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la al kan antantı .devletlerinin 
tesanüdü her zamankinden sağlamdır 

v . . b . . ı··---·-·-.. -·--··--· ............... ·-···---····-········--····· .... . 
n.onsey ıç~maı . ıllz ıAt~tlYı1rklYın 

Cenevreıiın sadık ı lb>~y©ın©ltn i 
U 1 " Balkan birleşik vaziyetinin, bir gDn bir j 

azası kalmaga 1 
~~k ki.ms:!erin h:ıtırlar~ndnn ~·ıe g.e~ireme- ~ 
dıklerı mutekamıl şekh alacagına 1hmadım = 

İ berkemaldir. ,, ! 

d
•J • b } 1Kuracağımız ünyonun tarihte! azme 1 mış u onuyor i ge~miş ünyonlarn~ ço~ 1 

liabeşistan ltalyanm Montrö konferansına i fevkınde olmasmı ısterız ı 
il~ i ~ı akı ve J sp ~n ya iı..:! eri etraf m da karar la r ver ildi 1 ~:.~~:;,: ~.~~~;;. ~~:~!~~";,~::~~:·~:;.~::~·~ :•;::: .. ~:'. 

~ rıcıye Musteşarı Ortaelçı Ekselans Komnen ıle d .. ğer Balkan murahhasları 

~ v u g o s 1 a v erkanını bugün Çankayadaki köş'k.lerinde !Saya davet buyurmuşlart:iır. 

~oslav Ba§Ve1cili {le Baruekilimiz DahiUJJ~ Veki1,ml.z görü.şürkr1cen 

aadınlar8 ' ~eötı'el 
\re cehennem Olan 

Heo>DüvlYlit 
, . ..,arıen ·oitrih 
1nema merke
~inin esrarını 
1to~ifşa ediyor 
~~a hakkında, şimdiye kadar, 
~. au hatta binlerce yazı yazılmış.. 
llıa l> .Y'a2ılarm hemen hepsi "Sine. 
~ a~tah , 
~ e bf ttab tı,, nda bir müddet kalmış 
h 11\ıd.lln 1 bu kısa zaman içinde, Ho-
~l esrarına nüfuz edememiş mu

er ta 
~llkat rafından yazılmıştır. 

~dııı bu esrarlı diyarın, en büyük 
~ ~ın, aşk ve ihtiras kahraman
' 1.ıı.:U-1ndıran iç yUzU vardır ki bu 
~ı. ""Yar b • 
~altue • u hususta hiçbir §eY ya. 

~~: en bllyUk gruıetesi olan 
bı i~ ~ s_<>ı:,, karilerine, Holivudun 
tı.ı.~h·e :nu anlatmak için, Marlen 
ıı.."Ylllt ~l Uracaat etmiş, sin.emnnm bu 
~.ttlha dız.r ~a. bin bir nazdan son
""Cl taı::ı~t, ıyı bir muharrir gönderil-

ırde kendisini gezdirip, Ho- i ~~. M .. y . _.. ne••m• 12 ln<l<l• Marlen Ditrih 

6ni model bir bom-
1bardıman tayyaresi 
"-~gilterede kayboldu 

Ytarenın, bir ecııebl tayyaresi tarafından 
eJstzıe aldatıhp yanlış istikamete 

sevkedlldlğl sandıyor 
~ 'f aııaı U incide 

Bu çaycla B. M. Meclisi Başkam, Başvekil, bUtün vekiller, Balkan 
antantı devletleri Ortaelçileri, İsmet İnönü, Balkan ve Türk gazetecileri 
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lsfanbulda •• ıs~anbuıaı. cıı«.Dn ~eıen 
Ankara, 28 (Jlusus1) - &lkan antantı Tur k 1 yen ı D en u z un 

konseyinin ollıncı lcllmn de\·resf sona er· 
mlştlr. Konsey dUn '\'unnn bnşvckill Me- b 

1 tnlmısın bnşkıınlığındn toplanmıştır. tctl- o y u a dam 1 
man dnir tcbli~ neşredilmiş bıılunroakta· 

Misafir nazırlar &llt:den ııonra n'kara b ı • 1 ~~~:~;~.' moçlan hl< milddct. •'>T"· pe . 1 va n o a ca k 
?ıto.hlcrcm misafirlerimizin 5lııdyomun 

şerer tr.lbünfine girişleri gtndda bulunan Henüz 17 yaşında olan bu 
halkın ayakta ve daki~alarca süren alkış· 

Jarile karşılanmıştır. d ı • lı 1 b 2 3 o J 
Ankara halkı ,.e gencll~i ile bu ımretle e~ı l\an ının oyu ' metr a • 

karşı kal'Şl)"a gelmek rırsntındnn istifade 

G·res:nd;··k;~ 1 l c ı -m.' i 
Bir bu~uk metre 1 

1 
~· '*.::..~ ~J~ irtifaı buldu « 

Giresun, 27 (A.A.) - Fırtına devam 
e:iiyor. Giresun - Karahisar yolu ta· 
mamen kapannuştır. Bir haft:i:Ianberi 
vapurlar da gelmemiştir. Bunlardan 
bir kısmı Vona ve diğer bir kısmı da 
Pula tane limanlanna sığınmı§lardır. Şe
hir =çinde kar 80 santim, dışında 150 

santimi bulmuştur. 

Çek 
Reisicumhuru 
Musollnl hakkında 
"lecavUzkAr,, bir 
cümle kullanmış 
ltoma. 27 (A.A·) - "Glornale d' 

!talla,. Beneş'ln Musollnl aleyhinde 
tecavUzkt\r bir lisan kullandığı hak
kındaki habere alt Çeleka ajanı;mm 
bir tekzibini neşretmel<te Ye şunları 
llA,•e eylemektedir: 

"Çeteka ajansı tekzip ediyor. Fa
kat bu ajans mlidnhaleslnin hakika
te istinat ettiğinden o kadar az e
mindir ki bu tl'!kzlblnf Praguea bil
cllrmcğe cesaret edemiyor. Diz bllA.· 
kls reisicumhur Beneşln bu bahtsız 
ı·ümleyi hiltill sarfcttlğlnl teyit ve 
hn sözleri Fransız ~lçlslne söylediği
ni tasrih ediyoruz. 

Bu hususta tafsllAt verebilecek 
vaziyette olduğumuz için lcnı> eder
se blHHınre bunu da ynpnrrz.,, 

Monçuride seferber
lik llAn edildi 

Tokyo, 27 (A. A.) - Dömei ajansı. 
na Hsinkingden bildirildiğine göre 
Mançuri hükumeti, umumi seferberlik 
kanunu ilan etmiştir. Bu kanunda ha
len Japon meclisinde mllzakere edilen 
milli seferberlik kanununa. benziye • 
cektir· 

Omcr, mtıharririmi::le bera7~ so1rok· ômcr so7..a1\ta gider1•cn. (Solıır.dal:i 
ta. (Yanında küçücük kalan arkadaşı· adam babasıdır.) 
mızın boyu 1,15 Bantimetrcdir ). 

DOnyadnkl uzun boylu nd:ınılardan, 
malOm olnnlnrın serisine bir kişi dnhn 
katılmış bulunuyor. 
Şimdiki halde en uzun boylu olarak 

tnnılan odnm bir Amerikalıdır ve boru • 
2t5 mctr.1den tozla gelmektedir. llul{ün 
lstanhula ayni nyıırıln, belki de Ameriko
Jıyı gölgede bırakacak bir boy azmanı gel . 
ınişllr. Rilc~ikli \'C !\lchınet oğlu Ömer is· 
ınlnıle oılnn hu delikanlı Türkiycde kırdığı 
lıor re!wrunn, rlnglı:rıle ele hir rt•lrnr dahn 
ilhe clml'k knrnrındndır. Bunu knznna· 
cnıtınn şimdilik hiç şi\phemlz yok. 

Ömer htııııhula vlHiyet parti merkezi-

nln dcliılclilc '"c sıüreşcl olmak niyctlle 
ı;clmiştlr. Kcnclisile görüşen bir arkadaşı· 
mı:ı: bu şaynnı ha~ ı et adam hnkkınd:ı şu 
nınlümntı ,·eriyor: 

• • • 
"- Burnsı zntcn loş, kapının yanında 

dururken orlnlını hlr knrnnlık kapladı. 

l\npıya do~ru döndüm, sözüme eHclı\ mu· 
ıızzıım hir çift ayak ilişti. Hayretle gö:zJc. 
rimi hir ins:ınn h:ıkmnk için mutat olnn 
~iiksekll~c k:ıldmlım. <\nümıle iri vıırı 
hir ndtım v:ırdır. Bir ~nniye içinde al:İım
clnn lilrlü ihtimaller geçti. Korkmadım de 

~ Drt'amt 12 !nrlde 

Islanbul fırıncıları 
şirket kuruyorlar 

Bu suretle ekmek fabrikaları kurmak iste
yen Belediyeden evvel davranmış olacaklar 

_.. Yımsı C lneo.k 
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Vış Siyasa 
Uşak saçan 

aşoJt ~öDanme(ğ 
"( .azıUl : Şekip ÜÜrıdÜL 

B lR Çin üniversitesinin rektörü 
olan doktor ''Suming-Li-U" 

Ankaradan şöyle bahsediyor: 
"Atatürk Türkiyesirun merkezi olan 

bu şehri ve Atatürk Türkiyesini Çinde 
biz kendimize model edinmiş bulunu.. 
yoruz. Genç Çinlilerin gözleri Türki
yeye çevrilmiştir. Ankarayı gördük
ten sonra düşüncelerimizin ne derece 
sağlam \C mükemmel temellere da
yanmakta olduğu:ıu kendi gözlerimiz.. 
le görüp anlamış bulunuyoruz." 

Muasır medeniyetten yaşamak hak.. 
kı almak istiyen milleUere mukadder 
büyük ve çetin imtihana göğüs ger. 
mekte olan Çinin. yüksek kıymette 

bir mUncvverinden işittiğimiz bu söz· 
lerin, bize gurur vermekte olduğunu 
saklıyamayız. Gilzel ve milli hakikati
mizin, uzak şarkta, yıllardanberi mi. 
silsiz f ııcialara tahammül ederek milli 
benliğini koruyan bUyilk Çin milletine 
devamlı bir ümid aşıhyan, bu büyük 
milleti idealine bağlıyan, bu millet• 
sayısız asırlar boyuncR yapmış olduğu 
mec!cnt ve şerefli seyahatin gururunu 
muhafazaya teşvik eden bir Amil olu. 
~. hiçbir başka sebcb olmasa bile, tE'k 
başm:ı. neslimize mağrur bir nesıl ol
mak hakkını bahşeder. 

ç:n Universitesinin muhterem rekt5-
rü '.Doktor Suming - 'Li • U'nun bu söz.. 
!erini neşrroen gaietclerimizde Suri- · 
yenin sabık dev et reisi Subhi Bere· 
kat'ın uzunca bir beyanatı da intişar 

etmiş bulunuyor. Türk oluşunu, anas1. 
nın da babasının da, dedesinin ve bU. 

' tün ailesinin de Türk oluşunu büyük 
bir gurur ve sevinçle Hataylı bir gaze
teciye söyliyen sabık Suriye Reisicum
huru Subhi Berek!t, AtatUrk'den şöy· 
le bahsediyor: 

"Atatlirk'ü Ataşo.rk diye anmak da. 
ha doğru olur.,, 

Biz ki propaganda denilen bUyUk ve 
yepyeni güzel sanatın, munsır dUnya. 
da bir eşine daha raslanamıyan muh
teşem gafiliyiz: Çinin Kemalizmi anla
y?şı ve Suphi BercMt'ın Türklilk şuu· 
runa ulaşmış bulunması şUphesiz bizim 
pro'!)a~n.da milesseselerlmizin eseri 

de3ildir. 

Ha vır ... Asla! 
Di~r bin biri arasından günUn gö. 

zUmüze vurdur;tı bu iki nUmune ynl • 
nız. sndere Kemalizm ndh ~erin ken
di kudretiyle yayılışının mahsulU olan. 
iki nUmnnedir. 

BugUn. vatan hudutlar! içinde ve dı 
şmdo. emnivet kurabilmek endi!;esine 
tutulmuş olan bUtun dilnya milletleri 
en· solund:ın en sağına kadar hep 
"milli olma!<" ve ''muvaffak mitli mU-

cadele yapmak,, irin formU11er ararken 
ve bu formüllerden herbiri hayata 
tatbik edildi~i an.da kendisini tekzib 
ederken, Türkiye hayata tatbik edil. 

miş olmasıyla kıymetini ve mlllillğlnl 
ispat eden biricik "milli olmak .. ve 
"muvaffak milli mücadele yapmak,, 
fonnülUnün telif hakkını haiz hulun
maktad!r. ye bu sözUmUz, diğer for 
müllerl yaymaja ve umumilcştirmeye 
karar vermiş olan merkezlerin iddia
lan gibi "in1i" ve daima "ak~i sabit,, 
bir iddia sur<!tinde bize iade edilemez. 
Zira Kemalizm kurdu3tJ, yaşsttığı \'e 

parlattığı diyarda bir ihraç mataı ad· 
dcdilmemektedlr. En betbaht. en ma. 
n:ı.sız yerli mahsulUmUz i~in bile bir 
silrü dil döken biz, bunu asla ba.::ıkala
rına duvurmak F..ahmetini ihtiyar et · 
miş d"~lizdir. Ftı.kat 1131;; görmemek 
irin kör olmak l!zlmdır. Jı.fanevt kör 
lliktnn kurtulan ve umumi bir fntibnh 

•• •• F.nlr11lc-en~ Sc•n·i <:in •n mc-.. hıu rn~1t<:lnr1n .. ıın • :: :: " 
fi . uınbarucı yokuşu! H 
:ı . :: 
U lJır oT:uyıtcumuz yazıyor: İİ 
•ı .. n -ı T J •• i! eyog unu op ıancyle bağlıyan :: 
:: !Cumbaracı yokttşu.nda1ı hiç geçtiniz !i 
ii mi bil1ncm... i: .. .. 
H Bu yoku§ şehrin en işlek sol;akla. ~i 
ti rmdan biı'idir. Fakat nedense sankı !: 
•• b ı z· · .ı :: e e< ıycnm a/oro::una uğramış gibi, :: 
~! buraya seııclerdt:nbcri c1ı h."'iiçük bir ~~ 
g tamir bile yapılnıamt§tır. ii 
.. H I· :; er gün esnaf, işçi ve bilkassa ta- .: 
:ı lcbs olmak üzere on binlerce kalkın g 
ğ geçtiği bu yolda., insan ayağını bur- ;: 
iS kutnıadan, birkaç kere yere dü<tme. gı 
•• :ıt' • 

:i den ııllrüyemez .•. Caddenin kaldırım- :: 
:. ,__ '·~-'- b k k :: 1 
:: tan o MA<wr OZ'll , o :adar bakım~ :: 1 .. .. 
g sızdır ki, adeta basılacak yer kal - il 
:: mamı§tır denilebilir... İl 
H Yazı, gilçbeltf geçirmiştik, faJ.."O.t i~ 
g ~imdi J..-ış günleri artık evlerimize ii 
g gidemez oluyoruz. Eğer belediye ti 
•: I' 
~: Kumbrıracı yoku~unu bıt sene de dü· !! 
:; ZIJlt m.ezse, biz her giln bııradan geç. i: 1 

g nıck mecburiyetinde o'anların bele· ii .. , .. 
:: diyodcn evlerimize gidip gelmek i _ 1: .. ı· H çin, ba.'jka bir yol göstermesini iste- .: 
ii me1:liğimiz Mzımge7ocekti.r.,, ii .• ı· 

:! Okuyııcıımuzun tamamen kakJ.."1 :: 
H vardır. Kumb!:ıracı yol:ıışunun ne k<ı- U 
g dar bakım . .,ız oo bozuk bir vaziyette :i 
g r>ldıığunu biz de biliyon,z. IE~ 
~! Fa1Mıt acrıba belediye. bu i.~lek yo. j 
H lu biraz ol.rıun tamir etmek için ne ı·i 
:! hc1:1·,,or. Ri'med:riimfz wı1mz bft!-. ! ............ ·························································· ······--·-···············..-.············ .... 

Beş randevu 
evi basıldı 
Hunıdrdan ilçil 
Beyoğlundad11~ 

A.hH\.k ~abıtası ımemurları tarafm
dan Jki gün zarfında beş randevu 
evi \n:;ıhnıştır. Bun'Ia'raan 1'.,atihde 
olanını MualJft. isminde bir kadın iş
letiyordu. Bulunan kadınlar muaye
neye Sfn·kedllınlş, birinde hastalık 

görülerek Gmrazı zUhreYiye hastane 
sine gönderilmiştir. 

Diğer basılan evlerden biri Kum
kapıda, üçil de Beyoğlundadır. Alek-
sandra ısm1ndekl kadının evinde Uç 
erkekle Uç kadın bulunmuştur. Ka
dınların hü\·iyctl tnhkik edilince bun 
lnrdnn birinin henUz on sekiz yaşın
da oldugu görlllmUştUr. Kadınlar mu 
nyeneye gönderilml~. evler mühUr
Jenmlştir. 

AhlAlt tabltnsı memurlarından 
başka mahalli zabıta memurları da 
gizil yerleri sıkı bir surette takip et
mektedirler. 

Geçenlerde Beyoğlunda basılan 
bir ev 1ylce aranmış, kadınlardan 

biri evin dı:tmrndn bacanın yanına 
saklanmış bir halde hulunmuşt~r. 

'J'brSuSlH müh•m 
bir konferans 

Adana, 27 (A. A.) - Şehrimir.de 
bulunmakta olan dil tetkik kurumu L 
kinci ba.skam Maraş saylavı Hasan Re· 
şi t Tankut vaki davet Uzerine Tarsusa 
gitmiş ve orada iki konferans vP.rmı~ 
lir. 

Profesör, GUneş dil teorisi esasta_...ı 

na dayanarak Tarsus adının ziraatçi 

ve denizci eski bir kültilre ait olduğu
nu ve hilyük medeniyetin ha1i!tlerl o. 

lan proto Türk alpinlerinin bu mede
niyetleri Afrikaya kadar götürerek o. 

rnda da bu isimlerd~ siteler yaptıkta· 

rım anlattıktan sonrıı "Çukurova lop
rnklo.rının altında ve Ustilnde her ne 

varsa bunlar en ince husm:lyctterine 
kadar Türklüler. Kem:ıHst Türkiye 

do3rtJya ve aydına istinat eden husu. 
satı tam'.lmcn ispat ctıni~ bulunuyor.,, 
demiştir. 

Konferans birc:ok din~evici!er tara
fından şiddetle allaşlanmJş ve kayda 

l!yık bir dııvgu ve geniş bir sevin~ u. 
yand•rrntştır. 

hul•ış f uaum sahi~ Ceynıs Karanh" lu 
Nolıodl meğer honl dö Nls'dıiş ı 

Takma diş!er arT;:asında saklanan bir oosiha. •• 

Şiddetli bir yağmur jdğnı~ktJydı .. 
Alman z.ı!:lıtasının emri mucib:nce ao
kaklar kapk,aranlıktı. Meyhaneyi bul-
-tum .. Pencerelerinden ışı~ sızmıyordu 

ve k:ıpısı kapalı idi. Ortalıkta atimse 
göremeyince beni davet eden adamın 

geciktiğine hükmederek meyhanenin 
önü:de aşağı yukarı dolaşmağa başla· 
dım. 

Fakat yağmur artmıı, rUzgar .. ddet
lenmiş+r.. Meyhanen1n ~apısı önüne ge
lerek orada kendimi sipere aldım ve 
i;te bu sırada bend:n bir kaç adım öte
den biri!inin ıslıkla .. Brabançonne,, u 
söylediğini duydum. Mukarrer parola 
ile derhal cevap vererek gördüğüm 

gölgeye doğru ilerledim. Yanına b'r 
adım kalınca et:rin bir i§ar~tlyle beni 
durdurdu ve sord•.:: 

- Kimi istiyorsunuz? 
- .. Bir dost,, u .. 
- Sesimi tanııdınız mı?. 
- Hayır. Kimsiniz? • 
Yanıma yaklaşıp kulağıma fısıldadı: 

- Ben Kont dö N.'.sim r •• 
Hayretle söylend:m: 
- Kon dö Nis mi? Ne ıllrprizt .. 
El sıkııtık .• 
Kont dö Niı: 
- ize, t1edi, bir tehl'.kcden · bahae-

dece~lm.. · 
- Nasıl tehlike?. 
- Doğrudan doğruya sizi tc:lıdit e-

den bir tehlike Jül Viar isimli birisini 
tanıyor musunuz?. 

- Tanımaz olur muyum? Ahllksmn 
biri r. 

Kont güldU: 
- Tanıdığınız anfa~ılryor .. Fa~!'lt sa

nrnm ki son macerasını bilmiyorsunuz? 
- G~ne neler yaptı?. 
- Bizden iki k şinin kurşuna dizil-

mes!r,: temin etti. Haluen ile Dusdam 
onun ihban üzerine kurşuna dizildi. 

- Bu kahramanların idamlannı bl· 
liyordum. Fakat ihb:ırı yapanın v ·ar 
olduğundan malumatım yoktu. Evet, 
sİZ'İ dinliyorum. 

- Bundan cesaret alan Viar Kara 
Şeytana mektup yazarak Ceyms No
bodiyiıtesl'm etmeği üzer.:.Oe aldı ğını, 

kendisine emir ve talimat verilrne6i r!
crı·ında bulunduğunu bildirdi. 

Alay ettim: 

- Yok canım. Bu iti naszl yapacak· 
mış?. 

Kont :~ddi idi, devam ettı: 

- Sonunu dinley n. Mektubunda öy 
le sarih deliller vardı ki tahkikat yapıl 

ması i~in Brlikscle sür'atle mahiı bi . 
memurun gönderilmesine lüzu"I.J görül 
dil. 

Mesele beni artık yakından alSkDdaı 
o:ryordu. Merakla sordum: 

- Göndet:.lecek memur kim? 
- Matmazel fon 

kontes dö Nis,. 
End ş:lenmi1tim: 

Haymler, yani 

- Verdiğiniz malQmatın sıhhatin· 

den emin mtsiniz?. 
- Eminim. Bu işle bizzat meşgul O· 

luyorum, çünkü hldüe beni alakadar 
ediyor. 

- Bdçik,a ist'hbarat te1kilatırid~&i 
vazi:eniz dol:ıyısiy:e değil mi? 

men hemen im!çansız bir hale gelm!ştir. 
Gülerek sordum: 
- Peki, bu adam kim?. 
- Bu adam, yani ikinci Ceyms No· 

bo='l benim ı .. 
Ve anlatmağa başladı: 
- Size izahat vermek mecburiyetin

deyim .. S z kıratta bir adamın hüviyeti· 
ne bürünen biris.i_ onun hüviyetiyle 
yaptığı işler hakkınd<) izahat vermek 
zaruretir,: duymalıdır. 

Brükselden matmazel fon Haymlerin 
refakatinde ayrıldığınız zaman Boke
man ile ben akibet:niz iç n epey endişe 
duydak.. Bize vatanımıza yaptığınız 

hizmetleri düşünerek etrafınızda bir hi· 
m:ıye şebekesi kurmağı kararlaştırdık. 

Bu sayede siz rahatça çalışab'.lecekti· 

niz. işte bu karar laerine sil: n hüviye
tin "ze bürünmeğe ~rar verdim ve işe 
başladım • 

Bu işte muvaffak olduğumu ve sizi 
uıandırmadığınu sanıyorum. Bir ay 
zarfında sekiz muhtel f yerde, sekiz 
su:.kut yaptım ve bunların hepsi sil:e 
.zafe edildi. 

Gülerek cevap verdim: 
- Mes'uliyetled maalmemnuniye 

kab1ı1l cdlyoruaı. 

--: ~?bö ·de_ n• ~ptı ını bWyo 

nuz .. Casusluk teşkilatı mcrkez:t'j;}en en 
mühim dosyalan çalmakla iktifa etmi· 
ycrek bunlaulan bir kısmını muhbir 
Arman Janın od.•:>ına koymak suret.~yle 
tehlikeli b.r atlamdan yakamızı sıyır· 

mış oldum. Artık bu adam yolumuzdan 
çekilm'ş d~me~tir. 

- Filhakika öyle •• 
- Şarlrua hapishanesinin artık 

mevcut 17 .. dunmadığını belki biliyorsu
nuz; bu depoyu berhava eden benim .. 
Süvzıri kıt''9larının Monstaki saman de· 
polarını yaktım. Namurd1, Luviyerde, 
Mar~.::~n3e Alman ordusunun telefon 

~ellerini keserek Brükselle muhaberenin 
on be~ gün müddetle keıilmsine sebep 
oldum. 

- Bunu yapabildiniz ha? 
- Daha mükemmelini yaptnn. Size 

biraz evvel verdiğ:m ve k.anmın yeni 
va:dfesine dair o: ;ın maUlmatı karım

d ·a almadığımı ta bit tahmin cdeniıı.:z. 
- Tabii değil mi?. 

- Yarın sabah dzln merkeze, yilz-
başı fon Birkenhaym'ın postJcısı Friç 
Sturmerin cesedini getirdikleri zaman 
hayret etmeyirı.:z. Ceyma Nobodi onu 
öldilrmU~ ve götürdüğü mektupları açıp 
kumuşturl 

- Ne 1 Friç Stunner öldü mil?. 

- Evet .• llk ate1 eden o id•, h~at 

talihli çıkan ben oldum. HAd~se biraz 
evvel cereyan etti. Siz o sırada > llzba91 
ile beraber yemek yiyordunuz. 

- Bu vaziyette benden şüphelenme· 
teri imkansız •• 

- Ben de zaten o noktayı düşUndüm . 

Talih m milsaade ederse y nn size bir 
sürpriz daha var •• 

- Gene ne yap:"t:aksınız? • 
Kont d§ Nis le.oluma girerek beni 

meyhanenin kapısına götürdü. Parma· 
ğiyle kapıyı i~aret c-Oerck: 

- Şimdi içer.~de, Ceymı Nobodiyi 
ele verece~ıni söyliyen Jül Viar bulu
nuyor. Yımmdak ter de Bondmit, Mari 
Espiv ı:ı ve ~Hred Hafner., 

- Cçü :ie Alman casu!lanndan •.. t
ıeride ne yapıyorlar?. 

- Suç ortaklarından Fe1iks Brega 
ile E...,..il T.i•luavu l'ıekliyorlar. 

f çinde hulunan uzak ve ya km şarkm 

mUn"vverleri onu ~rmUr:ı bulunuyor. ! 
Jar. Ve Kemalizm her gün bir parça. 

dı.ı onl:ırın oluyor: bir parc:a da onlara 
rol gösteriyor. Ne yazık ki bu hali se
zcmiyen!er, anhynmıy:ınlnra aramızda 
raslamak hala mUmkUndUr. 

Şekip GONDOZ 

- Evet. Fakat ondan daha mühim o· 
larak b:zzat çahsımr da alakadar ett'ği 
için .. Çünkil .:hbar edilen benim. Siz 
ı mdiki hajJe ~Upheden çok uz~ık bulu· 
nuyorsunuz •. Bir aydanb:ri sizin hllvi· 
yetin:zc bürünen b:r a~amın Mobl>jde, 
Brük·el:Je. Şadunda b:r çok m:ıccralar 
yapt•ğını tabii biliyorc;unuz. Bu adanı 
!zleri 6yle karı§tırmış bulunuyor lı:i Al 
mantarın bu vaziyette hakik! Ceyms 
Nobod:nin izine testı:lüf etmeleri he• 

- Bu ada'11lar d~ Alman casusu. 
hep?·i de tehlihe1,: dn!!inden. Demek 
bunbr Cevms Noood:yi y;tkalamak için 
çalı.§ıyorlar?. 

r Devamı var), 

ıar oam1111 -·-

e:c==-===2=8=Ş=UB=A=T=-=-=19=-=3==8=!'"!'__.--_ _ 

28 ŞlJHAT- 1938 PAZ:\H"J'ESI 
Hkrl: 1356 - Zilhk<'c: 27 

oı .. ,.,.n <lntııı• OtUM"ltn hn1ftl 

17,58 6,39 
Leyleklerin ~rlme~i 

•·to " • Yal.. ııft<l" - ıı "•'' lklndı ""Pr OO 
5,15 12,:?7 15,33 17,58 l!),28 !ı, 

. ..... 
LUaumtu reıeronıar 

Yansı•: ~l41 
h1'1nb:ıl IÇlll. :1122%, Rf'~ntlo t('laı 4460• il•"' 

ıeın: 1>0020. lokbdar l\la ı ~ rr 
Vr,llkll), l\al<orkll>, l~brk. Tr:ıı....-. ft0•11!ıd•t•" il•,. 

fl'h;ı.bce. han.ııııı. P'.ftnkcı7 • linrtaı. nııroıuıdıh ıırell" 
lıwU, llOl'l(IU, kınah ltlnı TeleCOD a.uııabere melll 
,.. Yanıı•• drıneıı k&lldtr 

lbnı• 111•1> .. ol I 2:11 I 
D•nla .. •• lll 311 ~ı 
""'""d ,., .. ,. ı.uıeaı: 2111111 •ıaıata pııs•• kll 

•ooao """"' ı.11ııı.ı ımcıaııı . 01111! Mlddeıamumınııı .:::m 
"'' nıU~l•ID~llı 243&2 

t=lrlıtrllı lrll•llı 
ft<o1o:ıaı 44Ml • lltallbalı '14311. 
:olalar lılar""I : rrr 
~)O~la: 0183 ""11kl .. 1 40ll3S nt>aHı 20222 

nı •nı-..,hr : 21708 C•lıUdar • Kadık071 6011' 
lla•'l>ıraıt: 4s. 
blaııhut · :ı•371 ka•lıllllJI 90711<1 ft•>nCla l 44t lf' 

fak•• otomoblU ••tem•"- ıç 
•>oeıa ..ı11-t11 •u084 tırlM'ıı nııeuı .ıo • ıoı ~ 

11111 Mh•tt : t10H7 

Deni• vouarı 
rrkr ... ı 
loW'lbUI ..... nırııtı : ll'l'HU "1\ıallll) ı 42342 ~tııi 
Mu ~"1\atl\ I Pauı, tSııh, Per1mıt>e. Cum• 

n~ı o :ıo <la Tup:ıane rıblımından ulllar 'frlP' 
ksraı.tı:•>•• dalı •• l.:omA unıen aut 111 49

t rd'" 
- rıbı .mınrtan kalkar ve TrklrdaC, MUN"flP• ' 
~rklh t•lf ••I rtn• Jl:rt)ft fllfi finrablıırnva varU u:a• 

Akdeniz poo;tnııı: \'arın ıı:ıaı to ıla lııni,e• 
c-:ık vapur; hııılr, Anlolyo, .A.l:ınyo, A t;cıı· 
An:mııır, :'ll~r:.in, l>örtyol. Parnc;, \C ı~ ,.11• 
derunn ~iıler. Sn:ıl 17 ele h:ırck<•I <'<i<'" lfl'I 
pur io;e; J.np.,ckl, frd ihohı. Çnnnklw!e. \'e 
roz. noz<'nnıln, f\ilç[ildm\"ll. E<trcnııltı 
Bıırh:ıni~·c,·e uArıynrnk AyvaltA.ı gider• 

Knr:ıılcnlz flO'ilMt: ı~ıı 
Y nrın s.ıol 18 el.- horrltcl t"dr<'rt, "ı:ıt· 

Ynpur; Akçıkopı , Ercl!li, ZonJ:ııltlnk. otı' 
yoc;, BO:ırtın ve Amno;r:ıyıı. uğrndıkton s 
raya Cidcye gidecektir. 

.... uzeıer 1,.d 
ı\ya•t1ha. tı- • "'''"'"· 'ona• rtlf'tlrrf tt ıc;)trY 

Kıı,k. ı\•'<•rl ~hhe u um•etsr, Tlra,...I ... ııaru&> 
...... l'lıbhl mDUH aC'•' 

ı e .. mu~•••• ıı.r c:ıın uaı ıo "an " 1• aaa•• 
~· ~~ Tlrtı .... l.lftm ~ mO•"'ll Paurı .. ıdetı eri 1' 
ııer ı:ıın .. ,., ID dan 16 ra ltad&ı ve <.."Uma "2111 

den 17 Y• ltada.r açıatır 14" 
Tı>PltaıN aı11U"• ıaer 1t11n oaaı ıı ece ıe J1 r. 

ııcılılll'. 

MOnakasa 111' 
• Anknrartn yopılo<'nk tayynrt fı;ln!';' 114 

müıliirltiltü hin:ısı 2 mnrt ('orşnnıhn ~Orılt 
An'ıara P.T.T. umum mlidilrınıwnıle "de~ 
Bl"ıtırmrıru konulncııklır. J\eşiC be 
12jHO lirn<lır. r' 
Memıo"•' cueıdent• • rerıe _. 
"-n>-a , .. parlanı l.:omancaı ıcttnlen 13 <1• 1(!15

1 

ceu, Salı ı:uıııen il de Plt1!, Berut bkeııdrrtrt79 f1J* 
llal)'MI vaparbf't ı ı.;uma ı:unıcrt u&l 10 dl 

Brtııc~ı. Voo"'1ık. Tıtrate,-e. 

Avrupa nat.tı ı 
tllrlıect lotur"" llltıdftrl04tı: ~ıeroıı 230'7I Cif Jıl" 
!ilc'mt·lcln ekN>ft'~ her ;Un lllrlleclden uaı :ı:ı IDd' 

u• ve "lh'rllpACaıı" etıeoı suı ı .l!!I l• B1rııerı1• 

•-:ı--c::: o.;:;nn •• ılt• lk.ar. 10,2% a. .oi't\tf f4t1' 
• Sıılı,.,. pMta., tıer ı;uaı uaı ı.r.o de ııarc&•' 

19 3a "• ııctır 
ANAOOl.t.; HA'l"rlı .Jdf 
M~t CGll llCll't'krt ..tl'll tl~lf ~I cer"":" .. 
Sa.U ı ce ltooya, fi el• Ankara, t:I, ı~ de Pi! 1 ,,.,. 

•o ııamsıın. ı~:ıo na &ıııııehlr. uı.ıo c.a Anıt•' ıı'" 
•rraı. 20 d• Aıt•paun ,. cıı ti 

Bu trenle deO rpı fi dt ıı.rm.ı ecıeıı Aı:ııtlüa"" 
tetltl pa"'rt•••· cafC11.mt111 .,. cuma cııoıuı 
lılllaula UJ1Ar Hltt UlnetıtPdlt 

&lnemaıar 
1 

1'P11 
Tilrk: Macera ıı.damı. Sarnu: J\fıı ~f11ı' 

kaılın. lııek: Knro altın. Uel~k: Pro;ı. S{I' 
nı bilrlırf!Ie~ıhtir. S~nıer: 1.uks.hıı.) 11ı;ıı•~ karya: Bıldırnıeııılştır. Alka:cır. to ftlıı· 
~umru'dnrı ,.c Deniz ateşler içinde· ı.cf' 
İ>ro~rnmını bilılirmemistir. \'ıldı:.~ 111rt11e
Ulklar oror:,en. Şık: Pro~rnmını hı i~ıir· 
miştir. Şark: Pro~rnmını bllrlirnıcı11 .'ı\ır$ 
ıbrl: D~vrilllcm \'C Tiose l\1oria. Zaf cr·ı.;ıı'cl 
kraliçesi (türk,.e). Srrnrak: Tnrz:ın 
kralı ve Bonıhnlnr ynAarken. 
/ST iNIJllL !i fıtri 

Ft'ralı: Profr.sör 7.ntl Sunffl1l"un O<' rııJ!!: 
y~nl prosırnmı, \•c sinemarln A~""' 
Milli· PrO'lramrnr lıil rli rmemtstfr. ro"r" 
Ç ı ~ l a k M c l e k. 1/ilô[: p .-rorı11 
mını hlldlrmcmlştir. Alemdar: P~~ bildıı' 
nı bilcllrmemlşlir. 1/alk: Prosrnınt 
memi<;tlr. .1, 

K .Wll(fJY: rnınl b' 
!falı: : <:inçin. Süre11yn: ProST11 

dirınemi~lir. 

