
Büyük sanagiimizde 

lşci 

buhranı 
_..- Yazım 6 mcuı. 

Sene: 7 - Sayı: 2174 4 ŞUBAT 1938 CUMA İlan işleri Tel: 20335 ' 
===================================-==================-=~ 

... At@ltlt!I ırk Hitler, ordu erkinına 
~elhlırülfi7ilü~dl~ • t d·kı · · k b 1 'tıYllk Şef Borsada eski emfrberlle konu- ıs e ı erını a u 
9•rak Analarla hatı~alarıoı cftnlandırdı ettirebilecek mi ? 

AtatarT' ve Ba~ckf1 Merlnoa fa_brikasınrn açılma törlmmdc 
~ ~ Yazısı R inr.idcı 

iıreba hastahane-. . . ) 

e 10 bin lira .veren 
~ 95 tik -ihtiyar 
1 • • 

genini .. m~rasır:ıdan manto 
diği için riıi mahrum etmiş? 
Cfurcba bastAnesfne Hacı Raşn ts· ı Fatihte tek ba~ına bir odada otunrn Ha· 
yaşlarında ihtb:ar blr aca.m ıe- ·cı Raşhfin. dünyaıJa bir taı:ıe ~ardeş kı· 

starıeye. tebert,lide .bufunııc:ıAmı 'ıılndıin başka kimsesi '3'0ktür. J\ct\dfsi pa· 
·r. · -· · . . _.,. Devamı 8 incide 

an, · ıngiltereyi 
~ protesto etti 
11-ltteyn adaları odak' lnglllz memurları . 
._llın httkUmraohk haklarına muhalif 
~ . 1şler yapıyorlarmış 

•• re, 4 (A.A.) - Iran hükılmeti Portestoname ilave emektedir: ' 
"tr C · 
t~ emiyeti Umumi Katibi Avc- ''Bu usuller, tran hükumetinin Bah-
~!\ l'lıtı Bahreyn adalarına mütcal- reyn adaları üzerinde'J9 meşru haklarını 
"'·it l'ahrandaki İngiliz elçisine 
"'· " liiç bir veçbile ihlal edemiyeceği gibi 
ltı ~totcstoname tevdi ederek tn-

tr.,._1 bunlar mezkur adaların müstakil oldu-
~~\tıı '~ anrun tranın hükümranlık 
~' ~ ltluhalif bir takım harekitta ğunun bir delili ide addolunamaz ve in-

~ hi)ltt .• olduklannı işaret etmiş oldu- gilterenin hususi bir takım haklarının 
dı~i§tir. teyid ve tevsiki nazatiyle bakılamaz.,, 

Yugoslav.· . takımı 
ıı bu s8bah geldi 

~-..flç yarın Pera ile, ikinci mllHabaka da 
"ıflr gUnll Galalasarayla yapllaeak 

Mareşal Blomberg'Dn ıstft'fasan<dlan sonra 

Gelıeral Fon Friç Harbiye 
nazırı olmayı kabul etmedi 

ihtilafın sebep-
1 !eri _ nelerdir · ? 

Macarlstaıia,' nfşan
ılsının ma.llkAneslne 

gidecekmiş 
,.,...........·--··----= 

ı .( rmfcs A pponyi'ııin yeni resimlerinden 

Puris, 4 (Hususi) - Arnavut kralı Zogo· 
nun yakında mütenekkiren Macıırlstanıı 

Bitler 'Ve Mareşal fon Blo niberg bir geçit resmiııck 

Beyoğlunda çalışan bir kısım 

Otobüs şoförleri 
işlerini bırakhlar 

Otobüslerde gece gilndüz aynı şoförlerin ~alı,ş_lırıldığmı 
söylüyor ve ücretler inin indirilmesine itiraz ediyorlar 

Kırllmaz cam taktırmayan 
otobüslerin plakaları ahndı 

1 

Plakal.an alınan otobiislerdcn birkaçı 

Kurtuluş _ Beyazıd ve Şişli _ Fatih Buna da sebep dokuz saat liesabile 
hattında işliyen otobüs şoförlerinden verilen iki lira şoför ücretinin bir bu 
birçoğu diln akşam işlerini bırakmış- çuk liraya indirilmesidir. 
}ardır. _.. De,·amı 8 incide 

giderek niş~nlısı kontes Apponyrnin ma· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
likftneo;inde bir müddet kalacaAı haber ve
riliyor. DiRcr taraftan söylendiğine göre 
l\fusolini Zogonun kendisinden izinsiz nf
~anlanmasından memnun olmamıştır. Mu· 
solininin kral Zogoyu ltalynn kralının kO· 
ı:Ok kızı prenses J\fori:ra ile evlendirmek 
islediği söyleniyor. 7.ogonun onu isteme· 
yip Macnr dilberine ftşık olması Musolinl· 
nin hoşuna gitmemiştir. 

Sof yada 

Bir suikast 
Rlr Rus gazetecisi ve 

--}-üa - -- - --- -

~O lünce~e ~adar 
SENiNiM 

Aşk ve a~tırap Romanı 

Nakleden : Süheyla Şefik 
Yann başlıyoruz ~u MibtiJr, g_e16tt. l"ugoa1.au sporcu1.arı ı ailesi yaralandı 

, .-: Yazısı 4 üncüde -= Yazııı 2 incide 
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Doğru 

H 
Değil mi? 

