 

Otele giclt-rken soğuk yemekler, ve iki 
~işe şarap almışl:ırılı. H:ıdyoyu nçlıl:ır, 

şen ,.e şakrak hav:ıl:ırı ıtinliyerek yt-ınek
lerini yeıliler, şnrııplnrı içtiler. T:ıbil knfo 
lar lütsülenıli. 

Genç kız, robunu çık:ırmı,, ıti)l;o;ü oç1k 
hir ipek ııömlekle şc>zlonı:ıı ıız:ınmıştı. 

Konuşuyorlar, eğleniyorl:ırclı. Bir ornlık 
Bru, !'>!ika ynpıyormtış ~ihi ipek çorııhınm 
bir teki ile kıuofiızın ellaini nrkıısınıı 

ba.~l:ırh. DiAer tekini ele boynuna ıfol:ıdı. 

Sıktı, zavallı kızı lıo~nncny:ı k:ıılar o;ıklı . . 
Sonra, çnntıı~ını oçlı, fnlrnt ufak hir p:ı

raılnn başka hir şey hulıımnılı. 
Ameli, çok fokirune lıir h:ıynt !'iÜriiyor· 

du. Günliik kıız:ınc-ile de 7 yaşıncfıı hir 
kızına bakıyorılu. 

Katil, para hul:ırnn:nnr:ı znvııllının boy-
nuna sıır<lı1!ı tilki kürkfı ııl<lı. Olrlılen 

c1l\tı, kaçtı. 

Ölmekten kurtulanlar da var 
fns:ın ka:ı;:ıhı Y:ıyrlııınıı gilıi. Bel~·iknlı 

canavar ıla ılnha: çok kn•lınl:ırı iilılilrme· 

le teşehbii<; ~imiş F:ık:ıt hunlrmlan lıirı:ok 
)arı IAIİİn .nırrlınıile ,;ı!t ,.e ı;:ılim 1.ıırtııl 

muşlar. 

Brük'ic>ldcki fıılıisl'llmien lıirinin polısı 

•erdiıli ifıırlrye nnrnrnn, kenıli~İn<' Am<'lı 
nln ükibelin~ uğrıııııııktıın k11rtulıhıil11 un 
laşılmıştır. 

J1u k:ıcfın, nıiişl<'ri ıırıırken Bruva h'sıı 

dür etmişllr. nrnılırr bir ntrle ııilmi')ler 

Bnı, ~Aknya Ar.lirrr<'k clll'rini nrknsınıı 
b:ıj!l:ınınk is!emiş. l\ ııılın rıeki <lrnıiş . F:ıkat 

sonra ~·onıhın fıkki lrldnı ho\nıın:ı ~:ır 

mak İ'llcc!Hti ni ı;ıöriiıı •· <' hağırmnyıı ha')la 
mı., ve katili kaı;-rrmı« .. 

Run<lan hoşk:ı. Hriik~ı·lrie licar<'llc ıneş 
RUI bir kartın. ıtnhn ı;ınrip hir vnkn atini 
mıştı~. nu -;:ıhidin if:ırlc~i. Brııy:ı kıırı'iı

nm rla yarılım eıtii!i zıınnını uyandırm:ık· ı 
tadır. 

Bu kadın. Rru:vu. çoktıın t:ını\'ordu r.c 
ren temm•ınln Hrıınun kerı:ı;ı kenı1içiı"' 

partım:ını ı;ıörm~k istiyorum" 
Demiş. K:ıdın ~u cevabı vermiş: 

- Pekiila, madam." Buyurunuz, merdi· 
ven bu tarafta., 

İki k:ırlın, merdivenin tık basamaklan
na ayak hastıkları zaman sakallı bir a
cfnın peyda olmuş, elindeki rovelverl uzat 
ınış ••• 

Tiiı-c:ır kaılın, takma sakallı adamı gö
riinee rlerhal: 

- A !.. ~lösyö Bnı ... 

Rru karısı ile b~raber kaçıp f(itmi~. 
Oaha başka cınayetler var mı? 

Rru, bunlardan başka, komşusu genç 
bir km, ve Madelen adlı bir hizmetçiyi 

iildürmckle itham ediliyor. 