11.\ IWUWY: blldtrıtıeıtıfştlt• 
llilliı1C1d: l'roı::rnmını 

\'uzan: 
\'on S<'lıiinthıın 

Paıor 111iıılPrl 1~.:ıo da 
SON llAl·-f..\ 

TURAN TtYATııostJ 
knclaşlıır1 

s:ı'nııtkl\r Nnşit v~ or klC cD.f· 
Jiokkı lhı~rn lıJ~~\-cr ,.e ~~ 

8 kf.dHk mnlmnzcl ~rı~cr 1 Jfolk r.c1<'~ varycte<ıir.in işlirnl<ıl~ 
0
• pnradi 

l.ornlor 100, her yer 2 'erde 1 
Se~ht Ahmet operet 3. ~ 'fl''"TJlOc;t 
EHTUGHl'I. SAUI Th1' 

Bu llt'<'C: (Knı1ık5Y sn 
reyyntln), Yarın ,::er 
(Bakırkö:v) Çorşornhıı 
( 0'11·üılo;) sincııınlorı nılıı. 
SEFIJ.1.F.R 8 pcrcle \'ozon· 

\'iktor Hügo. BR.E'f J 
HALK OP pıırttt• 

kt sunt 6f 
Bu nk"ıım Jlt"~I ~ş bir tııblO ttodıt< 
""N·•tum 2 perc eli n'·"11111ı .... '\ on 1 • 

!l :\f::ırt nerı1rmht' r. konser n<l" 
Silrc-,·\·:ı -:lnı·ınnsınıl:ı t 'flJ'ııtt ,e ....,.'R·"' o,oı. r Ş"h:tn·l~hııc;ı a· ' 1 h • ,·ıı 

, '. ıır 5 in<' il ıııLI 
l'rofr."i r Zntl ~""" . 1 1ıüYil her nı,snıı 
yeni pro~ronıınn . r .):il 

cdı)'O • fr' 
fakiyellrrlc tie,·am 11111nın r,o" 

Sen ı;fnC d. il: 
Ru ııkşnm nMlktnş :ıtkftr ~{lırıı t;l~fl 

ll\rte bir JtCl"(slt1lr. s::ınie Hti ort 0~ plll-0); 
kıın ve 7.ntl Or:.ıınlcr bir u~ bıt>'eti 
(S .. ) Aıtillı rc,•nsn ~ c 
program .(DaAlnr kr ), 



28 Şt1BAT - 1938 
-~~,__~-

~!!.~~ta daic 
Gururun s;,,~ürü 

AARER - ~TCs"m OôStall 

~ R~ADAŞLARDAN biri, ye
b r ıu tercüme edilen kitablardan 
• ıta dıp çını karıştırmış - belki de sabre. 

tız, ~Ontına kadar okumuştur ., mana
l'ıı 1 

ta hayli ileri birkaç cUmle bul-

bı~ş~Ö)~le şeylerin önUne geçmek için 
tıl dıı sansilr konulmasını teklif 

•Yor 'A.l·~a 0 6 il •s) So b"" le b ' •:.: m, "' . .u • nra, oy. 
b.~ 'r Şeye imkan olmadığını düşünüp 
trııolınazsa tiıbıleri~ kendilerine ge
le . eo kitabları iyice gözden geçirme

~ l'inf, titiz da\7anmalarını temenni 

Tophanedeki yolcu 
salonu gazino 

haline getirilecek 
"'4 l·or fe k · Arkadaşımız haklı, yerden gö. 

lteıı ~d~r haklı! fakat ne yaz.ık ki te. 
b· •nısıne. bUtün olmıyacak dualar gı.· . arn· 

..., ın dememize imkfuı yok ... 
~er ·· lığı k cumeler niçin o arkadaşın anlat· 

lır s"adar kötU oluyor? Bir kere ayıp
~ 0

Ylemesi, mütercimlerimizin için. 
e, ler U 

bılnı · c me ettikleri dili hemen h iç 
n 'Yenler var. Bazı cümleleri asılları 
e karş l 

baş d"· 1 aştırınca insana adeta bir 
~:n ü on~esi geliyor. Fakat böyleler i-

b ıra :r1nde durmak hem insafsızlık,· 
t e lüzumsuz olur 
kin · • "' •ııı 1 cı sebeb: her mütercim, mana. 

~ğ~nladığı her eseri tercüme edebi· 
d ~nı sanıyor. Üsliib endişesini hiç 

il- ha uy.ar, kendi hassasiyetine yakın 
tık,, rrır aramıyor. Mesela bir adam 
O) .lor h Ch <-oJa• ' cın ateaubrland'dan, hem 

lııe e:a~ hem de Stendhal'den tercü
lııu ebıleccğini sanıyor. Elbette ki 
h varr k 
a~et a olamıyor. Eserleri soyup ni. 

tlay Onların birer kadidini veriyor . 

~ı-cu Peyami Safa bir gUn bizde iyi 
Sonrall'leterin nncak iyi telif eserlerden 

lıJ· li ll'ıeyd:ına gelebileceğini söyle
'lr 11.1 c~ Çok doğrul Bir Le Ly8 daM Za 
tıı%n ayarında veya ona pek uzak ol. 
l'aıı b bir derecede - roman yazılamı. 
l:.a .'r ll'ıemlekette, Balzac'm kitabı 
~a.:ı t e tercüme edilemez. Fakat biz o 
tılıtıa lllJ külpesend değiliz; parlak 
1llı 1ıı ~~~:ıc hıç olmazsa sadık, yani as. 
~ı b·· ı., •• tıbunu veremese bite manası-
J~qfa ~ lUn bozmıyan tercümeler le 
~c.l,C~iz. Onlar dıt nadir. 

bu"ak ten .~ebeb: Birçok k1tablar ça. 
llıi b ercume ediliyor. Bir tanesi yir
ha .. ,1 ş Rlin içinde tUrkçeye çevrildi, 

~ · 1
1
• s:ıtıtığa çıkarıldJ. Babıali cad

~ ıı f e Olduğumuz için biliyoruz: bir 
ly· alan • · · ı ı.ı a romanın tercüme edılmesı 
t ı ·l\ :ğı söyleniyor, bir az geçmeden 

~~ . • ~~tilphanede çıktığım görilyo. 
• \ ~ Çın ncele edildiğini sorarsanız: 
lt-e ap:ılım? yoksa filan kitabcı ter-

~ ettir· 
iltılış d ır, basardı., diyorlar. ''Ama 

~·l'tır-ı olu! tUrkçesi türkçeye benze. 

~ ~~ ... 0··d ~iYorsunuz. Tenkidinizin a
• ini bı06duğunu söylüyorlar. Ne de
tııı ~U 1meı, üç yüz sayıfalık kitabı 

a~~de tercümeye hazır, buna uta. 
~ a. rrı: bununla iftihar eden adam

tırıu nakaşa edemiyeceğiniz için 
h .~ r k zu büküyorsunuz. 

) or-uısmı da: •Jyi olmadığını biz de 
' , dit ama uı.rar yok! kari anlamı. 
~~ Yorla.r. Yalan değil! Asıl metne 

Deniz yolile gelecek seyyahların va- ı 
purdan Şirketi Hayriye vapurlarile 

Sirkecideki yeni yolcu salonuna çıka.

nlması kararlaştırılmıştı. F akat bu 

salonda ecnebi seyyahlar için alınma-

sı ıazım gelen bazı tedbirler tamam-
lanmainış ve salonu arkasındaki cadde 

tamir edilmemiş olduğundan bu ka.-

rar bir müddet sonra tatbik edilecek-

tir. 

Ecnebi seyyahlar, Sirkeci yolcu sa

lonuna çıkmağa başladıktan sonra 

Tophanede deniz yollan idaresile Forti 

Hesap verm!
yen mütevelliler 

içlerinde adresleri 
meçhul olanları 

blle var 
Türk ve azlık vakıflarının vaziyet

leri üzerinde, yeni vakıflar kanunu 
hükümlerine uyarak tetkikler yapan 

vakıflar idaresi bilhassa ferdlerin mil
tevelliliği il• idare olunan vakıfların 

birçoğunun tamamen bakımsız olduğu-

nu gönnilş ve bunlarda geniş bir tas. 
fiyeye lüzum hissetmiştir. 
Vakıflar idaresi kanunun lk t izasm

dan olarak bütiln mütevellileri ayn 

ayrı hesap vermeğe davet ettiği hal
de bunlardan büyük bir kısmı hesa:;ı 

vermekten kaçmışlar ve vakıflar idare-

sin111 vı-lmı-misl~rdil"' HAtbı.. icler.inrla. 
adresleri dahi malüm olmayanlar var-
dır. Bilhassa kadın mütevellilerin ev-

kafm davetlerine kulak asmadıkları 
görülmilştilr. Bunun üzerine vakıflar 

idaresi bu gibi mütevellilere azami on 

beş günlük bir müddet vermiştir. Bir 

çok mütevelliler bu müddeti de geçir-

diğinden val<ıflara fuzuli tasarruf ve 
hesap verm~mek suçile Cumhuriyet 
müddeiumumiliğine verilmeğe başlan

mışlardır. 

Evkaf idaresi bu gibi vakıflarda ka.
U bir tasfiye yapmakta ve yeni mü
tevelliler tayin etmektedir . 

Bazı cemaat vakıflarında da mUte
velli heyetlerile idare şekll doğru gö
rillmroiğinden bunların t ek mUtevelli 
şeklile idareleri daha muvafık görill-
·emiş ve mutevelli heyetleri kaldırı

larak tek rrıii•"'·"''i 1i1< kunılmuı:ttır. 

lnhlsarlara memur 
alınıyor bir esl şöyle dursun, türkçesinin 

l\ıı ll'ıanası olmıyan kitablan be-
k~ it\;: U~n bir makale ile mcthe- i nhisarlar idaresinin muhakemat şube· 
'I) ~a ekkıdterimiz var, hem de ha. ~inde çalışacak m.?mur1nr için bir imtihan 
~ ~llan b" açmıştır. Bu imtihan martın yedisinde 
~ ilda.n-ıı' ır kısrm karilere sözU ge- ıjehriınizde yapılacaktır. İmtihana orta 
b 'aıı be'" llr! İtiraz ettiniz mi, "Bay mektep mezunları dahi kabul edilecektir. 

~ ~~I gendi!,, cevabı \'e sire mu. ~----------------- • 
• tı:ı~~ ~ir t ebessUm haZlr. Kari 

l' ~lrı.. kıd de manasızlığı anlama-
~,. "'int ·· 'at Işı guzc1 zannetmiş olabilir. 
~'.,.~Yapanın kendi şahsına kıy-
~ l't~ır ~I, ~'Giyen hammalsa diken 

tıı '3,~d·e ~Yip Uzcnmcsi 19.zım değil 
~ ~-:ı,._ 'i ıçte bu gurur teessUs ede. 

~ ıı de azı~arımız gibi tercümeleri

' ~ de~~.gu bunun için fena. Bedii 
lll. ı=ı 1~ §ahsi gururun 88.IlSilrü 

ll Nurullah ATAC 
(:\il~ 

ereden geçen 
~ 'l'llnı:ı l'ara maz 

l lled T 
1 lltıd \ Nurı ustanın ahçı dük-

ı tah~ 1 odn penceresinden 
ı:ı b ş · n fabrıkasına ge '.;mek 

ı ~ 1}tıre {unşında Raşit, ayağı ka
ha ~'r llı.ıre~tnUş, nıuhtellf l erlerin 

~ ~'l.v ~tı"sın te Ynra.lanarak Beyoğ-
li~lli:ııı Coce kaldırılmıştır. 

• Uk bir saat sonra ö l- , 
1 

lÇERDE: 

• MUŞTA günlerce süren kar yüzünden 
bütün münnkaltıt durmuştur. Karın ~evi
\'esi iki buçuk metredir. Yem kalmadılh 
icin hay,·anların telef olmasından korkul· 
maktadır. 

• ÇANKinI belediye reisi Ömer isll-
fa elmiş ,.e yerine Rıfat ~eçilmiştir. 

• BALllU-:S!RtN O,·abayındır köyünde 
25 yaşında bulunan Jiana i~mlndeki ka· 
dın bir ka\'ga sonunba koca~n tararından 
bıçakla vurularak öldürülmüştür. 

• GCrımOr\LERDE verilmekte olan il· 
balAt beyannameleri yarından itibaren 
dc~işeceklir. Yeni ş.-kil beyannameler a
lAkadarlar tarafından memnuniyclle kar· 
şılanmıştır. 

• GiRESUN - KARAlllSAR yolu kardan 
kapanmıştır. Giresun içinde kar 80 santim 
kırlarda 1,5 metredir. 

• lS DAiRESi son f(0nlerde bazı mües
seselcrıle emektar işçilere yol verildi~ine 
dair $İki\yetlerc muhatap olmaktadır. :ı.rn 

fctıişler hu gibilerin şikfı:\-·etıerinl t:ıhkik 

etmekte ve ~uçu görülenleri mahk.ımeyc 
vermektedir. 

fabrikaları arasındaki salon muattal 
bir halde kalacaktır. 

Galata yolcu salonu bittikten sonra 
ise buraya hiç ihtiyaç kalmayacaktır. 
Bu sebeple, denizyolları idaresi bura.. 
dan başka bir surette istüade için tet 
kiklertie bulunmaktadır. Bu tasavvu
ra göre, burası denizyollan kooperati
fi tarafından bir gazino haline konu
lacaktır. Bu tasavvur kuvveden fiile 
çıkar'...a buradaki meydan tamamen bir 
park haline getirilecek ve burası de
niz kenarında şehrin temiz, konforlu 
bir istirahat ve eğlence köşesi haline 
getirilecektir • 

CJç aylık 
nıaaşlar 
Perşembe giloll 

tevzlata başlanıyor 
Derı~rdarJık, miltekaillerle dul ve ye

Umlerin mart, ni~an, mayıs üç a~·lıkları
nı vermeğe perşembe güııü başlayacaktır. 
Emlllık ve eytıım bankası ise üç aylığını 
kırdırmış olun mütekaitlerle dul ve ye
timlerin haziran, temmuz Vd ağustos ma· 
aşlarını yarın sabahlan itibaren vermeğe 
başlayacaklır. Banka sah ve çarşamlıa 
günleri yalnız mallıllere maa$ \'erecek, ay
ni ıtıınanda çarşamba giınil bütün müte
kaillerle dul ve yetimlerin maaşına bat· 
lıyacaktır. 

Emlak ve eylam bankası maaş verebll· 
mek için bu sabahlan itibaren cüzda nları 

kabul elınektedlr. Bunun için malmüdür
lükleri de bankadan maıış alanların cüz
danlarını tasdika başlamıştır. , Banka ev
velce oldu~u gibi veril~cek fişlerdeki nu· 
mara ,.e tarih sırasile tediyat yapacaktır. 

Emlak Ye eytam ıı:tnka ı seten üç aylık 
devre arasına hem şeker hem de kurban 
bayramları g irdiği için maaş .sahiplerine 
istedikleri miktarda birer avans '·ermiş· 
ti. Haziraıt - AAustos maaş devresi üze· 
rlnden ,·erilen bu o,·nnslor bu defaki ma· 
a1ıa kf'~ilcc-r'• tlr. 

Ziraat kongre
sine hazırhk 
lstanbul ziraa t 
müdürlüğü o den 
sorulmamış 1 

Ankıırada mart içinde toplanacak 
olan büyük Ziraat kongresi için bir 
aya yakın bir za.mandanberi yapılan 

hazırlıklar bitmiş ve İstanbul nımta
kasma ait olarak kongreye verilecek 
rapor dün Ankaraya gönderilmiştir. 

T icaret odasile milli sanayi birli
ğinde &18.kadarlarm yaptığı içtimalar
da hazırlanmış olan raporda mmtaka
mır.daki ziraat vaziyeti bütün mahsul
leri yetişirenlerin ayrı ayrı dert ve 
şikayetleri ile İstanbul mmtakasında

kl ziraat sanayii erbabının dilek ve 1 
mütalealarmı ihtiva etmektedir. 

B u meyanda zirant mahsullerinden 
addedilen tiftik ve yapağı da ele alın-

• EMlNONO meydanının açılması için 
i~llmlô.k edilecek olnn Valide hanı mesele
sinden bdediye ile Evknr ara<1ında ihtilU 
çıkmıştır. lhtllAr sebebi belediyenin han 
için kac para \'ereceğini bildirmemiş ol
ma~ıdır. 

• HGKOMET manha ve Elaziz akıl has
tanelerini genişletm<'lıe karar vermiştir. 

Bu ~ur~·lle Ilakırköy hastanesinin yükü bir 
parça aznlmı' olacaktır. 

• CNt,·EnStTE'nin arka tararında inşa 
edilecek olan Kimya enoı;titüsünlin yapıla
c.aitı yerde şimdiki hnlde talim taburu 
için yer bulununca burası yıkılacak ve in
~ııata başlanacaktır. 

• USKOI>AR halkc\"İ tnrih, dil ve edebi
yat şubesi mensupları dün Yahdet J\ura
lın rel~Hıtinde toplanarak yeni idare heye-
tini ı;eçmişllr. 1 

• tz:\l lR IlET.EOIYESf taksilerdeki rad- ı 
yoları kaldırtmakla ve sahiplerinden yir-

lstanbul 
limanında 
Yeni inşaat 
programının 

tatbikine başlanıyor 
Şimdi Denizbanka ilhak edilmiş bu

lunan •1stanbul limanı işletme idare
si" 935 senesinde yapılmış ola.n birinci 
devre iş programını ikmal etmiştir. 

Bu program iki senelikti. 936 senesi 
başında tatbikata geçilmiş ve dW;;,aün 
hava şeraiti istiyen bazı işler dolayı. 

siyle bugilne kadar uzıyan bazı taraf. 
tarı olmuştur. Liman idaresi şimdi i
kinci iki yıllık faaliyet programını ha
zırlamıştır. Denizbank teşkilatının ik
malile beraber bu programın tatbika. 
tma geçilecektir. 

Birinci iki yıllık faaliyet programı 
ile İstanbul limanında gerek Galata, 
gerekse Sirkeci rıhtonlan su seviyesi.. 
ne kadar yıkılarak yeniden tamir edil

miş, Sirkeciae bir yolcu salonu yapıl
mı~, Sirkeci gilmrilk binasının mühim 
bir kısmı antrepo haline getirilmiş, 
Sirkecide fazla ithalat eşynsı için bir 

sundurma, şimdiye kadar denizde mu
ameleye tabi olan eşyanın karada 

gümrtlklenmesl için diğer bir sundur. 
ma yapılmış, Galata.da bir hayvan an
treposu in~a olunmu.,, Kuruçeşmede 

bir işçi yurdu binası kurulmuş, Has
köyde atölye binaları inşa olunmuş, li-
mandaki heyetılna maru olmak için 
rıhtımların önüne taş dökülmüş, Mum.. 

hanede yeni asri antrepolann i~ası
na başlanmış ve bu antrepo üç ay son

ra ikmal olunacaktır. Galatada yeni 
bUyUk y olcu salonu ln§aatı başlamış, 

Galatada rıhtım caddesini kaplıyan 

pis kahve barakaları kaldmlarak bu-

rada. bir park vücuda. getirilmiş, 
Mumhane caddesinin asfaltlanması ve 
Karaköy meydanının açılması tıııine 

başlanmıştır. 

lklnci iki yıllık program.m ihtiva et. 
tiği işler, daha büyük §eylerdir. Bu 
meyanda Galata rıhtımmm Fındıklıya, 
Sirkeci rıhtımının Sarayburnuna ka
dar uzatılması, Sarayburnunda bir so

ğuk hava deposu, bir balık konserve 
fabrikası ve yeni antrepolar, Kuruçeş.. 
meda bliyllk kömür santralının inşası, 
gelip geçecek vapurlara su verecekte
sisat vücuda getirilmesi, limanın ml
h:m:ıti te~satla takviyesi de vardır. 

mrş ve bu iki kıymetli ihraç madde
mizin ihraçtan evvel standardize edil
mesinin kongreden istenmesine karar 
verilmiş ve bir standart nizamnamesi 
projesi hazırlanmıştır. 

Konserve ve çeltik sanayii erbabı 
da kongreden muhtelif dileklerde bu
lunmuşlardır. Bu arada İstanbul bağ
cılarının bir dilekçeleri de vardır. 

lşin garibi bUyük Ziraat kongresine 
bu kadar hummalı hazırlıklar arasın
da lstanbul ziraat mUdürlUğünden hiç 
bir şey sorulmamış olmasıdır. Ziraat 
mUdUrlUğUnUn bu işte unutulduğu an

laşılmaktadır. 

..-._,....._.,... ,,.., ,__...,.....--------------
mlşer lira <'eta almaktadır. Husu~l otomo
biller hundan muartır. 

• ERZUHUM rmı.EDIYESt Erzurumda 
bir iplik fal!ırlkası kurmağa karar verdiği 
için hlikı)mete teşekkür elmiştlr. 

• GEOlZ'ln Flrdan köyiinrle 14 yn~ında· 
ki Hüseyin 13 yaşındaki arkadaşı Ali ile 
a-,ık oynarken kızmış ve Aliyi bıçakla 
öldürmüştür. 

• DEBEK - lSTl~YE l'Olunun açılma~ı 
için i~timliık işini belediye yapacak ve 
yol da a<1falt olarak Nafia ,·.ıklıleli tarafın· 
dan in~a edilecektir. 

• RU!\IELIHlSATH kaleleri ve bilha:ı1~a 
buradaki Fatiht- alt oda evvelce tamir e
dilecektir. Tamirat yapılırken eserin tari· 
ht kıymetini bozmamak için bel.ıdiye mü· 
.zeler id:ıre~ifo temasta bulunmaktadır. Ta
mir bittikten sonra burası mQze haline 
konacaktır. 

• YAT.O\'A'dn vi16y.?t ılrnat müdürlü~
tarnrındnn tesis ed iJen rhiııı\lık köylere 
ridnn teY'lintına başlamıştır. 

• ŞEHİR SOKAKLARl'nrlan karanlık 
olanlarına ısubat içinde 200 dektrlk llım
ba~ı konmu1ın. nu i~e mart ayında da 
devam edilecek ve 200 IAmba daha kona
caktır. 
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CUMHUl:UYET' de 

Türkçede ecnebi 
ıs m ı haslar 
meselesi 

E 
CNEBI lımihaslarrn lU.l.Sıl 11a.ırlma~ı 
ld:ımgdeceği Ldlln alfabesini kabul 

elliğimi:denberi birçok münakaşaları mu· 
cip olmuı ve hdld halledilememiş bir nıe
a el dl r Bir:. kıaım münev
verler unebf l • m l h a • l a r ı n 
türk,ede de asli ıekillerlle uazılması tara/ 
ta;ıdır. Dioer bir kmm ise bu isimlerin 
okunduOu ıekle göre türkçe uazılması doğ 
ra olacağı f lkrindedlr. Bu meıtle ~.:erin
de lsmail Müştak Alauakon bugün bir ma
kale ya:mışlır. Türk dili tetkik kuruma 
erkanından bir :atın ua:mıı olması dola· 
yıslle de mühim olan bu makalede ez• 
cümle ~öyle deniliyor: 

Yapılacak, hem de derhal yapılacak şey 
şudur: 

ı - Ecnebi şahıs lslmlerinl, kendi dille
rindeki telMfuz şekillerine söre bizim al· 
fobemizle yazmak; 

2 - Ecnebi şehir isimlerini bugün bi
zim teltıffuz c?tliftlmiz şekillerle ve Türk 
nlfabesile yazmak; 

3 - Asya, Arrika •e Amerikamn bizce 
meçhul ~birlerinin isimlerini onların en 
doğru telliffuzların:ı göre Ye sene kendi 
alfobemlzl.ı )'azmak. 

Vazifeye bir kaç cepheden başlamak i
cap eder: Küllilr Bakanlığı mektep kilap
larile, mfi.?lllner eserlerile, hocalar ders 
verirken, gaıetet'iler gündelik sütunların· 
da, Anadolu Ajansı telgraf servislerinde. 
nihayet radyo ista,yonlnrımu telsiz neşri• 
yatında bu vazirenln birer sahibidirler. 

Türk imıa~ını beyn~lmilel bir şekil ser-
gisi olmaktan kurtarmalıyız. ' 

KURUN' da 

Cereyan kesilişlerl 
ff AKKI Süha Gezgin ucmuor: 

Tramvay •e elektrik -şirketlerinin, de'\"• 
Jette salın alınacağı haberi, ortalığa ya)·ıl· 
dığı gilndenberl, sık sık cereyan kesiliyor. 
Karanlıkta kalıyoruz. Arabalar duruyor. 
Çamur ve kar içinde yürüyoruz. Sonra, bu 
bozukluklar, kolay da onarılamıyor. Evd• 
meselA, tam yemek yerken, yahut yan ya
zarken ampullere bir sar'a titremesi t;e-

llyor, ı,ıkl:ır birkaç uni}e ürpen\ikten 
ı;unra, an~ızın bir tnnele giriyoruz. Zenci 
bir karanlık etrafımızı kaplıyor. Bu bir· 
denbire çöken karanlıklarda, lneanı inme
)'e uğratan bir hal nr. Kımıldayamaz bit 
hale şıeliyoruz. Mum, kibrit, l~mba aramak 
şöyle dursun; oturduğumuz yerden bile 
kalkamayız. 

Cereyan, her vakii böyle biz, e•de iken 
ktsllmez. Çok kere bizi tramvayda yoka· 
lar. Meseli dün böyle oldu. Snbah sekizi 
on ı;eçeden dokuza yirmi kalal·a kadar: 
Bebekle Erııinönü arasında yiizlercc araba 
durmuştu. Yayakaldırıınları adam alını· 

yordu. 
Beşlkta~tnn binenler, Dolmnbahccden 

ta Kııraköye kadar yürüdül~r. Hem gelişi· 
güzel bir yürüyii le değil. Zorlu adımlarla. 
Herkesin :oıoali elinde ve kuvveti tabnnln· 
rında leli. Dillerinde ise neler dolaştığını, 
ben söylemedo!n siz: anlarsınız. 

ı, vakti, bu durgunluk hemşerilerimizi 
tellışlnnrlırmıştı. Memur, öiıretmen, mek· 

lep çocu!Ju olanlar inmi~ler ve koşarak 
yürümeğe b:ışJamışlardır. Bütün yol boyun 
ca, inmeli arobalara rn~tlıyonız. Kar:ıköY, 
tnrnrınd:ın bir teviye dolu otomobiller 
geliyor. Fakat duraklarda bir tııne taksi 
yok. Zaten aksilik hiçbir zaman tek bıışına 
gelmez. 

Tam Karak5ye nrdılfımız ı:ıman, sra
bol:ır canlandı. Can seı;leri başladı. 
Yarım s:ıntllk felç, İstanbul gibi hüyük 

bir şehirde azım!'anncak bir engel değil
dir. Kumpanya, k~h Rece evlerimizde, kdh 
frijndüzün yolumuzda bu bozuklukları önfi· 
müze fırlatıyor. Kul yapısı her şeyde ak· 
sama olnbilir. Fakat bunun da bir der.?ccsi 
vardır. Yedek makineler, ihtiyat motörlcr 
le btt arı:r.nların kısa bir zamanda önü alın
maısn, artık bu işin ba~ında bulunanlara 
\"azlfelerinl yopmı, fn:oıanlar diye bakama. 
yız. 

TAWda 

Karamanı ar 
kıvırcık o l masın ı 

B URIJ,tN FET.EK elin ıı.cuzla,tılmasr 
ilinden bahsederken diyor ki: 

Dişi koyunları erkek kılı~ına sokmak 
ve öyle sürmek bir kn:o;:ıbın ilk zenaat bil· 
gisidlr. Çengelde asılı, buz gibi yağlı bir 
kolun veya bir dış kapn~ın karaman olma 
dıAını ben nereden anlıyacağım? Haydi 
mandanın yallı beyazdır. 5ığır diye sfi· 
rGlmez. I.llkin koyun cinslerinin biribir
lerlle ve kara keçinin koyunla karıştırılma 
sının önfine na:c;ıl scçece~iz? 
Mezb:ıhada kesilen etlerin fistüne bun· 

dan eve! vurulurken kasaplann talebi üz&ı 
rine kaldırılan .,e "dişi dağlıç,. "erkek 
kıvırcık., "kc?çl" diye etin cins ve nevini 
ı:rösleren damgalqnn tekrar TUrulması. 
EAer bu y;ıpılırsıı, İslanbulda et pahalıhlı 

kökünden hallcdilml~ olacaktır. 
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Balkan konseyi Atatürk ün beyanatı 
-- Ba§taıaıı l ıncld• 

Balkan gazetecilerinin vukubulan temcnn!leri üzerine Atatürlı; kcnd~ 
lcrinc aşağulaki beyanatı iütfetmişlerdir: 

N'"' Boştarafı 1 incide 
e"den Elen b:ı~vekili ckseltın' 'Mctaks:ıs 
gerek kendi ve serek pek muhterem mes
Iektaşlan Yugoslav başvekili Stoy:ıuinoviç 
ve Rumen dıtbakanlığı milsteşarı ekaelAnı 
Koro nen namına mikrofon önünde kısa bir 
hitabede bulur.muş ve genelik ara~ında 

hulunmokton duyduktan bahtiyarlı~ı ifa
de ederek konsey tız:ısı ve ımt:ınt millet
leri adına Türk milletini ,.e Türk geneli· 
i;tnl scJAmlamı~tır. 

Atinn elrlmlz Ruşen Eşref Onaydın ta· 
rafındıın Turkçcye ('evrilen bu hltnhc stod 
yomu dolduran 011binlcrcc bıılk ıartırındon 
çok barorclll bir suretle 111lnşlıınroıştır. 

Moı;-111 sonuna doğru ve mütıefik de,·Jet· 
Jcr m!imes!lillerinin stsdden ayrılışlıırı ge 
lfşlerindc oldu~u gibi halkın samimi ve 
içlen selen du)gulorının bir defo daha le-
7.DhürOne vcsHe Yermtşllr. 

Yugoslav Başvekili 
Yugosla\•ya b:ıp ekili Stoyndlnoviç ge

ce saat l ,30 dn hususi trenle litanbula ha
reket etmiştir. 

Yugoslavya haş\•cklli, is tasyonda, mutat 
merasimle, boşvt'kil Cel61 Bayor, horlci)·e 
vekili doktor Aras, dnhili)e vekili ŞfikrU 
Kn)'o, kordiplomntik azasındnn birçok 2e
voı ve harielye vcklllefıf yOksek rnemurla
n tarofındnn teş)i olunmuştur. 
Şehrimizde 

Yu.goslav bıışvckfli şehrimize bugün sa
at 14,30 da sclecektir. Misafirimiz bur.nda 
ancak hlrknç S!lnl knlncok, Taksimdeki 
c•ımhurlyct lıbidcslnc bir çelenk ko:rııe:ık, 
şehri g~ıccck ve ııkşam doArudan do~ru
ya Yugoslıwynya dönmek üzere Semplon 
ekspresine bfnc<'cklir. 

Resmt tebliğ 
.Ankara, 27 (.A .A.) - Balkan an

tantı daimi konseyi 2~, 26 ve 27 §ubat 
1938 tarihlerinde Yunan &.§vekili 
Ekselans B. Metaksaıı'ın ba.skanlığin_ 
ea Ankarada toplannıı" ve bu toplan
tıya. Ekıscl!ns B. Ba.~kan Stoyadlnoviç, 
Comncn ve Dr. Aras i§tirnk etmişler
oir. 

l - Antant azası devletlerin mU. 
messilleri, umumt politikanın btitün 
vechcleri hakkında umumt bir noktai 
nazar tcntlslnde bulunmuşlar ve ken
dllerlni hassaten alAkadar eden me..~
lelcrl mUzakcre etmi§lerdir. 

Balkan antantının, Avrupanm bu 
bölgesinde ban§ ve huzurun muhafa. 
zası için en mUsmit bir rol ifa ettiği ve 
takibinden hali kalmadığı barış illkU· 

sllnün tnhakkuku için en sağlam bir L 
nıil te§kil ettiği mUttefikan müşahede 
-ve tesbit edilmiştir. 

Konseyin miiznkcrelerl esnasmda, 
bütün umumi politika, mUşterek men· 
faat ve karşılıklı münasebetler mese. 
leleri hakkında her zaman olduğu gibi 
tam blr görilş mutabakati tezahilr ct
ml§ ve antant azasını birleştiren tesa
nUt her zamandan daha salabetli ve 
daha sağlam olarak tecelli eylemiştir. 

2 - İptidada Milletler Cemiyeti 
paktının millhem bulunduğu prensip. 
lerc bağlı bulunan Balkan Antantı dev· 
lctleri, Cenevre müessesesinin sadık a.. 

zası kalmaya azmetmiş bulunınakta
OırJar. Mezkfır devletler bu müessese
nin eserinin kendi politik fstiklfillerine 
ve millctıer cemiyetinin biltün diğer 
azası muvacehesinde tam mUsavilikle. 
rine riayet prensipine uygun bulun
ması l~mgeldiğini bilhassa kaydeder. 
ler. Diğer devletlerin dahili politika· 
larına taalluk eden meselelere karış
mamaya. kat'I surette azmetmiş bu. 
lunan Balkan antantı hUkumetleri ken· 
oi dahili i~lcrlne, her ne mahiyette o. 
lursa olsun, hiçbir müdahaleye kal'§ı 
müsamaha göstermemeye karar ver
miş bulunmaktadırlar. 

3 - Balkan antantının Akdeniz po
litikasına taalluk eden meselelerin teL 
kiki esnasmda, konsey, Balkan antan
b azası devletlerin daha bidayettenbe. 
ri tamamen mutabık bulundukları po
litikanın, Akderi.lz havzasına taalluk e
den kısım ba bu denizde sahildar baş.. 
lıca devletlerden herbirile yani İngil
tere, Fransa ve İtalya ile, barış için bir 
iyi mUnasebet ve işbirliği politikası oJ. 
duğu kanaatinde bulunmu§tur. 

Balkan antantı, bu politikayı azası 
arasın.da tam bir ahenk mevcut olarak 
takib etmia ve dört müttefik memle
ketin yukarda zikredilen Akdeniz dev
letlerile olan bağlarını takviye için se. 
mcreli mesai sarfetmiştir. 
Habeşistan meselesi, malfun safha

larını geçirdikten sonra. Balkan anta.n_ 
tJ için gayrlmcvcut hale gelmiştir. 

Müttefik devletler, bunun Ur.erine 
mü.sterek Akdeniz; si.va.setlerinin ta-

hakkukunu takip eyliyerek, yukarda 
:ismi geçen devletlerin herbiri ile yak. 
laşma sahasında cidd! gayretler sar
f etmişler ve bunlarla dostane mUnase. 
betlcrile takviyeye .muvaffak olmuş -
lardır. 

fşte Yugoslavya. İtalya. ile bir dosL 
luk paktı akdeclerken ve bu suretle 
kendi münasebetlerini antant aza.-, 
sından olan ve Akdeniz.de ıahlll bulu
nan iki devletin İtalya ile daha evvel 
muma.sil paktlarla tesis ettikleri miL 
nasebeUer e hemahenk kalırken, bu 
dilşünce ile hareket etmi§tir. 
Diğer taraftan daimi konsey, bu es.. 

nada Yugoslavynrun yeni İtalyan ka
nunu emsisine tevfikan, Romaya ma. 
jeste İtalya Kralı ve Habeşistan impa. 
:ratonı ne1.dine )-·eni bir elçi tayin eyle
diğini ve halen ayni vaziyett.e bulunan 
Romanyanın da bilateahhur yeni bir 
elçi tayin etmeye karar vermi~ bulun.. 
duğunu müşahede etmiştir. 

Yukarda mevzubahs Akdeniz poll. 
tlkasz hakkında Balkan antantı azası 
arasında mevcut tam fikir mutabaka
tını bir kere daha ispat eden bu vakı. 
alar karşısında, konsey Akdeniz hav. 
zasında enternasyonal işbirliğini ko
laylaştırmak için, Yunanistan ve Tilr. 
kiyenin Habeşistan meselesindeki hat. 
tı hareketlerini İtalya ile idame eyle
dikleri dostane mUnruıebetlere tevfik 
etmek üzere icabını yapmaları 18.zım.. 
geldiği kanaatindedir . 