D Gemi azıya li 
ft aDan Iİİ 
h tıramvayDaır R H 
i! Dünkü Haberde okumtMJ olacaksı- :: 
~f mz: freni bozuk bir Yedik-ule tram- ii 
i: vayı Aksaray yolumla müth~ bir :: 
H kaza tehlikesi geçirmi§, yokıq aşa- !i 
.. y • l bi ha =· &: gı gcmı azıya a mı.J r yuan şu- :: 

Ceıı=Devre<dle ü ursuzıufiııyıa gide1ı tramvay ~ir a-1! 
q rabaya çarptıktan sonra guçbcM ~ 

MİLLETLER cemiyeti konseyi- !ı durdurulabilm~. ı 
nin yUzüncU lctfmamda başarı ij . . f 

lan yega.ne milsbet iş Hatay m eselesi i: Aynı yerde bır ay kadar evvel bu-

1
., 

olmuştur. Cemiyetin ruznamesi ylik 'ii JUJ benzer bir hadise daha o'ım11~, o 1 
lü değildi. H atay m eselesinden baş- g kaza da gene böyle bilyük bir felô.- ~ .. 
ka, iktidara geçtiltten sonra, yahu- H ket doğurmadan tteuz geçi-§tirilmi-§- 1 
dil er hakkında tatbik ettiği muame- n ti tJçföıcü kazada gene böyle ola- : 
le dolayısiJe, yeni Romanya bükfı- :: · v • • • • • , l . : 
m etinden şilt O.yet vardı. Romanya hU g cayım kım \ddıa cdebılır. yı tesa- U 
kfım etinin noktnl nazarım öğren- g düfler her zQman halkın imdadına ii 
mek Uzer e bu m ese le de te hir edil- :: yeti§mcz ya... li 
dl. Bundan sonra Çine yardım mese- g Tramvay şirketinde bıı "oaııiyane'' ~ 
l esi lrnnseyl hayli meşgul etti.Bu yar :S • • v • • • • Ü 
dım herhalde Milletle r cemi eti mi- :; dıyebılecegımız lôT;,aydı devam et - ; 
sakının cercevesi !cinde ya:ılmıya- g ti1:çe freni bozuk tra1}lvaylar yü::ün- H 
caktır. Çünkil böyle bir yardım ce- :! den güniin birinde büyük bir facia li 
miyet azalarını, Japonya hakkında Hile karşılaşacağımız muha7:kaktır. İi 
zec~i tedbirlerin tatbikine kadar :: Belki milyoııwıcıı defa olarak tek - H 
götürebilir. HatUI. milletler cemi- :: d r ti 
yeti, cemiyet halinde yardım yap- g rar e e. ım: Ü 
maktan da çekinmektedir Anlaşılı- ii Tramvay ~irkelinin bütün artı - :ı 
yor ki Milletler cemiyetin~ aza olan Si baları çok sıkı bir 7rontro1dan ge- P 
devletler, munreriden Çine yardım fi çirilmclidir. Otomôbilleri ve bilhas- H 
edecekler, ve Amerika da elden ge- :1: sa taksi otomobillerini muayeneyi h 
len yardımı yapmıya davet edilecek- .! . . . " ·· ı 
tir. Cemiyetin bugünkU perişan va- il fhmal etmıymı belcdıyemn htıkmu 
~lyetf içinde bundan başka bir şey :

1 
yalnız ~oförlcre mi gcçcrt 

de yapılamaz. Bu karar, Çine maddf ! Bıı mıuıvcne yapılırken bilhassa 
yardım temin etmese de ma :: . '. 1~ ~· • 
nevf tescllf te k"l d ktl - i: Topkapı, Yedtkule, Edırncnıu,pı gıvı :ı 

ş 1 c ece r . •• d • l" b ı k d 'k ·; 
Ce\iyetin zanfı ve kuvvetli hakkın :: hatlar a tŞ 111en. ara a ara ço • ı - i 

aa muhtelif devlet mümesslllcrl tn- u kat edilmelidir, Çiln1..'il şirket 'ltedcn- il 
rafından söylenen sözlere gelince; !i se bu hatlara en 7.;öhne ve hurda a-ı·· 
bunlar, bir tnkım katagoriJere ayrı- i: rabalarını işletmek iti11adını edin
labllfr. Önce hepsinin de birleştiği :! mi.şiir. Bu hatlar Beuofllıc hatların-
noktn şudur lef cemiyet teşkBAtı za- !! ' · · .• 
yıflamı~ olmakla beraber, sulh ve S: da çalı~a çalı~ ~ıırd~~m~. tram· ı·• 
müsalemetln temini bakımından fay ii oay arabaları '!çın bır tek.aut rycn 
dnsız bir organ haline gelmiş değil- H olmak-tan çıkarılmalıdır. 
dlr. İngiliz ve Fransız dış bakanları, ~:ı. ...... a:ı ... ::::::::::aıwahl:UI w 
Parlstekl görüşmeden sonra aynt 
mealde sl\zler stlyledner. Milletler 
C:emlyellnln hall ve tstlkbalf hakkın
da en bedbin sözle ri. beklenfldf m 
gibi. I"'chlstnn dış bakam Beck söyle 
miştlr. L ehistan ayni zamanda Çıne 
yar<lım yapılmnsına da aleyhtar<lır. 
Bcck , CC'n evrede, toprakları istildya 
V A taksime u f;ramu; Lehlstanın mü
m essili de~IJmfş gibi söz söylliyor. 
Buna mukabil, kliçük antant devlet
leri . cemiyete karşı ltlmadlannı te
yit etmişlerdir. 