• 
~ususı ŞARTLA~IMIZ ~A.C.CINDA 
GIS[U~~iMtZDEN MALUMAT ALlNI Z 
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- Hayır, bu duman piposundan çı 

kıyor. 

Tam bu esnada, duman bulutlannın 
arasınd<An bir ses duyuldu: 

- Yangın mı? Yangın benim boğa 

zımdadır. Yangın var! İmdat! Yangın 

var 1. • 
Masanın kenarına vurulan sert biı 

darbe duyuldu: Venlür kolunu uzata 
rak şişelerden birisini almış,, ağzını açı· 
yordu. Sonra, hiç vaziyet:ni bozmadan. 
tişeyi ağzına götürdü ve gözleri kapalı 
olduğu halde, ağtr ağır içmeğe başla· 
w. 

Montaryol, içinde biraz da kıskançlık 
bulunan bir hayranlıkla: 

- Ya Rabbiml .. 
Diye mırıldandı. Trankavel de, Mo-

füse, yığılmış olan şişeleri göstererek: 
-Al •• 
Diye bağırdı. 
Filhaki~a. Trankavel, bu hayret ni· 

dasını koparmakta haklıydı: Bu şişeler 
iki yüksek ve geniş duvar şekliode yük
seliyordu ve iki duvar arasındaki, bir 
nevi dar geçit te, kapıdan sandığa gi · 
diyordu .• D1ğer taraftan, masanın etra
fında d:ı, hurçlM şeklinde, şişeler yer
lcştirilmiştL Ayyaş bunları boşalttıkça 

pencerenin aralığına atıyordu. Halının, 
\'e parkenin üzerinde, kırmızı gölcük -
Jer peyda C'lmu~tu ve bunlar garip şe· 
killer meydana getirmişti. Veroür, başı· 

nı kapıy~ do~ru çevirmişti. 

Trankavel hop ayni hayretle mırl· 

dandı: 

._Ya Rabbim, burnu ne halde? • 
Montaryolda cevap verdi: 
- Fazla bir şey değil .. Burnu şarap 

~engini almış. işte o kadar •. 
Molüs d<!vam etti : 
- Fakat bu betbaht yemeden mi y• 

~ıyor?. 
- Hayır .• Arasıra ben ona öteberi 

~eriyorum, acıktığı zaman beni çai!m· 

yor • 

Trank.avel <ie f 

- lçeriye girmenin im~nı yok .. Bu· 
rası cehennem gibı bir yer •• 

Verdür kızMJ§ gibi bomurdındı: 
- Cehennem mi? Burası cennet r. 

Cennet .. 
Montaryol mırıldandı: 
- İşte gene delilik buhranına ka· 

pıldı. Dinleyın başlıyor .• 
Verdilr sayıklamağa başladı: 
- Cennet 1 Susuz k,almamn yasak 

olduğu ilihi yerler 1 Hey 1.. Bunlar da 
kim? Ne istiyorsunuz, hey, nez<ıketsiz· 
ter?.. Ahi .. Bu kont -dö Molüsmüş. biç 
bir zaman susamıyan ve okumasını 

bil!niyen kont dö Molilı 1. • 
Verdür. fa:·lasız ~kahalarla gül· 

meğe başladı. 

Trankavcl, Montaryola dönerek: 

- Kalfa, dedi, pencereyi açmağa ça-
lış.. Yoksa içeriye (iremiyeceğiz .. 

Molils mutad sakin tavriyle sordu: 
- Ne diye içeriye girelim?. 
Verdür de bağırdı: 

- !çeriye girilmesini istemiyorum. 
Molüs devam etti: 
- Deli değil: Sarhoştur. Artık içecrk 

bir şey bulamayınca, kend:sine gelir, 

işte bu kadar. 
- Fakat, azizim kont.. En cşağı bir 

ay içebileceği kadar şarabı var 1. 

var!. • 
- EL Bir ay müddette şaraplanmr 

içcıin .. Sonra su içer .• 
Bu mült,alemevi dikkatle dinleyen 

Vedür bağırdı: 
- Asla 1 .. Asla su içmem! Artrk şa• 

rap k:1lmadtğı zaman. başka ş;ırap ge• 
tirtirsiniz. 