Konsey, İtalyanın Montreux muka. 
velenamesine muhtemel iltihakı yu • 
kP,rda kaydedilen enternasyonal i§bir. 
liği sah~mda mUhim bir adım atıldı. 
{;'llla da kani bulunmaktadır. 

4 - Balkan antantı daimt konseyi 
Atinada toplanan son ekonomik kon• 
seyin kararlannı tasvib etmiştir. 

5 - Konsey, İspanya işlerinde ade. 

m1 müdahale politikasını idameye ka. 
rar vermiştir. 

Antant azası devletler, general 
Franko hüktlıneti ile temas tesis ve bu 
suretle ekonomik menfaatlerinin mu • 
hafazasım texrun ma.ksadile, ajanlar 
yollıyabilccelder ve kabul edebilecek. 
lerdir. 

6 - Ekselans B~kan Metakısas ve 
Dr. Aras Türk • Elen antant kordial 
paktından doğan işbirliğinin, mevcut 
taahhUller çerçevesi dahilinde, geniş-

letilmesini mutazammın bir Türk • E. 
Jen munzam muahede projesi tevdi et· 
mi§lerdir. 

7 - Konsey, önümüzdeki iki içtima.. 
ırun, eylül 1938 de Cenevrede ve gubat 

1939 da BUkreşte yapılmasına karar 
vermil'tir. 

Filipin adaları 
Henllz miisatkil olma
ğa IAyık ~örülmüyor 

Nevyork, 27 (A. A.) - "Reisicüın

hur Ruzvc!Ue yaptığı mülakat esnasın. 
da Amerikanın Filipin komiseri Manc.. 

nutt, Filipin adalarına tam bir istik· 
ını verilmek için münasib zamanm gel

diği hakkında ciddi şüpheler iili"ar et
mi§tir. 

Söylendiğine göre Mancnutt, FilipL 

ne derhal istiklfil verilmesini lstiyen 

halkın J aponlarm Çini istilA. etmoısi 

neticesinde büyük bir sukutu hayale 

uğradığı keyfiyetine relsicümhurun 
nazarı dikkatini celbetmi§tir. 

Komiser aynl zamaı:.ıda Fi1ipin ordu. 
sunun tensiki yolunda kıı.ydedil~n mn
vaffnkıyetler hakkında bir de rapor 
vermiştir.,, 

"-Balkan ittifakı bizim ötedenberi samimiyetle üzerinde durdu~ 
bir ıdealdir. Bu idealin bf'rgün gcniı bir aaba üzerinde daha ziyade genir 
lemcsini ve mesaha almasını göm1ekle bahtiyarım. Bu bu&aıta müttefik 
Bajkan devletlerini sevk ve idare eden zevatm büyiik himmetleri ve sııG.ı 
vaffakıyetleri ve ittaab bağJılıklan şayanı tala:firdir. ' 

Bugün, bu ~ekliyle dahi hepimizin memnuniyetini mucip olan BaJkaı' 
birJeıilı vaziyt:tinin, bir gün, hir çok kimselerin hat1r~dan bile ı~ 
c?ildc:.'"İ mi.ite!ramil §ekli alacağına itimadım berkemalılir. 

Bu yük.ek ideale gide!.-ken müttefik devletlerin başmda bulunan ze-
vatın himmetlerine matbuatın dahi büyük biz:n~tlerinin sebketmektc otdıı" 
ğu011 müplıade etmekteyiz. Balkan rn'lletleri rnatbın.tırun bu yüksdc 
ic!ea!i kendi idealleri telz.kki ebneleri, ve hu idealin tahakkuku için biHÜll 

imkanlarla çalışmalannı kendilerinden temmenni ederim. Matbuatın ~i· 
ye kadar ayni suretle vazifesini ifa ehnit olduğunu da tekrar etmdiyin'ı·· 

Dünyadıı, timdiye kadar, blşka başka milletlerin ü.,,yon yaptıkları 
ve asırlarca 'beraber yaşad.ıkla.rr tarlhte göriilmüıtür. Bizim kunmk iıte
diğimiz ünyonun tarihte geçmiş olan ünyonların çok f.evklnde olınasIJll 
isteriz. 

Tarihi bu kadar yüksek bir idealin esas temel taşı yalnız geçici poli· 

tika enslannda kalamaz. Bunun esas temel taglan, liızımbr ki, kültür ,-e 
ekonomik cevherleriyle do]u ohun. Çünkü kiiltür ve ekonomi her türlii 
&İ)ascte istikamet veren bi\zlardır. 

Her halde beldediğ'İıniz parlak günler bizlerden cbhi uzak değ'l~ıir· 
•'t 

Bizden sonra gelecekler i~ tabii o günle..Un paı-lakhğını bahtiyarlt.da tcı ' 
edeceklerdir. 

~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~--__..-/' 

Islan bul fırıncıları 
şirket kuruyorlar 

Bu suretle ekmek fabrlkaları kurmak ıste; 
yen Belediyeden evvel davranmış olacak18 

tıl' 
Uıkln ilk anda 1stanbuldaki 190 fırını 111 

Etin narhtan ucuz 

Hnyatı ucuzlatmak için alınacak tcd·) 
bfrlcrln ilk safında c?e nlınacak me"zular· 
don birini d~ ekmek fıyatlan teşkll 'et
mektedlr. İktisat vekaletinin talebi üzerine 
ı~ıanbul belediye i i:,ti~sl müdürJ~ü bu 
hususta tetkikler yapmış Te bazırlıınan 
nıpor mllll korunma komtsyonuna veril
miştir. Bu rııporun malilm olan ciheti ev
veli\ dc~irmenlerln belediyenin eJlnıle 
toplanması ve bundan sonra belediyenin 
a5rl ekmek fnbrlkolan kurmaR:ı başlıya

r:ık rırınların d:ı belediyeye mal edilm~
aidlr. Fakat bütün bu..işlcr la&nvvur holln 
de iken İstanbul lırıncıJRn dahıı ~eri dav
ranarak mühim bir iş başnrmı~lıırılır. 

den içine alacak bir şirketin L:urullfl11s~ıJ 
pek de imklln bulunmadığıı don e\"r 
İstanbul, BeyoEilu, Boğaz, Kadıköy ,·e • 
kfülıır fırıncıJorının birer şirket kurfll ır 
muvnfık bulunmuş ve bu şiı keller dr ~ ~ 
rulma~a başlanarak iş resmiyet s:ıb1151 • 

dökfılmüştür. Simdi hu şirkete kn3•d0101~~ 
cak ı:.uılar ve alacnkl:ırı hisse mildllt' ~ 
tesbit olunmal:tadır. Bundan sonrn b~~tl' 
şirketler bir tek şirket halinde birJeŞ 

s leccktir. ~ 

Narhın yüksek gUrlllmesı, etin pahalı 
satıldığı semtlerdeki fiyatların esas 

tutulmasından ileri geliyor 

Gorülfiyor ki, umumi harple ve 111t ~ııl 
kede binblr h~crübeler elde eden ısııııt ~ f 
'-.rıncıJaıı bu defo dıı muvaffakbC11!d1 ~-e 
hamle ~·apmuktndırl:ır. Bu surelle bc1•ıJ / 
'•nrşısında müttehit bfr cebho ııııs 
maktadır. / 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~--41 

Ayn ayrı bulundukları takdirda men· 
faallerini müd:ıfannın pelt kolay olmıya
ca~ını nnlnynn fırıncılar derhal araların
da ,ırket kurmn~ıı karar vermişlerdir. 

Yarın s:ıl.ı:ıhtan ltib:ıren 1stanbulda et 
fiyatlarının on kunı, indirilebilmesi lçın 
ohnmıısı mukarrer tedbirlerin ilk hamle· 
sini teşkil eden navlunların indirilmesi 
ışine 15 şubatın başlanmıştı. lşin ikinci 
krrdemcsini teşkil cılcn h:ı)Yan borsnsı \'c 
mezbaha resimlerinin indirilmesi işine de 
bu sabahtan ltibııren lı:ışlıııınnştır. Çünkü 
mezlıahndn bugün kesilen hayv:ııılor yir· 
mi dört sut soğuk hava deposuna gire
cekleri iı;in ~·arın sabahtan itibaren şehre 
cıkarılacnktır. 

Deledh·enin ynnn sabahtan itibaren 
koyduıtu narh, ekmek narhı gibi azamı 
bir fiyat olduğundan bunun şehrin ancak 
hlr kısmında tatbik olun:ı.cıığı, şehrin dl· 
l;er taraflarında ise etin bundan dahil ucu
za s:ıtılacnRt muhakkak görOJmektedlr. 

Ötedenberl şehirde etin en p:ıh:ılı sa
tılı'tıltt ~cmller Sişll, Adalar, Maçka, Os-

manlıey, Taksim, B.-ıbek, Eyüp, Topknpı, 
Ortaköy gibi yerlerdir. Bunların ilk kısım· 
lurında halkın kaznnc ~eviyesinln ) Uksek 
olduğu ieln h i cins et paholıy:ı sntılmok
tndır. Diğerlerinde de halkın fakir olma· 

sı dolayısile kasaplıır az sntış yapmakta 
ve hu scbcble eti pahalıya s:ıtmaktadır. 
Et fiyatlarının en ucuz olduğu yerler ise 

D:ılıkpnzorı, Tophc.ne, Çarşıkapı, Ak~ıırny 
gibi halkın daha ziyııde kesif oldullu ve 
kasr.pları eok satı, yapan yerlerdir. Hnn 

lnrdan Sişll ile mese.16 Balıkpazarı-:ın. 
dn et fiynll:ırı arnsındn dalma be.5 ve bıı
:ıan on kunış fiynt farkı vardır. 

İşle yeni nıırhtan sonra da eskiden etin 
pahalı satıldığı yerlerde n:ıaml narh tatbik 

edileceği l{-ln di~er yerlerdeki knsapl:ırın 

eti daha ucur satmalan hem milmkün hem 
de zarurt bir hııl telakki edilmektedir. 

. . ~ . .. ' .· ...... , ... 

Bu akşam S A K A R Y A Sinemasınd8 
Stt.~.,in en büyijk Fransız escrlerindtn biri 

UYKUSUZ GECELER 
TOLSTOl'nin eseri - MOSTESNA BiR MEVZU 

Baş rollerde: GABY MO~IL..A ~ 
PIERRE RENOIR ve Komeö Fransezden YONNEL 

Hamiı: Bu filmin maıiki kımu, Paris Konservatuvan kon!erler. so•~ 
teıi, Colonne, Lamoureux konserleri ve Paris Ruı Kııtedntli tagaıını be)' 

tarahndan münavebe ile icrayı terennüm dilme!itedir. 
Yerleriniz& evvelden ald .rmız. 

Telefon: 41341 ........ ı ·~· .. r " ~ i 

Mekteplerde ceza 
Usulu•• laA zım mı ?. iktisat VehAletl iç Ticaret Umuoı 

ilan .: t~.• •: - I • ' ' "•, ' ... ; • .: 

müdUrlUğUnden: 
1 rl ıttJb"' • • k ı TUrktye Cumhuriyeti Ue Soeyallst Sovyet Cumhuriyet e 1 bn· 

Şişli Halkevindeki muna aşa 1 dı hUkömetl arasında aktolunan tıcaretveseyrlsefn.tnmuka.V'el~ues· 
kUmlerlne tevfikan Tilrkiyede .;alışmasına izin ,·erilen S. s. C· 

1· defli> 

konferans alaka uyandırdı sesatından (Soyuzneft Eksport Neft sendika.t) mllcssescsi bU şğı 
Dfin, Şişli halkevinde öijlel!en sonra f 

muallimler, terbiyeciler ve çocuk veJllerl-

nln iştirakli~ bir toplantı yapılmıştır. Top 
)anlının mevıuu "mekteplerde inıibnt ve 
disiplin,, mcscle~i teşkil ediyordu. 

llk söz nlan Ruhiyat Pr. Mustafa Se· 
kip Tunc, mekteplerde disiplinsizlik ve 
ccz.n meselesinin fiç ;ekilde mfitnlea eılil

nıcsi ıazımı:;elıliğini ileri silrmüş ve <lııha 
evcl arknda~larının mütalealarını dinle
mek istediAini sö)·lemişUr. Bunu müteakip 
kürsüye gelen ilk tedris.at müfeltişlerin
den Mansur hülasa olarak şunları söyle
miştir: 

"- Dayak tnrrırtan dcAillm. E\-velii di
slplinsizlığın neden ileri geldiğini araştır· 
mak lhımdır. Eğer bu dava ceza ile hnl
lcdilebllseydi mohbuslnrın günden gün~ 
azalması lıizımgelirdl.,. 

t.lansurdan sonra sö:ı: al:ın 44 üncü o
kul lıaşmuallimi Jhsan da şu mütaleadn 
bulundu: 
"- Mekteplerde iyi aile terbiyesi al

mış tocul:lıırla bundan mahrum olanlar 
bulunuyor. Biz her iki srupa da ayni u-

yııpıı.C 
ımlü takip cdi ... ·oruı. Bundan fayda um- mllrncaatla TUrklye Umumf vekllllğlne, muessose namına 6 al· ., eden. 
mak doğru deltildlr. Disiplinsizlik me - işlerden doğacak davalarda bUtUn mahkemelerde dava 8 tıırl· 
lesinin önüne seçmek için anket acmak len ve Urüncil şahıs sıfatlarlle hazır bu lunruak Uzere 31 - 12 • 98 1'.!0~ 
15 d ' ua •. 1.1ın ır. 1 bine kadar S. S. C. l. tabansından Dt mltrly Artemi\'lÇ J{r 

Eski mandf müdllrü S:ıffel de fUnları :1 
söylerli: kiy'l tayin ettfğtnl blldlrmtş çe lbım ı;elen vesaiki verınlşt r~ııı. ıı~ıı 

- Mevzu yalnız ilkmekteplere münha- Keyfiyetin kanunt hükümlere muvafık görUimilŞ oınııı 
~ır deljildir. Lise va ortamekteplere de olunur. 
teşnıil edilmrlidı~ Beniın fikrime göre İ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ herş!' yrfcn evvel muallime kıymet vermek ~ _,,,,,,,,,, 
lazımdır. Jl.fu:ılllmln talebe He uıtraşnbil· ~--
:::~:!s!':ı!~~~!~. de ~ınıf mevcutlannın o M 8 N A 

Fikirlerini ileri süren muallim Kenan NE KAL 1 
da mckteplt>rde disiplinin şart oldu~unu 
söyledi ,.e billı:ıss:ı muallimler~ eski selfı· 
biyelin tckr:ır verllmesi Ozerlnde ısrar J 1 
euı. G R ı· P - N ~ Z L E - N E V R A l-

nundıın sonra muallim Tahsin Dem!rny, -
munlllm Fe,-ıl Selen, operalör Mim Kc- ~ 
mal, muallim Hadi. G:ı:ıi terbiye enstitüsfi B A ş ve D i ~ a.4 
profes.'lrlerindcn l\hıuırrer Serif de miltn- A R T R ,- T i Z • ........ • '...,~ 
lenlnrını l,ilılirılller. A G R 1 L A R 1 _ 

Toplantı nyni mesele üzerindeki milna· ••••••••••••••••••••••li••••••JLL!L j koşa.r:ı devnm etmek iiure 13 ınaıt paı:ar Ji 
sünü tekrar eclilecektir. J 
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191 
&vıret R rF3>eylklşevketDn DşaırettUeca 
rııeo MesQ.JJ(d!Dye <dle <dlaılhlDO cDduğu 

Dılaucıe lhlDç bDr gemDden 
cevap vev-DDmemaş~D 

...._Baş" t .. 
1'{0~ ~s une efendim. 1 yerine getirmek üı.ere derhal harekete 

llQllra etçı zabiti yanından ayrıldıktan geçmişti. Vardabandıralar, çanaklığa 
.\li l\ vas:r .bey kamarasına girmiş ve çıkarılmış, ellerindeki filfımalarla di-
' abulınm okuduğu bundan evelki ğer gemilere süvarinin arzusunu i§al'et 

HARER - J\lCtam ooetan 

) 1 Günün m-=Feıesi f 

lBir a-ünde 20.000.000 sigara 
1 milyon paket yapılıyor 

inhisarlar idaresi ~-

8 

ve 

' 

)~1Intz.da öğrendiğimiz mektubunu etmeye başlamıl}lardı. Fakat, hayret, 
~ta~~ ~ele :anıa~!tı. Bunu nöbet- Peykişevketin işaretlerine hiçbir gemi-
~: tının gonderdıgı nefere uzatır- den cevab verilmemişti. Koca gövdesL 

piyasaya kal itesı 
fena, bozuk 

ve eksik stgara 
çıkmaması 

için ne gibi 
tedbırler 

almaktadır 

r--· ·--------

~Al oğlum bunu demi§ti. Filika ile 
'J:ıe Tevfiğe git, sUvarlyi bul kendi
~l'di"er; cevap verirse al bana getir, 
~ Çabuk! 
~er ıa.rfı alıp pat.ayı çaktıktan 
~l'· ÇeVik adımlarla ko3arak gilver· 
t;ıı~eçnıiş. denize indirilen sancak 
~ f ~a atlamış, Hamidiyeden ayn. 
btı'aıt Uıka .af kasında köpükten bir iz 
tııty lrak Asarıtevfiğe doğru yol al • 
ll a başlamıştı. 

d~ıu .sırada, zabitlerin toplanıp gel· 
~ ~l'i süvariye haber verilmişti. Va. 
~bu?tan arkad~larmı kamarasında 
~I et~ı. Hep birlikte önce hadisenin 
hul'U ~etı. hakkmda göıilştUJer.. Hepsi 
~ k bır fikir i§tirakiyle bir ihtilfil 
)~1 181nda bulunduklarını tahmin edi· 
~lld~ı. Anyacaklan çare, bunun 
~! 1 Sefinelerine sU:ayct etmemesini 
lte tı edecek tedbirler olacaktı. Bir sa.. 
~~akın konuşulduktan sonra şun -
l arar1aştırdılar: . 
.- Gemiden kimsenin karaya git 

~)ın~. karadan da (ne zabit, ne ne. 
'ııe kırnsenin gemiye çıkmasına mü· 
< edilmiyecek. 