Fakat devletlerin cemiyete karşı 
vazlyctl P.rf, k onseyin yUzilncU fçtl
maı müm•sebetilo sBylenen sözle r
d en ziyade yfrmf sekizler komitesi
nin m U z n k e r e ı e r l başla
dıktan sonra bcl1t olncaktır. 
Malf.lmdur ki yirmi sekizler komitesi 
ceMiyctln ıslahı için teşkil edilmiş 
k o"'l isyondur. Ve ilk içtimaını da pa
zartesi gUnU yapmıştır. Tahmin edil
diği gibi, mlizakerelerln ağırhğr on 
altıncı mndde lizerJndc toplanmıştır. 
Başta Oslo grupu denilen İskandi
navya devletle ri olmak Uze re. bir 

Scfyatd!a 

Bombah bir 
suikast 

Bir Rus gazetecisi ve 
allesl yaralandı 

Sofya, 3 (A.A.) - Bu sabah Rus ga
zetecilerinden komünizm aleyhtarı Go
los Rossia gazetesi başmuharriri Colo
nevitch'in ikametgahı yakınında bir 
cehennem makinesi infüa~ etmiştir. Ga
zete-ci, karısı ve oğlu yaralanmışlar, 

Mibaloviç adındaki bir Rus tzı tevkif e
dilmiştir. · 

Arnavutluk kralını 

tebrik merasimi 
çok devletler on altıncı maddenin vn Tiran, 3 (A.A.) - Arnavutluk Ajan-
bilsbiltün kaldrrrlmnsma ynhud da ar bildiriyor: 
Ih ti yarı olmasına taraftartardırlar. 

On altıncı maddenin hUH'ısası şu
dur: 

Bir devlet misakın 12 inci, 13 Un
cu ve yahut 15 inci madclelerı hlHl.
fınn harp yaparsa, aza. devletler: 

a - Bununla siyası mUnasebetle
rfnl katederler. 

b - Malt, tfcart mUnasebetlerlne 
nihayet verirler. 

c - Harbe girerler. 
d - Bu tedhirlerJn alınmasından 

t1oğacak fihlikelerl karşılamak Uze-
re blrlblrlne yardım ederler. 

GörUIUyor ki harp çıkar cr1'maz, 
Mflletler cemiyetine azn olan devlet 
Ier, otomatik şekf1de muharip dev
l ete karşı aralarmda.~ıttıfnk yapmış 
bir blok haline geliyorlar. İSYCC mu
rahhası. bunun 18 sen edenberl naza 
riyatta kaldığını, cenubt Amerika.da 
ki Çako harbinde, Habeş muh:ırebe
slnde, Çin harbinde tatbik edilme
di ğini sU..-lC'mfştlr. Binaenaleyh kli
tUk devletler bu maddenin misaktnn 
hUsblitUn çıkarılmasını veyahut da 
bunun yliklettiği vnzifo ve m esull
yetıerl, m ecburi olmaktan <;ıknrıp 
bıınJnra ihtiyari bir mahiyet ve rilme 
sini istemektedirler. Cemiyetin 1sla
hı m eselesint\e İ!'lvfçrentn husust bir 
vaziyeti vardır: 1tç büvtık devletin 
arasına sıkışmış, ne bU;Uk mnıete 

~nsup fnsanlarr. hudutları içine 
~ ... =-~•9 ::.zu tanbeı1 mtnetlerarasr 
M&tlnuebetıertnde tflrnfsız bir dev
let oJa!'ftlr yaşamış bulunan İsviçre. 
Mmetler cemfyctl ilo mUnnsebetlerl
nl bUsbllttın keeerek, Almanya, tn
gtltere ve Fransa arasına sıkışan 

Kordiplomatik, Krala nişanlanması 

münasebetiyle tebriklerini bildirmiJ ve 
bu münasebetle kontes Jeraldin yüksek 
meziyetleri k~ydddilmiştir. 

Kral, kordiplomatike teşekkür etmiş 
ve kontesin ha~kında söylenen güzel 
sözlerden hiç şüphesiz mütehassıs ola
cağını söylemiJtir. 

Aydında 
Alaya sancak tes1imi 

merasimi yapıldı 
Aydın, 3 (A.A.) - Bugün Reisicüm 

hur Atatürk namına orgeneral lzettin 
Çalışlar tarafından buradaki alaya me
rasimle sanc:•k verildi. Merasimin ya
pıJ::Jığı Cümhuriyet meydanı çok kala • 
balıktı. Bu münasebetle asker ve mek
tepliler bir ges;it resmi yaptılar. Gene
ral İzzettin Çalışlar şerefine belediye· 
tarafından Hrılkevinde, alay tarafrndan 

Orduevinde ziyafet verildi. ı 

Belçlkamn , ·nziyeti n e ise, Almanya, 
Fransa Ye ltalyn arasına sıkışan ts
vlcrenin vaziyeti de od ur. 