Trankavet duman bulutu içine atıla
rak bağırdı: 

- Küstah 1 Hele kulaklarını çekeyim 

de görür. 

Molüs, lakayt bir tcwırta omuzlarını 
kaldırdı. Montaryolda şöyle bağırdı: 

- Dik'k;at edin, üstad. 
Verdür ayağa kalkmıgtı.. Mütema:di· 

• 

----·--------------------~~~~~~~~--~~~----------------------
y..:ıı scndeliyoıdu. Masayı itti ve heı 
elinde bir şişe olduğu halde sandığın 

üzerine yaslandı ve bir sürü homurtu
l<1r içinde bağırdı: 

- Bu defa da palavra::ıya, farfaraya 
çattık .. Hele gelsin de görür halini, he· 
lt: bir yaklaşsın 1~ Ben kılıçla dövüş

mem! •• 
Ve Verdür, bu sözlerle beraber, elle

rinJeki şişelerle korkunç hareketler 
yapmıyc.ı başladı. 

Trankavel sak.in bir sesle: 
- I;ladi, Verdür, dedi, teslim ol 1. 
- Onu sıze vermem! Kılıcınızı çıka· 

rabilirsiniz. insan bir defa Sen - Pri
yak tarafından öldürülünce ve tekraı 
dirilince, artık hiç bir şeyden kork
maz. Onu size vermem. 

- Neyi bana vermezsin?. 
Verdür, s ·ındrğa daha fazla yaslan

dr ıe tekrar etti: 
. On11 size vermem 1 Onu okuya· 

mazsınız !. • 1 • 
Tra '1.-:a ıel bağırdı: 
- Neyi canım? Neyi?. Söylesene!. 
Verdür de bağırarak ceyap verdi: 
- Yeter 1 Dışarıya çıkın, yoksa sizi 

nı'.\hve:lerim .. Dünyada onu okuyac;.1< 
bir tek insan vardır! Yalnız o, bunu 
okııyabilir 1 Ç1kın dışarıya, diyorum t. 

Trankavel yarı endişeli, yarı hiddetli 
bir vaziyette, delinin önünde geriledi. 

Molüs de sakin bir sesle: 
- Trankavel, ·dedi, sarhoş sizin ka

fa ~aı;rnın parçalayacak. .Bu güzel bir 
öliim olur. 

Verdür dişlerini gıcırdatarak bağır
dı: 

- Ha şöyle 1 Pabvracı kaçıyor 1 Za
fe.- bende kaldı 1.. Susadım, bari silah
lan:nı içeyim !.. 

Ve Verdür, bu sözler üzerin,e silah 
diye kullandığı şişelerden birisini aça
ra kiçmeğe başladı. Sonra, Trankave
lin kapıya gittiğini görerek, tekrar 
koltuğuna •düştü ve anlaşılmaz tehdit· 
ler ıavurmağa başladı. Molüs kapıyı 

tekrar k,apadı ve düşünceli bir vaziyet· 
te aşağıya indi-

Trznkavel de tecessüsle sordu: 
- Bana vermek ve okutmak isteme· 

diği şey nedir? . 
Derin bir düşünceye dalmış olan Mo· 

lüs ürpet1di ve cevap verdi: 
- Mektup, canım 1 •• 
- Mektup mu? Hangi mektup?. 
Molüs garip b!r tebessümle: 
- Mektup, işte 1 Dedi. Ben de fazla 

bir şey bilmiyorum. 
Bu aralık Raskas ta, Korinyanın pe• 

şine takılmıştı .. Koriny:o Sent - A· 
vuay so~ığına koştu. Bunu gören Ra~: 
kas ta bir kahkaha atarak şöyle mırı 

dandr: 1c 
- Öyle ya 1 Ben de cübbelinin art~. 

kentlisine bir yer bulduğunu unutu"ld. 
ıh• · ver 1 • rum. Brigit hatun on<:ı ka ını e· 