l 'Efra ~delik mesaUerile m~ 
~t :ırıar, arkadaşları arasınoa 

~ctıe Çıkarmıya teşebbüs edenler §id· 
le &o t,,.eziye ve hatta ölümle rnukabe

reck a . 
~~~ lier bölilk itimada değer nefer .. 
~llıJ a. 6iIUııandıracak ve nöbetçi ade 
lta~1rncak ve dışardan vaki ol&rak 
~i ıa ~ra karşı sil!hlı bir kıt'a nö • 
lıı.. '' ı: bıtfnin kumandasında hazır bu
~k ı i . 

''; ~mide her ~kil sükQ.n, inti· 
~lq e 111Zıbatın devamı temin edile • 

liıı k 
cı.ltıe datnrdan sonra Vasıf bey, ikin· 
\ha aha bazı gizli talimat vermiş. 
'"'~lattığı istimbota binerek Pey. 
'\ı.. ete, Rauf beyi görmeye koş • 

!la -\' • .. 
~ll ~kaptan da o sabah sil~h sesle
~ kapr~ltUsUyle uyanmış. kamara • 
~~iş Inda bekliyen emlrberfne ses-

: ' l'nnına gelen neferine sormuş. 

'~ ~?' edir hu gilrfiltnler? 
~tleeeYden haberi olmıyan nefer sa· 
' ~~\1ab vermişti: 

\ıı.' ~ nıeırı efendim! 
~I~~~ 6ğrcn gel, gelirken bana f· 
~~ Uıa..ffer kaptanı dn çağır, 
, gelsin! 

fı.~lt ~.Ustüne efendim. 
~ eıtıırıe · . ~ ~eı:n l1 verdıkten sonra Rr. uf 
~~ lkr~: ~iylnmiş, yanma gelen 
~~·a blsı Muzaffer kapt:ınla ko • 
~' \t asıanııştı. 
l~ ~u fer bey, galiba şehirde bir 

\'~e;orı 
'ıl etrn

1 
beytm, nizamiye krt'alarJ 

,, N steı-ı 

~'~iye kıt'alarr isyan mı e1' 
'- lı l""ekf be • d ~ ·ı.~u • se b neymış? 
~~rn .t Bebebini filA.n öğreneme • 
, 1 llar~ tu ~alfım:ıtt da pUrteılf, 

llttjn..:ı Skudara geçen nizamiye 
~' " 'len aldık 

'l'ıl "eıtı ·· 
~ "'haııd ld:UZaff er bey, sen şimdi 
~~ tliğer;aları çanaklığa çıkart, 
\ ~ ~lttr ~nelerle muhabereyi 
' lana~ ~kadaşlarla hangi gemi-
~ 16tr~ ı361nıızı sor, haydJ karele . 

lıtlb~ tlstUne . 1 ~er be beyım. 
Y sUvartnin emirlerini 

le kabarık bir hindi man.zarası göste
ren Mes'udi}e işaretleri tekrarlıyarak 
almış, ama o da mukabele etmemişti. 

Biraz so:ara bu vaziyeti haber ver· 
mek üzere Rauf kaptanın yanma <;ı • 
kan Muzaffer kaptanla sUvari o()yle 
konuşmuşlardı: 

- Hayrola Muzaffer bey, ne var? 
Nasıl oldu? Muhabere temin edildi 
mi? 

- Hayır beyim, gemilerde hiç :es 
sada yok: işaretlerimizi Mes'udiyenin 
vardabandrralan tekrar ettncr; fakat 
cevab olarak bir şey yazdırmadılar! 

- Vasıf beyden haber filan yok 
mu? 

- Hayrr beyim, hi~bir taraftan ha· 
her almadık. 

- Ya! ... Acaba KabuU bey ne yap_ 
tr? Biliyorsunuz ki o asabfdfr; bu va
ziyet karşısında bir şeyler yapmak is
ter! Ve eğer yaptıysa Allah yardımcısı 
olsun! Zira yakasını asilerin eHnden 
biraz güççe kurtanr ! 

- Evet beyim!... Ama kimbflir! 
- Şimdi Muzaffer bey karde~im, 

mUrettebatımızın vaziyeti na.stl? 
Muzaffer bey silvarinin bu sualine 

muzru'fer bir tavırla cevıi.b verm!Ştl: 
- OV<J, ~utı. maıu:ııunt:l-'-"Deynp-:-

- Hoşnutsuzluk, isyancılara taraf. 
tarlrk f ilfuı? 

- Kat'iyyen ..• 
- Ala, ama ne de olsa, biz vaziye-

ti gözönünde bulundurarak tertibat al. 
mak mecburiyetindeyiz, değil mi? 

- Evet, beyim. 

- Öyle ya. şimdilik böyle bir şer 
mevzubahs olmasa bile. nihayet onlar 
da neferdir. Diğer gemilerde uf aktc.fek 
hMiselcr ba.~gösterirsc bunl:ır da ça • 
buk onlara uyarlar! ... Hem, dışardan 
bir taarruza uğramak, asilerin bir igı. 
gal hadisesiyle karşılaşmak fcHikt-tln~ 
uğrarsak!.. 

- Evet, doğru! .. Tedbir almnmız ta
zım! 

- Öyleyse şu şekilde hareket ede • 
llm~ 

Evvela etra!takl nöbetçileri ço • 
iaıtalım. Bir de iki filika çıkaralım, 
bunlar geminin etrafında devriye do -
la~ınlar. Gemiden kimseyi dışarı çL 
karnıayın, dı§ardan gelecek olanlan da 
gemiye sokmayın. 

- Evet. 

- Bu bir, sonra herhangi muhtemel 
bir tnarru.za karşı diğer efrad silAh 
başı yapıncaya kadar müdafaa ve mü. 
tecavtzlere ateşle mukabele için toplu
ca bir kıt'ai muntazıra ayıralım. 

Herkes gündelik işiyle me.5gul ol • 
sun. Patırtılarla, bllhassa dedikodul::ı.r. 
la alakadar olmasın! .. 

- E\·et ... 
- Şimdi çarkçıbaşıya haber ver 

' gemi hareket için istim üsttindc bulun-
sun! &!ki ftni bir hareket icab eder; 
değil mi? 

- Evet! 
- Sen bunlan tamamlayıncaya ka. 

dar, ben de Vasıf beyle olsun, Hakkı 
beyle olsun, KabuU beyle ve diğer sü
varflc:le irtibat teminine çah~yım. o
lur mu? .. 

- Evet beyim, şimdi ben emirlerini
zi yerine getirmek üzere hemen işe 
ba.şhyorum ... 

Bu uf ak muhavereden sonra Ber
kiaatvetin ikincisi Muzaffer bey sUrat. 
le alt gilverte merdivenine doğru Jlil
rUdü. Gözden kayboldu. 

(Devamı var) 

İ Yazan: 1 
IHABERCİ ı ----- ' 

C'iba?i tütan fa'briktısı1'144 clgaro 

Geçen 'gilıı Şelızadebaşmda. bir tU. 
tttnc:m:ınn, ~---p&ketlertDdea ....uıı: 

sigara çıktığı, bazı paketlerin de ta
mamen boş olduğu hakkında.ki tikA • 
yetlerlnden balı8etmif: 

.. lnhiaarlar idareelne nuar dejdJ 
galiba!,, demi~im. 

TütUn satıcılarından bir lkl tanesi.. 
nin orta.ya sürdilğli bu iddialarla ve 

bana gösterilen boş ve noksan paket
lerle varmış olduğum hilkUmde, acele 

edip etmediğim hakkında sonradan 
bende bir tereddild hasıl oldu,. Söyle.. 
nen geylerin ne dereceye kadar haki
kate uygun olduğunu öğrenmek i~in 

bir kere de Işi 1rthisarlar fdareslndeh 
tahkik etmeyi muvafık buldum. 

Mallım ya, prensipimlz her eeyde 
bitaraf olmaktır. Bir mesele hakkında 

hUkilm verebilmek için o işin iki ta • 

raflı alakadarlarmı dinUyerek bir ne
tice çıkarmak lftzımdır. 

Ne tarafından bakıla& mütekfunil 
ve modem bir müessese manzarası ar
zcdcn inhisarlar idaremizin, ufak bir 

tedbirle bertaraf edilmesi kabil olan 
bu işte bir aksaklığa meydan verebi.. 

lcceğinden şüphe etmekte doğrusu 

haklıydım. İşte bu sebebden inh!aarlar 
idaresine müracaat ettim. Kendimi ta-
nıttım. İdareleri hakkmd.a oldukça a

cı bir tenkid yazısı yazmış olduğumu 
bilmelerine rağmen bent - kendilerine 

ve yaptıklarına itimadı olan insanlara 
mahsus bir tabiilikle - karşılıyarak iş. 

le alakadar olan eeflere takdim etti
ler. 
Muhatabı olduğum zat, suallerime 

cevab vermeden evvel dedi ki: 
- İnhisarlar ldarosf, yazınızın ser

levhasmda olduğu gibi, (sigara ima.. 

IS.tına çok itina göstermek lftmn) ol. 
duğuııu çok evvelden idrak: etmlf ve 
bu işin Jcab ettirdiği blitün tedbirleti 
de vaktindi! alını3tır. Bu aözlerimfain 

sıhhatini tevıik etmek uzenı sizi, der· 
hal, fabrikamızda bir tetkikte bulun
maya davet edebilir miyiz? 

- Hayhay, dedim. llemnuniyetJe!,. 
Öyle ya, işi göılerlmle görmek da· 

ha faydalı olurdu. Bu dtl§Unce lle ya. 
ı pılan davete ica.bet ederek vakit geçir. 

hangi makinesinde yo.pıldı~'llll tesbit 
eden şikayet fişleri konulmu§tur. Ay. 
ni ka.yıt ve ieareller siga.ralo.rm fu.e • 
rinde \"C paketlerin arkasında da var
dır. Satınalclığı sigo.raları bozuk veya 
noksan bulan müşterilerin bunları de
ği~tirmek hakkına malik oldukları da 
ayrıca yazılmı~. İdaremize bu fi§ • 
lerle bozuk veya noksan paketler hde 
edildiği takdirde biz vazifesini yapmL 
yan işÇiyi veya aııza gösteren makine
yi te bit eder, mün sip gördüğümüz 
tedbirleri bittabi alırız. 

- Bazı paketler büsbütün ha§ çıkı· 
yormuş? 

- Biraz evvel izah ettiğimiz gibi 
• günde bir milyon paket hazırlanıyor. 

Makine olsWl, işçi olsun, çok süratle 
• görülen ameliye sırasında bir paket 

kaçırmış olabilir. Biz, satıcılarda veya 

ima? eden makinelerden birJ.'(lÇ't •• 
· müşterilerde ~ılan vo tamamen boş 

çıktığı söylenen paketler üzerindeki 
iddialara muhatap olamayız. Fabrika. 
mızdakl ambaH\jı bozulmamış ve ta. 
mamen boş çıkmış paketler bulunur
sa, bayiler bunlan satış depolarımız -
dan değiştirebilirler.,, 

meden Cibali bütün fabrjkasma it
~ Umum mil.dilrl\Utten benim fab
rikayı gezeceğım fabrika müdürlüğii
ne bildirilmiş ve icab eden müsaade ve. 
rilmişti. Beni fabrikada büyük bir ne. 
zakotle karşılı yarak her tarafı gezdir
diler. Yaprak tütün anbarından siga· 
ra paketlerinin scvkedildiği yere ka • 
dar heryeri gösterdiler. Bir sigaranın 
nasıl yap!ldığını en ufak tcferrüatına 
kadar anlattılar. Cibali fabrikası hak. 
kındaki umumi mUşalıcdcleriıni bir 
başka sefere nakledeceğim. Fakat, bu. 
gün.kil yazımda. fabrikaya ait intibaınu 
kısaca kaydetmczseım haksızlık etmiv 
olurum. 

Gördüklerim bana üç GE!Y ilham etti: 
1 - Tam rasyonel bir çalışma.. 
2 - Kemalini bulmuş bir teknik .. 
3 - Temizlik, dikk:ı.t ·e intizam. 
Ben, bu kadar olgun, tecrübeli ve i-

leri bir müessesede böyle basit arıza· 
larm nasıl vulrua geldiğıne doğrusu 

hayret ettlın. Ve bu hayretimi yanım· 
da.kilerden saklamadım: 

- Bu kadar itinaya, bu modern te. 
si1ata rağmen paketlerin bozuk, bot 
ve noksan olmasına bir tUrlU akıl er. 
cliremedlnı gitti. 
Muhatabım olan zat, eu izalıau ver-

di: 
- idaremiz, mamulltımn kalitesi· 

ne ehemmiyet verdiği nispetu, halka 
kartı dU.rUst olmak, onun zararına 

meydan vermeınek i.~inde de titiz bir 
itina gôeterir. Onun içindir ki, biz, bU· 
tün imaıatmuz ambe.lljına kadar aon 
siatem nıakinelerle yapıldıfı halde, 
bazı paketlere noksan sigara girebile.. 
ceğini ihtimal dahilinde gfu'erek bu.na 
k&r11 tedbir aldık. 

Fabrikamızda, her nevi için ayrı ay. 
n harman yapılmış olan tütünler, oto
ma.tik maldnclerle kıyılır, sigara ha· 
Une gelir ve ambalajlanır. Her maki
nenin başında. • gördüğllnüz gibi • ki .. 
fi miktarda işçi vardır. Bunlar imalu· 
tı mütemadi bir kontrol altında bulun· 
dururlar. Paketler hazırlandıktan son
ra da aynca. kontrol edilir. 

Fakat günde yirmi milyon aded sL 
gara yapılan ve bir milyon paket ha. 
zırlana.n bir fabrikada bir iki pakette 
anza olması ihtimalden uzak değildir. 
Bunun için, her paketin içine, taşıdığı 
ıig&.ralarm hangi tarihte, fabrikanın 

İnhisarlar idaresinden aldığım bu L 
zahattan, hassaten fabrika.da sigara. 
yapılışını ve kutulara istif edili§lni 
gözlerimle gördükten sonrn., yapılan 
şikayetler karşısında. teenni göster • 
'llekte nekadar isabet ettiğimi anla • 
dım. 

Filvaki, bundan evvelki yazımda boş 
ve noksan gördüğüm paketleri, yapı
lan eikayetlerin bir delili gibi ternkld 
etmiştim. Fakat, inhisarlar idaresinin 
noktalna.za.rı büyük esaslara ve haki • 
kaUere istinat etmektedir. İnhisarlar 
idaresi, piyasaya bozuk ve noksan pa. 
ket çıkıı.rm.amak için maddi imkfuıla· 
rın hcpeinl tatbik etmektedir. Buna 
rağmen, boZ'.ık ve noksan paketler zu. 
bur ederse bunları pek alri dcği§tir • 
mek de kabldir. 

Ve nihayet, gUrtde tAil1 yirmi nıll • 
yon algara yapan blr f&brlkanm bir 
k~ bozuk ve noksan sigarasına tesa· 
dllf edilirse bunu bir kabahat gibi tiıU· 
bal&ğalandırma.k fazla titiZlik ol.mas 
mı? 

Hem bu kadarcık bir eeyi ç]<o gl>r. 
memeliyiz. Bilirslnlz ya, bU kadareıli 
kusur kadı kl%mda aa bulunur. 

HABERCt 

17 tnkıliıp dersi, 1Jnfverstıeden naktel:\. 
l\fahmut Esat Bozkurt tnrnfındnn, 18,30 
Çocuk1nrn mas:ıl, Bııyan Nine, 19 tncl: Ş:ın 
piyano ve keman refnkııtile, 19,30 Memle
ket şarkıları. Mnlııtynh Fahri, 20 Rıfat ve 
nrkndaşı:ırı tarafından Tfirk musikisi Te 
hnlk şarkıları. 20,30 Hava raporu, 20,H 
Ömer Rıza tarafından nrapça söylev, 20, 
45 Pelma ve nrkadnşları tarafından Türk! 
r.ınsiklsi ve halk şnrkılnrı, (saat ayarı). 
)l,16 Fn~ııl snz heye11: Okuyanlar: lbta• 
lıim, Ali, R6c0k S11fiye, Kanun Muammer, 
Klorlnet Hamdi, Ut Cevdet Koz..ın, Tıınbur 
SııliıhJddin , Keman Cevdet, 21,50 Jlnd}o 
fonik tcmsfl, St()dyo orlıe~lrası, refnkntile 
(Pergfint>. 22,45 ajans haberleri, 23 !')Jak
la sololar, opera ve operet parçnlatı, 23;20 
son h:ıberler Te ertesi gilnfin programı 23, 
3{) son. 
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Avdan mektubu ;, 

• 
ıınece ve Köy er 

sa gın kalkıyor 
Her 11öyün 
olacak ve 

müşterek· bir ~ellr kaynağı 
umumi masraflar buradan 
temin edlleeek 

Zeylin kursunda yüzlerce 
müstahsil ders görüyor 

Aydm, (Hususi) - llimizde köy 
kalkınma fruı.liyeli ve çalışmaları mUs. 
bet bir §ekilde yürüyor. Beş yıllık ça
lı§Illa programı hazırlanmıştır. VHa. 
yet, her köyün zeytin, portakal, incir 
ve meyva ağaçlarıle koru, mer'a ve e
kilen arazinin hakiki, miktarını tesbit 
ettirmektedır. Ayni zamanda her .kö
yün geçen yıl istihsal ettıği zeytin 
pamuk, incir ve diğer mahsulün haki. 
k1 miktarlarını toplamaktadır. 

Vilayet, şimdiye kadar yapılan işle
ri bilmek ve gelecek yıllarda çalışma. 
larına temel .olmak üzere 934 ten 937 
yılı sonuna kadar olan imece ve salma 
miktarile bunlardan işlenen ve tahsil 
edllen ve bankaya devrolunanla, sebep· 
lerini aramaktadır. Ayni zamanda 937 
köy bütçelerinin tahmin, tahakkuk ve 
tahsil olunan miktarlariyle sarfiyat 
ve kasa mevcutları miktarı da tesbit 
edilmektedir. 

Her köyün tapulu veya tapusuz gay
rimenkulleri ve menkul eşyalariyle de. 
mirbaşlannın defterleri yaptırılarak 

!bunlardan tapusuz gayrimenku!Jerin 
tapu işleri tamamlattmlacaktır. 

llbay Özdcmir Günday, köy kalkın
ması için şu düsturu koymuştur: 

"Köylüyü salgın ve ir~eceden kurta. 
rarak köy masraflarını köyün manevi 
şahsiyetine maledilccek gelir kaynak. 
larlle temin etmek.,, 

Bu düsturun tahakkukuna doğru bu 
yıl daha esaslı tedbirler alınmıştır. Her 
köy, koy adına bir dönüm tarla eke
ook, tarlası olmıyan köyler bunu kira 
ile temin edecekler.,, 

KöylUmUz, kendi menfaati ve kal • 
kınması yolunda alınan bu tedbirleri 
aliika ve sevgi ile karşılamakta ve ça
lışmaktadır. 
Zen tinci lik kursu aç1°ld1 

Halkevinde zeytincilik kursu açıl • 
mıştır. Kursu ziraat vekaleti Ege böl
gesi zeytincilik mütehassısı Ferruh 
Barsal idare etmektedir. Kursa ziraat 
müdüriyle, ilin ziraat muallimleri, ev· 
kaf müdürü, fen memuru ve zeytin 
kokulan ve birçok köylü mUstahsiller 
i§tirak etmektedir. 

Denizli aygır depoı;unda yetİ§tİrilen 

Denizli, (Hususi muhabirimizden)- ' 
Burada Veteriner ve Zootekni işlerin· 
de son aylarda gayet verımli net celer 

alınmıı..t.rr. Hayvan..ı!.ın ısbab ve ba&
talr~tan vikayesine matuf olan bu çalış-

Kursu, ılbayımız bir söylevle açmış. 
tır. llbay söylevinde, kursun gayesini 
ve kursta y.-?tişenlerin öğrendiklerini 
diğer arkadaşlarına öğretmek suretile 
ve kendi zeytinliklerinde tatbik ederek 
elde edilecek büyük faydayı tebarüz 
ettirmiştir. 

Derslerin nazari kısmı balkevinde 
verılecek, kırlara c;ıkılarak zeytinlik
lerde ameliyat yapılacaktır. Kurs 15 
gün sürecektir. 

Fakir köylülerin kurs masrafları, 

köy sandıklarından temin edilmekte • 
dir. 

Yurdllan 
KUçUk Haberler ------• Adana belediyesi sömikok kömü • 

rünün tonuna toptan 30 lira narh koy· 
muştur. 

• Adanada ağaç bayramı yapılmış 

ve binlerce ağaç dikilmiştir. 
• Küt~ya belediyesi 01ayvan sırtın

da yükle satılan odunlar.n r#ıutavassıt 
lar tarafından alınmasını menetmiştir. 
Bu odunlar, ancak ıdoğruJan doğruya 
müstel- ··• • satıl:.:a'ktır. 

• Bahar sebzelerinin ilki olan yeni 
bakla mahsulü Adanada toplanmış ve 
scb • • :ılinde kilosu 60 lm:-..ışttn satıl-
mıştır. 

• Gire:ıunCla 7 sene evvel bir ev hal 
kıru kurşuna dizmiş ve yaralılarla bera 
her b"r evi de yakmış olan Osoan adın 
daki canavar katil nihayet yakalanmı§ 
ve adliyeye verilmiştir. 

• ödemişin Bebekler köyüooe 23 
yaşmia Mehmet isminde bir .ielik:cılı 
evinin damında asılmı~ olarak bulun
muştur. Bu cinayeti işliyenler §iddctlc 
aranmaktad:r. 

:t- Aydın belediyesi v:layet dabil.'.nde
ki mühill\ yolların in~ası için yüz bin 
lira il3tilıraz etrneğe ka.rar vermiştir. 

t;. Çinenin Bedirler köyünde aevgili
.foin n"şanlısım ö1düren ve müdediu· 
mumt tarafınd~on idamı istenilen Ah
met, şidldetli sevgisi, cezayı hafifletici 
sebeplerden sayılarak 30 sene ağır 

hapse mahkum edilmiştir. 

güzel aygır!ardan lir4 

van ı- 1stnlıklarınj) şu oon altı ay ıçın· 

de tesadüf cdilmcn:~ş. bilakis her cins 

hayvan nesl:nin mükemmelleştiği gö
rülmüştür. 

Ziraat Vekaleti tarafından dcniz:t"ldc 
malar, ayni zamanda vO:layette at cin· . açılmakta olan ehli hayVlnlar sergisi, 

sinin salah kesbetmesine medar olmuş· henüz: üçüncü senesini idrak etmiı bu-
tur • lunm··:sına rağmen, esas gaye şimdiden 

Vali Btıy Ehem Engür, bu dairenin istihsal edilmiştir. 

faaliyet sahasını daha ziynck genişlete- Veter'ncr dairesi müdürü Bay Rifa· 
cek tedbirler:n alınmasına da yardım tın devamlı ve vukuflu çalışmasiylc ay-
etmiş olduğundan muhitte bulaşık hay- gır deposunda gUzel at ve taylar da ye-

tiştirilmiştir. 

~8ŞUBAT-1~ 

'' c·hanı berlai n 
f aıso yapıyor ! ,~ 

ın~nuz r8aşvekDID, IFaşnzmın ıeınnne ve cnlYl111 
daşaını<dla geoeın. Dııeırlkese bQsbOıtlOıını aylkııro ~~r 
-paızaııros~a kendini lkaıpfcıırmış buDunuyoır 

lngiliz ef kurı umumiyesinden beklenen şudur : 

Hüklimeti iktidar mev· 
kiinden süpürmek! .. 

ıtalya ile yüz kızar
tıcı şarlar altında 

yapılacak bir an
laşma sulh bağla
rını kuvvetlendi
recek yerde harp 

ihtimaller ini 
kör üklıyecektir 

:..------------------------

! Çember/ayn, faıl!t ldarelrrlle do 
ha yakın bir teırikl mesai teılaini 
lsli11e:ı kuvvetli mail teıekkülleriıı 
tesirine kapılmıı bulunmaktadır. 

Bu teıekküller.ln ialedlklerl IU· 
dur: • 

t - Rabe,Iıtandakl ltal11an f Ü· 

ıuhatrnın lanınmaır (Mabol: Ha· 
beJl!llanın ekonomik lıllımarıoo 

iıtirak) 

2 - f ıpanua harbine rpüdohal~ 
edilmemeıl. Oloksal: Frankorw.n 
knzonmoıı ve ispanyada paraya 
şiddetle lhllyaç duyacak yeni bir • 
ıaJ[sl re]lmlıı ortaya çıkması) : 

1 ___ ...... _____________ . 
Yazan: 

Francls Willlams 

receği söz:U - elde edelilmek için uğru
na bir hariciye vekilinden ba§ka .daha 
bir çok geyler feda etmek mecburiyeti 
hasıl olacaktır • 

Mr. Eden, bu vahim neticeyi glirdil· 
ğü ve bir çok ba~mlardan zayıf ve 
mütereddit b'.r hariciye vekili olma.sına 
rağmen, Britanyarun masuniyetine 
elan dört elle bağlı bulunduğu içindir 
ki bugün çeki~! bulunuyor. Efkan 
umumiye onu bu kararından dolayı 

•. 

alkı§lıyacaktır. Fakat efklrı ı.ımumJye--,,_,.--"""' • ..,,~-.-~ .. ~ 

Edeni polllikn.'Tna feda eden lnoiliz 
Başvekili Çembcrlayn 

.. 
Londrada intitar eden Daily 

Herald'in başmuharriri Franciı 

Williams, lngilteredeki ıon kabine 
dcğiıikliklcri dOlayısıylo "timdi 
halk kararını venin!.,, baılığı al
tında şiddetli bir ına.lolo yezıruı

br. Pek enteresan bulduğumuz: bu 
makaleyi okuyucularımıza na~edi
yoruz: 

"Mister Eden istifa etti. Bu memle
ketin beynelmilel adalet ideallerine e
hemmiyet verdiği iddiası da. onunla be-

raber gitmiş bulunuyor. O idealler ki 

onlar cçin ayni memleketin htdkı ve 

bir çok hükQmctlcr taahhütlere, mes
uliyetlcre girmişlerdi. 

Mister Chamberlain bir ''kuvvet,, 
~ol:tikası yolu tutmU§ bulunuyor. Bu 

politikanın ilerletilebilme~: için, Bri

tanya menfaatlerine ili§memeleri şarti· 

le entermısyonal faşizme - hatta yüz 

kızartıcı da olsa' - istenilen imtiyc:ızlar 
ver.'.lecektir. 

Fakat bu "kuvvet,. politikasında bile 

Mr. Clıamberlain'in falso yaptığı görü

lüyor. O, Britanya efkarı umumiyesi

nin inandığı ve bütün dünyanın sulhü 

seven demokras.ilerinin gözettiği her 
şey.~ terke amade ... 

Chamberlain, tanu:ı:niyle bir taraflı 

ve her cihetçc faşizmin lehine ve onun 

dışında gelen herkese büsbütün aykırı 

olan garip bir pazarlığa ~endini kapar
mış bulunuyor. 

:(. * • 
l!!u işte, Mr. Eden'in Musolin.~ye fe

da edildiğine hiç §Üphcniz: olmasın. Fa

kat korkarız: ki Musolinin dostluğunu 

- daha doğrusu onun dostluk i~in ve-

den §U sırada asıl beklenen alkıt değil 

harek.ct, icraattır. Ona m~m bir yazi
fe ve mes'uliyet terettüp etmif bulu· 
nuyor. 

Efkarı umumiyede öyle şiddetli bir 
galeyan ve okadar kuvvetli bir infic:.l 
uyanmalıdır ki, bu, bugünkü hükilmeti 
ikt'.dar mevkiinden süpürüvennelidir. 

Bu kablne buhranının arkasında ne 
vardır? Bu kadar mühim olan nasıl bir 
politika değişilÇiğidir ki Mister Cham
bcrlain, tng.:ltercde pek tutunmuş olro 
bir vekili kaybetmcği göze almıştır? 

Daha başvekaleti deruhte ettiğt ilk 
günlerdenberi Mister Chamberlain'in 
Milletler Ceır..:yetine karşı bir sevgisi 

· yoktu. O, o cemiyetin termit ettiği 

kollektif emniyete hiç itimat etmemiş-
' ti. Mister Chamberla!n, baıvekalcte 

geçtiği gündenberi, faşist idareleriyle 

daha yakın bir teşrik,i tmesai te~isiO.: 
istiyen kuvvetli mali teşekküllerin tesi
rine k;ıpılmrş bulunmakt~iır. O mali 
teşekküller tngilterenin, İtalyanın 

Habiştan fütuhattru tanımasını elbette 
isterler; çünkü bu, o memleketin eko
nomi~ istismarına iştirak için onlara 
Lir başlangıç teşkil tde'cekt"r. 

Gene o mali teşekküller İspanyada 

Frankonun k<aanmasını isterler. Orada 
hükQmetin kazanması demek. her yer· 
de demokratik sosyaliz:mU\ hızlanması 
demek olacaktır. Halbuki hükumet ta· 
raftarları mağlüp oldukları takdirde 
paraya şiddeti ihtiyacı ola!'l yen: bir 
faşist rejimi ortaya çıkmış olacaktır. 

O zaman bu teşekkü1ler ellerindeki va
si sermayeleri işletecekler, h~r kat daha 
zcnginleşe:ckler, ceplerini dolduracak· 
lardır. 

işte Britanyayı k.endi menfaatlerine 
!evkctmek, or.u daima o istikamete çe· 
virmek isteyenler bu teşekküllerdir. 

Britanyamn bugünkü yen.~ siyasetiyle 
bu teşekküller maksatlarına erişmiı o
luyorlar. 

Şimdiden sonra, eğer bu hükQmet 
iktidar mcvk!inde bırakılırsa, ecnebi si
yasetinin idaresi trımarniyle Mister 
Chamberlain'in elinde bulunacaktır. O 
zaman, dış siyasetimizin, Milletler Ce
miyetiyle, beynclmile aıdaletlc blç ilişi
ği olmıyan, Britanyanın uzun vadeli 
menafilyle iae pcku ilişiği olan isti-

d :< 
1itlfa eden /nglllz lıarlclue nazırı Ii 

kametlere tevcih edildiğini görece~ .. 
• B~ 

Mister Chamberl;in'in siyaset! 

ça nedir? • .,.<!ot .• 5ı .. ı 
Mister Eden, İtalyan elçısı . ar»" 

Grandi ile konuşmalarında, :srı~ ı.ı tl' 
mn umumi ve beynelmilel bir sul 

1,,11ııi' 
b. e" 

mı.o yolunda alınacak her tcd ır . W 
.. lemıŞ• !' 

olmağa amade olduğunu ~oy .. nlPel>' 
giltere ile İtalya orasındakı rnu Jc it,!' 
terin hakkiyle düzelmesinin an~dl: ı 
yanın dış siyasetinde es~slı de;t 01~~ 
ler yapmağı kabul etmesıne bag 
ğunu pk kat'i olarak aatatınıştı· 6 

. ,. d: israrla ..r 
Mıster Eden ın Gran .. ye . ·11 ı."' 

lediği bu dış siyaset değişikliğırıı rl 
. . lspan>' 4' 

•ında İtalyan askerlerının , .. bill 
11 if h•" ,+ 
çekilmesi ve İspanya dah 1 t ,;e'" 
ttalyan müdahalefble bir nihaY' 

mesi geliyordu. ·ıe1 tİ 
b nelmı ~ 

Bundan başka, sade ey l3rita111· 
ıiü tch.fülc kalmıyan, fakat c]o 

nın Akdenizdel9 menfaatlerine c]al1 lf' 
t 1 tarafın tııl' 

ntwn Majorkanun ta ya ı 
. . . d t1 rnuarı ııı~ galı de Eden'ın gıd e c 1 ıycl1 

.d. O ta el"" lunduğu bir nokta ıı ı. • garı 
Britanyanm aleyhl.ndeki proP~sra• eV 

· de ı rına da bir son veriJmesın .., 

d ıı:~r 
yor u. 1 rak ~· 

Bütün bunlara cevap. 0 • a Ji"' 
matbuatı "Eden düşmebdir .... 
ğırdı. Ve Eden düştü. 

6' 
• • \ • ·rı ' 

Grandıfll e•~ 
Mister Edenle kont berlairı ~ el' 

rüımelerini Mi:Ster Cba;urneti içırı ss' 
Mr. Eden'in BritanY8 b ·-"e biltıs1,,, , " ·ğ· uzcrll'll" ·11t 
zem diye ısrar ettı 1

' biçli:-irıi 1 
11r 

durduğu noktal.~rdan _ ttalYa .ıı 
etmiyen bir tngıltere 

r.11~ 
ması ortaya attı. · 1c içirı '9" 

· debilme ııe~1 

Bu itilafı tcmın e J-lııı ,,.. 
. •· ttalyan:ll , parı> 

ter Chaınberlaın ın ğıill• J
5 l>ra!\ 

tane tecavüzUnü tanıyıı:a ~111ı, jtB eli' 
• 0 utaca., ·teıtl' 

da olup bitenler' u 0 znU ~ 
dyosunu ts'"ı;ır 

matbuatının ve ra · yıı 
bakaretlerı 

yen haykırdığı tc'.1 
açık,ça il!n etti~ • .,e ı:datete ı}t 

Beynelrnilel prensıp ıs illci 
.-:,. De"aıııı 

~ 
1 
~ ' 
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1 nıuımaraDı Amernkan avtDsU:W 

s:oenser T rasi hiç de 
~güzel adam değil ... 
akat, kshkahalar1 v~ göz yaşlarile 
seyifcıleıını teshir edeb lıyor 

lCt, 
ı Ur kaptan) ril 

1.,_ ıcl rcıJcııll!r. 
"lı11ı lJ 

Jtııı ahı ı) eh 
ltvkal;jıJl• hır 

ı e lcıu ıı ellı· 
t11Yhılorıur. Ha 

l 
1 

Q, lsııeıı ~er 
ıa41 kahkalıalurı.. atı le 
l t l>Cl lt«:J• 

e hır 
\: tııc~lı <!lırııştır. 

ııı Ur ııunut· 
~r ~e\ırcı 1 ı. 1 1 1 ı l>ek ~ 1 ili• 

~Q ~·ukt.ır• 
f.' • 

ı Oroııor r-.ın-.ıı.ı,o)' ._ • 
tnı uıı iııt·ılt·· • • ~ • . • .. ·· ~ r 
1 

1 tıdı.), l l'rasr ur oglıı Joıı Tm·ıu.ı?erhıe ço7.· bcnz er?er. Kııçı.k Jou 
'• ilreı. Unu 7 "' k. :,1· JJ' ,. _,_ L. ~ ~ıı~ \'l'tdılcr) mC§ wr .ıu ı ·ı mucıaı .::ııc,y ıı yaıımuu ressam owcayıııı 
t, Ctı) ilh ' .. l" 

ı J • .. Uu son soy • .ıyor ••• 
llırıı:rı l\ro\'fuı ıl ile çe,•irmiştl. 
~ t 1~l 1·~~· \ c m:ırk Geybl ile birlikle 
~Q~lı ~tni mrnıeri ('l't:criıbe pilotu) .. 
·~ bıı 111~lrıyc~n), 1 Oç arkodaşldır. Şüphe· 
I 'clıeh fuhrctinln bir kat daha artma· 

ıı 0 locn k lı r. 
, er ı· 1 k' 

11 rııs , olu:ı: !le ıı sene ev,·ct A· 
1 11 ~· 111\·okcde dünyoya Belnılşllr. 

~ ~, 1~4cn İrl:ındolıdır. 
t ~lııı,;ın ~tizleri mo\•I, SA('lnrı koyu 

'ı.. . \• · Omuzlnrı geniştir, bir atlete 
tır~ T ınuını horplc, ıs )'atım\a ı;ıônUI· 
~,kl' r,4 'tııtdbın .... ı..,ı.:nc:i iıtnu•• ..... 

~ d erı kı 
~ 

1 
rıııın '-'n, hnı.ıo ve ceblnıfe 30 ıfolnr· 

S 'tııı\ı~!lir •. Pnknl hu, Nevyork dl"ttııı •· 
~ hrıcl llırmcslne mnııl olmamıştır. 
I~~ 1 r. ~:il< çıkıjı pek mu,·offakiyclli 
\ 1.!ı 0 •lıur hynlro milnckkidlcrınılcıı 
lj trı /1~! kenrllo;inrlen b:ıhı.ederken~ 

t •1,, 11\sl, bir mtıAnuı tıra~ına ~n 
'l.ı a• ~t .. '' ıleınışıı. 

rı lıu l i 1 h" 1 r koç !lene ııonra binlerce 
e ıtıa'rıı ır ıtıuJ.;:ıyele ile flolivudn ı;ıitme 

01rn:ıdı. Snnntktır diyor ki: 

.. _ Yeıtl !lene C\'\'cl bir ıtnn~ster flJml 
için an~oje t-dilıniştinı. Hııınfcrl llo~nr 
rilmın knhrıımnnı, ben de koıııi~I idim. 
Be, sene kadar adi fılıulcrıle rol nldım. 

Nih:ıvet (Furi) fllrni knrnnlıktnn kurtul-
mnma \'e $1ihrel kn:ı:nnınnıno seheb olılu .. ,. 

Bu~!ln Trnsl çok 'lcnuln ve mcımllur. 
Snn Frnnsisl:oda lılıyük bir çlflliAI vnnlır. 

Bumda karı"iı, be ~·aşındaki oAlu Jon ve 
km Luizle u<!rnlıcr ptk ıınkln, rohot lıir 
ömfir ı;Urınel;tedlr. Siııcm!I ile -nıc,Knl ol, 
1J1nılıih :-.:akiller. ruı.lo. ~ nnrn:ık.~l!ı.Jıinin 
clul:ışmak lıclli haşh eğlcnı·c~ldir-:llolirn 

ılun en iyi rıolo oyn ıy:ınlarıncl:ın hlri-;i
dlrr hpens~r l 1'rosl, huflnda mullnka ilç, 
dört- defa polo oynar. Her dt-fMınıla do ka
zanır. Oiitün hu nıeşııııllyellcrfne roAmen 
l{:ılirorniııılnki lıüyilk mewe bahrclerini 
ıfe iıf:ıre ~drcek Yakıt hııhır. Sevimli aı'Iİ'~I 
hohı;-elerln<len lıah:ııedcrken gillerck şöy
le der: 

••- nır lhtlllll çıkar. hlr muhnrehe olıtr 
do sinemncılık rnl?bellen ılilşers~ b:ılıtelc· 
rimlzin mahsulü ile geçiniriz .. ,. 

Harri Bor'un son 
filmi çok beğenildi 

Se!lrndlrdim. Burluiml, ılnrmauı dıl:ıü· 
nerek lıa:ırlarzm. U:mn umn dil~üniiriim. 
Biilı'Jn safhalarını oö:önı1ndrn bir şerit ol· 
bl geçiririm. Sonra bir oue va:ı mal·dne· 

elnln bnıına ot11rurıım. Tllç ara ı•ermedrn 
tn aı kırk ıaufa ua:arım. Sonra tashih 
ederim.,, 

E~u;lrrlnln hrrı.'l de hrrkfkl hrıurrttrrn a· 
lınm15tır. Dnha doAnı'>u kenıll h:ışınıtan 

geı:en şeylcrdir:(Atlıınlik),(neyıı:ı hummn) 
<Cenup yolu), (ı\'lyn po<;tıı'lı), ilh .. Slmdı 
ele t l\ors:ınt:ır), \'C (:\loleıı:ır)t Cılınt• nlın· 

m ıştır. 
(i'ı!olcnnr), korsnn ruhlu hlt Dıınkerkli 

scmicinin adıdır. nu ndnm af~on ve ısll:ıh 

kııçol-;çılıAı yun:ır. Çin hCıklııncll nnmın:ı 
sil."ıh lnşıynu bir geminin kaplnnıuır. 

Dunkerkrfcn Snnslınya si!Mı \"C mühim· 

m:ıl J:ôtiirnyor. n;rndıftı linınnl:ırda birçok 
lthlikcler geçlri)'Or. 

Foka!, knptnn <"esıırdıır: sonra, ta,·fnla· 
rı kendisine çok mull .•• Bütün bu tehlike· 

lcri atlatıyor. Sllülılı ve nıühımınatı yerine 
ı;ıliliirüyor, le'lliın edi~·or. Dönüşte gemide 
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Hcnilz 7,.,§ içiııdeyiz. Fa7uı.t meşhur şapkacı1.ar, il1;1Ja1w:ırın modellerini şimdid e11 hcızır1ıyor1ar. BuraaaTci resimler, bu 
sene ill•baharcla göreocğimi:: şup1calarclan bir1:aç mod.t;;ldir. Soldan şağa doğr ıı l1-ı1: mz: satcıı k-Ordeldyla süslü ha
sır ~pta; ldcivcrt kuma§l~n tii.llü bir şapka; etrafı Grogrcnle rcvrflmi,1 hasır ~pTo:a; kahverengi 1:adifeyle süslü 

kaba hasır şap1ro.. .. 

Güzel kalmanın ve ·güzelleşmenin 
en kolaq çareleri 1 

O tlZEl. kolmnnın u l{ÜZrlleşmcnin en kolay ('nrcsi ve usulü duru' ve oturuş 
''nZİ) ellerine dikkat etmek, viir.utle fena inlılıınlar ,·eren vaziyetler~en ~kınmıı~tı~. 
klmizılen knçıınız tlol\ru oturıır ve kaçımız ayakta dik dururuz inç dıkkat eıtınıı 
mi? .Mn:ılcscr tın nck ba~il fokat neticesı ili b:ırile gnyet mühim kaidelere ripyet eden· 

lcrimiı pek ın:dır • 
Muhnkknk olcın bir $eY varsa o da şudur: Yllcudun duruşu şriJıelJlk veya çirkin 

Jı!)in hıışlıca Amilidir. Bnkınız fena duruş ve oturuşun maıarrallıırını size sayalım: 
l - Daimt yorgunluk. 
2 - Anıııılufık:ıri.)·e ırıı olan hn!'.talık tor; arkn nğrılan ve boyun tutukluk.lan,. 
3 - Çirt çene (yonl çenenin altında bir kal peyda eden lıoyuo). 
4 - Kanlıurluk • 
5 - lı:eri Jıirmiş hlr sırt ve hcl; Uerl fırlnmış bir karın. 
6 - Dü~ük omuzlar Ye (ökük bir ı:;lHlü~. 
7 - Dil~ talııınlık ..-e pnncnr gibi kırmı ıı eller. 

Tavsiyeleri mlzl diklrnlle o)( uyunuz! 
Eğer bu yukarıda s:ı~ dıklarırnı:ı:don bir lecck, karnınız yukarıya •• !('eriye ('~ki · 

kaçını kenıJlniıde göriiyorsunız bu yazı· leeck yerde aşntııya doAru ve dışarı isli· 
yı dikknlli okuyun. Kendinlr.de bu gilıı kınnelle itilmiş olnc:ıkıır. 
hnllcnlrn e~er yoksa )'ımlıkl:ırımızı kulnk Arknnızı kol'lyyen çukurlaşıınnayınız. 
nrknsıno almayın. Ç!lnki.i dikkat eclilıne· Oınuı:lartnızı Rcr-ip cliklc.~tirmeıten doAru 
CTtRt ınrrtrnırımnınr nmnn 11~ ı1tzde <le durmıık lııth·ot5ıınıı vücudunuıu f!~Us 
boşsl>stcrebilir.Sonrn ıılz hu Ribi şeylerden kenıiğiniıckn tıpkı Lir knsnhın çengeline 
azlıde Olsanız bile t)osll'.ll'lllZJn, arkaclnş• OSJ)llllŞ gibf nsıl fnrzcd!niz. fiu, '"ÜCUdllnU· 
lnrınızın bir toAu delildir. Onlıırı uydın· za gergin olmıyan rahat bir düzlük ve doğ 
Jııtııhilirsinlz. Durıırkl'n otururken, )'Ü· ruhık verecektir. 
rnrkcn, yıı:ı:ı yo:ı:nrkcn kllop okurken, Ü· 
tıl yaparken, ('oınnşır yıkarken, yozı mnki· 
ne~lnde çolı$ırk'1n ve diki$ dikerken çoğu 
muz kenıliınizi çarpık çurpuk vaziyetlere 
sokor, vficuılumuzu mnlı,·eılcriz. lloltıuki 

büliin lm işleri viicııdun sırf o işe ynraynn 
umvlarını Te nılalelerlnl kullıınnrnk dolt
ru vozi) ellercle yopsnk ne kndıır n:ı yoru
lur, \'Ocuıhııııuzu ne knılar iyi muh:ıfnza 
ctın iş oluru7. ı 
Unutmayınız ki, ln~nn ''ikudunu ince 

bir hcl kcn. ijti üzerinde dik ıuınn ~ e~:inc 
mnhliıktur. iste lmnıın içindir ki heni· 
mlzde ileri clo~ru dilrne lııliılodı vardır. 
Bu l'illılat uırlar ıteçtikçe ıl.ıh:ı fın:lnlnşa· 

cak olursa birkaç hin !lena ııonr:ıkl insan· 
lar belki de dört aynk ) iiriiyeccklcrılir. 

Dir('ok kimseler vncuıltın hu öne doğru 
bükillme istidadını vücuıllnrını dimdik tut 
mnkla, ve omıızlarını tteriye ntmııkla gider 
melte çnlışırlor. Holbukf bu pek yanlış 

bir hnreketılr. Çünkn o z:ımnn ın\'nllı \'Ü· 

cuda lüzumsuz hir yük :yiiklenl)·or, fıızla 

bir tazyik biniyor demektir. lhrckelleri· 
nlzcte :c;ize (ınHormnııının içinde hnslıın 
yutmuş 1tihi duran lıir lı:ışcnvuş değil bir 
ktıfl model ''e rchhcr olrnalıclır. 

Rn-ımı71 elik ve r:ıh:ıt hir rnziyett~ tu· 
lnrsnnıı hütiin ,·ikuclıınıız ılik dur:ıcıık ve 
r:ıhnl t•dcrrldir. Bn~ını:ıı öne rliişiirtir \'e 
yn !'.a 1"ı. soln tılil:rrscni7. hr-lkrmi,lti1111. l'7İ· 

İster olomohll ıle, ister s:ınd:ılycde, tstcr 
slneınnıfo ister büroda otunınuı; sırtını· 
ıın oturduJıunuı yerin arkaya d:ıynnocak 
kısmllc mu\·11zi olmo!lına dikkat ediniz. 
Arkonızlo dayanılı~ınıı. y.ır arasında bir 
boşluk k:ılnıuınnlıdır. 

Jler nklınıza ı;ıeldiAi vakit kcırnınızı içe· 
ri çekiniz. Hu yıı,·nş )"8\'DŞ sizde hir itiyat 
lınliııi nl:ıc:ıktır. Böylelikle kocaman, fır
lnk lıir karnın \•ücuıln venlil}i çlrklnlikh'n 
ve hir <:ok lüzmnsur. kllot.lan kurtulmuş o-
lıırsunuz. 

Simdi, muhtelif duruş va~iyellerlnl şô) 
le bir tetkik gözünılen geçirelim: 

1 - Tderon cclrrken çurpuk duruş. Bu
nu sade telefon etliğiniz zomnnlar yapsa
nız haydi neyse; faklı hemen ekı<erlyn 
hlr kıılçnnıı dışnrı fırlnk bir Vtı7.fyetle dur 
duğunuza hiç dilıkol etliniz mi"I nu. oınıı
duriknrinld çarpılocıık bir duruş nzl· 
~etidir. Ayakla clurdu~ınur. vnkit ııAırlı· 1 
Aınızın mülesa,·l)cn iki aya~ınıza taksim 
cılilmiş olmosı liızınıuır. 

2 - Yazı makinesinin başında nHıl o· 
hırınnlı? nıı hnklknlen düşünüle<.·ek bir 
mc:c;rlcıJir. E!ıer ı;:ınılıılye ve mn'a htrnl-
lı•n \'flk'>l'ldfkte i~t! tııt'St'lcnio en mhhirn 
cihcll h!lllı•ı1H111fş <lt-rn.•ktlr. lkiıte hirrlı· 
t'i{ihııcınel\ kin notl:ır ılıılıo yilJ,sc~c ko· 
nıılnı:ılıılır; ~011 m:ıkinesinin mn'>:l'<I ve 
i'lkt-rn!c.;f ~ şekilde ny:ır eılilml, olmolı· 
rlır. t.ıklncıfc ynın<'Rk kim .. <' na el!':llınrl!r 

"" ıle diınılik lıir Yoıiyctte durmn#:ı ıncc· 
iJıır kolmnlıılır. 

3 - Diki lcrlnlzl dikerken eıtcr maki 
n"nl7.f çok rılı:nk bir mns:ının· ü1rrine ko 
yuvor"ını:ı: \'e ımh:ıhl:ın ıık~nma knıt:ır bu 
vnzivelll' çnlı'<ı:ı.·ors:ırııı ııırlınız <:ok JIPÇ 

meılcn knnlııırhı-ıır. Knrın 11'1n!elerlniıı. () 
knrlnr hm:nlıır ki onlıırı ancak ııylorca uJ 
rnşnrnk ılii1cllclıilirsiniz. 

/Jıı rofl. f>llrlsin nırşlı:ır lu :ileı imlcn 
rCallot 11111 r11 nii:el madrllcrirıclcndir. /. 

pekli Fıılar'dan uapılnııflır. 

/? lll't 
ıır l lıor 

tıı. lQtı I~ ' ar olcmar roliind6 
ıııı.. l\lid 

yangın çıkıyor, baltyor. 1 
(!\l~lennr~ ~cnıleketint c16n0yor. Yirmi 

scnetlır evlı. 1-:ıkat knrnu çok hırçın, çok 

-1-( ti\ mnc:n~ınm 11nllnıic knrın n<l:ılell'rinl 
ııeY~rk hırnl\ııınk. ht•mrn h<'m .. n hfitlin 
knılınlnrm ~orıtıklnrı hir hntııcJır. Nf.' ya· 

~~~ bırrololarında (0. P.Jilber)in 
~, llıtııı11 llı:ını fllıııt' çekllm i~tlr. 

1 b ""lrı 1~3 1"tu~ n cidden meraklı olnn 
ı ı dt, 

0 
ltı:ırerulnrla doluılur. 

\ t~~ • l> JI 
1()

11 
lcrı1111d lbcr işsiz, ve parasızdı. 

)o..,."a lccııt1 :ı t:ınta ta:,ıyorclu. Bir se· 
t "~ Is· t "ll~t ın DrOkscldc gazeteci gö-

'- •·do 
' ~tt llyll)ı d 

1 tr~ e ıtıutı ol:ışan bir sevynh. F:ı-
t ~' •lı~1lıkllblri ol:ırnk dclıll; ktılı gc· 

ı.ı.(j· ıı tıı ıııtı ' ktıh ta)'·folık )'apmnk su· 
) '-'ıı :ıyet ~ • a •• b~l"· k toınıın rınıhnrrlrliAi. •• 

-n.ırıı • '" r \' )\ ~rı ô . ~ ısıtc 11örüşen bir s:ıze 
'le "tıO,."• l hıyor: 

t11rıı "· •in ke11ctı ttna llt pek a16kada· ı 
tne birkaç ıeu çevirdim, 

sinirli hir knılın. Gedn<'ıniyorl:ır blribir· . . 
lerınden nefret ediyorlar. 

Nitekim, (Molen:ır) dnynn:ımıyor, e\·lni 
lerk,•cliyor. As sonra nüzm l11nbet ediyor. 

Tekrar e\'İnt• nnldoluııuyor. lyileşmc.,lne 
imknn yok. Ölerek .. 

J~nrmnın ynııınıl:ı ölm<'k lı.temivor. Es
ki nrk:ıd:ışlnrınıı lıcıher cönlleriro~. Gcli 

rorl:ır, kcmlisiııi nlıyorlar. Ilüyilk hir yük 
gemisine n:ıklcrli:roı lur. Ciil\'ertcdc bir y:ı-

t:ık "'crivorl:ır. (l\tol<'n:ır) önırünii J:f'Çirdi
ıil rlcnlzrle, rl:ıl"nlnrıı hnl:nrnk, dnl~nlnrın 
., .. ~ı.,ı 1~11ertk göılerinl ctıcdlnco knın· 

ror. 
< !\lolcnar mıonn ~·apnn l1arrl Bor çok 

muvarrak olmus ve be~enllralttlr. 

p:ır'lanız ;\'nııını7.. knrnını11 rfnimn tı:inl1ıfe 
<:r'dniz. O 7.nmnn 117. hir 1nmnnıf:ı karnını· 
7.tn ctrnrınıln 111l:ılrlrrcfcn mfikeınmel bir 
korse öriilmi\, nlıır. 

5 - Ev i!!leri ,lllirt'nll'rin IArl Mlfrfl Vft· 

zh·<!tlrrc ~lrınelcrl "Znrıırlılir. f:ıknt, yeri 
silmek işini elinl7.le \'npncnk ;ı.·rrıle a,·n 
i.:ınıırlo vcıpncnk ohırs:ıııız vücudunuz dik· 
k:ıl:ıbillr. 

fi - Arka çul:urlııitıı hlrçok klmı>elcrl 
ı:ir' lnk~ılrir. Ci()\'denltln nll kısmını kor 
rıını7.ı clı.,:ırı fırlnlrnok ş:ır!i!e i)nrl olnrıık 
o!ıırs:ınız \'ilrı111urım.ıın n ırlı~ı knrın nıln· 

l<''rrinlzc rtrj!ll loıl":ı kf'miklrrtnize hinmiş 
nlıır v~ lıf'llni1ln milnn!lrhcl!'!İl hlr rkllılc 

içeri glrık olınnsınıJon kurtulıııu~ olur:.u· 
nıız. 

f'f rtn1rN •nrllft To'f(. Tımrnrrr, l·oııa 
11c~ll mı 11ttr rnırıi lötı: ü:eı ille,, ası • ..ıs,ıun 
parrulcırllc :ıüılıidQr. 



Dün Şeref ve Kadıköy stadlannda 
füinci küme miliınbakalarma devam e. 
dildı. 