!şte lıu devletler, birkaç gUnde n
berl Ce novrcde toplanan yirmi se
kizler komitesinde bu vaziyetlerini 
tebellür ettirmeğc çalışmaktadırlar. 

· ( Ulus'tnn) 
0

A. Ş. ESllER 

Hatırala rını anlatnn TEFRiKA 
CEl:~IS NOBODt 25 

Entelllcens Se"Mn en meşhur c:ısuslıırından NO: 

Belçikaldar ve bilhassa Brükselliler 
Almanlarla sadece afay etmeğe 

başlamışlardı 
Pinkof: 
- Ne o? ldedi, anl<ıttıklarım seni 

düşünceye verdi_ 
Hayranlığımı ifade etmenin sırası 

gelmişti: 

- Düşünceli mi? Hayır, dedim. Ça
lışma metodlarınız karşısında hayran
lılctan dona kaldım lda .. Büyük mu -
vtı!fakı~t ... 

• ır. • 

Herkese kendini sevdirmiş olan Mis 
Kavelin tevkifi haberi Brülç;elde bü
yük bir heyecan uyandırdı. Kadının 

Sen Jil hapisanesine konulduğu duyu
lunca ve başkalannın da tevkif edildiği 
öğrenilince heyecan son derece arttı. 

Bütün Belçikarun ayoklanması bile 
mümkündü, fakat bu hareketi Almanla
rın kan ve ateşle boğacakları muhak)tak 
olduğu için "Serbest Belçika,, run em
riyle Almanlara karşı tahrik hareketleri 
birdenbire durdu. Bunu Almanlar ev
vela korkuya hamlederek sevindilerse 
de bu sevinçleri pek uzun sürmedi. 

Belçikalılar ve bilhassa Brükselliler 
yeni bir tabiye taJsip etmeğe lbaşlnmış
lar:1dı. Suikast gibi hareketlere başvur

mıyorlar, Almanlarla sade<:e alay edi
yorlardı , 

''Kara Şeytan,, m maiyetinde iş
lerim pek çok olduğu için bir kaç gün
dür ''Serbest Belçika,, erkanı ile gö
rüşmek iınkarunı elde edememiştim ... 
Kendilerine çok foydalı malnmat verldi
ğim bu vaziyet onların biç te hoşları
na gitmiyordu. Bu sebeple onlar beniin 
yanıma gelmeğe teşebbüs ettiler • 

Her gün biri, bir hadise çık.arıyor ve 
iki Alman polisi arasında bulunduğum 
merk,ezi boyluyordu. Cürümleri pek ha-. 
fif, caddeyi işgal, memnu nişan ve ala
metleri t<:~ gibi elıeınmiyetaiz cins
ten olduğu için !Bcrgam ve Pinkof b~n
larla meşgul olmuyorlar, işi bana bıra
luyorlari:iı. 

Ben de vaziyeti idare ediyor, ufak 
para cezalariyle mücrimleri salıveriyor
dum. Boş gitmediklerini ve şeflerine 

benim tar;:ıfımdan yazılmış bazı notları 
götürdüklerini söylemeğe Iüzwn var 
mı? Böylece Berlemon sokağı merke
zinde geçen hadiselerin hiç biri "Ser
best Belçika,, nın meçhulü kalmıyordu. 

Bir sabah, bir rapor kopyasiyle meş.
gulken içeriye Mayer ile Plan~'ın ara
aırıida Lui Bril'in girdiğini görünce fena 
halde heyecankı..,dım. Lui Bril ise sa
kindi, bir göz işaretiyle endişeye mahal 
olmadığını bana anlattı. Pinkof sor
du: 

- Ne yaptı, bu adam?. 

Mayer cevap verdi: 

- Aleyhinde bir delilimiz yok amma 
bizimle alay ettiğini sanıyorum! .. 

-Ne demek o?. 

- Plank ile beraber Montany soka-
ğından geçerken bu adam toplanan ka· 
labalığa bir nutuk söylüyordu. 

- Tabü aleyhimizde ?. 

- Hayır .. Bilakis Almooya lehinde .. 
- O halde? 

- Tebrik etme~ üzere yanına yak-
laJtığım sırada bana hitap ederek: 

- Siz de benim gibi iyi ve halis~ bir 
Almansınız değil mi? dedi. 

Ben: 
- Pardon, diye cevap verdim. Siz 

Almr1."l değil, Belçikalısınız . 

- Yanılıyorsunuz! Diye bağırdı. Fil
hakika lıen Belçikada doğdum amma 
mademki Be1çika şimdi Alınanyadan 

maduttur, ben de Almanım! •. 

- Hakkınız vM. Dedim. Fakat bu
nunla ne demek istiyorsunuz? 

- Demek istediğim ve etrafımızdaki 
ahaliye de anlatmak istediğim şu ki 
biz Almanlar Marn'da mükemmel bir 
kötek yedik 1 Orada maalesef müthiş bir 
mağlubiyete uğradık. 

Pinkof, Lui Brile fena fen~ bakar
ken Mayere sordu: 

- Sonra?. 
- Sonrası anladım ki bu adam bi-

zimle alay ediyor. Etraftaki ahali de 
kahkahalarla gülüyordu, tı:lamı yak.ala
yıP. ıize getiı!dim. 