Kalb'.yle beraber evinde bir yer de " 

receği muhakk:ıktır. ·ne . . . evı 
Ra,.kas, Korinyanın, Brıg1tın . -tet1 
- _, - . · k t getirdik. sıgın :ugına ıyıce anaa _ 

· d" d' ' d • u gatr sonra, gerıye on u ve ogr .. • ttr 
Fist sokağma yürü1ü. Hüıünlu bır 
vırla şöyle dü~ünüyordu: çolc 

- İşte, artrk her şey bitti 1 Bir det1 

f 1 k d. l' .. k"l azivetter de a ar, ar ına ı mu~ u v J ı,ıı· 
et ve 

kurtardım .. Her zaman cesar . 13U· 
zan büyük bir zeka eseri göstcrıdıtıl· di'ie 

tün bunh'.'a mukabil, içimde lenrı ı:i· 
d·na r 

ve viı:dıın azabı. drsrmda kar 1 d, cıır" • e . 
ni bütün bun'arın nihayetinde ' rta• 
~ . . n· ise o 

a~acı01 buluyorum. Şımdılı' btı1• 
. . • kol ·ıyırıı ,, 

d-ı kal:hm .. Korınyan ışın ğııt1' 

du Ben is;n icinden nas1l cıkaca 
. . b'l'r ki?. 

Trankwel beni ne ya:ıa ı 1 ıcapıY' 
Molilsün evine gc!di ve ta~ auşun· 

vıırac<ığı stradL'l, aklından ganP
1 

,.11rt'" 
• • • }ıt Z a ., 

celer ı:rer.ti, ürperdi. k:ıloının dı: 
- h' . .. 1 mırıldan tıgtt'lj ı <:settı ve şoy e !'la· 
- Doğrusu, TrankaveJ, Raskası ,jJ· 

' ' ·ı· se bU musulu bir adam yaptı;Jı ır • 

den tuhaf olur 1 . :ınıl'I' 
diJŞ .. 

Korinyan bu kadar uzun 
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ıi~rclnı.!n okul, liO - lsn Tr:un\'ny şirketi 
(j 1 - ZI \'o ılrn izyollorı, li2 - Erol ',Chrc· 
mini, fı3 - lsh:ık, 61 - A. Z. Uuy'iıık 
l\ıımk:ıpı, li!l - Snlnmon rlal:ıt 61i - Nec
l:i Ar:ır küc:iı': nnzıır, fi7 - Nc\'7.0I Sehrcmi· 
ni, fıS - Perihan Turnıı nlcnıılor, fı9 .
lhr.:ılıirn \'nrn:ılı Nı5:ınl:ışı, 70 - St·,·'kcl 
Çrıhıırl:ır kurııkııpı, 71 - J.ı1ınln Ç:ıpn sel· 
çuk sıın.ıl okulu, 72 - Uıın Cnrç:ın flırY· 

ıl:ırp:ı 5:ı fürsi, 73 - Bfilcnt \'nrol Oo:rııcı 
köy, 71 - lli~rt lsııınlırıl erkek lis<!sl, 75 -
Ali lkyu1.ıt Ucnıiröz opurtıın:ın. 

nımm DIWTER KAZA!':ANr.AR 

UtakhJl. • • • ı .1~5.11520 52.708.()p0.47 Ad.t vo tevk&J&da. • • • ~ • . 2.105.172.4C 
UıUı.!ldekl Mululblrlor 1 Hutıual , • • • • 1 • 4.516.007. 7C 

rtır11 ıuıuu: • • 008.o:;;ı.oo 068.053.00 · 
G.6~1.180.10 

H.ıt.rlçukt mu.luıblllwı • rccıavUJdekt BaııknoUar: 
4IUD .....t> ıuıuını.1 o 48:.l 009 O ı ıs 1••n ... c o 158 7•8 "'nn • • .. ., • ., · erutıtA eıJllco eırrıuu ııal&UJ'I • -. •• n1o>.-

41lınll tü•W l&.abü eubUI KllllWlUD • ,,. il IJıd aıaİ:ııı. 