HilAI: 3 - Beylerbeyi; 2 
lkincl kümenin en kuvvetli takımla. 

n olan Hilal ile Bey1crbeyi arasında
ki maç, Fener stadında yapıldı. Çok 
heyecanlı bir karşılaşmadan sonra, Hi
lal Beylerbeyini 3-2 mağllıb ettL 

Orlnköy; 2 - Allmoı du: t 
Yine Kadıköy stadında, yapılan Al. 

tmordu • Ortaköy maçı da kümenin 
mühim karşılaşmalannd:tn biriydi. 
Talıımlar zorlu bir maç yaptılar. Ne
ticede Altınordu rakibine 2-1 yenildi. 

Galata Gençterbirlilti - 3 
Karugilmrilk - O 

Şeref stadında doktor l.akern Halid 
Galibin idaresinde oyna.nan Karagilm-

rük Galata gençlerbirliği maçında GL 
ltalılar kuvvetli rakiplerini 3.0 gibi 
güzel bir netice ile m&ğlfıb etmeye mu
vatfak oldular. 

Anado'uh:sar • 15 
Doğauspor • 2 

Geçen sene kümesinin pmpiyonu 
olduğu gibi, bu sene de küınesinin ba· 
şmda giden Anadoluhisar ile, son za. 
mani arda talli pek fena dönen Do • 
ğan.spor arasıuda Şeref stadında ya • 
pılan m~ta. Ana.doluhisarlılar rakip
lerin~. yedikleri iki gole mukabil tam 
15 gol atmaya muvaffak olmUflar ve 
senenin gol rekorunu da böylece kır 
mışlardır. 

Daima fnklfaf eden bir spor klUbii 
olan Anadoluhisarm bu yeni gallbiye· 
ti cidden şayanı tebriktir. 

V e/a - Beşiktcı§ taTctmlara maçtan ~ eı. .. 

ŞUd maçı --- ,,_, - ..... 
Beşiktaş: 6 - Vefa: O ~· 

Di1ıı lstanbulda gUnün yeghe mU-, kikada topu ayağına geçiren Şeref, Ve. başladılar. Bunda ig olsun df1' ~ 
him karşılaşması, Şeref stadıpda Be. fa kalesine doğnı inmeye bqladı ve bUnlerden avaz avaz bağıraD bit IJ 
~taşla Vefa takunları arasında oy. kalenin 7-8 metro yakınma kadar so- mU.nasebetsizin de dahli oıınad:1_,-u~ 
nanan gild maçıydı. Öğleden sonra kuldu. Bu sırada önüne birkaç rakip Yukarda söyledlğlınh gibJ tJJJ"·~ 
yapılması muhtemel mmt küıne mü- oyuncu birden çıkmıştı. Şeref, bir ko. yunun zararı, Beşiktagtan si~ f. 
B&bakasına yenişilebilır.esi için saat tayını bulup bunların arasından sıy- faya oluyordu. Hele bu takJlll ~ 
11.30 da başbyan Beşiktaş Vefa mü- nhp tam gol atacağı sırada, Vefalı kaç genç oyuncu, adeta kell 
sabakasmda takımlar göyle çıktılar: mUdafilerden biri Beşiktaş sol içinin kaybetml§ vaziyetteydiler. _.!, 
B~İKTAŞ: Mehmet AZi ·Faruk, koluna yapıştı ve penaltı yaptı. Siyah. Onların bu vaziyeti Vefanı!l ~· 

Nuri • Fuat, Hakkı, Ri/at • Hayat&, beyazlılar, gUniln ilk golilnil bu ceza viyatmı büsbütün bozuyordu. 6fı ~ 
Muzcılfer, . No.zmi, Şeref, E§f"ef. sayesinde attılar. nin ortalarına kadar iki tarsf.ııA·' 

VEFA: Saim - Be/er, Süleyman - Kuvvetli bir rakip karşısmda, eksik ticesiz akınlarla vaktt geç~~--
Nihad, Lııt/i, Abdüf • Hü.aeyin, Mua. bir takımla uzun müddet bera.bere oy- inci dakikadan sonra, BeşiktBP'" fi' 
tafa, Muht6§em, Necib, Ldti/. nıyan Vefa için, bu gol bUyUk bir in. denblre kendilerini toparla.ın.ı:,;1 

Hakem izzet Muhiddin.iıı idaresinde klsar oldu. Bir mUdafJin lUzumsuz ha- çık bir oyunla Vefa kalesi ~~ 
başlıyan oyupun ilk dakikalan kUIL tuı, bUtün t.akrmmuı pvk.inl kıra<;ak tehlikeli V&ziyetler_Jhqas etiô':-P... 
lıkh akınlarla geçtf. Beşiktaş kısmen bir vc~ile ha.zrrlam:§tı. .Maamarııı bU:: l&aılar. lşte bu sıra<fa, 2ı-:-~,., f 
hikim oynuyor, fakat Vefalılar, can- na rağmen yeşil beyazlılar, devrenin kada Nazmım ayağıyla Be§ııı-

Dan m7clbfM 15 gol atarak aenenm r e7oonınu yapan AnailoluhiMJrlı1ar •.. h mukabelelerle, rakiplerine sık sık !!IOnuna kadar yine dUzgiln bir oyun cl golllnil de yaptı. ~fi~ 

tehlikeli dakikalar geçirtmekten geri çıkardı. Hatta Beşiktaş kalesini bir f • Vefalılar, bu gole, !eri bir htl' ..J' 
kalmıyorlardı. ki kere daha zorlama,;~ muvaffak ol- vab verdiler ve bu hUcum ~ (H) lakımhırı 

'(B) takımı milsabakalarından diin yal
nız bir maç vardı. Şeref stadında lstan
bulsporla Topkapı arasuıda yapılan bu 
karşılaşmada 1stanbulspor 5·0 galip gel· 
mişllr. 

Dakikalar ilerledikçe gol yapılama- dular. tık kısım da böylece 1.0 bitti. top Bqiktaflı Faruğun koluJJ!..,e,. 
Galatasaray - ODneş ması, iki tarafta da yavaş yavaş asabi İkinci devrede, oyun bambaşka bir ğmdan siyah beyazlılar .ıerr 

birleşiyor mu? bir hava uyandmnağa ve oyunun bir şekil aldı. Maça, birinci smıf takmı • penaltı oldu. _...tıt' 
az sertleşmesine yol açmaya bcşla • lara yakışır bir dürüstlükle başlamış Vefalı gen" bir oyuncu, ~0,.._~Jf Pırnr IJ{inkü Ulu5la olmduğumuza göre, 5 ~ ,. 1""' 

k d - 1 d·ıt· - G 1 t mıcıtı, Bu asabi hava, daha tecrübeli olan iki taraf oyunculnn, sanki .6 cezayı tip ,.·ızgıs" ı'nm· ile-tııe~ J\n nra a soy en ı8ınc? gore a a asaray :t ~ ... 

t 1 
ve Güneş klüplerlnin lstnnbul ve Ankara- ve pişkin olan Beşiktaşhlarm lehinde dakikalık istirahat devresinde bam- atmak istedi, hakem atışı to1'ıl j 

' ~ - : ;::: ... ~'· ~"..___ ... ::- . .ô ı.~ .. _•111111_•_.:._ir~Je-şm-1-eı1-er_ı_ı_:_e~v-zu-u~ba_:...._s __ oı~m~ıı-k1t-a11-d1~_r. __ tece_ı_u_ed_iy-o-rd_u_._Şe-re_f_v_e_E.,_re_f_s_ık--sı_k--baş_k_a_b_ire-r-in_s_a_n_o_ım_uş_l_ard_ı.___ kilde tekrar ettirdiği zamanda. tp ~ = ~~ P ..,.. ....... _ .. , •• "' ...... -r.....,. -· ..... _. Vefa kalesine iniyorlardı. 32 inci da- Sinirli, guur"1 ız bir oyun oynamaya kip kalecinin ellerine at.a.ral' , 

kaçırdı. -/ 

"aıı, güı.a·ıer Genç güreşçilerimiz çalışıyorlar ;!{'3:~E:::i~!?~ 
6 . "'Y den sarsmış, oldu ve Beştktaf ~ 

nun Çem1ıer11ı.. All• bahçesinde Güreş teşvik müsabakaları büyük !'r::~:d~~ .... ~ 
~~r:~ı:~~~ı::jbir nıuvaffakiyetıe devam ediyor ~~==!~::-~::U~~z birçok çetin mUsabakalardan sonra U. ı __. 
zu kö rUlil Nuri gar ım· t' BU. İstanbul güree ajanlığı tarafından, 66 kilo Kasımpaşadan Rızzık Kasımpaşa - duğundan yeşil beyazlı ~:ısı. 

111 
~ 

~ o~da Çanakkal~l ~er~ ~tal- genç güreşçilerin yetişmesi için tertip Beşik~tan Semih, Beykozdan Ke • dan Ferhada tuşla galip geldi. maya mecbur olmuşlaı:, kildt ti I 
' edilen güreş teşvik müsabakalarının male tııcıla. Ağ 1.1 t oyuncularının yanlış bır te .... bl ....t .. ı4 calı Recebi yenmiş, ve Bursalı Topaç b"'yük. ~ ır SIK e yt ... ';-1" 

Ahmet Karamürselli Muselll ile bera. ikinci hafta karşılaşması dün u Kasımpaşadan Basri, Beşiktqtan Güneşten Salih, Kasımpaşadan Ali etmeye kalktıklan ofsa bOC: ~ 
bere kalmıetır. bir kalabalık önünde, Güneş klUbUnün Suade tuşla, Taşın mağliip etti. inzımam edince BeşiktaJJJJl u tıl~.JI 

Fatih ıubeslnde yapıldı. Alman dere- Beykozdan Ahmet Kasıınpaşadan golle semerelen.menin yo:d~ I~ 
Başta Adapaza.rlı Servetle, Beşiktaş- celer şunlardır: Mustafaya sayı hesabiyle, U .nncü. devre siyah beyazlılar, on bel ,,.d,..,. "" 

1ı Mustafa bir saat güreşmişler ve ye. Güneşten Nezir Beşiktan Mahmuda Geçen hafta ilk devresi yapılan mil dört gol daha atmaya nıu ..... ,~· ~ 
nişememi§!erdlr. 56 kilo !Sayı hesabiyle, sabakalann, dün ikinci devresi yapıl. bere Pi~~ 

GUneı:ıten Cemal Beykozdan Vahded- GUne§ten Doğan Doğanspordan Ve· dıktan sonra, UçUncil devresine geçil. ~~~ ~=f~:a;.:;:~ y~~~~ 
1 dine tuşla, sile sayı hesabiyle, miş ve eu neticeler alınmıştır: trf inirl nınek 1.-- Ol" 

0 Güneşli Fehmi Kasımpaşalı Arona günde, 8 s e ~ t 
Kasım paşadan Aziz, Gilneşten Ha • 56 k İ 1 P ıe ağır bir mağlfıbiyete oetlcıe'!~ ' 

tuşla, san Tahsine tuşla galip geldiler. Kasımpaşadan Hamdi Beykozdan O· Dilnki1 maçda Beşikte:_t ell ~_..; 
Kasmıpaşalı Hamdi Güneşli Kemale ğuza tuşla, im ına raP1 ,dl,-

sayı hesabıyla galip gelmiştir. 72 kllo kazanmış 0 88 _..:......aı 

61 kilo 
Galatasaraydan Necati, Beşikt:ıştan 

, Abdullaha sayı hesabiyle, 
Kasımpaşadan Kadri, Kasmıpşadan 

Ismile tuşla, 

Kasımpaşadan Mehmet Be§iktaştan 
Hakkıya tuşla, 

Güneşten Hüseyin T?pkapılı .Muzaf. 
fere tuşla, 

Kasımpaşadan Ahmet, Güneşten Ha 
mide sayı hesabiyle, 

Galata.saraydan Ahmet, Güneşten 
lsmaile sayı hesabiyle, 

Kasımpaşadan Sotiri ~iktaştan 

Haşime sayı hesabiyle, 

Beykozdan Muhtar, Doğanspordan 

Farufa M,YI htl&bi~ fal1.P ~Jmifler. 
dir, 

Gilneşten Fehmi, Güneşten Cemale den beklenen O""'nu çıa-- P. Gün~ten Mehmet Ali, Güneşten J - 4' 
Habibe sayı hesabiyle, tu§la, doğru olur· bU taJtlDl' Jı.IO of'' 

Günceten Yahya, Beykczdan Halile Beykozdan Vahdettin, Kasımpaşa Vefaya gelfnce, k bir o'f'J° ~tj. 
tuula, rlan Envere tuşla galip gelmiştir. tı gol farkla yenil~aıcııııJJl ~~· 

~ madı Fakat bUtlln fjııl 1'N ıaeıı' Güneşten Hayri Kasımpa.~adan Ha. 61 kilo · unun keD tJeP 
lide sayı hesabiy!e, h K bir iki oyuncus esi ytıi.~1 f, 

Kasımpaşadan Me met, asımpqa. c.ek kadar ıinirlenJJl -'• • 
Kasımpaı:ıadan T. Biat Beşiktaştan dan Kadriye tuşla, 

Lr-·tfı'ye tu .. la. h Gün t olup gitti. 
u -.s Kasımpaşadan A met, eş en 
Kesımpaşadan T. Biat Beşiktaştan Hasana tuşlaG, -~~ _.,r,ij) 

Lutfiye tu5la, -=,, ~g:~. h',\\\ l t/ıl. ' Güneşten Hamid, Galatasaraydan '!!!"'!" "' • ~ı 
Galatasaraydan Faik, Kasıınpaşa • Ahmede tuşla, 

dan tu.eddine sayı hesabiyle galip gel- Kasımpaşadan Satiri, Galataasray -

diler. dan Necatiye tuşla galip gelmfitir. 
78 kilo ~ • • • 
Kasımpaşadan Nesim, Giineştcn Ce. 

male tuşla galip geldi. 

87 kilo 
Qilne§ten Mehmet Ali, Galatuaray. 

dan ....... 

Müsabakalara gelecek hafta SUley
maniye klübünün Şehzadebaşmdakf 

salonunda devam edilecektir. Müsaba· 
katara saat 12 de başlanacağından 

~ıo-q ...... ~ .. 

• 
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Galatasaray Ankaradaki ikinci 
maçını da kazandı Gayri fedeveoeır arasaın<dla 

Dünkü milli künıe maçında 
Şişli: 3 - Kurtuluş: 1 

Pera da Arnavutköyü O - 7 yendi 

Harbiye 
ini G~a~aray k1Ubl1 futbol takımı, 

1:1J kümenin deplfısına.n maçları dola
!:81Yle, dün Ankarada yaptığı ikinci 
,,,_ Usa.b bakada da Harbiyelileri 1-0 mağ. 
-u etti. 

O - 1 rnağlub oldu 
Gayrif cdere klüpler arasında Tak. } 

sim ı:ıtadında her pazar sabahı oynan
makta olan •'Stad liki,, şampiyonluğu 
müsabakalarının iki ehemmiyetli kar
şıl~ması da. dün sabah Pera . Arna. 
vutköy ve Şi§li - Kurtuluş klüpleri a
rasında yapıldı. 

tB) takımları te Şehir stadmı milli mUdaf aa vekili, 
l'a neraı K8.zrm Özalp, adliye vekili Sa. Günün ilk oyunu Pera ile Arnavut-
~ğlu Şükrünün de dahil bulunduğu köy (B) takınılan arasındaydı. Çok 
il. ca. hınc dolduran bir kalabalık ö- hakim oyruyan Peralılar, bu müsaba. 
le llııde ve I~emal Halimin hakemliği i- kayı 4-0 kazandılar. 
l'1>lYapılan bu maça takımlar eu kad _ İkinci karşılaşma da Şişli ile birin-

arıa lı;ıtirak ettiler: ci takımdan bazı futbolcülerle takviye 
"GALATASARAY: Sacid - Re-~d edilmiş olan Kurtuluş (B) timlerinin 
~ar ... - ' 
l!,~1'\ - E§fa7:, Adnaıı, Suavi - Necdet, müsabakasıydı. Oyunu genç Şişlililer 

'b ~'!!:1n, BUlcnd, lla§im, Fazıl. hafif bir hakimiyetleri altında cere • 
t.e .. ~BlYE: Fethi, - Şitlcrü, Sabri. yan ettlrmi3 olmalarına rağmen taraf-
"4ı lci, Muhterem, Necati - Mllcahid, Ce- larm Uçer galiyle beraberlikle nihayet. 

'Murtaza, izzet, Şerif. lendi. 
ttı Saat üçü on sekiz g~ ba§lıyan kar. Pera - Arnavutkay 
!tın &şınadan evvel iki taknn da halkı Ee. A takımları müsabakalarının ilki, 
bir ladı ve Hnrbiyeliler Galatasaraya Pera ile Arnavutköy arasında idi. Bur-
ll\er buket, Galatasaraylılar ise, mer- han Atağın hakemliği ile ve her iki ta-
ler- ti?.erine işlenmiş bir arma verdi- knnm çok güzel ve seri hücumlarlle 
~tık akınlarını üst uste tazeıiyen Galatasaray - güneş başlıyan bu kar§Ilaşmaıun ilk anla. 
l'a blyclı'er. Galatasarayı sıkıştırma- nnda birçok gol fırsatı kaçıran Kur-
cu başladılar. Soldan yapılan bu hü - Dün Ankaıada yapılan mütekaitler maçını tuluşlular, devre ortalarından sonra 
d.1r:ııar kah nc-ıad tararınaan iade e. 5 • o Galatasaı ay kazandı gittikçe açıın.n rakiplerinin hakimiyc. 

1
?.or, kah nvutla nihayetlcniyordu. ti altına girdiler. 
'l,. Dün Ankarnda Şehir ıladında Galatasarau - llarbiye Millt küme marından evuel: -.ncü dr.kikada ilk Galatasaray hil· 36 nıcı dakika-aa: Pera soı a.çı~ınU-

Galataşaraııla Güne; klüplerlnln lhtil[al futbolcuları arasında blr kar;ılaşma 11apılmı1 c· 
l ~· ~ildU:-=Btllcndden Ilb§lnıe~· 'tlfTl!i1 m01a6'"a ·a ml1"i1<1eilnce rok Mkim bir ouun tutturan Calataaaraylılar netlced~ sabelrpam,,jUr aqlln R toz, Bı ıl• won-
,,n ~ :ıu Ca'at:ısaray sol içi kaleye 5.() galip octmlşlcrdlr. ra.ki karşılıklı abnlar semeresiz kal _ 

·;ı~d·tdi. Fethi bunu çeldi. Bunun a- ··---.. --.................. --.. ---·-.. --··--.. ---·--·-----------------------·----
". hıclekl Harbiye hücu:-·nnda Reşad 
'IJ ı. 
İtı •ti. Hnrbiyeliler Galatasaray kale. 
~a: g~rerken Salim yetişti ve muhak. 

hır golden takımını kurtardı. F~neırlbaıhçe® 
Dünkü maçını niçin yapmadı ? 
Bu yü~den ne zarar görebilir! 

Ca~ 1nc1 dakikada ve çok tehlil;eli bir 
ett' atasaray bilcumunu da Fethi iade 
le~~ 14 Uncü dakikada Galatasaray a
tir ine bir frikik atışında top kaleye 
!l.1t ~kcn Sacid nefis bir plonjonla bu
lala.a nledı. 15 inci dakikadan sonra Ga-
11i araylılar açılmaya ve oyunu ken. 
l\lbı !lahaıarındnn çıkarıp rakip kale ö. Dün Tak..~im stadında, lzmirin Üçok takımıyla Fener. teşebbüste bulunmuşlar ve bu işin hallini istemişlerdir. 

be intikal ettirdiler. bahçe arasında oynanması Jazrmgelen milli küme ma.çma, Halbuki geçen.hafta gen.el merkez karariyle ve genel mer-
~h. akikalar geçtikçe hakimiyetlerini mutad saate kadar beklenilmesine rağmen Fenerbahçe kezce tayin olunan şerait dairesinde depl!sman maçlarının 
~ deleştıren sarı kmmzılılar. bazı takımı gelmediğinden; İzmirli oyuncular seremoni yap- Taksim stadında yapılması kararlaşml§ ve bu stadla bir 'tda _rakip kaleyi adeta bombardı· tıla.r. Bu vaziyette hükmen mağliıb addedilmesi lft.zımge. mukavele yapılarak taraflarca imzalanmıştı. 
~ ~ttılerse de bu arada Süelyına _ len Fenerliler, dünkü maçta hiç puva.n alamryacakları gi- Daha henüz mürekkebi kurumıyan bu mukavelenin 
~· ~ecdetin ve Haşimin sıkı şiltleri bi, Milli Kiline maçları talimatına göre de (250) lira para tatbik edilmemesini birdenbire ve zamansız istiyen Fener. 
~ ~llln direğini yalıyarak avuta gitti. ccza.c:mın verilmesi genel merkezce karar altma alınacak- lilerin talebi prensıp yilzUnden genel merkez tarafından 

111 .. _tıcı d. akikadan sonra Galataea.ray- tır. reddedilmiş ve keyfiyet evvelki gece telgrafla İstanbul 
~rı b Fcnerbahçenin bu hareketi; birçok taraftarları ve spor bölgesine bildirilmiştir. lstanbul bölgesi de bu maçın Tak-
~ bı ıraz yava.slamnlan yüzünden ° efkarı umumiyesınce de hayret ve teessüfle ka.rşılanmıı;ı sim stadında oynanması Ja..zımgeldiğini Fenerbahçeye res. 
~t ·l'az rnUtevazin bir şekil aldı, fa. ! bulunmaktadır. Bu harekete sebeb olmak :ı--re muhtelif tebl'ğ tmi d F :ı. h kl"b" .. ·d h · "-i .. ~ok sUram :>ynandığı için top iki ! ~ men. ı e şse e, enerua çe u unun ı are eyeti-

" ar !: rivayetler dol~maktaysa da, en esaslı ve hakikate yakın nin verdiği karar Urerine; belki futbolcUlerinin de arzula-
tl dak·astnda mekik dokuyordu. 22 in- olan sebeb şudur: n hilaf F lil 1 k fed 
~ .ıkada; ortadan Harbiyeliler • ma ener er, gene mer ez ve erasyonun maç 
~ttol P<>zisyonunıı girdikleri andıı. Gec;en sene Milli küme maçları talimatına göre, deplaB. için gösterdiği Ta.ksim stadına gelmemişler ve İzmir üc;ok 
hft a~aklanna atılarak yüzde yüz man maçlarının Cumartesi · gününe tesadüf edenleri bir takr.nmı kendi stııdlarmda beklemek gibi garib bir vazi. 
~~~le ın~nl olduvsa da kendisi de stadda, Pazar güniine tesadüf edenleri ise herkesin kendi yet ihdas etmişlerdir. 
~ 

1 
llndı. Bu yüzden oyun bir müd- stad.nda oynanması icab etmekteycli. Bu talimatın bu ~ Hadiseyi böylece kaydettikten sonra, Fenerin milli kil· 

~llıtı~ltıtaa uğradı ve Sacid tedavi c- ne de aynen tatbik edilip edilmiyeceği Milli Küme klilple. mcdeki vaziyetinin ne olacağı ve milli küme maçlarına de. 
~ ilı:,~n Sonra mac;.a tekrar b1§1andı. rine tebliğ edilmediğine nazar~ ayni talimatın muteber vam edip etmiyeceği bu hafta içinde kat'iyetle anl~ılmış 
~ı dakikada yine bir Harbiye akı. addedil~esi Iazmıgeldiği kan~atinde bulunan Fenerlile:, olac2ktrr . . Şayet Fener iler yeniden milli kümey:. ~evama 
~ .... ·Şerifin b" rt Murt"- ı bu deplasman maçının kendı stadlarmda yapılması la- karar venrlerse evvela (250) lira para cezasını ödıyecek, 
,~'ltt ır o ~asını cw.a, ı .~ . . . . 1s bul 1 b. h htt ıı. lsaray kalesi önUnde demarke 1 ! zrmgeldıgi ıddıasında bulunarak hafta ıçersınde t~ ve sonra ~a hiç yok~an puvanlan kaybetrn § ır alde 

ide Celale gcc:irdiyse de HRrbiye bölgesi vasıtasıyle federasyon ve genel merkez nezdınde maçlara gıreceklerdırl 

drğm&an, ilk de\'re 1-0 Kurtuluş aley. 
hin~ bitti. 

İkinci kısımda Pcralılar, her an nr
can tazyiklerinin semeresini, çok fazla 
paslaşma yüzünden 23 üncü dakikaya 
kadar göremediler. 23 üncü dakikada 
Buduri arkadan aldığı bir ara pasıyla 
takımının ikinci, 30 uncu dakikada. 
Canbazın güzel ortalayışiyle Bambo -
nun vurduğu kafa ile de üçüncü golle. 
rini, 33 üncU dakikada Canbar, dör _ 
düncü, bir dakik:ı sonra da Taleas be
§incl, yine bir dakika sonra Arnavut -
köy kalecisin.in hatas:ndan istifade e
den sağ açık altıncı, 38 inci dakikada 
yine kalecinin kabahati yüzünden Bu. 
duri yedinci sa.yılan kaydettiler ve 
müsabaka da böyle 0.7 gibi büyük bir 
farkla Pcranın galibiyetile bitti. 
Şişti - Kurtuluş 

Taksim liki maçlnnnm sonuncusu, 
likin en kuvvetli takımı Şişli ile takı
mını Gün~şten Yusuf, Beşik~tnn 

Hristo ve Feyzi ile takviye eden Kur
tuluşlular arasında yapıldı. Oyuna 
Kurtuluş ba§ladı. llk hücum kolaylık. 
1a kesildi. ŞiıJli hilcumn başladı ve Va. 
habın idare ettiği muhacim hattıyla. 

Kurtuluşu iyıce sıkı!_;hrdı. Bu sırada 
ka.r§ılıklı akınlar devam ederltcn Va -
habm çektiği nC'fiS şüt avuta kaçtı. Bu 
arada. Şiıll snğ ve sol içleri, Vnbnbm 
iki güzel pasını idare edip gole çevi
remediler. Oyun ~ok seri oluyordu. 10 
uncu dakikadan sonra Şi5Ji hücuma 
geçti. Bu sırada, Vahabın bir şütünü 
Kurtuluş kalecisi kurtardı. Fakat bir 
a.z sonra Kurtuluş diğer bir şütten kur 
tulamııdı. Mikroptan pas alan Vahab, 
hO§ bir Vücut çalımı ile sağ beki geç
ti ve kalenin solundan enfes bir vurue. 
la Şişlinin ilk golilnü yaptı. Bu gol 
Kurtuluşu sanki kamçılamıştı. Sıkı bi~ 
hücuma geçtiler. Hemen biraz Eonra 
kazandıkları bir friki~i de Kurtıılu§ 

santrhafı kaçırdı. 

Otuz altıncı dakikada atılan kemer, 
kale önünde Şişli sol içine güzel bir 
fırsat yarattı. Mikrop bunu ştitc tah. 
vil etti. Top bekin ayağına çarparak; 
kalenin sağ k~-.csindcn ağlara ta!~ıldı. 
Gol dedi il,i olduktan pek az sonra bi
rinci parti sona erdi. 

lKlNct DEVRE 
ikinci kısım Şişlinin Ustünlüğünde 

başladı ve böylece devam ederken 35 
ı-inci dakikada Kurtuluş sol açığı \ası
tasiyle son gotunü yaptı. 

Otuz yedinci dakikada sağ iç çok sı. 
kı bir §Ullc Şişlinin üçüncü golUnti 
Kurtuluş ağlanna taktı. 

Bundan sonraki müddet zarfın.da 

Şişli, gittikçe açılarak oyunu tek kale 
halinde oynadıysa da, karşı takım mü. 
daf aa.~ının gayreti yUziinden fazla gol 
çıkaramadı ve haltemin düdüğü müsa
bakanın sonunun bildirirken, Şişlili • 
!er, taraftarlarının coşkun alkıştan a.o 
rasında sahadan 3-1 galip olarak uzak. 
taştılar. K. A. ~ ~ llt•\'nrtıt 12 tnrltff' ı••••••••••••-••• ..... •••••-•••••••••••n••••• .. •••••••••••••••••••·----·-------· .... -.-- ..,._•=- • ___ _. ..... ..._. •• ._. ........... 

--------------------------------
Muhafızgücü 

oyuncuları 
şehrimizde 1 

Cumartesi günü Galatasaray ile 
knrşılnşnn l\luhnfız~ücü oyunculaı·ı 
<lün yapılıı<•nk olan t'~ok - Penerbah 
çc mnc;:mda hulnnmıık , .c t'c;:ok takı
mı hnkkınıln hlr knnnnt ('dinmek ü
zere r.ınçı rnütcaki)l hareket <>tmiş
Jcr \'O dUn nhnh ~chrlmlzc gelerek 
iı:-:ıccten sonrn stn<Iynma ~ltmlşl<.'r
dir. 

Fcncrhahçt-nln sahaya çıknınmnsı 
tizcrlno 'MnlınfızgUcU oyunmılan mü
teessir htr 'nzl~·l•tte ~tnclı tc-rkctmf<;· 
lerdlr· 

Malllm ohtuAu Uz<'rc Muhalız~U('Ü 
elecok hafta İmllre ldocektlr. 



1 ürki_qenin illerini bu lıaritaqa misirl.iz? 
Yuk:mda gördüğünüz resim, Türki

ye ha.ritnsıdır. Haritayı yapan ressam 
illeri yazmayı unutmuş! Siz, bunların 

yerlerin! bulup yu:ıbilir misiniz? Ya

zacağınız il!er şunlardır: 

İstanbul. İzmir, Konya, Ankara 

Balıkesir, Bursa, Sivas, Manisa, Ma
latya, Seyha.r.:, Erzurum, Kastamonf, 

Trabzon. Kütahya, Samsun, Kocaeli, 
Zonguldo.k, Kay~ri, Tokat, Kars, Al
yon, Corum, Denizli, Gaziantep, Ordu. 

! c;el, Çoruh. Yoz~at, Aydm. Giresun, 

Bolu. Eiaziğ. Ni~de, Antalya. Urfa, 
Mardin, Çana.1tkale, Diyarbakrr. Muğ

la. Tcldrda~. Sinop. Maraş, F.dirne, 
Eski .. ehir, Ç::mkın, Kırklareli, Ispar-

ta. Gümü~hane, Erzincan, Kırşehir, 

Muş. Van, Amasya, Siird, Bilecik, Ağ

rı, Burdur. 

Bakalım bu illeri kim en muntazam 

yerli yerine koyacak. 

(Resmi keserek coğrafya dosyanıza 

koyunuz). 

\ 

Yerebatan sarayı 
•• • 

muzesı 

tstanbulun görlilmcğe değer en gil

zel yerlerinden biri de Yerebatan sa
r~yıdır. Saray kelimesini işitince, y&
rin altında masallarda okuduğunuz- ı 

gibi kareınıza büyilk ve silsUl bir saray 
çıkacak sanmayınız. 

Burası ,su dolu büyilk bir sarnıçtır. 

i çerisi kayıkla gezilir. Eski Bizanslı
lar zamanında yapılmıştır. Suyu. Bel

grnd orm:ınlarmdan c;ıkarak Cebeci 

köyih,::len geçer, Eğrikapı ve Ayaso!
ya yolile buraya ula.srr. 

Sarnıcın içi, c!ektrik tesisatı yapıl

mak suretile aydınlatılmıştır. 

Ycrcbatan sarayı. gezmek istiyen

ler için her gün açı!ctır. Genişliği 70, 

uzunluğu da 140 metredir. lçinde 336 

eUtun vardll'. Bu ~utunlar, sarnıcın 

UstUndeki binaları tutmaktadır. SUtun 

Jarın arasındaki geniı:lik 4 ve herbiri
nin uzunluf;u 8 metredir. Eskiden ma
yıstan 1 inci tc.<;ırine kadar, Toplcapı 

11arayının bahçesini sulamak için bu 

sulardan istifade edilmekte idi. Eski 
Bizanslılar zamanında bu suların için 

de yUzlerce balık yaşıyordu. 

Tam sohlhaU:DD lb>Drf 
çc<e6Jlk ınasnl 

lbeUOD <O>OQJ!ır? 
lnsanlann tam sıhhatli olup olma· 

dıklannı, kilolarının ve boy!arının yaş.. 

larına göre uygun olup olmayışile an

larız. 

Fakat bu boy ve kilo durumu kız ve 

erkek çocuklara göre bir değildir. Öğ
retmenler okulda sizi her üç ayda bir 

tartar ve ölçerler değil mi! 
Tam sıhhatli olmanız i~in aşağıda 

gösterdiğimiz kiloda ve boyda olma • 
nız. lftzımdır. 

Boy Kilogram 
7 yaBınd:ı.: l,10 19,80 
8 yaşında: l,16 20,740 
9 yaşında: 1,22 22,630 
10 yaşında: 1,27 24,500 
11 yaşında: 1,35 25,700 
12 yaşında: 1,38 29.800 
13 yaşında: 1,15 35,500 
14 yaı;mda.: l,49 1 38.650 
15 yaşında: 1,55 45,650 

16 yaşında: 3.,60 49,670 

H r ııcı sımr 

Sizin köşeniz: 
Topu ver 

- GOi.ER ARTIK ÇOK Ot· 
DUN, BIRAK BENlI 

- TOPUN BİRİNİ VER, BiRA· 
KAYfl\I. 

- VF.RMIYECF.CtM fŞTE! 
- ALACACl;\I iŞTE! 

- A. A.. ANN&'I GELİYOR, 
BIRAK. 

- PI~. REI\1 KANDffiAMAZ· 
SIN. ANNEM MUTFAKTA. 

- A TT RF.t:\t r.tcl GÜLERlM, 
PEK t VF.R Er.F.r. f M. 

- JI ı\NGfSf :Tt VERECEKSİN? 
- REY AZINI. 
- YOK .. ctctLtslNt ISTERll\t. 
- rr.r<t ! .. 
- HF.M OYlfi\"DA 1',.fZTKCT· 

LTK YOK. SONRA YL.~E YAKA
LARIM. 

TelhıDDkeDD lhlasltaıDokOaır 

Apandisit 
HastalıQı yapan bars3k, sebep'erf, 

yapılacak önlemeler 
Hemen hemen en 

çok rastlanan has -
ta.lıklardan biri de 
ap ndlsittir, Bu has 
tal ço e 
savsa yilzunden, ın~ • 
sanın ölümü ile ne
ticelendiği de görü
lür. 

Apandisit, kör 
barsakların iltiha • 
bından olur. İnsana 
hiçbir faydası olma 
yan kör barsağın 

uzunluğu 10 santi
metre ve geni§liği 
de bir santimetre
dir. Biçimi boruya 
benzer; bir ucu 
kapalıdır. Diğer U· 

cu, büyUk kalın bar 
sağın bir kısmını 

kanar. 
E~er iru1anlnr kil 

c;Uk ya.~tan bu bar
eaklarını keemeyi 
adet edirı..rni~ olsay
dılar, çok yerinde 
bir harel~t yanmış 
olurlardı. Birçok an 
ne ve babaların ro-
cuklarmdaki kör .. . ..-ı 

b 
~ k k 

1 
Kor barsak vo bunun trilcuttakı yt>ı• 

arsa31 esme s-

tcdlklerl ha'de l!IOnradan bunu saV!a-1 Oo~. tor gel:nceye kadar 
116 

dıklan görülmektedir. , •> 
yopma .ı. 

Apandisite, 30 dan aeağı yaşlarda I ~.,tıv 
daha çok rastlanır. 40 yaş:nda olanlar Bu vaziyette o'nn bir kh:rı!eY caıeıl 
da pek az görülilr. Apandisit, erkek· ğa yatırmalı, hiçbir şey yed1rı;neceJ 
lerde kadınlara nazaran yüzde 75 faz. ve i15ç lc;irmemelidir. ÇünkU ;~1ıul" 
laclır. iliç barsaklarda ve mide de 15 

Oburluk, c;olt et yemek, c;:ıbuk ve yapar. da.Jl 11ıJif 
Bflmf>l'P hildirmPce çiğnemeden yemek gibi dikkaudz1ikler Apandisit, doktor ıa.ra!1~ ~pııı"' 
"1 m b Uf d (' 8 k 6 n Ce apandisiti meydana getiren en önemli olduğu anla~ıhrsa, arnelfYll .de tel<rJf 

sebeplerdendir. r dan da iyi olur. Fakat Ue~rUlilt· f3ıl" 
1 - YER ALTINDA YACLI canhmmağa. başladığı da gısl' dalı• !Jt-

KAYIŞ. Apandislt nası1 ba,tar? nun için, ameliya" yaptırın ı 
2 - YER ALTINDA SAKALLI gundur. J11 edef 

Anandisltfn ba~lat:ıuı eu eekiller - Adf &pandisltte ağrı de":ııcst· , 
BAR\1\1?. den blrlle anln~ılır: hararet 39 dereceye kadar cı-Jc do• 

3 - ÇATIŞIDAN Al DT'.f KAP 1 - Göbek ile kalçanın deri altm- Apandisite ameliyat yapa ,1.ıııeıı~, 
KAR.\. EVE GETiRDİM KZPKIR· daki kemikli çıkıntısı arasında birden torları iyi l!leçmek ıAznrıdıt~ertı•' :c 
l\Il7.T? bire ha~1ayan n~Jar, kal'l"..a dokunun ta karar verildlğt vakit dı~tııcı:e cıd ,,c 

4 - KOr.t)r.t K FIÇICIK fçl ca ve do!rnnmadan duyulan aız:lar. tırmak gerektir. ÇUnkU g ve rıJ?ı'' ,.t 
DOJ.tJ TlJnŞUC.UK? 2 - Mide bulantısı ve tsparmozlıır. lenir. bir aost blı;lm'ni alır ce)re t<•~t-

5 - P \Z \RD-\ l\l AJOT"fRtn At 4odere lifi 
'(Y ı:ı'crn yurd tetkikleri yazılarını (Yukr.rJ::k.i boy ~ ..ğı.rhldıır ı ha· 3 - Nabzın §lddetle atması. kan~e.n olur. i ~' .,u)<artd• el .tfJ' 

TA~E EVE GETİRDll\I ·BlN TA· s· .ı_ Uk ı o n c;ın ~- ı .. 
gere'< kll\!ıürlcrinize Jcl)~'lım1z. Bnnlnr,f:aı ak he"up cJ.ersinJP tilı;ü lıcup me· iltun bu söylediklerimiz, bu hut&· ı Y !e :r. nu t edıır11e~ 
ileride• .sizin için gfü:~ı hir İatan.buluj',,t:lô?erf yap_~iJ:r ıuhiniT? Bir kero de NE? lı~ a.nlamak husus~da bir.e yardım ğimlz noktalara dikk

3 ~a S 
tnnıma broşUrll olaCfktır.) deneyin bakalmıl), 6 - HOP BURADA. HOP ŞU· eder. Kendinde bu gibi haller görenler liyatı çok__ça.buk.,l'.!P!~ 

~~~--~~~~~~~~~~~~~-~-ıt.L .......... ..._...a..& ......... ;_.ı.ı....a..L..L....ı.a.ı ....... .a...;;ı.a.ı.ıı~~~h~em._,,.en....__.d~o~ktorak dır--.-...~~___!_~lı~~~· ~~~~~~~~~--• 
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ta" lhııı aşça gUldU .. Elindeki siı;arayı 

5'erıı a SötUrerek birkaç defa çekti. 
dıı hnnctıe arkadaşına bakıyor
k eın:ıdiye kadar l<.,ikretln karısını 

l~, se'"dlğinl ve onun hakkında bir 
l:'ııt rdı bile söylemediğini biliyordu. 
l:ıe;~t bunun fnrkrna Yararak he

..... lbe etti: 
Ilı Sizde şaşıyorsunuz değil mi'! 
r ~ Se\•diğl zaman uzun \'C)'a kısa 

5'a.1t Uddet için gözleri görmez olur. 
ar, ~t bir gUn daha iyi görme~e baş
ları, Iayaııer sukut eder. Sevdiği in
tı111 11 tnezlyetlerlnden fazla kusurla 
'le Rörn:ıeğe başlar. \"e yaşlandıkça 

r. ~'llhabbetl, sakin bir hayat fa
r akat artık bu istirahat yok
~· l3cın hayatımdan şlk1\yet et
h1· O .. Hayır. 
{J r tn"dd ~ttı: u et susarak tekrar de'\"am 

Ilı~ l<nrınıı çok sevdim. Uzun za
lallıa gözlerimi kapamadım. Aşkıma 
eş b~lle cevap vermedi.. Zarif ,.e 
li'a r kadın! 