P inkof, Lui Brile hitap etti: 
- Bu komedi nedir?. 
- Komedi değil efendim .. Samajes-

te Kayzerin sadık bir ebaası sıfatiyle 

"kahraman ordumuz,, un bir mağlilbi
yete uğramasınd<:aı teessür duymam 
tabii değil mi? Samajeste Kayzerin, 
harbin bidayetindenberi bir kaç ldefa 
yaralanmış olmasına da üzülmem de 
gene öyle tabii değil mi?. 

Pinkof haykırdı: 
- N.e diyorsunuz? Saınzıjeste yara-

landı mı? 

Lui Bril gayet sakin, sordu: 
- Bilmiyor muyc!unuz?. 

- Böyle bir §ey olmadı .. Tebliğlerde 
bunldan hiç bahis yok .. Samajeste nere
sinden yaralanmış? 

Lui Bril süki1netini hiç bozmadan: 
- lmparatorlulıj haysiyetinden .... 

Hem de bir kaç defa ı 

Bunu öyle bir tonla söylemi§ ve bu 
söz üzerine Pinkof'un hali öyle komik· 
leşmişti ki gülmemek için kendimi zor 
tuttum. 

- Ne söylediğini biliyor musun? 
Sözlerin imparatora hakaret demektir! 

Lui Bril sükunetini hiç bozmuyor-
du. Şa~ırmış görünerek: ., 

- Aman, dedi, ben böyle bir §eyı 

cür'et edemem .• Eğer sözlerimden Sa
majesteye hakaret manası çılçıyorsa, bu- -
nun mes'ulü ben değil, Belçika askeri 
valisi general fon Bissing'dir. 

- Sarhoş muswı,yoks& deli mi?. 
Lui Bril cebinden bir afiş çıkarıP. 

Pinkofun önüne yayarak: 
- Buyurun, okuyun, dedi.. 4 t 

tLAN 

"Belçika umumi valisi bütün Belçi. 
kaldara tekrar bildinneie lüzum görür 
ki, Almanyanın Belçika bitaraflıimr gu-

ya ihlal ettiği yolundaki haksa ithamlar ı 

Samajeste imparator ve kralı haysiye
tinden yaralnmaktaıdır. Almanya bu 
hareketiyle,, Fransayı taklit etmekten 
baıka bir şey yapmamıştır. Binaenaleyh 
aksini iddia etmek, imparatonı tahkir 
etmiş demektir.,, 

Pinkof okuyunca, Lui Bril ilanı kat
layıp tekrar cebine koydu ve: 

- Görüyorsunuz ki, dedi, benim hiç 
bir suçum yok •. Hakiki bir Alman sıfa
tiyle Almanların mağlubiyetine üzül
mek suç df ği!dir. Saıneıjeste imparato
run yaralandığını söylemek te suç de
ğildir, çünkü bunu bizzat umumi vali 
teyit el:liyor. Şu halde ben ... 

Pin~of hiddetle sözünü kesti: 
- Defolup gidin başımdan .. Ve size 

tavsiye ederim ki bir daha buraya gel
meyin .. 

- Affedersiniz.. Gitmeden önce 
sizden !bazı malıimat rica edecektim. 

- Neye dair? • 

- ''Muzaffer erkanı harbiycmiz,, in 
son tebliğlerinden birinlde "kahraman 
ordumuz,, un Paris önlerinde bulundu
ğu bildiriliyordu. Doğru mu? • 

Pinkof yumuşamıştı, memnunane ce
vap verdi: 

- Tabii doğru .. 
- Mükemmel.. Tebliğ bir kaç gün 

önceki tarihi taşıdığına ve "kahraman 
ordumuz,, müthiş bir sür'atle ilerlediği
ne göre şimdi Pariste ne ka'dar Alman 
askeri bulunğunu öğrenebiliri miyim? 

Pin'lsof hiddetten deli gibi olmuştu, 

bağırdı: 

- Defol git .. Yoksa seni tevkif ede
rim .• 

Oynadığı oyunun verdiği sevinçle 
gözlerinin içi gülen Lui Bril oldadan 
çıkarken Pinkof homur homur söyleni
yordu. 

Lui Bril ucuz kurtulmuştu, fakat 
"Serbest Belçika,, 1ı dostlarıma bu nevi 
şakalara devam etmenin tehlikeli oldu-

ğunu tavsiye etmek faydalı olıl:aktr. Al 
mantar böyle şakalara tahZımmül ede
miyecckler ve iğne darbelerine tokmak 
darbeleriyle mukabele etmeğe başlıya
caklardr. Bu ise, Belçikalıların hiç te 
lehine olmtızdr., 

(Dev.an varl 
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Kurban bede ,.,aı 
ve Hav~ KUr~.,,,a;ı~ 
Türle Hava Kurumundall p f 

miıtir• 01dıl ,f 
"Y;rtdqlarımrzr her seııe.~ô'rsf 

bi bu sene de Kurban :saY~ıc: tıl;~ 
nen veya bedellerini '\"C~ıcıeri ~d' 
Kurumumuza teberru edece tı ~ '-.f 