®YiZlar. 14.008.47 ıertne Levtıkao bazioe taraım. 
01&•• dl'vtzıa ft eıorthl 

11ıırtıı1 ht\klyelert • • • • 28.087 .3.ı!?.17 
14.372.277.-'"\ · cıaıı vakJ tea.7 •t. 

37.2!:0.070.2. 
Ocrutıte edlao •YT&ID oalltıyr 

11.aıttlH! taJı •UI ut 1 oaklyut. ı ..... 376.286.-
1er.ıtıte ecıııeıı ... ,aıo D&llU,_ 

158.'748.503.- 10.000.000.-
Kanun•JD il •• • lDct me&. 
ôe!erlne tevfikan Hazine t&rao 
tmdan ıra.ki tedlyaL 14.372.277.- 14 ı 376 °so -

. ·- • 1 

Karşılıtı tam&metı aıtm ol...U 
uaveten tedavtlle vazedilen 

Kccııkwıı mukabW U&vet.eo c.ed. 

yaz.ed. ı 3.ooo.ooo.- 17n.:rm.~.------1 12.186. 79ıt.6S 
84-nedat eU1.dan.11 

Hazine tıonoıan. 

r1~"r1 wnetler 
• • • 
• • • • • 

r!!'ltıam "" l'ahvlllU f'ftY.dıunı 

\Deruhte edilen eYrakı nail. 

• /tıyentn k&r\lllıfı eaııı•nt " 
\ tahYillU ıtı hart tuymeUe 

1 ~ .. rıw-111 utıam •• t&JıYflat 

&•-!Olar: 

Altm •e dt.vt' nzerı.. 

fahvtlAI 11.ıertlle 

2. 700.000.- 1 
1 

87.100.081.40 39.800.681.4< 1 

38.035.ö t 6.0:: 
5. t H0.083.61 43.825.40!).0' 

5':'.370.2:: 

4.l'i00.000.-
15.Hi7.03':' .4:. 

l'Urk 1.lruı Mevdoab 

llövf't l'anhhUdııtu 

Altına tAt;vlll kabil dllYfzJer 

ı >t~er dtıvı ·••r " alacaklı 

ıctlrlnı hftklyeleı1 , • • • , 

MıWCdU 1 ı 1 ı t _ 

14.43.S.24 
:lO,flRR.ö<J!> • .ı<t St.OOS.OOS.08 , ______ 105.800.081.81 

:l lG.UD0.3 W.~!: ~ Tf'.lcta 146.996.3!6.23 
1 Mart 193~ tarlbtn~en tubaren: 

87 - Gülçin Gülı:ıeç Erzurum, 88 - ?\ec· 

15 Kıınsu B:ıkrrköy, 89 - G. Cnl·lak 0.ıkır · 

köy, 90 - Fchnnıcl Engin Üskiidıır, 91 -

Iskonto tıacı<11 yüzde o L2 - Altm OzerlM anna ytıute t 1..J 

!m--------=------- nmaw:uııc::ıw:::mm:::::-.. -::::: *'' ii=ii 

7G - B:ıhaddin O:ıyrnlılıır Fnlih, 77 - \'ed:ıl Okc Hnyıl:ırpnşn füesi, 92 - Fu:ıl 

Göz lte~dmi ı !! Diş Doktoru 1 
Dı.Muıat RamiAyttın ~f u:JJ!ğ)~ytt COçer 

~!elek Şdırt•minl, 76 - Tckııııın Tupın,, Öke lfnydıırpıış:ı, 93 - ismet Ui nçel Eyüp, 

S:ınıçh:ıne, i7 - Nllı:ıt Sıırııu S:ını:ılyıı, 91 - Nefise lllıııns~n Sır:ısclvilcr. 95 -
78 - \'nşıır l\urnl t'skihl:ır, 79 - Selı:rrc, 
Özdcr Falih, 80 _ Güzin A!.:ıy Toplınnc, lsmel Krro~lu kumkopı, 9G - Sırrı K:ıh:ı· 

MµayerıehaııcslnJ faksim. falinıaııt

farlabaşı Cad, L'RF A Apt. nıua 

•• RJ g Yalnız CUMAR'.ı.'ESt GUNl.E 
:! YALOVADA. aaı günler Kara· .. g gfö··-"'< tramv:ıy c:urağındlki ruu· oakletrııiştir. Iel: 4155a 
:: ayenehanes.:ndc baatalarııu kabul 

1azardan maadct hcrgün: Oğlcdcıı n eder. 