'adıı.ı.kat anne \"C zevce olması için 
liıııı:ıu:u, fedakdrhğı, aşkın ümitleri 
~~Ilı: ten sonraki ufak mezlyutleri 

"' . baıt~1~1 t arkadaşına daha dikkatle 

: Çok derdiniz var, Fikret. 
t;ıe~vet kardeşim, itiraf ediyorum. 

~l!ııı rıt elini uzatarak arkadaşının 
d~ıer Uzun uzun srktr. SesRlzce yUrü
~altıa' nuzgAr serin esiyordu. Yap
la.~lar hızla sallanıyor, düşüyor, u-

1:' .. ra sUrUklenlyordu. 
"l'lt: 

;ııau akşam fırtına olacak. 
, tret gayrı lbtlyarl: 
l:> Olabilir. 
, U undUğü şeyi hemen söyledi: 

~erlt~h siz bu acıyı btlemeıslntz, 
\~ • l<nrınızın karımdan ve başka 
b,k:ıııardan çok yUkaek olduğu tık 
~ Şta, görUIUyor. 
,erıt tnsdik etti: 
~ ıı~akkımz var. Zevcem en muş
~ Qı t erxegı 1ııare ettet7tteceıt 1111-

' e~iyetlere maliktir. 
1"e htesut bir adamsın. 
..... "!t titredi. Hızla cevap berdl: 

lııt b~e söyIUyorsunuz. Neler çektiği 
~etti\ dikten sonra beni mesut zan
t'ııQ/k! •• Hft.IA ne acılar hfssedlyo-

..._··· 
~'da Affedersin dostum. Nermin o-
4ıı, ; tUzeı ki hemen tesellt olacağr 

..... nnetmiştlm. 
1~ ıı~ kadar çabuk tesellt bulacak 

lı'ııt ardan değilim. 
bııl(, ret dUşünUyordu. "O kadar ça
tı:ır.'i) Öteki öleli tam dört sene olu-! 
erıcı u kadın her noktai nazardan ' 
\~,;den çok yUksek. Nasıl olur da 

~ 1:-ılt ı? Du kabil mi acaba?., 
~ ~aıretıer o gece misafir kaldılar. 
~'aıngllnu otomobillerlle Feritle 

mln, Fikretlerin ailesi arasında ken
disini çok yabancı hissetti. 

Genç ve yaşlılar hep spordan hoş
lnnıyorlard ı. Nermin biraz şaşırdı. 

Sabahtan akşama kadar sporla meş
ı;ul olunan bu e\do kendini pek ya
hancr glirdü. lki gün sonra J<'erlt ve 
;';l)rmln döndüler. 

Nerminln arzusu üzerine e,·e bir 
kaç kilometre kala otomobilden indi 
ler ve yUrümcğe hnşlndılar. Sağ ta 
raf biltiln çiçeklerle donanmıştı. Sol
rtn. Nil kabarıyordu. Uzakta sallanan 
bir kayığın üstüne akseden gtineş zi
~·nsı kırmrr.ı hir tUJ geçmiş hissini 
veriyordu. Xll hütiln azametfle kar
şılarında uzanmıştı. Nermin çevik 
ntlımlarla llerllYord•ı. Evinde bulu
nncnğından, Revime lrnvuş:ı~n.~mdan 
~ok memnundu. ntr eliyle beyaz baş 
örtüsünü tutmuş. ötPkisini biraz ev
\'CI uzanan Feridin koluna <tavamış
tı. ikisi <le susuyorlardı. Nihayet 
Ferit Rord u: 

- Fikret.in karrs. hakkındaki fikir 
lcrlnlzl silylcme<tinlz? 

Gözlerini Feride çevirerek cevap 
,·ereli: 

- Çok hoş \'e çok misafirperver. 
- Bu kadar mr? 
- Zeki, gUzel konuşuyor. 
- Hoşunuza gitmedi mi? 
- Do~rusu pek fazla gitmedi. 
- Neden? 
- Bilmem .. Hisleri, fikirleri be-

nimki !erine çok yabancı. Hislerinin 
vaziyeti ile hiç alAkası yok. 

- Evet manen biriblrlnlzden ay
rrsımz. Onun ruhu sizinkinden tok 
aşağı. 

- O .. Bunu söylemek istemedim. · 
- Tien RÖyJUyorum, şimdiye kadar 

FJkretin knrıcınr böyle düşünmez

dim. Fakat lwcnsı bu sefer söyledi. 
Nermin hayretle: 
-Kocası mı? 

- Evet. Evvelce o da karısını çok 
severdi. Fakat şimdi onu olduğu gi
bi görüyor. Artık bUtün hayalleri 
mali\"'olmu$. 'Salcın titr ane ocağı is
tiyor. Halbuki.. 

- Kadının dışarlsUe fazla meşgul 
olduğunu ben de anladrm. 

- Bu hayat herkesin hoşuna git
mez. Böyle kadınlar annellk hissin
den mahrumdur. Zavallı Fikret bir 
zaman aldandı, sonra. hakikati iyice 
anladı. O "ailesini,. dUşUnmekten 
fazla. herhangi bir "alle,,yl ıslaha 

~alışıyor. 

Susarak yUrüdüler. Ferit kolunda 
Xerminln elini hissediyordu. Yanın
daki beyaz lill rüzgArdan sallanarak 
kendi yilzilno çarpıyordu. Şimdiye 

kadar dilştir.mek isteme llğt fikirler 
gene aklına gelmişti. Feride Fikre
tin knrrsına benziyordu. Hiç bfr za
man bUyilk meziyeti olmıyan bir ru
hu vardı. O da böyle evlnt ihmal ede
rek bnşka vazifelere kendini vakfet-

usrrH~ rA p v E F A.C t.A R O :M AN 1 ~ 
1 

~ l lielmna götürdUler. Ner-

))lJ]~]l?J0m 
~ l{ıınn ! diye çağrıldığııu işitti. Dönüp baktı. 

'-~a.11' :.a~a b:ıbasıydı. Salona vaktinden evvel inmiş, koltuk.. 
.Sa.bı ırıne gömillmüş. gazete okuyordu. 

> '.ııt d.~a'.. bu çağrılı§tan memnun görünmedi. O, odasına çıkıp 
e ~ 011unceyc kadar kendisini dinlemek ihtiyacındaydı. Fe· 
n y:s~ konu~uşu, fısabmı bozmuş, eski gUnlerinin, 1stırapla
tı~ 11.ıden canlanmasına sebeb olmm,tu. 

Bir bardak suda 
fırtana kopaıranDava CEVAP 
VERiVORUM 

Zalhlnır Sıtkı 
ı••••n• .. •mH .... ••••--••• ..... ......w•••• e -• ı - ... ...-......... - ....... ~ow a--..0 ... .-----··-..... •••••: 
! Bu meseJede bazı1armm bana kar~ı ibzal ettikleri nezaketi benim <le tatbikına ne terbiye ,.e i 
il seviyem, ne de'içtinıai me'\'kiim mfü.aittir. Binaenaleyh lıeklerlikleri sö\·~me ii lubunu bula· 1 

mamak bazıları i~in cevabımın ziifına delalet edecektir. ! 
: ........................................... ·--·-···· .. ······-· ... ·····-····--······--···-... -.-....---.-. ........... _.. ........ ________ : 

"Türk Tiyatrosu" mecmuasının 86 
ıncı sayısını alanlar kesilmiş bir yap. 
rağm yerinde "Bir adam yaratmak,, 
piyesine dair ayni nüsha.da intişar et. 
tiği zikrolunan yazıma Necib Faz.ıl'm 
''Cevab" mı okudular. Haddi zatında, 
ayni sayıda basılmış; fakat, piyesi 
yanlış tefsir ederek ••gazeteciliğe ha. 
karet,. iddi:ısile daha evvel matbuat· 
ta koparılmak istenen gürültü netice
sinde, yazrm, kesilmişti. Mevzu etra • 
f mda söylenenlerin durulmasını bekle. 
dikten sonra, sırası geldiğini tahmin 
ederek söz hakkımı kullanıyorum. 

"Ahlak \"e id.rakimden daima emni
yet kokusu,. aldığını söyliyen Necip 
Fazıl Kısakürek, ''her şeye rağmen tef
sir hakkıma sahip,, olduğumu tekrar 
eden bir konuşmasında; haklı bir te· 
halükle dört beş yerde birden neşret. 
tiği, gaT.etecilere hitap ederek beni bü
tün hücumlar karşısında tek başıma 

bU'akan ye bana da pek "hazin,, gelen 
''izah" ve teminat satırlarında "yü7.de 
yüz gaflet ... gaf!et buhranı,, tabirleri
le safvetimi kastettiğini söyledi, ki ' 
ben de o fikirdeyim. 

Filhakika, yazım, baza.n dost sandı
ğımız insan oğluna göz:! bağlı itima. 
dımm kör safveti, gördüklerini apaçık 
teşhir etmenin gafleti içinde yazılmrş. 
tı. Binaenaleyh, bu itimad bahsindeki 
hatamı itiraf ederim. 

Şilphesiz maksadım, milcerret bir 
meslek değil, bir tip üzerindeki müşa
hedeleri izahtı. Eğer alelıtlak gazete
ci hakkında. Necib Fazıl heıJabma sar
fettiğim c::mlelerden menfi bir koku 
çıkarılmışsa, zikrettiğim misallere ba. 
kılarak bıın~ı köTderini ne Şeref tipi .. 
ne, ne Turgud'un ~ahsma ait tasvir • 
terden Wil: eaerln her na!<tasmda 
bizzat muharririnin fikir buhranlarma 
terceman olan Hu8rcv'in, Turuı,dtt te~ 
yiden sonra, gazeteciler hakk"'i:nda söy
'tediklerinden aldığı anlaşılabilirdi. 

Kaldı ki, bir matbuat müntesibi o. 
tan Vala Nureddin'in 23 Şubat Per. 
şembe tarihli Akşam'da piyese ait ya
zısının son kısmı, oldukça manidardır: 

''Gazeteciliği tahkir cihetine filcin 
gelince, bunun vArid olmadığını ıı.rka
da.şlarrma açıkça söyliyeyim... Hem, 
canım, bana kalırsa, işin içinde tahkir 
bile olsa, biz cok müsamahalı, çok ge-

mlyec~k miydi? tçfnden derin hlr 
acı hissetti. Zavallı Feride! ktiçlik 
Feride! Onu nasıl dUşUnUyordu? 

(Devamı var) 

niş düşünceli ve deryadil olmalıyız. 

Çuvaldızı bile kendi üz.erimizde dene. 
mek cesaretini göstersek ziyan değil, 
karlı çıkarız. •• 
Yazdığım yazı vesilesile aleyhime 

yapılan neşriyatta göze çarpacak de. 
recede tekrarlanan bir, iki noktaya da 
işaret etmek isterim: 

1 - :Makalem, piyes üzerinde daha 
evvel çıkmış birkaç yazım gibi, eserin 
basit bir motüini ele aldığı halde; o· 
nun gayesini izah eder mahiyette gös
terilmek gayretkeşliğine hedef olmuş
tur. 

2 - Kanundan başka bir kontrol ta. 
rumadığım ve "Tiyatro" nun yazı işle. 
rine ba.kan gencin bizzat talebi üzeri
ne. muharrir ve bilvasıta baş aktöre 
vaadettiğim hUkümden ari tetkikin ik· 

malinden evvel o yazıyı vermiş olma
ma rağmen, makalemden bazı tfıii se. 
bepler ve "imzaya karşı duyulan peşin 
itimad,, neticesinde gözden kaçmış, na.. 
sılsa ve yanlışlıkla intişar etmiş bir 
yazı diye bahsedildi. Külliyyen yanlış
tır. 

Piyes hakkında biraz evvel zikretti
ğim tetkike de malüm hadiselerden ev
vel Ertuğrul Muhsine vermiş bulun • 
c'uğumu bura.da tasrihi zaruri a.ddedi. · 
yorum. 

Bihakkin kendilerine yakışan bir ils
ltipla bana çatanlara ve ne yağdığımı 
bilip bilmediğime gelince, bu hususta 
hüküm vermek ''Şeref., tipindeki in· 
sanların değil, eseri, yazımı, hücumla.. 
n ve cevabımı okuyanlann hakkıdır. 

Zahir Sıtkı 

Çünkü ASPiRiN se-neferdenberi 

her türlü soğukalgsnlıklarına ve ağ-

rılara karşı tesiri şa~maz 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 

bir ilaç 

AS P 1 R 1 N in tesirinden -emin of inak_ Tein 

lütfen ffi markasına dikkat ediniz~ 

!Y'A B'A N :c~ DIİ L LıE .R IE ' 1N Ak L!I ; HA KtK!I M AH F u ·z D UiR 

liADERllli EDEBi TEFHIKASI: 3 

Sabiha: "vilmem" · der gibi o.muzlarını silkerek dudağım 
büktü. Genç kadına hazineler bağışlansaydı, bu kadar sevin· 
lllezdi. Şımcli o, biraz evvelki kadın değildi. Siyah gözleri· 
rıiıı içi gülüyor, Paşa babasının kendisini bir daha tem.in et. 
aıesini, yalan bile olsa, Fericli hakkında doktorun teıninatını, 
t>ir daha tekrarlamasını istiyordu. 

Hemen Paşanın yanındaki sandalyeye ilişti. Elindeki .kitn.· 
bı cıga.ra tabJalarından birinlıı Ustüne koydu. '.a_: b~b:ı~n. Uzüntüsiinün muhakkal: farkına varacak ve bir 

lrr hakımi gibi kendisini sorguya çekecekti. n: P~, Sabihayı Selimden Ustün tutar, onu çok sevdi~ 
~ tı~a Clinılesinde işaret etmekten geri kalmazdı. 

l 1azan: Hasan Ras~m Us Paşa: 

- Ne kitabı o? - diye sordu. 

<t~ ~ırı .bu hareketlerinde uu kadarcık olsun bir gösteriş 
tq~. abıhayı, hakikaten kendi çocuğu gibi seviyordu. Onun 

lede l"li istemez, hele gözlerini yaşlı görmeye hiç taham· 
\ ıı1 h7Cz.di. Genç kadının meydana vurmamaya çalıştığı ıstı. 

1 ~ ~setmiyor değildi. Fakat, yüzlemiyordu. Onun aradan 
Ilı b~· sene geçmiş olmasına rağmen hala Suadi unutama. 
~ 1• 

1 ıyordu. 

ı :~c evlenmelerinde ısrar ettiği zamanlarda: ·•genç.tir, 
~ ~tıeıA l.l.k unutur, Selimle ko'Vı,11 flnla§ır .. diye düşünmüştil. 
• ı ge-r, on~n bu düşüncesinde isabet olmadığını anlattı. 

llıa.ıtı1 Çen dort sene içinde ağzından en kfü;ük bir §ikayet 
t-a !· Selimden memnuniyetsizlik gösterdiği olmamıştı. 

~ ~ !men paşa görüyor ve biliyordu ki, Sabiha, derdini 
~ıt-. ~n. ilk aşkını Mta kalbinde sakhyan hassas bir ka· 

' . ~ • e•....ı 
bab·n ''"'len b5yle kızım? 

lla~ Besine tabii bir ton vermeye ~alH_ınrak cevab verdi: 
' () b Çeden paşa baba ... Feridin y~nındaydım. 
'"" ahceae mi? 

C..Vet ' u!Jii.::· Ceviz ağacının altında. •• 
' U -+~1esın ..• 
' ~~rıi iyice örttUm ..• 
...... b tl, bari b gUn ·yı .• 

~·ena. u 1 mı . 
değiı, Paşa b&ba. .. Sabahleyin azrcı1i lia.raretı var· 

dı ama, şimdi bir şeycıği yok ... 

Faridin hastalığı, anası kadar, lrf an Paşayı da üzüyordu. 
Bu çocuk şimdi tam 14 yaşındaydı. Üç senedenberi hasta
lığı devam ediyordu •.. Şiddetli bir zatüreeden sonra kendisini 
tophyamamıştı. Ne yaptılarsa para etmedi. Bu menhus has. 
talığa y:ıka.lanmazdan önce de, zaten iyi sayılmazdı. Küçükten. 
beri zayıftı. Hastalık, onu büsbütün Ubozmuştu. İrfan Pa.sa elin .. 

den geleni yaptı. Torununu kurtarmak, çok sevdiği gelininin yil
zünli güldürmek için masraftan çekinmedi. 

Sıkı bir tedaviden, üzerine titremelerden sonra son birkaç 
ay içinde, zavallı çocuk, azıcık kendine ge!ebildi. Yalnız ök
sürüğünü bir türlü kesememi§ler, her &abah yükselen harare
tinin önünü alamamışlardı. Doktor, bunun bir mü~jet daha 
tlevam edeceğini, fakat sonra hiçbir şeyciği kalmıyacağmı 
11öy1Uyordu. İrfan Paşa: 

- Kıznn, • dedi - sana söylemeyi unutmuştum ... Dün dok
t.onı gördüm. Feridin, bu sen.e değilse bile önümüzdeki sene 
'lrtık mektebe devam edebileceğini temin etti. Bu sene de gi. 
debilir ama, gönderilmese daha iyi olur. 

Bu haber, Sa.bihanın yüziindc umulmıyacak bir sevinç ha.· 
va.sı yarattı: 

- Doğru mu Paşa baba! 
- Niçin yalan olsun kızım. Elbette doğru ..• 
- Demek doktor, Feridin tamamen iyileşeceğinden emin. .. 
- Elbette iyileşecek ..• Şüphe mi var ... 

- Bakmadım... Ferid okuyordu da. elinden arcrnn. 
- Ver bakalım şunu bana ... 
Sabiha kitabı uzatırken öğrenmek istediği üzerinde durdu~ 
- Paşa baba! - dedi - Ferid için doktor başka bir şey söy-

remedi mi? · 

- Hayır kızım, yalnız tamamiyle iyileşeceğini temin etti. 
"Siz - dedi - arasıra hararetinin yükselmiş olmasına ehemmJ
~·et vermeyin. Yeter ki Uşilmemesine dikkat edin •.. ,, O kadar ..• 

- Acaba kitap okuyabilir mi? Çocuğun çok canı aıkıldığı 
muhakkak ... Ben mencdiyorum ama.-

İrfan Paşa kitabın kabına göz gezdirirken: 
- Zannetmem ... - diye cevab verdi. 
- Fakat, doktor, okumama..ınru söylemi§tl. 
Paşa, bu sefer ba.§mı Sabihaya çevirdi: 
- Yavrum!... Bu, bir ay önceki IM'tı. Ferid eimdi o zaman

ki gibi mi ya? 
Sabiha, çocuğunu okumaktan menetmiş bulunduğu iç1n 

duyduğu üzüntüden doğan i.nf bir kararla: 
- O halde kitabını vereyim Feride._ dedi. Tsterse o~ 

sun ... Hem doktomn söylediğini de anlatayım. 
Ayağa kalktı, k~~>ı iade etmesi için elini paşaya tı7.atırken 

paşa: 

- Al - dedi - götur. '(;>buz mektep m~leslnden 8ahsetm&. 
Ne de olsa çocuktur. gideceğim diye tutturur. 

( Devamt 1'Gf) 
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Türkiyenin 
en uzun boylu 

adamı 
/ W" Bnştaratı ı tndde 

ı:em r.ılnn sö)1emfş olurum! Zira bu ada
mın başı yokla. Biraz daha dikkat edince 
başın kapıyı gcctiJJini ' 'c bir hayli 
yüksekte olan bu lmfnnın iı;eri girmek 1-
~ln nlçalmnı\n <;alıştığını g5rdüm.,, 
' Banları sByli)'en, parti vilüyct mc?rkeıl
ııin kapıcısıdır. latbaada otururken Ca
~aloğlunda görülmemiş derecede uzun 
bo)lltı bir adamın geçliğini haber verdi
ler. Hemen lotôGrnfçı ile sokııEın fırlndık. 
Doğrusunu söylemek liızımgclirse, hnber 
:veren zatın bu işle lıirnz mübalöğnlı dav 
randığın1 zannediyordum. Coğ:ılQ#lunda 
kısa bir tahkikat, bu görülmemiş derec,.de 
uzun boylu ıııdomın parti ''illiyet merkeı:i-
:rıe girdiğini bize öRrelll. D~rhal içeri 
~aldık. Yukarı kntn çıkım merdivenin 
lcü ·csincle koca bir meşin parçnsı sözü
müzDn 6nündcn geçli ve sııh:ınlıAın ıırka
~ındn lrn-~boldu. Biran şaşaladık ve nyni 
an irfodc yukarı fırlndık. Uzun bo)·lu a
)lam, hayrellen aAııl.ıırı ııçılmış olan me
lmur ve hııdemc?lerln arasından seçerek, 
l)'anındakl ı.atın rleıaıetile odnlardan biri
ne kapıdan c(lilerek girdi. 

1 
Salonda yarım snnı karlar beklc?dik, bu 

'1ra<la isminin Ömer olduAunu sonradnn 
löğrcndi§lm uzun borlıı delikanlı dışarı 
;cıktı ve b:ışınd:ıki şapkayı, elini h:ıvay:ı 
kadar k:ıldırm:ığa mcclmr kalan bir hade
meye W:rdlkten MMıra bir bıışka odaya 
ı;irdi. 

Ne ise, 'bu odactnld J:ıörüşme pek urun 
~ürmedl. Ömer, yıınındaki yaşlıca utltı 
beraber mütebc:ıısim ve biraz da çekingen 
bir tavırla çık:ırak mercUvenlerden aşalı 
indi. Yanlarına katıldım, koıı.uşmala baş· 
lnclık. 

ö.ner Bilecikli imiş, ynnında\i Eat baba 
1ıı. Uıır:ıya güreşçi olmak niyelile gelmiş. 

- J{aç yaşındadır? 

- Bu yıl 17 sine bastı. 
- Allah b:ı.!{ışl:ısın l Siz urun boylu de-

~ilsiniz, çocuğunuz hastalandıktan 50ııra 

mı uz:ım:ı~a başl:ıdı1 
- Jlanıdolsun şimdiye kadar hiç hasta 

Qlmadı. Doğuşundınberl clkranına lll.met· 
le hep bö)·le uzun boyludur. 

- D:ışka çoc:ukJ:ınnıı TIU"ıntı? 
- Bir o~lum daha var, fakat onun boyu 

ilaha kısadır,. 
- Ailtnizden böyle lüzumundan fula 

urun boylu ol:ınlar var mı, me~elA dede
:ııız, y:ıhut çocuğun annesi, akrabaları? 

Day Mehmet 'lüzumundan fazla,, alizft
De içerledi galiba ki sualime kısa bir ce
:vap!ıı mukabele ederek sözlln meernsını 

~eljiştirdl: 

- Hcpc;l tam boydndır. Hem biz Emln 
önüne gideceğiz; herkes lıizc hnkıyor, .şu
raclan traıD\·ııya binelim. Haydi Omer )-U. 
:rü. 

Du konuşmamız esnasında foto Ali tn
l>iolile durmuyOt" ve nıakincsint iş1eti)·or
'du. Ben de kırdığım potu anladığım için 
aold:ın geri ettim: 

- Doltrusu o~unuz sade Tfirkiyedekl 
öcEtil, bütün dünyadaki pehliv:ınların sır
hnı yere getirir. Sen ne diyorsun Ömer 
bu işe? 

Om.erin cevabı. sadece sıkılgan bir lf•· 
ıicylc gülmek oldu. Den i!Jlva eltim: 

- Buradan trJınYııyıı binmeyin, Emln
~nnne yaya gilmck daha kestlrmcdir, 

Dunn sö)·lcrken ikinci bir potu dudakla
nmda zor zaplellim. Az kal ın ''tramva)'a 
a.ı/Jmıız., dlyeeeı.tim. 

Bay Mehmet bu sözümü muvafık 

lbuldu. Geri .dönerek Babıaıiye doğru 

ilerlcmcğe 1,aşladık. 

Yürürken yolda herkes durup bize 
ibakıyor ve bazı kimseler de arkamıza 
~kılıyordu. Ağır yürüdüğü halde bizi 
koşmağa mecbur eden omerin ayakla
:nna dikl\at ediyordum. Bir yerde gö
sümle iprctlcdim.. ölçmek için iki aya· 
ğmu yanyana getirmek kafi gelmedi .• 
Şunu ilave tldey!m, kundura numaram 
4 t dir. Boyu Mazhar O amanın apartı-

manmm alt kat pencerelerinden tçeri 
bz.ıkmağa bol bOl kifayet ediyordu. 

TA Eminönilne kadar Omcrin baba· 
sile epey konuştuk. Ömer bunlara li· 
kayt ~lıyor ve kendisine arı aıra ıor
duğum suallere sadece gülmeltle ınu-
kabele ed.:yorıdu. ı 

Yolda, gıksık kalabalık kütleler birtd· 
yor ve muhtelif tabirlerle hayretlerini 
izbtıır ediyordu. Adliye önllnll geçerken 
bu hal Meta bir nUmayiş manzarası ar
a:etmeğe başladı. 

Ömerin ba~ her halde 70 numara 
bir şapka için iyi gelec:ekti.. Part.: 
merkezinde iken kenard<) duran şapka· 

sına bakrnn, benim boynuma l:adar geçe· 
bilirdi. iki eli benim belimi çevrelemek 
içfo yeter de artardı bile .. Ayak bilekle
ri Çoban Mchmcdin ensesinden her hal
ıde daha kalındı. 

Ömer 17 ya§ındadrr. yirmi be§e fil!n 
geJd'ği zamıa kimbilir ne olacak .. Ki· 

!osu 140, boyu ise 2 m-.tre 30 1antim 
ıclmektedir. 

Pehlivanlarımıza AlJalı yardımcı ol-

~t NECDET 

Ayyaşlar 

kısırtaştlnllyor 
Almanynnın ılraal merkezi olan Go~Jnt 

f-ehri bclediyesl, eraşlı.lın önüue gcçebil
tnet için şiddetli bir tedbire muracaale 
karar vermiJtir. 

İçki hakkında yapılan bir tetkikte, bir-
çok kimselerin işlerini göçlerini bırakarak 
sııbahlan akşama kadar klcl ile nkU ıetir 
dikleri anlaştlmı~tır. Belediye uhhat ko
misyonu, içkiden başka bir "Y <dllfUnme
)'en; ne kendilerin , ne halka -ve ne de 
lı01<0metc bir faydası olan aynşlnrın bir 
listesini yapmıştır. 

Bu listede isimleri yazılı bulunanlar 
munyycn bir müddet zarfında. içkiden 
vazgeı;mczlerse hükQmet doklo.rlan tara
fından lmnrlaıtınlacakm1' .. 

Bu su retle anormal cocuklar dolıması
nın önü de alınmış olıı(".<ıktır. Çünkü, be
lediye yaplıftt bir statistiktc haplshanele
rl, akıl hnslonelcrinl, dolduran çocuklar
dan ekserisinin babalarının ayaş olduğunu 
lesblt etmiştir. 

Maymunlardan 
nasıl istifade 

ediliyor? 
Her yerde makineler, insanlonn vazi

fesini görüyor. Yüz kişinin yapacağı bir, 
iş iki makine ve beş kişl ile yapılıyor. 

Buuunla beraber, Afriluınııı bazı )'erle
rinde gayet kolay ve ucuz b1r çareye mil· 
racaat ;edilmiş. ,.e ne makine, ne de insan 
eline lüzum knlmışhr: 

Birknç aenedenberi Hindistan cevizleri 
o kadar cok olmuş ki bunları toplamak im 
ktını bulunamamı~. Zenciler, sabahlan ak
şama knclar rlurmndnn calışlıkları hııld~ 

oeTlzJerln yarısını bite toplam:ıya muvar
falı: olamamışlu. Yatmur mevc;iml de yak
laşmıJ, bunı bir pre düşünmeye haşin· 
mı~lar. Nihayet birisinin aklına, maymun· 
lıırdan lstifııde etmek fikri gelmiş. May. 
munları hlribirlne bağlamışlar ve ceviz
leri toptatmn~a ha$l.ıımışlar. 

fıfııymunların beh~rl s!inıte en az bin 
ceviz topluyormuş. Dunu gören ceviı tö~ 
carlnn maymunlardan sürüler te~kiline 
karar vermişler. 

Fakal, bu ,.erer de ma)'munların lrıymctt 
arımı,. Evvelce be~ liraya ~atılan bir may• 
mun az %amıındı yüz liraya çıkını,ı 

Yeni yllz liralı1;la; yarndan itibaren tedavüle çı1mnlaca7:tır. Pek az Tdm
se;ıin J.."Ulla1ıa.bUc.ccği "bu paraların, bir kli§esi;ıi herke.sın gl>rcbilmc8i için 

t derce4iyonızl. 

- - -- -

HABER - ~lisam f"Ostnt 

· Galatasaray 
Aokaradaki ikinci 
maçını da kazandı 

1..- B&§tara!ı 9 uncuda 
saf içi, bu bulunmaz ıırsattan istün. 
de edemedi 'e attrğı demir gibi şüt. 
a.vta gitti. B•ı birkaç tehlikeyi · t lntan 
Ga.latasa.raylıl:ırm hUcuın hattı tclnar 
gayrete geldi; muavinlerinin de ya·dı· 
miyle rakip kaleyi tekrar sardılar. B ~ 
Sll'n.da Adnan ve Eşfak bile akıncıları· 
mıı ara.ama karışarak '.Harbiye kalesi· 
ııe &üt atıyorlar. fakat bunlardan hiç 
biri kaleyi bulamıyordu. 18 pas çiz.. 
gisi Uzerinden Harbiye kalesine çeki. 
:len frikik de direği sıyırarak dı§an 

kaçtı. 
Bu esnada. An.karada bulunan Bal

kan antantı azaları stada geldiler. m~ 
durdu. Her ild takmı tribünUn önUne 
gelerek dost ve komşa memleket bil -
yüklerini selamladılar. Konsey reisi 
Yunan Başvekili Mtaksasm uzun uzun 
alktŞlanan nutkun.dan sonra oyuna tek 
rar başlandı. 

Bu sırada lkl taklm. da, fevkalade 
enerjik bir oyun çıkarmaktaydılar. 43 
üncü dakikada Haşim rakip mUdafile
ri teker teker atlatarak Harbiye kale. 

sine soh.-uldu Fethi de dışarı çıktı. O. 
' nu da geÇen Galata.saray 801 içi 'topu 

boş kaleye sokamadı. Galatasaray U· 

~n atarken, birinci krrk beş dakika 
0-0 beraberlikle bitti • 

lldncl baftaym • 

lıdnci de'll'e, soldan yapılan bir Har
biye hUcumuyla başladı. Bu kısımda 
An.kara takrmmm biraz sert ve favllil 

oynadığı görülüyordu. 10 uncu dakt 
kaya kadar da Harbiyeliler üstnn oy_ 

nadıla.rsa da, Reşadla Sacidin yennde 
müdahaleleriyle gol kaydına muvaffak 

olamadılar. Bu sırada Salinı yediği bir 
tekme yüzünden sakatlandı, fa.kat ye· 
rini terkctıııedi. 

11 inci da.ld.kadaıı sonra yine san 
kırmızılılar. ağır basmaya başladılar. 
Necdet içe, Süleyman sağ açığa geçti. 