• '-asıla ..At.I 
kierı ve bağırsakları '' :ı;:şitiv-

muzla Kızılay ve çocul<. ıc:fld~;,e ııe: 
nımlan arasında mUsa"1 tt ~til1 teıı 
edilecektir. Deri ve barf3.~bıı$ iS 
hemehal mukabilinde ına . 
mesi ricaı olunur.,, 
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~{lata daic 
Dostuk 

tJ Ç dört arkadaş konu~uyorduk. 
~ .... Fransız muharrirlerinden biri

Sözu açıldı .. 
nı; Faıan gazetede filan münekkid, o

diıer.hakkrnda. ağır bir yazı yazmış, de-

~~abil değil, dedim; onlar dosttur ... 
~dü: daşlardan biri memnun memnun 

~ ~endi dilinle yakalandın, dedi; de

tafça, kı bi: münekkidin dostlarını bita
ları tenkıd edemiyeceği, ne ae olsa on

~ koruyacağı kanaatindesin. O halde 

~ do §U veya bu mUharriri beğenmeni 
~~ UUk hesabına geçirebiliriz ... 
\JOl°" 
~ lUnün böyle anlaşılmasına canım 
taıca dı desem yalan söylemiş olurum. 

llıen t ~e-yapalım ki insan oğullan he
~ hütun ömürlerini düc:ündüklerini 
b ... -~ınarnak b' ·b· ı · ~ 
.. 1ıaJ:d ve ırı ır erını yanlış an-
li a geçirirler.. • 

a!ıba aıfllki ben, "do tluk'' derken sadece 
L_ P ık, tanıdıktık değ'! b .. b··t·· b '<! bi ı , us u un aş-
ti.ı r§ey k sel • -.. ıe 0 _ a etmiştim. Zaten o muhar-
tardu" ~unekkid benim konuştuğum, 
tini ~ ada~Jar değildir ki biribirle
~ ahsen sevıp sevmediklerini, arala
~ 

0 
baplık olup olmadığını bileyim. 

"ıi. iltis~~rın bazı fikirlerde birleştikleri-
tı" ının bir .. · 
ıtır ail . mecmuada yazdıgım, bır 

\'e an esıne mensub olduklanm bilirim 

~~nd~e~~~u bilebilirim. Onların mu
,,:"'Sederk gılıın ki!. .. O halde onlardan 
11~ir birli'f~n "dostluk'' kelimesini, ancak 

llizcı ~1 manasında kullanabilirim. 

~or. ı.ı~ ıste bu nevi dostluk anıa .. ılmı-llÇ •• • :s 
titı lllana §Uphcs.ız ki kendisi olmadığı i-

ııılıda, tQ sı anJa~ılmıyor. Mecmuaları
keııcıelik ~~Uluk!anmızda bile bir pera

lor. ~l~ ır Parça parçalık hissolunu· 
aı:Ja'll Yaltte ki her grupa iştirak eden 
lte..ıe k nız onun fıkirlerine iştirak et-

4rır, 0 galrnaz, kendinden de bir şey ge

~a .rupa §ahsiyetini katar. Bir mec-
l.....""" lazanıarın h . 

1 
. _ 

ı~l epsı aynı ~ev en soy-
lhtıı. er; aralarında . -

Akay vapur 
ücretleri ucuzluyor 
Haliç vapurları bilet ücret~eri

nin de indirilmesi 
mevzuubahistir 

Akny, Şirke1ihayriye ve Haliç va
purlarının altı aylrk tarifelerlni tes
blt edecek olan komisyon öntimüz
delti h:ı.fta içinde Deniz ticaret mü
dürlüğünde toplana~aktır. 

Komisyon ilk olarak Şirketlhay
riye ve Haliç vnpurlnrııım ücretleri
ni tesbit edecektir. Şirketlhayriye, 
Boğnzfç-ini canlandırmak ve halkın 
Boğazn kadnr alA.ka ve rağbetini u
yandrrmak iı;ln işletme masrafları
nı kısarak tarifelerinde kendiliğin
den tenzilat yapmıştır ve yapmakta
dır. Şirketin biletlerini ucuzlatma
sının tesiri geçen seııe içinde bariz 
bir şekilde görülmüştür~ Çünkü, 937 
senesinde Boğaz vapurları bir evel
kl seneden 400.000 fazla yolcu taşı
mışlardır. Tnrlfclerl ueuzlattıkça 
yolcu miktarının artacağını ve bu 
artışın, tenzllı1t dolayıslle yapılan 

farkı kapatacağını. bu suretle mad
di zarar görmeden hflm halka hiz
met ccliloceğinl. hem do Boğazın ih
yasına ı::-nrret snrfolunacağını gören 
şirket, tarifelerinde ucuzluk pronsi
pindc devam edecektir. 

Haliç \'apurlarınn gelince. bu va
purl:ırı bir milddettenberi belediye 
işletmektedir. Bir halk müessesesi 
olan belediye, bu vapurların işletme 
hesaplarındaki açığr kapatmak için 
şimdiye karar, tarifelerini indireme
mişti. Fakat yapılan tasarruflarla 
bldnçocla tevazün temin e<lfldiğl için, 
şimdi Haliç vnpurlarının tarifeleri 

do indirilebilecektir. Tarife komis
yonu azaları Haliç tarifelerinde ya
pıla<'nk tenzilat nisbetlori üzerinde 
ı;:imdiden tetkiklere başlamışlardır. 