:: :::::::::::::::::::::: ..:.11 ::=====-···-·™ 
' 11'~r, J 3 - L. Billür, Eılirncknpr, 

tr Şışıı1 liır fülirncl,npı, 15 - Eırni En· 
ır~ ile' IG - Necdet ıın:ıkkale, 17 - ile· 
~ı. ıa ~<ı~Jrı, 1 R - \'cıl:ıt lloyılıırıın"ıı li· 
11'l;ıı, ~ l>crilınn Allınel fener, 20 -

81 - Noıliıle Jleşlkr:ış, 82 - ~enıik:ı Tıın 1115 erkek lisesi, 97 - N.A.P. Çok Me. Ah. , 
ı;u, Kııılıkiiy, 73 - l ' lvi Notc!r ı;oknk Sıı:ııli· Si. S~hr~m!nl, !19. - K.11.l.E. 2 nuınnrn, 

1 ye, 84 - Nııri ,\llıok \'cclikııle, 85 - Tiirk l'ılh. K. lı. Sokak: ş.o.t.ç. k _. d 
ıunr.n saat i İnen altıya ka ar 

....:.:.'"~c~n~A~k~ı~n.~v~~~ln~ç~k~n,~8~6~,---_;,:ll~ıı~rl~ın~n:....:..B~eş~i~kl~n~'·~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.~~~~~·~~~~~~~----- ,~ 

,,~"tt '1'ı '~rll:ı Sını~elvi, 21 - Gnıcr O· 
ıı; ~3 1 1 kr:ı5, 22 - Erlıırı 1':ırı leı>dı:ı· 
~;ro,. 11 ~teı·ıhnl Erıı:ın l'zunynsur 24 -

ııGl' lnt'likl l>it:olç:ıy knılır1-:n, 2:> - Su· 
ilı l\fp ~eşme, Vcııiz Alcınılıır, Hullısı 

llt.~. L' • K 
~ı. ı·e\'Zl ıısınıpaşa. 

htrı~ 
1\ Ml'l-RP.KKl.f DOl.l\IA KAi.EM 

~n l<A7.ANA~LAH 

~ ~·ı~18e.l·rcddin D i kol ç:ıy l\ıımknpı, 27 
111u, 2g \ ıılo\'ll, 28 - lsnıııll Eri üz Sıın:ıı 
ı~tııııı ";. A. ı~. l\uls:ıl Fıılih, 30 - BcJıi. 
'tırıı ııtlh, 31 - N'üzlıel Aklıınk 

er l~tsırn Sirkı!<'İ Der,· i~ler. 3l _:. 

Ha ~seler 
fi irler 

~ tıbbi ~l?cş tarafı 6 ıncıda) 
~ ?.eka r"Uhı muayenelere tabi tuta· 
l~ ~. a ve ahlak anomalilerini ara. 
~lUll b; Islah. smıfl~rı?ın veyahut 
'>\~ tııekt:~rı bırden ıhtıva eden bir. 
tııı llıt k ın ıhd:ı.sı. 4 - Bu sınıflara 
~ ltab~1?.ııı ıslah ve istifade olanla • 
'haat;ı~· 5 - Budala, sarsak gibi 
~.·harı 

1 
arını kendilerine mahsus tı. 