Artık Galatasaray hüc.umlan birlblri
nl takip edjyor ve Harbiyenin feda • 
kar mUdafileri Sabri ile ŞUkrU bunla.. 

n bUyük bir muvaffakıyetle önlüyor
lardl. 16 mcı dakikada Harbiye sağ a
çığı Mücahid seri bir hücum yaptı ve 
kaleye girerken Sacid kurtardıktan 

sonra., yine san kırmızılıları rakip ka.· 
le önUnde görliyonız, He.şimin, Nec -

detin ve BUlendlıı hUcumlanru rakip 
müdafiler zorlukla durdurabiliyorlar • 
dı. SaUm ve Reşad sahanın orta.sına 

llerliyerek anı.sıra yapılan Harbiye a. 
kınlarım kesiyorlar, Galatasaray mu· 
a.vinleri ise muhaclınlcriyle bc..-nbc: 

rakip kaleye §Ut atıyorlardt. Nihr:yct 
29 uncu dakikada Hqi.mden Fazıla, 
ondan da Silleymana geçen topu Ga-

latasaray sağ içi güzel bir pl&se ile 
Harbiye ağlarına taktı. MağlUb vazi. 
yete dli§en Harbiyeliler bUyllk bir gay. 
retle akmlarma başladılar. Oyun evve
ll mUtevazin, fakat dakikalar geçtikçe 
Harbiye lehine bir cereyan aldığından 
Galatasaray sol çıağı Fazıl bir · dör -
düncll muavin gibi geri oynıyarak ta. 
kmımı beraberliğe düşürmemeye ça • 
lıştı. MUsabaltanm son dakika.lan sağ· 
lı sollu Harbiye akınlariyle geçti. An. 
kara muhacim hattının birı"birlerine 

pas vermemeleri ve kale önUnde topu 
çiğnemeleri, Galatasarayın mükemmel 
müdafaası vaziyetin değişmemesine 
sebeb olduğundan mtlsabaka san kır. 
mızılıla.rın 1.0 galiblyetile neticelen • 
di. 

Galip takımda; Bfilend mtlstesna, 
di'7erlerl canla başla çalqarak takım· o 
ıannın galibiyetini tenıin ettiler. Sa • 
cid, Reşad, Salim, Adnan, Suavi fev -
ka.lMe oynadılar. 
Yağlüp takımda. kaleci Fethi, her 

iki müdafi Sabri ve Şükrli, merkez mu. 
avin Muhterem ve iki açık Mücahi.dle 
Şerif muvaffak oldular. 

Gönüllü mahbus 
Polonyalı bir nınele knılın, kenrlisine 

·~:eni !lir geçim ~·olu bulmuş; yorulmndnn 
p:ıra knı:ınırormu5: Hapse mahkrtm ka· 
dınların ycrjne gidip lı:ıph y:ıtmak-

llcrgün mı hkemc-lcri dol:ı~ıycır, clrı,·al.ı· 
rı dinliyormuş; mahkilm ol:ın kadınlarla 
hemen pazarlılı:ı girişiyor ve derhal :ka· 
pura~mı alırorınuş. 

f'akat, zııbıl a n:ha}·et işin far l ın ''ttr· 
mış. Kendisini, lm defa kendi lıc>. hın:, j 
hapse lılmuşl 

----- - -- - - -
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26 milyon 

gaz 

maskesi 
lngilters, bir 1uırb çıktıqı takdirde slvil halT..-ın ızehirlt ga.z hllcumlantıddlf 
korunmasını tmnin için genif mikyasta gaz maskesi hazırlamaktadır. F~lJ. 
rikalar hdnl harıl 1'TUJ3ke yapıp hlıku.met emrinde Baklamaktadırlar. şı,,ı. 
diye k4ilar 26 milyo11 1'TUJ3ke imal edi lmiftir. Resimde bir maske fabrikoP" 

tun içi görülüyor- ......-/ 

Holivudun 
esrarı 

rak, onun, beyaz deriden va.llıl~ 
taşryorlar. 

• ~ Ba,taratı ı tnctde 1 
Uvudun bütUn esrarını ifea edeceğini 
ve lcab eden malümatı vereceğini bil_ 
dirmişti. Bunun ll7.C.rine, Paris .. Soir 
gazetesi de, en değerli muharrir ve rö
portajcılarından Paul Bringuier'i Ho
livuda göndermiştir. Biz, kerileıimize, 
Holivudun esrarmı i§te onun ağzın • 
dan anlatacağız. 

• • • 
Akşamm saat onunda, Nevyorkta, 

Grand Central garındayız. Yağmur 

yağıyor. 

Islak pp'kamdan sular, kollamnaa 
tuttuğum kocııman gazete ve magazin 
paketine damlıyor. Gayrifuuri bir te
kilde. bitmez tükenmez "halls" lerden 
geçed, demir merdivenlerden inen, oto. 

k ineler! U tl zımbalı· 

yan zenci hammelı takip ediyorum. 
Bir ça.u mütemadi bir gUrilltilyle çalı· 
yor. 

Nihayet yeralb lstaayonmıdaki met· 
bal boyunca, içinde Uç gün ve .dört ge. 
ce seyahat e::leceğtmiz tren bekliyor. 
Toz ve dumandan siyahlan.mt§, koca. 
man, kırmızımtrak demir vagonlar.. 

Vagonlardan birisinin önünde, fo -
toğraf çıle.rdan, sinema operntörleriıı: 
den ve sporcu kılt'!:tlı birsok genclerden 
müteeeikil bir gnıp duruyor. Bunlar 
gazetecilerdir ve Ma.rlen geciktiği için 
fena halde hiddetli görünOyorlar. 

Onlardan birkaç metro ötede, yal· 
nız başına duran bir kadın onlara ba.. 
kıyor. Bu kadın genç ve oldukça gU. 
zeldir. Faknt çehresi, nazan dikkati· 
mi celbeden bir bitkinUk ve elem i
fade ediyor. Bilhassa bu gazetecilerle 
fotoğrafçılara, kıskançlıkla ve adet! 
kinle bakıyor, asabi jestler yapıyor ve 
çan çaldıkça. ürperiyor. Ayaklan altm· 
da iki valiz var. Bu valizlerin tizerin. 
de, §ilphesfz eskiden kalma etiketler 
var ve etiketlerin üzerinde eunlar o. 
kunmaktadrr: "Hollywood, Calif •.• " 
Bundan başka, biraz evvel, bagaj me
muru tarafından yapıştırılan yeni eti
ketler üzerinde de ayni şeyler var: 
'Hollywood, Ca!üornia ... ., 

Bir gilrllltil, bir heyecan. bir kO§UŞ· 
ma. işte Yarlen geliyor. Gözlerinden 
birisini yeşil fötrden bir gapka gizlL 
yor. Ellt".ri pardesilsünün ceplerinde. 
dlr. Dört zenci, kan ter içinde kalmış 
oldukları halde, bevaz dişlerile sınta· 

Marlen ve gazeteciler ~ 
Gazeteciler, onun etrafını sat' 1~ Amerikalıların aktörlere kaı§l 0 

•• 

meşhur li.ubalilikleriyle isticval> adi 
yorlar. tf' 

- Hellb Marlen! !ji seyahat ;"'~e9 
ruz mı? Avrupalı erkekler nasıl· 
kıvırcık sakallı ve bıyıklı mı?~ 

Biribirlerinin omuzlarına ' ,,_rı
gülüyorlar. Fotoğrafç1lar, arkada§· ~ 
nın omuzlarına tırmanarak resin1 çe 
yorlar. 

Kaybolan 
ayyare ·or1 

Londra, 28 (A.A.) - Muazzırıı bir b rıt' 
bnrdam:ın tayyareşi, iki silndenberi ~ll~ 
enı;fz bir takım ahTal \"f: terait dalıi 
ortadan knrbolmnştur. ıtff 

Cumartesi gtinn ~'8p1lan nraştırıt1;ıı1" 
yüz tayyare iştirak etmiştir. Bu • 
mcılara <lun de d C\"llm edilmiştir. 11e' 

"l r.rarecilik mohafill, bu g:ı)"bLlrr,,s
dol:ıyı endi~ icindedir. Bu mııbsf1' ~ 
yaredekllerin bir İngiliz telsiz istııSl ,~, 

ıoıııı 
He temas halinde bulundukları .k 

·rı il~· 
knpılar:ık blr ecııehl tnyy:ı. esirıı 0ııfd" 
yatına •ldanmış olmalara mOınkOP 1,f 
ğu mütalea:mıda buJunınaktodırJıır.:O 1111' 
yarecilere lstlkomellerini şarka dol etiJ' 
Tll etmeleri içi nan! olarag eınlr 1 

mJş oldu.ğu söylenmektedir. .,...dl 
ıl~rA 

Ayni mahnfil. inşası tarzı pek :tl'P: 
karışık olan bu bombnrdımon ta~,r ~ 
nln esrarına hiçbir memleketin ~ .Jjf• 

ı.teı> 
mnı1ıtıını ehemmiyetle kııydetrne 5111 il 

Gizli bir bomburdımun taYl·ere 0rl' 
nıfimull n~val ve şerait dahilinde _,J' 

~ktS' 
dan kaybolması ilk defa oJarsık~ / 
ml!J olan bir Mcllse değildir ~ 

Kübs'da karışıli 11 ~o
ıto·- ... ( 

La Havane, 28 (A. A·> - uıı'IJP" 
nistlerin tcrtib etmiş oldukları ıtt.İ~ 
bir gre\", hükfunet tarafmd3llıcldl 1',l' 
edilen acil tedbirler neic:ıirıd a ddi)-et 

mışır. Maamafih vaziyetin ci)<tedif' 
peyda etmesinden endi~e ~illlle ırı1'~~ 

Otuz kişi tevkif edilnıı§tit• ff \.eril
tevkif edilmeleri hakkında em t 11ıJlııP' 
mig olan 500 ld§i henil,J serbe! 
maktadrr. 

,~1. 
1n9flterenin so1' si8ttmı bir denfaa1tı gemfai geçen gUn Vfk.era • j.~ 

tezgôhlannda deniııo indirilmi~tW, 



.... ,.,,81ll-

Sel'fili liaıe · Gt • 
'la~ rıhtımının :mahşeri kalabalığı 
~da .~e~nle kueakla§t.ı~an eonra, 

. b kuçuk çantamla Vt9Ura girince, 
11..t u seyahatten vazgeçirm-ek için 
'"' Ctd'ğ• 
' 

1 1~ gayrete hak verdim. 
lt.t kcndıainc, vapurda bir yattık kira 
a_ ak kadar parası olma,Yl~ uin
~;unır.,, diye beni salıvermek l&te
't~d~n •• Fa}\at bilmediğin bir gey 
litd,1ı:: ki. o da, evde otutup parcı birik
~· t~n sonra yola çıkmagaı ui}'eti-

ll\ h'ıü . ile. &aıt ol yrıı idi. Bunu 1enden 
~~ ıakıa.:ım, bilmem .• Et~r bu se· 
~~ınin hmin ctti~in gibi basit bir 

• ırpcrvcrlikten ibaret blmadığmı 
~....: "l olıaydın bana b'raıı: t)isun hak 
"'il~ 
!!· l\. ~ 

ltııt Uha~ öldllkten 'Sônl'a sırtımıza yUk
i~ rı bır ti.iri: borçlardan kurtulmak 
~lılt h~ınen yola ~kıp, tıEmirdel~ kil' '::niıi sattnak lhımgtli~t<lu. A:n
'dı0Y~e. i;ılcri baş:ıracak lc.::obiaiyette 
tıfd'llttı ll ıç.:n, ben yola çtkmağa mecbur 

lıte ~ı.ıe "h' b' · · '--•ı k U ttll t ~ mu ım u ıJı ·mu dme -
~\,14 t'rnitc hareket ctmi§ olan. ben, 
~ lll\ Sairne, bu scfiline seyah..~
ttr,. .. "tr-diği azap ve · yalıuzlı1' içinde, 

"'t'tC\& 
'ıı. e k6§etnden sana bu ll'lCktubu 

n_.. .-a karar verdim. 
"1ltd .. ~ 

d:ıhıt Uttiitnü, duyduğumu, una "d•. 
lccı Up, göatercc~m, 'Ve bu suretle, 

~ab~~luğumda yalnız ikalmtı olnu-

''• () 
'tol ZllUzlannda şık ;aketleri, ince 
tc" ~arr, kolkola, konuşarak. güle
)~11Cttede dola§&n birinci mevki 
a, d" tının altmda'k,: karanlık koridor
t~:::Ütıcü mevki yolculan, kendi 
ııı \ •. 1crtndc rahat ok yer kapı:tbil • 

Çtıı lti~c kakrşa ilerliyorlardı. 

Akpm yemeği ıiçin harıl. hant -çalı

pn beyaz .lı:üHi.hlr, jişman :ıh~dar, koca
man ıengerlerln: koridorun kenarıru.ı 

ycrleştlrmi§lerd.=.. Mutfaklaıidan soğan 

ve bulaıı~ kokan ağır bir sıcaklık çıkı
yor,. ve terlemiı kirli 'insan kokusiyle 
knnıarak, koridorun iç'ni gBnül b_ulan
dmcı bir hava Ue dolduruyoı~Ju. 

B.:.r kiyotin bıça~ hıziyle piliçlerin 
ciğerlerini kıy<on. suyu kmlkan rengi 
blmuş kocaman bir leğende balıkları 

yı'kayan ahç1 ycmakları, bu itişen. ka
kqan balkın mevcudiyetinden Qnki bi
haber imiıler gibi, birltfrleriyle çene 
çaları::~ t§lerln\ görüyorlar. 

Ocaklar yanıyor ve, güvert~ yolcula
n arkası ke llmiyen b:r sel gibi akıyor
du. KQçÜk ça'ntaın elimde şkın ve 
~ersem bi~ 'halde ben 'de :lcrlemeğe ça
ll}ıyordum. Bu atalık. çenesinden yağ
mur gibi terler srzrın bir hamal, kala· 
balıiı yuara~ yanıtna yaklaştı~ 

- Küçlık hanım .... dedL • Eğer iez· 
lonr isterseniz size bulayım. 

Bir doatla kat§llaşmıı gibi olduın, 

- Ev-et, evet, bana bir §e.ılong bu

lunuz. • dedim. •· 
ikimiz beraber bulaşık ve b:ıhk ko

kan uzun konXioru geçtik. Bir köıesine 
yUzlcrlc demir boru yığılnu§ g~vertc
mize geldik. 

Hamal beni orada bıra\u ve, bir müd
det sonra elinde temiz bir 1ezlonkla 
ıctdi. 

- İ§tc sana güzel bir koltuk, fakat 
yetmiı beş kuruı verecekSin. • deı:li.. -

O kadar yonılmuştu.m ki, bir ~a lda 
tstese verecektim. Artık rahattım, otu
neak bir yerim vardı. tt.zerinde ekfim
trrak~okulu. da!mt bir buhar tabakası 
duran amb.ınn kenarına iskemleyi çek· 

HABER - ~lieam ~ 

tim. Çantamı yanun.a rerleıtirclim ve, 
etrafımı tetk.:ke daldım. 

Burası her ~§it imanlann lcaynaıtı
ğı bir ilcmdi. Ambann hemen yanımı 
örtmüş olan, büyiik tahta kapağın Uze
rlne }·okular yerleşmiş,erdi. Itte çı!trt
kan renkli iki seccadenin Ü&tllnc, titiz 
bir ~v kadını dikkat.l.yle, sepetlerini ıı· 
"• '.arnrş b'r kan koca: Kadın müthit bir 
sarılığa 'tutulmuı, göılerlnin akı bUe 
satran reng~ni ~lmı§, efiltun jorjet en
tari!ir.:n etekleriyle dizlerini örtmeie 
çalışarak, irice bir kavunu, bir mü.hen
dis dikkatiyle, muntazam çizgilerle di· 
lim 1.~yor, kocası hatırlı biı- obur tavrile, 

hfığıtları yağ içinde kalrnıJ sahan1ardan 
balık tavaları, patlıcan, biber dolma
ları ç.ıkar:ıyo11du. 

Kapağın diğer köşesinde oturan bir 
~ile, iki arsıs çocuklariyle, güverteyi 
baraen kesiyorlaidı. Çocuklann bir ta· 
nee.~. elindeki afız muzilı:asını kulakları 
delecek bir ıeküde öttürüyor, öteki de 
sahibi ıclm:m.iı bir koJtu~u ileri geri 
aürükliyerek müthiş bir gürültü çıkan
yordu .. Büyük anne çocuklariyle mef!· 
gut olacak halde degi~. Kocaman bir 
sepetten çıkardığı iki iri 'k.oyuu lnıyru
'funu, gidinciyc kadar kokmıiımaaı için 
asacak yer arıyocdu. 

Nihayet, güvernnin tentelerini geren 
ipler gözüne üi§ti. Ve, hemen tedarik 
ettiği bir iple kuyruklarını astı. 

ömrümde ilk defa içine bnpnt§ ol· 
duğum bu Alem, beni Meta aptailaıtrr
mıJt.I. Demir boruların üzerine yerleı· 
mi§ laz kayı'lc_çıl:aır, çıplak ayaklı, almla

n çatkılı çingene lcaclmlan, eaki ıan
dallannm naarnclan, simSyah olmaı. 

kirli beyaz çoraplan g'örUncn uzun en-

28 ŞUBAT - 1938 

Bir güverte yotcusundan 
mektup ... 

Leman Haıaaıanoğlu 
tarili gen~ kızlar. Pijamalı. terlikli er
kekler ve, mütcm.ı:diyen keskin bic id
rar ko~su neıreden helanın onündc 
hiç eksiltniyenh!r kalabalrk. . 

Gazetemi -açarak §ezlonguma yaslan
dtm .. Etr'afırna bakmakt.on başını ldön
müştU. Gazetemin 11ipcrl arkasında göz 
lerlm.i kapadım. 

Gün brın:nak ilzerc}·di. Her birl, bir 
Umidin, h<.r tlÜ§Üncenin pe§inde bu yol
culuğa çıkmr!J inaanlann doldurdugu 
•apuc, ea'kin ve, rakid deni~n 11.rerinıde 
hafif bir sür•atle ilerliyordu. Yava~, ya
vıı herkes akşam yemeği hanrhğına 

ba1Iam11tı. 

Geee basrnca ışrksız kalan güverte 
yolcuları, ıözgözil görürken, ne yedik
lerini bilerek yiyebilmek için, acele ed.i 
yorlardr. Birinci mevki salonlarında, ak
§am )'emeğine gece elbisesi ile gelen
lerin .ıaltında. bütün geceyi. ı§ıltsız ge· 
çirmeğe mahkClm ~en - güverteliler, 
aşağı ambarda yanan ölgün *klı tek 
ampule hasretle bakıyorlardı. 

Yemekler yendi, kağıtlar, yemiş ka
buklan denize atıldı. Çocu'J9ar uyudu, 
büyükler de battmiyelerine, paltolan
na sanlddar. Ve güverte, yatmış insan
ların yığınlariyle doldu. Testekcrlek 
bir ay yava}. yava~ yükseliyordu. Et
raftaki inaanlaıın azap verici halleri ve 
hela kokusu olmasa, yıldızlara bakarak 
uyumak eüzcl fey H~le I Yettilçları fer
den biribirleriyle konuşan insanlar bi
rer birer uyudular. Ben de göz kapak
larmun ağnlag.tığmı hissediyordum. 
Tam içim geçmek üzere idi ki, kultıkla· 
nmın !dibinde lir !er} at beni yerimden 
up1attı. Arsız çocukların bUyük anne-
ıi: 

- Eynb ! ltuyru1dar denize gidi
yor! diye bairıyordu. Ha\ikaten, ip 
;gev~emiJti ve kocaman yağ parçaları 

denize doğru 6Üzülüyorlardı. Laz ka
yıkçılannrn, atik y:ı:dımla.riyle iki kay
ruk gene yer.~ne takıldı. Ve, yaşıı ka
dına takılmalar, gülUşmelcrden sonr.ı., 

güverteye gene bir sssizlik ço"'t;tu. 
O keskin feryatla uykum kaçmıştı. 

Dü§Ünnıeğe başladım. Ay, deniz, vapur, 
hepside şiirli kelimelm- dc~il mi Hale?. 
Fakat, insan bumunda feci bir helS ko· 
kusu, omuzlt'l:mda da, gecenin ser.=nli
ğini, nemli bir manto gibi hissederken, 
ay bir t•neke parçası, vapur, bir sürü 
paramz biçarelerin k,il.ynaştığı bir tek
ne, deniz ide, ucu gclmiycn, simr;yah 
bir gole benziyoc .. 

'Gecenin rutubeti vücudumu sardık
ça. kalın bir rorgan sahibi olmanın, 'ne 
büyük bir saadet olduğunu anlr>dım. 

Aman Hale, yorganına iyice sarm, gün
düzler ne kadar sıcak olursa olsun, 
sabah ayazı, ~ıplak imanları donlduru
yor. Fakat biliyor musun, gece h:tiyor, 
diye, s:ıbah ayazına, scvin~le göğ ümü 
gerdim, bekledim .. Sabah oldu. Her 
yaştan insanlann, birer birer uykudan 
ka1kma hallerini seyretme~ çok tuhai 
oluyor. Gliverteuin bir .köşesinc!e, ıbol 

bol akan bir çeşme var, önünde, bi.iyük 
bir sabırla sırasını bekMyen, insanlar 
dolu, ben de onlann eıı-asına Jr.arrştnn .• 
Ve, belki bir saat sonra yüzümü yıka
mağa muvaffak oldum .• 

Artık melttubuma nihayet vermek 
sırası geliyor. Çünkü çantamı ve §ez
longumu kapatıp yukarr güverteye çı
kırak, yakında görünmeğe başlıyacak 

olan İzmir dağlarını seyredeceğim. 

Mcktubunı. mektuptan ziyade bir rö
portaja benzedi. Neye benzerse benze
sin, maksadım gÖ!'dük)erimi sana ~a 
göstermekti. O da oldu. Artık rahatu:n. 
gözlerfode nöpc.rim. Saime., 

Leman KARAMANOGLU 

S6o K A R R A M A N 

"-...:._-----------------------· 
R T Z KA'RR "K~CKN KTZ 1351 

~t .0 t'1rJu. Bacaklar titriyo uu. Gö.:le· 
c ~ 6ıYnh bir sis lı;apladı. Al&<lk ve an· 
a '1 'Ya bilir bir sesle mrnldandı • 
- Şale yakalandı!.. . 
Şeverni hayretle: 

b - lı:vet, dedi, ondtın bahsemck isti
ıordu 
ı,.a rrı. Zavallı Şale yakalanmrı, da-
~-gorülmüş, mahkum edilm · § .. 

-.nç kadın inler gibi bağırdı 
- Mahkum edilmiş ı .. 
- ı:: l) .. vet 1 .. Kafası kesilecek l .. 

tc: UJes fazla bir şey söylemedi, sade-

- J\U l>· ilba ııma:-ladık J.. 
d~ 1

Yerek birdenbire ayağa Ialadı ve 
~1!• çıktı. 

'I.. le tiyar Şcvern: de hayretler i~nde 
~c eledi. . . 
bö~ ~u ne?.. Nere ye ko§uyorsunuz, 
~i~:·· Hem üc evimde bir ıün bile 
Çıkı tr .'-ahnadant. Olur şey değili .• 
l'tt.t p gıtti. Do~rusu, Şalenin ma.hkQ.mi
.\llı ona nıüthiş b" r tesir yaptı .• Yona? 
da :a hUdalaymışım. ben .• Nasıl oldu 
'l:ııı Uttu daha evvel sezemedim?.. z~ 
~d" 
l>" 11§.csı.. 

Itrırıiaeı ~ ~rabası, artık Blüa ıokak
hUtu gıdıyordu. Dil% yola ~ıkınca, 
~n111 7 ~ıziyle ileriye doğru atıldr. Ara
tıa~ar{ıncle rüz çizg'leri takallCıs etmif, 
l~ titr~rı sabit, çene~ malli hareketler· 
t~cı·:Yeıı., elleıi lim"tsiz bir tek.ilde 
İhu. 'ecrine kavuşan ve bir sutt içinde 

.1arıa . 
ttıı~~ar Yan bir kadın oturuyordu. Bu, 
lcl\ :: ?arlak cürcs dö ŞevrÖ% .• &'

~'12eJ bir ç.iç:k •• 

J;:rt.. . • • • • • 
tc11 ~1 günü. üç defa at değiJt"rdik-
1ian •• ~ ta, araba S"' ·~ "kive doğru, 

•..rın • 
du~lt h' 0 n beş fersah mesafede bulun-
)'tr, .Y lr ırada, atlardan biri çathyarak 
"ar ığı'dr. Kırı nn ortasında ve ci-

... 1 'h' 
l)~ ıç bir kö~ yoktıı. 

uıcıı 
t.tı_ J>oJ '•on derece saldn bir aes1c, tek 
~t ti~ : devam edilmesini emretti. Fa

l)li!c ersab ötede bu at ta yıkıldı. 
8 

arabadan indi ve uzağa, Nan· 

----------------------------.a doğru baktı •• Çehresi kunıun rengini 
almıştı .. Hümmcı :içinde yanan gözle
rinde bir tek gözyaşı damla&.ı yoktu. 
Kendi kendine: 

- Fakat her ne bahasına olursa ol· 
sun, oraya vaktinde varmanı lazxın. 

dedi. 
Orada, o, vaziyette bulunan herkes 

için, bu 6adece, acele eden bir yolcunun 
sabırsızlığını ifade ederd'. Fa~at dü}e-. 
sin, kalbinde, ruhunda, müfekkireainde1 
blitün mevcuıdiyetinde ölüm vardı. Böy. 
lece bir saat geçti. 

Hademe, durak mahalline kadar git
mek üzere koşmu§tU. Düşeı te, içledn·. 
de dehşet iladesi okunan gözlerle, yola 
bakıyordu. H5.la düşünüp düşünmOdi

ğin' tllmiyordu . 

Birdenbire uzaktan, iki süvari eörün· 
düler. 

Biraz sonra, onun yanma yaklaştılar, 
Genç kadın, hafif bir sevinç n;dası 

kopardı: 

- Drue!.. 

iki s:ivari, hayretler içinde durmuş
latıJz. Yere atladılar ve geçirdiği ka
z-,;ıın mahiyetini öğrenmek için l'Üratle 
ona yaklaştılar. Fa";at genç kadın on!a
rın konuşmalarma b:le meydan verme
den heyecanla so:du: 

- HUküm ne zaman infaz edilece~?. 
Drue boğuk tir sesle mırıldandı~ 
- Dü~es, nereye gidiyorsunuz? 
- N·qta .. Fakat sualime cevap ver-

• 1 
senııe .. 

- Gitmcy'n 1 Yalvarırım size, düşes, 
oraya g·tmeyin ! .. 

- Canım. cevap ve:-senize !G<.irüyor
sunuz ki mahvoluyorum! .. 

- Yaı-m 1 Yarın "afakla beraber .. Bu 
aab:ıh Nantta:-ı çıkt·ğnruz z:.m:~ dara
cacı kuruluyordu. 

Düşes bütün vücuıdiyle ürperiyordu. 
Tekrar etti: 

- Yann !. .Evet amma, ben hala bu
radayım !Vaktinde yeti§ece&im.. Vak-

--~-----·---------------~·---------·------~;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;. __ ~ 
unıtt .. Kalabalıktan korkunç heyecan 
ve tlebıet nidal.ı.n fırladı. Kafa ilk dar
bede kcıilmcmi§ti t ~Hut, baltaıını ikin 
ci defa kaldırıyordu .. Mahkum h&l! ya· 
şıyoııdu. Saçtan diken diken olan LQ
V:.nyi, gözlerini bu korlwnç sahneden 
ayırmıyordu. ikinci b;Uta darbesi indi.. 
Ve bu defa, halk kalabalığı, deh~t, ıs
tırap ve infialle geriledi. Kafa btt de
fa da kesilcmemifti 1 Ve mahklım bu 
defa da ölmemişti 1 Lövinyi onun sesini 
duydu! Evet, onun daha olqayrcı, fa
kat daha hafif ve daha ar:imkic bir 

'ıeıle tunu tekrarladıfmı duydu~ 
, - Senin için 1 .. 
:Uçüncü ve JIOnra dördüncü darbe 

darağacmı sarstı 1 Ve nihayet darbeler 
altıyı! onu! on b fi 1 yirmiyi buldu!.. 
Halk dehşet içinde Adeta uluyor ve lçl
çıpyordu. 

Yirmi bcfinci darbede, meş'um dara
ğa :ının yanında, muhafızlarla rahipler
den başka kimse kalmarıtı .• 

Sonra rahipler de tar~ılannı kestiler 
ve ayni dehtet içinde gerilodiler. 

Muhafrdar gerilediler. 
Arttk daraiacmm etraffmda kimse 

yoktu ve bu darağacının üzerine, dch
ıetinden ter ve kan içinde kalmış oldu
ğu halde, bu parçalanou1 vlicoou büs
tün parçalamafa çalıpn cellit duruyor
du. 

Luvinyi, ayak uçları üzerinde yük· 
selmiş olduğu halde, sabit nazarlarla, 
mütemadiyen bakıyor, bakıyordu! .. 

Şalenin kafası ancak otuz ik · nci 
d:.:bede gövc..iesindcn ayrıldı ve döıc
melerin üzerine yuvarlandı. Adet oldu
ğu veçhile, cellat bu kafayı, halka 
göstermek üzere saçlarından yakala -
yarak havaya kaldırdı ve darağacının 

etr:ı!ında, hareketsiz durarak, hu kan
lı kafaya bak.ın, mosmor çehreli bir 
mahluktan ba§ka kimseyi göremeyince, 
ldehşet fçinde sendeledi. 

Ayni günün akşamı, kapılarrn kapa-

nacağı esnada, b'ir tırab , kop~ iç:nde 
kalmı~ iki atın bütün hu:iyle Nant'a 
girdi ve, bu çılgın sUr'atini hafifletme
den, şatoya kadar geldi Arabadan bir 
kadm indi, Nöbetçilerin, kirazı ve mü
manaotlerine aldırmadan köpriiden 
geçti v gürültü Uzcrine koyarak gelen 
zabite şöyle dedi: 

- Ben düıcs dö Şevröz'ilm, gidip 
kardin.ala söyleyin, kendisini g8rmek 
istiyorum ... 

Herkes efbi, zabit te, kaçmı1 olan dil· 
şesin büyü~ bir suçla itham edill:iiğini 
biliyordu. Bunun için, evvela derin bir 
hayret ifade eden bir j~t yaptı. Sonra, 
gözlerini kaldınnca, bu çehrede öyle 
derin lir aşk, öyle müthiş bir ıntzellik 
ifadesi gBrdü ki, mukrıvemet edilmez 
bir merhamet kalbini sızlattı ve, ;§'~eta 
farkında olmadan, ona §Öyle mınldan

dr: 
- Kc:ı;m madam, kaçın!. 
Düşes başını sallıyarak: 

- Acele edin, dedi, size söylediğim 
geyi anlamadınız mı? Kardinalle gtsrüı
mek istiyorum.! ( 

Zalrit hürmetle eğflerek cev~ ver-
di: 

- Pekala, rnaıdam, sizi oraya götür
mek §trefine bizzat nail olacağım. 

Bu sözler Uzerine sür'atle yfuüme
ğc başladr. Di:~es onun yanındaydı. Za
bit, 'kendisine yardrm etme'k üzere elini 
utattıysa da, mağrur genç kadın bunu 
redetti ve krırdinalin dairesine yakla§· 
tıklan sırada titrek sesle sordu: 

- Yarın için olacağını söylediler, 
öyle mi?. 

Zabit bu suali anlamadı. Esasen bu 
sırada da kard:nalın yaveri yaklaşryor
du 

Bir iki dakikaı sonra, düşes Rişliy5-

nün karşısında bulunuyordu. 

' 
Drşes dö Şevröz, Marşonuardan çı

kınca, Btuaya geldi. Dük dö Vandom· 
la kardeşiıin tevkifi haberi onu fazla' 
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-463-

Beyoğlu - Lilllan: 
İyi bir kalhiniz, ince ve h:ıssas bir ruhu

'nuz vardır. Yaşınızı herhalde 25 den ek
sik tahmin etmiyorum. Zekisiniz ,.e ç:ılış· 

maktan kaçınmazsınız. Çabuk inanmak ve 
çabuk bajilaıımnk kusurl:ı rınızdan başlıca· 

sadır ve bu yüzden hnyıılla gedrdi~ini7. 
veya geçirmekte olılu~unuz sıkıntılar var· 
dır. Ameli işlere knbili~etinic çok h·iclir. 
AlınJ{an olmak da size ıa~slye edilemez. 
Maddi vaziyetiniz ıie halen pe1' iyi olmasa 

B OTUN taf sılatile karakteri 
nlzi; meziyet ve kusurlarJDJZJ; 

sizi hayrete dUşUrecek kadar vazıh 

ve sarih olarak hususiyetlerinizi; tut
tuğunuz veya düşündüğünüz işte mu
vaffak olup olmıyacağınızı: nihayet 

beş farkla yaşınızı si7.e söyliyebilirim. 
Bana bir ga7.eteden, bir kitaptan ve-

ya aklınızdan yazacağınız dört satır
lık yazıyı; son aylardaki imzalannız. 
dan ikisini gönderiniz. 

gerektir. ileriye fim illi ftÖZlerle hakmam:ık .._ _______________________ -.:__,,,, ___ .,.,___,, 

la'\ınıı. Yaşama şernitiniz de dü7.clti lmesı 

ıaıım kmmlar vardır. Açık adresinizle bu 
ym:dıklıırım h:ıkkınrlPkl duşiincen lzl hil· 
dirir ve tekrar birkaç satır y:ızı ile rski 
imzalarınızı RÖnclerlr~enlz size daha etraf 
lı suretle cevap verebilirim. 

-4G4-

Pangaltı, yf,ck. 
Orta boyda, orta· bünyedrsiniz. Sizin 

de yıışınız 20-25 den ax rlcAıldir. Tııbiııten 
hayatın sizi memnun elmlycn tarnflıırını 

hayal ile tamamlam:ı~:ı istid:ıdınız \"ardır. 
Kendinize J.illi:ın'd:ın daha çok gü,·eni
yor ve onun kııdıır ilerisi için encllşeli gö
rfinmüvorsunur.. Harkcllerinizcle pek el ik· 
kaıtı deAilsiniz. mr işi yaptıktan sonrıı 

onda kusur dıı buls:ınn:, işi tekrar elmck 
zahmetine kall:ınmnzsınız. Riraz ela inat
çısınız. SizdP. ele b:ışlrnların:ı iyilik clmrk 
ve kimseyi incitmemek tem:ıyiilü varrlır 

ve elbette çok iyidir. naha faıla rc'.'vap al· 
manız için size de (l.illiana yaptığım la\·· 
slyeyl tekrar ederim. • 

-4G5-

JI. L. E. :r: 
Gençsiniz. Boyunuz nihayet orraelır. 

Bünyece ortasınız. Sıhhatiniz iyidir. Tu
tumlu ve hesaplı olmağa islicladınız \"ar
dır. Zekllnız da muhakknktır. Herkese, 
istediAI muıımeleyi bilirsiniz. Uysalsınız. 

Keneli noklııl nazarlıırınızn uymasa bile 1 
lcahında suc;maitı ,.e hııllll dilc;iind iiıtiinü

ziln ve hllrl liıl nlz n nhini h"le k:ıhııl et-

liğinlz zam:ınlar vardır ve böyle bir te
mayül karakterinizde mevcuttur. intiza
mı da sevmeklcslniz. Yıılnız en büyük ku· 
surunuz, bir şeyi yapmağa karar verme-
nizle yapmalta başlamanız arasında vakit 
geçirmenizdir. Yani çok zaman evvel dil· 
şfinür ve daha sonra tatbika geçersiniz ki 
hu hayatla muvıırraklyellnlz için şayanı 

ta,·slye tfejtildlr. Hafızanız da mOkemmel· 
<lir. Sarih adresini7.le mütnleanızı blfdlrir· 
seniz tc?krar görüşebiliriz. 

-466-

Gümüısayu Ş. Dinleç: 
Gençsiniz. tyi ve temiz bir kalbiniz 

var. H:ıyalla muvaffak olmak başlıca eme
linizdir. Buna raAmen istediAinize ulat· 
mış <lcıtilsiniz. Bunun en önde ıeleo se
lıchlcrl şunlardır: 1 - ltiyatlarınıza fazla 
h:ııilııı;ınız. Yeniliği çok istiyor ve seviyor 
faknl eski tesirlerden ve Adetlerinizden 
kola)lıkla kurtulamıyorsunuz, Hatıl çok 
defa farkında olmadan bu tesirlere ve a
lıştıAınız şeylere tabi bulunuyorsunuz, ha· 
rekellerinlzl, yaptıklannııı inceden ince
ye tetkik ediniz, ırıözümün dolrulutunu an 
!ayacaksınız. EvelA bu tc?lkiki yapınız ve 
sonra da JAzımgelen vaziyete uyunuz, 2 -
Çalışkıın~ınız fakat bu çalışmanız çok defa 
hrıı:ınlı değildir. Sadece çalışmak için de
IUI bir şey elde etmek için calı$1Dalısınız. 
3 - Umumi mnliımatınızı arıtırmalıııınız 
4 - nu yazdıklarım hakkınılakl dilşünce
lerinizl ve hir de sol ellniıle yazınızı da 
~iinılrrir-ırrı ı, lekrıır bir tahlil yapabilirim. 