Umumiyetle kabul edildiğine gö
re, vu vapurların tarifeleri, diğer
leri nelen çok yüksektir. Haliç sekc
nesintn el{seriyetle orta ve fakir sı
nıftan olduğu dUşilnillürse bilet üc
retlerinin yüksekliğin! kabul etmek 
JAzımdır. Bunun için komisyon bu 
seferki tarifede tenzllM yapacaktır. 
Belediyenin, mUşkülA.tla. tevazün et
tirilen blAnçoyu tekrar bozacağı mü
!Ahazaslle bu tcnzilAta itiraz etmesi 
muhtemeldir. Fakat. komisyon aza
ları. ~mme hizmeti olan bu işte bele
diyenin bir kıl.r beklemlyeceğinl ve 
bir miktar açığın kapanabileceğini 
söylern ektedirler. 

Tarife komisyonunun. Şirketihay
riye ve Haliçten sonra tetkik edeceği 
Akny tarifeleri de bu sefer bir mik
tar indirilecektir. Komisyonun ge
çen seferki lçtlmaında Akay ücretle
rini indirmek mevzuubahs olmuştu. 
O zaman bu idnre murahhasları ten
zilAt vazir<'tlni altı ay zarfında tet
kik Nlcrı:ıklerini ve bu nevre için 
lılr tenzillltlı tnrlfc hazırlıyacakln
rını hlldirınlşlercli. Tilnaenalcyh, A
kay idarC'slnln bu sefer komisyona 
yeni bir tarife tP.klif P.tmcsi beklen
mektedir. 

Yerilen malümata göre, Akayın 

bilhassa Yalova ve Adalar hattı üc
retlerinde mUhlm tenzilllt rapılacak
tll'. Kadıköy Hııydarpnşa - köprü 
~iclip g-elme hiletlerlnde de ikişer ku 
rnş indirilmesi mevzuubn.hı;;tlr. 

lstinye doku 
Müstakil bir idare 
halinde işletilecek 

değildir 
Hilkümot tarafından satın alınan 

İstinye Dok şirketinin devri teslim 
muamelesi devam etmektedir. Dok
lar, ayın birinci günUnden itibaren 
fabrika ve havuzlar müdürlüğü tara
fından idare edilmektedir. Fakat, 
tesellilm keyfiyeti nihayet bulmadan 

·burada yeni işletme ve kadrolar tat-
bik edilemiyecektir. 

Bazı gazeteler, lstinye dokları i
çin müstakil bir idare kurula.cağını 
yazmaktadırlar. Salfı.hiyettar ma
kamlar bu haberlerin dofru olmadı
ğını !'löylemektedirler. Bize verilen 
maliımata göre lstinye havuz ve 
dokları fabrika Ye havuzlar müdürlü 
ğilne bağlr bir ktsım halinde idare 
edilecektir. Fnbrlkn Te havuzlar mil
dilrlliğil, müstakil bir müdürlük ha
linde Denizbank umum mdürlüğUne 
bağlanmaktadır. 1stlnye havuz ve 
doklarına da bir işletme şefi tayin 
edilecek bu şef fabrika ve havuzlar 
roüdürlilğünc merbut olacaktır. 

HaliGte yeni tersane yapıldıktan 
sonra Denlzbankın inşalye işleri, Uç 
büyük ı;rııpa ayrı1acaktrr. Bu grup
lardan bir tanesi doğrudan doğruya 
yeni gemilerin kızaklanmasına mah 
sus tehsane işleri, diğeri dökümha
ne, kaynakhane. marangozhane ve 
ahşabiye servisleri. iiçüncüsü da ta
mir işleridir. Gemi inşaatı yeni ter
sanede. müteferrik ve küçük inşaat 
şimdiki deniz fabrikalarında yapıla
cak, lstınyc dokları da havuzlama 
ve tamir işlerine tahsis olunacaktır. 

Doniz fabrikalarındaki mütehas
sıslar lstinc tesisatının yeni işletme 
si hakkında bir plfı.n hnzırlamakta
drrlar. Bu plfına göre, yeni bir ta
kım tesisat vücude getirilecektir. 
Dok. orta tonajda. gemileri esaslı bir 
şekilde tamir edebilecek bir halde
dir. Yapılacak ıslahat. burada yeni 
tamirhaneler vücuda getirmek, do
kun bulunduğu sahayı temizlemek 
olacakt1r. 