~h e ere ·· <>la gondermek. 6 - Kabili 
~~ l l'a 

1 
n anormal çocuklar için hu 

~ .. ~tb1 tnahallerl, ıslahhaneler, cc1.a 
~~la~e kolonileri ... 7 - Anormal 
~ı lııtıa.ıı· \'etiştirecek ve olrntarnk o. 
~~:\I, 8

1 rrı VE> muallime!nin yf"ti~ti • 
~a~8a b ":- ,,Oocuk mahkemeleri. 9 
L !~l'ı' Uyuk şehirlerde nıhi mun-
'Q~ \':ı 
\ı lı~u d' Pacak mütehassısların bu· 
~~de ısrı:n~crlerin ve ı;ehir hnc::tn · 
~ il. lO l'Uhı t:\'labet 8en·islerirıin lii. 
~~ '-~ 1i..,e b BütUn suc;lu <;oC'uk ipleri. 
~1'1hlıat ~kanJıirından alarak kU1tlir 
~ ~ tll~ . akanlığına vermek. ll -

llı~~a~Uı dolaşan serseri çocukla· 
e bulmak. 

~!tı OtiJhı • • • 
'~"e "'e rn aı ctUdU şahst mU~ahedele· 

a\ l~tlna emleketimin ic;timai hiinve· l 
)~ ~llıe\tld "d<'re'-t ve tabiativle ilmi l 
ı. \>" t t'n l .,...,. l\babc nıoclern ruhiyat. terbi. 
~ etlcılln l .klt<t!'l;nrtndıın alarak ka. l 
~tha.)aıı · ~ırc:ok üHeklerim belki bir l 
• 'o; t'rı gibı .... ·ı l 

•.ı "l'ı\ı,.1 ... on niir; fakat hen bir· 
"l!" •'eLı ..:1 l l~..._ .. b .. h • eıuP varııfan müspet şe:"Y' 
"QI ,. Sctt· • . 

•~, :ıl'la d ım. Biz sade muntazam l 
\ ~ıı sı"l' e.ı-il, mel"afı> öl"ilsUnü de l 
~~ ~o"ll~rtıalarıa mo~0m ha:ı,.·at yo- l 

...., ~l't b~ .. aıı 'h:r milletiz: um11lmıvnn l 
t. ... , ~ardık· 
~ ar) • <anormal ve ~·u ( 
~'!;:· tı b~l'!:<>lccinl cic, di!cdil.t~rı l 

(ıl'ctıe zaman zn.rfında Vf' mu. l 
b~ar:ıb!lecP'tfz. l 

D· Raıim ADASAL 

il 

T.I BAHKA~I 
', • • • • • • 'il • • .: "· * 

1938 
Küçük Cari Hesaplar 
ikramiue plana::..: 

4adet1000 liralık-4000 lrai 

~Q() 

384 

" 
" 
" 
" 

,, 

.500 ,, -4000 " 

" ,, 
50 
•)-... :J 

-4000 ,, 
-7600 ,, 
-4000 ,, 
-SCOO 
286u0 

,, 
,, 

Aura.ar; ı avıar., 1 Haz.ran, 1 EvlOJ, 1 

Blr.ncl ki:ıun tarihierlnde 
çeıure=ekUı-

E'n Az 50 Lıra Mevduatı 
Bulunan Hesaplar Kura

lara DalziL Edilecektir 
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1 . . . , • , , . . ' 

·Grip 

• Diş 
Roma1:izma ve bütün sancıları 
şayan1 hayret: bir surette derhal 

geçirir. Eczanelerden ısrarla 
s E F A L i N i i ste yi n i z. 

Habatını, kesesini s evenle re t a vsiye : 
K uştüyü kullanınız 
Bir Ltraya Kumaşlle KuştJyU Yastıkl ar 

~organ, §ille ve yastıklarda mühim tenzilat l'llP•lılı. Kuş tüyü kuınaşlorının en iyi 
~ı ve her rengi bulunur. Fi)'atlar çok ucuz dur. 1 
\drcs: lsıanbul Ç;ıkmak~ılar yokuşu Kuş lfhü fnlırikosı. Tel: 2302i. 
~alı~ yerlerimiz : Aııkorıııla, BeyoAlunrta Yerli Mııllıır P.ııuırı • 

.. . ; . . , . . 