Cevapları veren 

Profesör Sanerk 
Brafo ojl ve Brafo .nelrl 

mUtehassısl 

-461-

Bebtk Yalıbo11a N. S. 7!: 
Gene olduAunuz muhakkak. HasKas Te 

alıngan bir tabiatiniz var. idealiniz de 
bllyilktilr. Ufak hedener sizi tatmin etmek 
uzaktır. Çabuk miUeessir oJmata ve bu 
ne ıeeullrlere uyarak ant hareketlerde bu 
lunmaAa lstidadınız vardır. Biraz d<J ace
lecisiniz. Başladığınız işi çabuk bitirmek 
istersiniz. Kendinize itimadınız da fazla· 
dır. Bltlrdilinlı işlerden ziyade başladı· 
tınız işler vardır. Zekisiniz. Başkalannda 
kusur bulmaAı daha çok seversiniz. Bir 
az ılııba uysal olmaAa ihtiyacınız kal'ldlr. 
Mu,·affak olmaAa namzetsiniz, yalnız söy
lediklerime dikkat etmeniz şarllır. Bu yaz. 
dıklarım hakkında siz ne .düşünilyorsu· 
nuz, bunu bllmeAI çok ls\erhn. 

-468-
HıımbaracıoiJlu: 
Hayı•.tta mullaka muvaffak olmak ls

tedliti nlz muhakkak. Fakat biraz ihmalci, 
biraz IAübaliliAe ka~an bir karakterlnil 
var. Dikkatiniz de kuvvetlendlrllmele 
muhtaçtır. Umumi mablmatınız da noksan 
dır. bunu da tamamlamalısınız. Çok ko
laylıkla çok takdir edilen bir zat olabilir· 
siniz, yalnız bunlan tam&men yapnıala 

mOsalltlr. Diler bir yazı ile milracaat edl· 
niz ve sol elinizle yazacağınız yazıyı da 
tıönderlniz. 

__.69-
M. ·O. No. 71 lıtanbul: • 
Yaşınızı kat't olarak tayin edemedim, 

fakat hefhalde 25 yaşından fazla bir yaşla 
olırcaAınızı tahmin ediyorum. Vücudunuz 
dolguncadır ve şişmanlamata lstldadınıı 

vardır. Yazıyı gönderdiğiniz sıralarda ve 
bundan evvelki zamanlarda kafanızı yo
racak bir hAdlse olmuş olacaktır. Belki de 
son zamanlarda biraz dalgın ve unutkan· 
sınız veyahut bu l':al slıde uzunca bir za
mandanberi vardır. Bu husuKu bana bil· 
dirmenizi rica ederim, bu takdirde size 
söyJiyeceklerim vardır: Amell işlere kabl· 
llyetinlı: lylıtlr. Biraz inatçı görilnilyorsu· 
nuz, fikir ve kararlarınızda, düşOnce Ye 
arzularınızda ISJ'ar etmek buyunuzdur, 
Bu keyfiyetle mutedil olmalısınız. Diler 
Miyliyeceklerlml mııracaatınııdan sonraya 
bıra~ıyorum. 
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ko ...... . .r.adı. İki ıef vakia ) ak.ııanm.ş· 

ltı:dı. Fakat kuvvetli ve kalabalık olan 
b:.r odru vardı. Bu oıtJu, Rişliyöye 

kar§l ayaklanmış olan bütün Fransız a
ıilleriyı:ii. Binaenaleyh, bütün mesele 
batka bir şef bulmaktı. 

Düşes işte bu işe girişti. On beş gün 
müddetle hümmalı bir faaJiyetle çalış

tı. Nansiyc ~dar gitti, bir gün Reima
de k.:ıldı; ve nihayet, büyük üm'tler ve 
sevinç içinde Parise döndü. Herkese 
cesaret vermiş, herkesi coşturmuı ve 
mücadele heyecanı aşılamıttı. 

Şöyle düşünüyordu: 

- Vakia, Gastonu ele geçirdiler. Fa
kat Ga:ton ne kadar zayıf olursa olsun, 
elbet b"r iki ay daha mukavemet eder. 
O zamana kad;:,,. Rişliyö ölecek, bu za
vallı kral, bir manastıra çekilerek.. du
alar mırıldanacak, An da memleket"n 
hakiki hakimi olacaktır ve ben de ..• 

Bu sözleri, Paris yakınında bulun
lduğu esnada kendi kendine söylüyor -
du. Ve yeni !arr.yda kendisinin .ne ola
bileceğini düşündüğü sırada, bütün bu 
istikbalin. kendis ni tamamiyle lakayt 
bıraktığını hayretle hissetti. 

Onun içinde neler olmuştu?. Yeni ta· 
limat vermek üzere sağa sola koıtuğu 

hümmalt devrelerde, kendi kendisini 
rstiçvap etmemiıti. Fakat ıa "mdi anlı

yordu ki, bütün bu suikast teşebbüsü, 

artık kendis"ni alakadar etm~yordu. Ve. 
bütün düşüncesini bu kel meler ihtiva 
ediyordu: Onu göreceğ.:m 1 

Ozaman gözleri kapanıyor, göğsü 

heyecanla inip kalkıyor ve ihtiraslı bir 
jestle, mevcut olmıyan aşıkına bir buse 
gönderiyordu. Şale neredeydi? Ne ya· 
pryordu? Ona öyle gel"yordu ki Şale o
nu Paristeki ika:netgahmda bekliyordu. 

O zaman, ihtiras düşün elerinin av
detiyle, c;ırpınmağa başlıyordu. 

- $imdi anlıyonım. Ben sırf onun 
~in. kudretli, adeta kraliçe gibi kud
retti olmalı; ist'yorum. Yeni haşmeti, baş 
döndürücü eğlenceleri ve is.=mteri sırf • • 

ı ı 

onun için, iıtiyorum.. Çünkü orada en 
yakıpklı, en fazla Jaıkançlıiı celbeden 
o olacaktır •• Evet, bütün bunltır onun 
içinmitl 

Genç kadın, bu dilfUncelerle, •tk 
içinde çırpınıyordu. 

Pariateld ıkametgihmda, sonuna ka
dar vazifesi bapnda kalmıt olan bir 
ıı.: zmet11jlr. Flörideki h&diaeden sonra 
evin araıtınldığuu ve o nmandanbcri 
hiç kimıenin ıelmediğini töyledi. 
Düşes te kendi kendine töyle deldi: 
- Anlatıldı.. O Şevemilerinkilerle 

berı·~erdir. Şlmdt her halde Rifliyöyü 
adım r-:lnn takip cıdiyor ve beni lılantta 
bekliyor •• 

Bu sırada himıetklr da bahatına de
vam ediyordu: 

- Ancak bir kiti geldi ve madam 
ti düıese bir mektup getirdifini aöy
ledi. 
Düşes heyecanla: 
- Onchndır l diye mmJdandı. Nere

de bu mektup? • 
- Bu adam mektubu anca~ madam 

ta düıese verebileceğini söyledi. Tek
rar gelecek .. Günde üç defa geliyor. 

Bunun üzerine, dü§ea, aabınızlıkla bu 
~'damı bekledi ve bu ad::ım iki saat 
sonra gcldL Bu koıinyandı ve Marinin 
mektubunu getiriyordu. Düıeı bu mck· 
tubu, sarara~ okd:iu. 

._ LQv:nyi 1 diye ımnldandı. Ben bu 
iblisi diltilnmemittim bile.. Bu adam 
beni seviyor. Çılgınca seviyor. Hanri. 
LQvinyi:r.fo esirid:r 1 Aman ya R:öbim l 
Felaket onun batı üzerinde dolaııyor 1. 

Kor:nyanı iıtiçvap etti. Marinirı 

m:ktubu yazdığı günün ilzer"nd~n gün
ler geçmiıti. Şalenin hlll Dojeneide bu
lunmasına ihtimal verilemezdi. Buna 
rağmen. h:ç tereddüt etmeden araba
sına C"•tladı ve Bojensi yoluna citır.ek 
emrini verdi 1 Korinyan onu mütemadi· 
yen selimhyarak takip ediyor ve §Öyle 
d"yordu: 

- Bin altm •• Madam 11. dOteı her hal· 

ide bin altını unutmuımu ••• Araba ha
rekt etmiıti. DU§el deli gibiydi. Ko
zrnyan arab:.ıın gittiğini göriince, bay 
retler içinde, olduğu yerde kaldı ve U• 

lur gibi bağırmağa batladı: 

- Ya benim b'n altınımı •• 
Sonra, Marln tarafından vaadeWlen 

bin ~tının rüyalar .ıiyanna kanıtıimı 
anlıyarak, yolun kenanna oturdu ve ağ 
lamağa batladı. 

Brigit ne diyecek? Mektup elden cit
tiği gibi, tin altın da citti 1 Bricit ne 
d yece~? Aman ya Rabbim?. 

Bu 11ııraptan merbn:nete g~len dil§~ 
ıin hizmetkln ona yanm altın uzat- · 
tı ve: 

- Hele bunu alm da .... 
Korinyın cözlerini sildi, ona yan g<Sz
le baktı, sonra omuzlarmı ıilkerek . ce
vap verdi: 

- Eh, buna da tükür l •• 
Bunun üzerine yc:.nm altını aldı, pis 

bir meyha,rıeye drdi ve o kadar içd ki, 

eve döndüğü zaman, omuzlanna inen 
Sen - Labr· llet:ni, aarh"1uktan ~is 
bile edemedi. • 

• • • • • 
Bojenıide, dii§eı dö ŞevrCSz, Şalenin 

kama darbesinden henüz iyileıen hancı 
Panar'ı buldu. Dilfesin tellffuz ettiği 
bu Şale ismi üzerine, hancı ldta kCS
pürdüyse de, avu:una ukl§tınlaıı b'.r 
~ç altın onu derhal teıkin etti. 

Bunun ilzerine Panar, kardinalın ve
skasını hlmil olan LQvinyinin, bam 

bir hapiı:-cıe haline naul cetirc'i.ğbıi, Ma
rinin mahpuıu nasıl kaçırdığını ve , ~· 
hayet Şalenin, kendisini nrıısd yaraladı
ğını anlattı. Fula bir teY bilmiy~r
du: Mösyö diS Şale BlQa cibet"nde fi
rar etmiı, miSsyö dö LQvinyi de yarım 
saat sonra onun pef:ne takı1mqtı. 

Düteı dö Şevröz, derin bir nefes al
dı. 

Şalenin bu takipten Jrurtulmuı olaca· 
tına muhakb lmlAriyle baktı ve ayDl 

giln BlQaya giderek Şeveminin iır.aaıet" 
ılluna ~oıtu. 

DUfea, ihdyar Şeverini Drueden ate1-
lcele gelen bir mektup okurken buld114 

Şeverni mektubu yanda bırakar&~ 
dOteai brfılaıc:lı ve elini iiperek flS11" 
dedi: • 

- lıte kamp ortasında, bbe ıeıc-
bir gUneıl. 

Dilıea te tec:eui.lale sordu : 
- Kuırp mı1 Ne münasebet?• 
Şeveni, masanın tızerinde bı~ 

oldutu mektubu ipret etti. DOtet ;_ 
remefe bafladı. Gözleri karardı. il" 
me~bun bir ölüm baberi get:rdili b 
ıuaunda, içinde bir hluiJrablelvukU .,.ı
dı. 

Şeveml 1-pnı alhyarak: !c1d
- BUto.n pllnlannu alt Ust 0 ~ 

dutea. dedi, prenıele matmaZel dı5 lıl 
pansyenln dUğilnleri yapıldı 1 • Sfr t1 

DOpa asabi b'r kahkaha attı: .,ı-
enel, en korkunç bir fellket addcdeısr 
leceli bu hldiae, ona ancak dolıcıJ!lll' _., 
tu. Bu haber, korktuğu haberd~0 .e 
dar maktı ki, ldeta ICYinÇ du,--

net'eli. blr tavırla: _.111 
- Cıımm r •• Dedi, bir dOiOO 1'Y

da.. Boaulur da .• Ne çıkar?. 
Şeverni de ctuerek: baıır:'. 

- Ne yaman kadmanus. dJte ~· 
dıt Sizi hiç bir teY korkut1D11°r .. 0ttl-
Genç\1kl Gençlik! Eter bu~~ 111 
yar olmasaydım, dllfel, sn~ 
ı!sin f8va!yenta olurdum- • bil 1rı"' 

- Bu mektupta yanlan ıerlet 
dar llll?. 11',,., 

-Marıtteeullf, bayır! Dl~ , 
daha kor~· Dehfd. ~~ 
cençlerimb Nanttan ayrunuw; ~f 

- lfabt bu ~in .ebe • poct 
- Kardinalin kunetl ve cnr·ed;.. ,, 

lanrmdan tilridnl ~, .. ~ 
ıunınu. en beeerDd''inl. eO 7 
dOfCL.Herhalde möteettdr 

1 
ruz.. bit ~ 

DUta da Jnra•. atır aıır 
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Dlfll~DDn~uer ~açayı sıvadı Yenı ne~riyat "Chamberla in 6.0 o 
o 

'liJıklltüığlUınde (Q)Dır tırans atUaınıfcD:k 
( lhla~oırOoyoırlaır 
~Do bin lngiliz ameıes;, dünyanın · 

I') bUvük posta gemıs·nı vapmak 
için nasıl çalışıyor ? 

~i:iliılerin • 1. lw 
• &ı tn.ılüm t ••• 

'tYde geri 
Yenilmek 

llc.r 
Ui • Ta-

\i edeme· 
~Şey budur. 

ı... tanaııların 
lll~ıı ı: . • 
~ '''· gü-

... , ür'at ' 
ırıda 
1 

n Kra-
tri.... • , 1: J • geçtı • 

t> Otddfıı-tnı 
\fatı.d; d' ~ 

~~tı. · ıre~i-

t l\ 
~ a karşı fn
r,n k 
k ollan-
a..,uşturup 

h riza) de
~tıırduklar.nı 

!\ne·· 
~l ~ Qıyonu-

ı~ nuğer böyle 
~ Yor t.anıı 
~ '1darııyorsu-
l~tili 

• ~ ller • 
-ııııd.. • ge-
\ıı, d~(, dur- Deniz devinin Tırızırlmıd:ğı mııazzam to::gah .•• 

'<. ını~nme ·,. d'' bil"· tıı .. - .... n unyanın en 
~~ ç~hsur• tli posta vapurunu yap

G::rrinin ilk tecriıbeleri 1940 senesin 

de yapılacaktır. Gün=G Layn kumpan-
~~% l 1YorJar, 
~~· taı~u gemiye 552 ismi ver:ı- yasının Atllnt.~ ıe!erlerini iki vapurla 
~ b~at, ameleler, mühend!sler, temin ct~=k arzusu ihtimal hakikat o-

~ "·~il\i .. <Kr:ıl'çe Elizabct) iam.= 
t il ~r, ~oyiüyor. 
% I; ~lız gaıetect, {Glaskov) a 
\ı ~lı on Bravn tezg5hıarmda inşa 

~~,. Ul "e-. . .. .. . d '<l!l) "': u!!_Yl ormu , "cıd en 
~ ~- 1.\ bır ıey, krallçen.n .~sminj ta-
~· >'ık 1 d' G" d"kl · · , ~il " .yor. or u cnnı ve 
(ss2~1 tl>yle anlatıyor: 

~~) 83• 86 000 ton olac:~ctu. (Nor· 
'Q, n ·~23, (Kraliçe Meri) 81,235 

'lr:ııa4d~Yu 310, en' de 39 metredir. 
l ~trj 

3
'). ve (Kraliçe Meri) nin p,-:

(l~r 5. ltletrc 40 santimdir. Yal-
tt lld, alıçe Elizab::t) d!ğer ra 
~u "" 1 
1 
l ~ıd ~ çaktır. Bu da, çok 

ı,. CbıJm i • . . h 
~itı es n temın ıçın ava 

ı:~ iat~ lllUrrıkün olc!uğu kad:•: azal
llıctr"lltne;in.len ileri gelmiıtir. 
4~ırc YÜks:kli~indc ki bacası bu
~~~ist lier iki gemiyi gören bir 
b.(~t~· ltonu§tum, diyor ~i: 
<ı" tı ~e Meri) nin su ke:ıiminden 
'>\"St ~1." bir zırhlı g bi yapılmıştı. 

it lek;~abet) inki, adeta bir ya-
~ rtıı.ııc'ndc yapılacaktır. Şirketle 
~~I ot avclc mucibince &ür'at:n 
~ ~~ ;:ası §arttır. 
~lele ulcaUr'atin daha ziyade otaca
q~ll·ııı. lır. 
r "er· · <tı:: lio tnın kuvvet.: 200.000 bey-

,~~ tı~andininki 160.000 dir • 
. ~da 2tı) de olduğu gibi üç baca· 

'(; <lt'lli4 kazan bulunmıyacaktır. 
\: ~ı;ı Çc) ye, dünyanın en bil· 
\ ~a 111 konulacaktır. 

'l' t n 
\

1
t(l'le h:rcye kadar geldi? 

~· •te ~ad zırdır .. Baıtan ve kıçtan 
'ıtır ar eh yerin ikmal edilme
~tır.' /\Tekne bl§~a bir şekilde 

~C( dcta gem. i~inde bir ge· 

ld~.\~ 
~ l1Yorı 
t'i t, lıaıb a~. Tch,ney.~ dört cıyda 
t~1' Ulcı (Kraliçe Meri) nin 
~4t ıı: Yedi ayda yc.pdmıştı. 

<ı. ~Ctab:; gizli tutulmaktadır. 
\>~" !lir, • Normandiye çok ben· 
1 1111!),_ 

'tt "'<'llttq 
~ ~aı1,. Olan gemide, rab:tıer.=n 

lt~ l'l kö ··ı . 1 .. 
~ ~ "'ırıda, .. pr~ ~r.y e. a .ntan 
~ ı.. ~araı &uvarı ıle .kınci kap· 

\ "il! arı ca b' • • 
~a lıflac:aı. ır.nci mevkıin ya-

\ ~Ol '\tır. 
Ç c:uı 

~.· ~t'. ~· • ilrtrıkiler?. 
~I~ •I tk• 
\~ t d ,.

1 
1 Ccrn:nin konforundan 

J;o a fazı b' 
~tQ 11.l:at ( a ır şey yapılamı· 
:tı ıu bı.ıi l{ra'içe El zabet) in 

~ll.~iııt, l~~c:.ak. tık :.öprü !por 
leı. U-ıtı c:ııi güne~ b~nyolaı't· 
"'C~~llt ~itip k 

'<ile talı . çı mıya, dördüncll· 
•ıa olunacak..., 

1 'Su,.J .. aliıntlalci 
gemiyt atloy4H 

l>artanyan FFaHsa ' 
Yolunu tultcı. Sa6ı"· 
.sızlliı11dan bir /ü,.JÜ 
9üt1ı~t"d'H aynla· 
mrıerdu.. . _ 

._.._-,~ 

1 ==-~ 

VePi adam 
Yeni Adamın 217 inci 5U)'ISI çıkh. nu 

harı.ılık fakir \"C snnnl ı;:ızclc:.in in lJU suyı· 
sınd:ı lsmail lfııkla IJ:ıll:ıı:ıo~lu, llüs:ııııcd
d in Uozok, Hilseyln A\'OI, lfo un Alı Etlit., 
}fakkı Toklu Rdık Scdul, Sıılıri 1<\ol~·uk ını 

2"olı yazılar \"Urdır. \'eni Ad:ımın ı::cnc bu 
sayısında Hcnri IIarlıussel.!n ~c\'rilıııiş 
mektep mtı:ılliınl adlı güzel bir hikil)esi 
bulunmokloıtır. 

Üç kişi arasında 
Vedat Nedim Tör, bu adı taşıyan üç 

perdelik pi)·esini bir kitap halinde neşr<!l· 
mişlir. 30 kuruş liat taşıyan lıu kıyıneUi 

eseri okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

Jstanbul 5 inci icra mcmurhı~und:ın: 
Bir olacaA.n temini için &alışına karar 

verilen bir ndel Uiyııman marka ve 63469 
numaralı bir odcl pedal matbaa makinesi 
Bcyoğlunıla Tünel haşı (.i:ılipdedd cadde· 
sinıle 59 numaralı Bokiio; rnallı:ıasının bu
lunduğu muhaltlc 3-3·938 pcrşcrııhe saat 
9.5 cin açık nrllırıııa surelile snlılacu~ı iH'ın 
olunur. 

i! a:mımn::ı:::ı::a::::ın:: :::::::: :::::::::::::::::: 
q ~ 
~I /)iş /Johtoru p 
tt CD~ 1:bytt 01 D ~eır fi 
5.i. YalnızCUMAR,'ESIGUNl.ERt il .. :ı :i 'iAl.OVADA, aı gUnlc1 Kara· li 
=ı gUr .. ,, tramvay c:urağınd:ıkı mu· ı· 

n ayenehanes.'ndc hcıstalarıru kabul ' 

n eler. il 
~: ::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

lacaktır. Bu kocamnn gemilerle daha 
ziyade tasarruf y••;>abilecektir • 

İnşaat ma.•~afı 900 milyondct. 
(Kraliçe Meri) den 150 milyon fazla .• 

Ş'.md ki halde 3,500 amele çalr~ıyor. 

Mühendislerin hcs:ıbına göre, halıları, 

ayn.llan, t:ıJloları ve od.:ğcr takımlan 

ya;>:ın, hazırlryan amelelerin sayısı 

.200.000 cicn ziyadedir. 

( Ba§ tarafı 6 ıncıda) 
bu k·lfar büyük ve koyu bir ihanet, Bri
tanyanın hayati menfaatlerine karşı bu 
derece ~ayanı lıayret bir lfikaydi Mister 
Edcn'in tahammül cderrlyeceği şeyler· 

di. 
Mr. Chambcrlain'in ltalyı:ın elçisine 

yaptığı teklillcri ona ilham eden im.il
ler, sebepler neydi?. 

Bunları anlamak kolay değ'1dir. Bu 
teklif dışarıdan İtalyan emellerine ka· 
yıtsız ve §artsız tesı:m olmak gibi göril
nüyor. O halde bu mu;.ı;nmarun anah
tarı nerede?. 

Ba~ın nerede: 
Mister Chamberlain. hükCımctin bey· 

nelmilel bir antipati uyandırmakta ol
duğunun farkında.dır, Memlekette ha
yat pahahlaşmakta ve ekonomik bit 
kriz korkusu b :qgöstermektedir. Da
hili tıiyasctte hük\lmetin vaziyet=ni 
k,urtara :ak mühim bir muvaffakıy.et 

başarabilmek imkanını bulamıyan ba§ 
vekil gözünil dış siyasete dikmtştir. U
mumi bir Avrupa sulhU tesiri. için kat'i 
bır hare1tet gibi görünebilecek bir it 
ba~:ır:•bildiği takdirde efkfirı umumiye-

. nin tekrar onu ilt:zam edeceği ~anaa
tin:iedir. 

işte bu düşUncenin neticesi olarak 
Britanya Habeş:stanın. gazabına ve 
ispanya patırdısınrn b:9lıca elemanla
rından birine hemen hemen bir ricacı 
gibi yanaşmakta ve ne şartla olursa o
lursa ondan dostluk dı:lenmektedir. 

İ§te dünya sulhüne Mister Chamber· 
lainin hediyesi 1 

Bu kaı:lar maddi bir fcd-~<Arhk mu· 
kabilinde Mr. Chamberlain'in acaba el· 
de ettiği nedir?. 

Britanyanın Avrupa işlerine ka~ı <>
lan vaz.:yetinde Chamberlainin Amil ol-
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'' duğu bu ani tebeddül hattl Romayı 

bile sevinçten ziy;de hayrete dü~ürmüı 
olmab:iır. Çünl;.ü bu, tcım Musol:ninin 
aczinin derecesi, onun dostu ve mütte· 
Hki Hitler tarafından ortaya çıkarıl· 
dığı bir sırada olmuştur. 

ispanya h:ırbinin durdurulması l~in 
beynelmile) teşebbüslerde bulunmak 
teklifleri hep, Habeş vak'asında o!tiuğu 
gibi, Musoliniyi kızdırmraın pek tehli· 
keli olduğu sesleriyle susturulmuştu • 
Fakat Hitler Avusturyayı nev'ama Al· 
manyaya iHlveye karar ver~.=ği zaman 
Musolininin blöfünü karşıhımı§, Mu· 
solini de ağzını bile açmamı§tır. O A· 
vus~urya ~i ist:k15.linin muhaftcası l· 
talyanın hayatı menfaatlerinden bir~ni 
teşkil eder • 

M usolini, kırılan izzetinefsini tamir 
için ona ko~an 'Mister Chamberlain'e 
karşı müte§ekkfr olmalıdır. 

Bu memleket ne İtalya ile, ne de 
hrhanı;i b:ı;ka bir devletle harbetmek 
istemiyor, fakat, ltalya ile, Mister 

Chamberlainin teklif ettiği 'k,adar yllz 
kııartıcı ıerait altında yapılacak tir 
anlaşma hi; §Üpbeı.iz ki sulh baf'larıru 
kuvvetl::ndirccek yerde htıxp ihtimal· 
terini körükliyecektir. 

Böyle bir itil;_f, 'Britanyanın pata· 
vatstz ve tecavüzkar l:.'.r s!yaset güden 
herhangi bir millete liderlik rolünll 
terkedece~ kadar zayıf olduğunu bütün 
~leme göstermekten başka bir işe yara• 
nuyacaktır. 

· Bu anla~ma, §imdi3en sonra tngilt~ 
re dış siyasetinin beynelmilel sulh vo 
adalet csa:larına bağlı olmıyacağına bir 
alem te;W.l edecektir. 

Dünyanın diğer milletleri bilmeli• 
dirler ki bugünkU Britanya hükumeti 
mevkii :ktidarda kalırsa dUnya işlerindo 
meydan, miitecavi.zlerin olacak,tır. 

işte bunun içindir ki Britanya dkart 
umumiyesi ayaklanıp bu sakim siyaseti 

ortadan kaldırmalı ve bugünkü hüku· 
met yerine bir hakiki 1'sulh0, hükumeti 
ikame etntelidir. 

Hrı!tik,i bir ''sulh., siyasetini teds et
mek kolay ve kabildir. Bu, daha mües• 
ııir bir Milletler Cemiyeti meydana g~ 
tiretile:ek, millctler:n haklı §ikayetlc• 
rini, bam mevat, müstemleke ve sairo 
gibi istediklerini beynelmilel dostane 
anlaşmalarla halledebilecek verimli ı:.:r 

siyaset olmalıdır. O takdirde milletlerin 
teroc;lf.i ve inkişafları kolayla§acak, kim· 
ıe tecavüzden korkmıyacağı için her• 
ke:in istifai:ie edel-rlcc:eği bir refah ve 
emniyet havası yaratılmış olacaktı r. 

• 1 

fşte ı:ıulh ıiyaseti budur, ve •'tş Par
tisinin .. siyaseti de budur. Ancak ve 
ancak bu siyasetle kendimizin ve dün• 
yanın menafi.n~ muhafaza edebfürir.ı 

Ve gene ancak böylelikle bugünkü hü• 
kümetin bozduğunu düıcltebiliriı. Bu• 
na halk karar venncl:dir. Bu izi halli 
yapmalıdır. 
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gelen 
- NEZLE 
hastahklarda 

ve üşütmekten husule 
hatırınıza g~lecek 
1 L K iSiM 

BAŞ DiŞ - ROMA1iZMA . . -a eçırır ğ 1 der 
ı - 2 ilk ambalajlarını ısrarla arayınız. 

bü ün 
Eczanelerden 

Taklitlerinden sakınınız. 
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Bin 

Emniyet sandığı 

Taksitli emlak 
SEMT! 

Cins\ 
Kocamustaf apaşada. Saııcaktarbayred.. .Jfffı 
din mahallesinde Kocamustafapaşa Üç katta be!',! odalı bahçeli kit• 
caddesinde eski 148 il& 162 yeni 186 ilA gir bir evin tamamı. 
196 numaralı. ı~ 
Kumkapı Çadırcıahmedçelebi mahal • Karabıçakmeyhanesi denıckle 
lesinde Kuınkapı caddesinde eski 13 _ye- arif §erbethane gediğindell 
ni 13, 15, 17 numaralı. mUnkalib evvelce iki bab diik· 

ka.ıı ve maaoda bir bab dilkk'
nm, elyevm imalathanenin 120 
hisse itibarile 39 hissesile itL 
ban mczkilrdan 8 hissesirtlO 
56 hisse tertiba.tile 21 hissesi· 

"' Ayvansarayda eski Hocaali yeni Molla- Iki buçuk katlı beş odalı kAt· 
aşkı mahallesinde Hamam sokağında gir bir hanenin tamamı. 
eski 43, 45 yeni 43, 45 No. lı. fr!J' 
Kadıköyünde eski Osmanağa, yeni Ha. Birisi iki katta beş odalı ah· 
sanpa§a mahallesinde eski Kurbağalı • şab, diğeri bir buçuk katta ild 
dere Yeni Kurbağalıdere Birinci sokak- odalı ka.rgir iki evin ta.ma.Jll1'· 
ta eski 6. mük. yeni 8. 8/1, 611 numaralı. ~ 
Kartalda Meydan sokağında eski 774 İkl katta. Uç odalr ahşa.p bir 
yeni 21 nwnaralL evin tamamL 

" Kuzguncukta Çiftemeyhane ve Bakkal Üçer katta. dörder odalı balı· 
elyevm Derefmnı sokağında eski 2 mük. ~li k!\rgir Uç evin tamamı. . ; 
9 yeni 22, 2211, 24 No. lı. pil"' 

1 - Arttrrma 10.3-938 tarihine dUşen perşembe gUnU saat 15 te "P 
ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin UstUnde kalacaktır. t,JJilf 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde 10 u nısı>e .tf 
akçesi yatırmak lazımdır. edl r 

3 - Arttmna bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz sen 
mUsavi taksitte ödenir. Taksitler yilzde 5 fai?.e tD.bldir. _ ...M f 

4: - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul sandıı?::ı. birinci d~ / 
tekli kalır. (890) =--' ~ 

rczanec!e arayınız. • P"aıa kulueu 1255 Hormobln ı -· 1 - fabletlerı ı er 
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Rahatını, kesesini sevenlere tavsiye' 

uştüyü ku"anın1z 
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Malatya Bez ve 
iplik Fabrikası Türk 
A. ş. Adana Men
şucat Fabr .ikası 
Müdürlüğünden: 

t - 2 - 936 tarihinden ltlbare kaput 
bezlerlmlzl aşağıdaki flatlarla sat· 1 
mağa başladığımızı sayın mOşterile

rlmlze 1 An ederiz. 
Tip Genit11k 

santim 

2 Çif çi bezi 7 5 
4 Astar:ık bez 85 

Top 
metre 

36 
36 

Top 
Fıatı 

725 
695 

Satışlarımız, fabrika teslim~ 
ve peşindir. 
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PATj 1 
~ itan çıbanları, eı ve ayn• panna~larmın arasındaki !mşıntılar, dolama. I 

mem iltihabı ve c;:atlakla.r. flegmunlar. yanıklar, traş yaraları, crgcnlik·ı 
lcr, koltuk altı çıbanları. ANTlVlROS ile 

Tedavisi en erken ve en emin bır surette temin eder. 
ŞARK lSPENÇlYARt I .. ABORATUART T. A. $. , 

m!ll .lllllllWillll!Dlilll 

HAZIMSIZLIK 

ı .. 
PERTEV Karbonat komprlmererı 

Hayatın zevkinden inıanı mahrum eder 

1 
Çok temi:ı bi Karbonattan ve toz karbonat alm:ıktakı mü,küt:ıı 

.m•••ı•-• :;Rön:;~:t:::s:~;::u~-----

SAÇ BAKiMi 
Cüzellijin ea birinci tartıdır, 

t r o 1 
am 

K•kleri ve .. ç köklerini tedavi eden 
tesiri mücerrep bir ili'(br. 

Bir L ·.raya KumaşlJe Kuşt JyU Yasbklar ,0 ılı 
Yorgan, şllle ve ya~tıklarda mühim tenzilAI )npıldı. Kuş lil)·u kumnşlarıotP 
'ii ve her rengi bulunur. Fiyatlar çok ucuz dur. 
\dreıı: htanbul Çakmakçılar yokuşu Kuş tüyü fabrikası. Tel : 23027. 
~nlı$ yerlerimiz: Ankaroda, BeyoAlunda Yerli Mallar Puan. 

rttu11m•ua- D~. Su~hl Şenses 

1 
idrar yolları hasfahkları mUtehassısı 01 

Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lektergo Apt. Mıt~~ ~ 
4 ten sonra Cumartesi fakirlere parasız Tel. 43~/~ 

==--===-=·-·-==·:a:amcıa. ı.ıx==·•=·w-::ı ~ 

" 1 ~;;-çiFT MERCAN TERL..i~. 
aabn atına 1,,,ı-

Alikadarlann nümuneyi görmek '" ıeraiti anlamak üzere 

postane civannda (Kızılay Hanında) 

Kızılay Deposu DirektörlüğÜı:J~ 
3 .'\!ad 938 tnrihine müsadil Per§cn•bc günü akşam••• ~dar~ 

- mrmcı sınıı Operatör -ı-•.J•.-!E!Jla.•~ ~ ~ 1 
LJr. CAFER TAV VAH 1 ECZAHANE~ı1 {Jmumf cerrahi ve sinir, dlmııA estetik 1 Her nevi reçeteler, Sahhı 

cerrahisi mütehasımn 9 
Parl11 Tıb Fakılllesl S. uıo;tanı, erkek, 
kartın ameliyatlRrı, dımııA e"ltetlll 
"yOı. meme, korın buruşuktu~ fi 

1 

ve ıtrıyat. • fılOo 4S 
Beyoğlu lstiklfil caddeıı rıdl 
Yerli Matlaı Pazarı r.::sı 

1 

genelik anıeliyntı'". (Nasalye ve doRum 
mulehnsııısı.) 

1 
'.\tuaycne ~batılar• M e c c !I 0 e 0 R den 10 a kadar U 
O~leıfen wnnı ücretlidir. Tel. HORfl 
Or\ojlhı, Parnınkknpı, Rumeli lınn . ................... -1.._ ______ ~ 

Göz haklmı 

Dı.Muıal RamiAgdın 

--P•azar dö Bebe sır~ 
# 

ooKTO~ 
Necaettln Atasıllı "'' 

11e ki• bıJ~ JI' 
Her gün sabahlan d•' ,ı ve ıt• 411 

akşamlan 17 den 20 · ıriııC:I 
U tayyare apartmnntan 

1 
abul ,dl' 

17 numarada hastalanrıı : ıo f 1 ~ 
ti . t4 de r 

Cumartesi g nıcrı gorUr>-
ac•z ..... .-

dar hastalanru par ..,,a il' " d lrU .,-- .,.~y.r 
ber okuyucularını a reıef: """ 
bılinde muayene eder . _-

MuayenebaııesinJ fakslm. Tallrnarıe 
farlabaşı Cad. UR11'A Apl nma 

aakletmıştir. reı: 41553 

,.>azardan maadı:ı hergün: Üğledeı 1 ~ 
ıonra saat ikiden altıya kAdar ---------
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Diş Doktoru İl 

Necati PAKŞi U 
Hastalarını bergün sabah .ant B 

ii 10 dan akıam 19 a kadar kabul eder. İ 
:: Salı ve cuma günleri saat 14 ten Ü 

1 
:.'i .! 18 e ka.dar paraıızdır. p 
::==.:. Adres: Karaköy Tünel meydanı J 
•• Tersane caddesi bıı§tnda No. 1/ 2 ii ! :S::.·.:s::: :::::::::=::::::::::::::::::::::::· ..... w .. !i_ 