HAZ IMSIZL IK 
Hayatın 2evkinden insanı mahrum eder 

PERTEV Karbonat komprimeıerl 

1 
Çok lem.İ7 bi • KarbOnattan ve toz karbonaı a lmnktaki mü,küla: 

•••••••- g~~:n~;;;~:'~:ks:;:•:~n .•-••••• 1 

Türk Hava Kurumu 
Büyü~ Piyangosu 
5 . nci keşide 11 Mart 938 dedir. . 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır . 
Bundan başka: 15.~0. 12.000. 10.000 nralık ıkramiyclerle l20.000 ve 10.000) 

liralık ikı adet nl.ük~fat vardır . 

Ankara caddesinde 
kiralık dükkan 

Vakit yurdunun altında (ölen Fı ansıı kitap~ısımn) yeri ~r: arkadaki 

depolan kiralıktır. 

HABER - Akşam post~s! 24 ŞUBA'T '-19~ 

--
VADELi 

I 

14 mart 938 de Üsküdar ve KaCıköy mmtakasmdııki arabalar. 
{tf 

Nakil vasıtalarının fren ayar ve mu nyenel~rinde lUzumu olan bir tB:nc ~ 
m~tX: cihazı açık eksiltmeye konulmuştur. Buna 3700 lira bedel tahP1~ ıı ~ 
mıştir. Şartnamesi levazım müdürlüğün~e görülebilir. İstekliler 2490 rl c1'tıl 
nunda yazılı \'Csika ve 277 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya. P1 dJftY 
le beraber 25-2·938 cuma günü saat 14: de Daitn.i Enciimende bulunrna.Jı 

(B) (~ 

- Birinci sıml Operatör - · 
Ur. CAFER TAV VAH 
IJmumf c:crrnh! ve sinir, dimal estet ik 

cerrahisi mülehn~!iısı 
Pnrl!ı Tıh 1-'nkiillc!il S. nslslıını, erkek, 
knılın nnıeliyollıırı, dinı:ıit eslclik 
"yüz, meme, knrın huruşukh?ğu ve 
genelik omeliy;ıtı". <Nıısaiyc ve doıı'uın 

mulelıa'l'llSJ.) 

\lunycnc Mhotılıın M e c r~ n en 
R den 10 o kod~r bU 
OğJcılen :ı;onra iicrcllidir. Tel. HOSG 
OcvoJUıı, P:ırmokk:ıpı, Hıınu:li lıan . 

---.... ·--··--~ ·=======m:-zz-:::: ,JJD IED ~ ~ ~ D ıHI !I 
ECZ AHANE Si UZEiR GARiH 

H er nevi reçeteler, Sıhhi levazımat SABIK DEVLET DEMlRYOLLARl 
ve ıtrıyat. DIŞT AB/ El 

Beyoğlu lstiklaJ caddesi No. 419 Dit muaycnc!:ıanesinde sabahtan 
Yerli Mallar Pazarı k.-.ışısında Öğleye 2 den 8 e kadar kıtbul eder. 

1 
Pazar dö Bebe sırasında Beyoğlu lstikl,iJ caddesi 'fokatlıyan 

1 

e '* 
1 

sırasında. Kapısı Mektep sokak - ı Hamdi Bey han birinci kat. ı 
r=:=:::::::o~~:::::ıc':"~r::~-==ııı Tel: 21721 

1 ~~~~~ih.,!:.1.~~ 1 1=~==K~~=~=a=K=l =T=ô~=sR=a=n~=~ 
Ei 10 dan ak~m 19 a kadar kabul eder. n= •• Operatör - Üroloğ 
;: Sah ve cuma günleri saat 14 ten :: 
:i 18 e ka.dar parasızdır. fi Galntn • Karnköy • Abdullah cf. B:.Ieı\iritm:k llırctiyle 150 metre mur~bbal:k bir mesaha elde edilebi· 

lir tstcvenlcrin Vakit vurdu idare m emuruna müracaatleri. 
:: Ad K k' T :: lokaııtaı:;ı lmrşısmdıı Gali"i Han :: res: :ıra öy üne) meydanı, :: .. 

ı ~~ Tcrsnne cnddesi b'l§ında No. 1/ 2 ii Hergün 15 den 20 ye kadar 

E•~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~-~ .il~~~~:~~~~~=~=:~~~~~=~~~~===~:H Tc~fon:4tfS5 

--------------------..: • 