~a~f da olabT .. bırçok noktalarda 

-~i. \\a,b· .
1 ır, bınbirile münakaşa et- • t • 1 k e k e e k e e d 

aıtıt\Qail ~dır. Fakat bütün bunların Acenteler bina proje- kı 1 1 ur un en 
d~ topıa~~>ı bir hirlik vardır ve o yüz- s~ tek ur ediyorlar 

Borsanın nakli 
hazırhkları 

lara raı-; - .. uı~ardır. Artık bütün ihtilaf-

1 b"'.1ltlar ,...,_ İribirlerinin aleyhinde ağır "°'- 6llleıtb lstanbul borsasının Ankarayanakli. çıkan mese e 
ırı "~rna ve orada çalışmaya başlaması hazır -
. etini ''ba lanna imkan yoktur, biri- hklanru yapan İstanbul borsa acen-

::ı_ kad~ri dlıtamazlar" Hiç biri öteki- teleri ve borsa m
0

eclisi müc:terek ko - Ankarada bir Bayanın aldıg"' 1 kürkler iki 
-"Qn n en bü b··t- el' · k ':>' 

~ &Ördiif · : u un mı çew emez; misyonları çah§malarını bitirmek üze- daı·re arusıoda ihtilaf çıkmasına sebep oldu "curncıa k Ü ragbette veya ugradığı redirler. Komisyonlar borsanın nak -
~~ oı e?ldi esa f'k' ı · d h. \ 11 · ııılıafaza teşkll1i ~imdi bayan bunun Ankarada. çar dıı~. s ı ır enne e ır Iinden doğacak hususları muhtelif ba- .t ,. vcrg crı ''c n · • •.ı 

"D "t>"nu his..<;eci tt idareleri lçinclC'n çıkılmaöı müşkül, şıda alenen satıldığını, binaenaleyh 
!alta oStlUk•• d er. kımlartlan tetkik etmişlerdir. mühim bir vaziyet lrnrşısrnda kal- bunun nY vergisi verilip verilmediği 
te.ı ... t arkadaş erken bunu kasdetmiştim; Bu arada Ankarada inşa edilecek mışlardır. Dıı müşkül vaziyeti doğu- ni araştırmağa mecbur olmadığını 
ı.""\lecı,.,_~k ımın tefsirini de büsbütün yeni borsa binasının şekli hakkınd:ı. ran iki tilld derisidir. iddia edcırok daha büylik makamla-
'<tl' ~ de~·ı· h f llıın b' gı ım. Evet insan ahbap- maliye \'Ckalctine vapılacak teklifler Mesele şudur: Bir bayan g-czmek rn şikiiyotto bulunmuştur. Mu a aza 
kJı. ' ır Pa " J d lk' ·ı teL.··kı'l{\tı cln bu kanaatte oldugwun-ıd.... 'rÇa olsun k d t d de t b·t a·ı · t• B t klifl için o-ittiği An karada çarşr a ı tı - " .. hı. "11Sf!ler· ya ·m an anı ı- es 1 e 1 mış ır. u c er me- "' da'n a'" ,·eı·gı· leı·i mu-dtirlu··~u·· nezdı·nde ~ı ın eserı 1 ki derisi şatıldığını görerı>k sa.tın al- ' b .... a t.e"ı·ı'd ecı erini de tam bir bitaraf- yanında, evvelce stanbulda bir borsa k lö il 

1 
lb kl 

'•:ı- •111. mış Ye hir kftğıda sıırara t n şte teşebbüslerde bulunmuştur l a u 
~ a. ınsar ernez. Bizi müsamahaya binası inşası için yapılmış ol:ın proje fst:ınbııla getirmiştir. Haydarpaşa hu idare Ankarayn karrşmadıkları-

ll!r ol ı:ıztığa sevkeden birtakım se- de varclır. Gerek bu proje, gerekse bu garından çıkarken muhafaza me- nr, faknt burada resmi "Verilmemiş 
>..:.&ive ~~flritcr türlü histen, ıhtirastan. münasebetle getirilmiş olan Nevyork, murları paketin içindekileri görmek deri görünce mUsa.oere etmeleri ıa.-
._,'1tııılttıYa,...,ke ten azade, hir bir tesire Londra ve Paris borsaları planları istemişler, hunların iki tilki dı>risin zımgeldlğini ileri sürmektedir. 
~11 "<I :I' M r k"l · ·ı k · den ibaret olduğunu anla~·ınra sor- Diğer taraftan Ankarada bunları lh.ıı hı;ı.,.._ adarn olur mu'. Ol~" da o- a ıyc Ve a etme verı ece tır. d l' k t t b d d d bl d""kkA 
''it ........ ,·· .,.. hest bırakmışlar ır. 'a a anı u çarşı a satan a nm a r u ö.n 

ttı , Unde biri • k Acenteler heyeti bayramcrtesi bü- fıırada av vcrPisi memurları gPlmiş sahibi olmadığından onu da bulmak ~ u. ?vıUh nsanı ıyrnet bulu- t·· b . 1 • · k A k · " lıtken arnri tanıyorsak • . un u ış er ıçın te ra:r n araya gı- ve derilerin mühürsüz olduğunu gö- lmk~nı yoktur. Meselenin halli için 
~ . sayfala . . esennı o- decektir. rünce hemen müsadere etmişlerdir. henüz bir çare bulunamamıştır. 
ııq ~şyllıü _ rın ta ıı;ıne, hamuruna -------------------------------------------

~~t~Q~~al~~u!~::e::: i=~ ~·ıoz~- -ı~~: - --- - -[~~·.... ~] - -:;--;-i-;:--ö ... :--c_.c_r;-~-.:n:-:-ür ... a_c_a-at ........ c, ... -d--iln ... 7""ı~-t .... i~ 
""<I "a " ı ... lstem· , " Yıılnız geçen ~ene lıiilçede tahsisat otma-
llııılıa ~dan tar .1~~ek, h~tta ~ark~- • A~TEl~TE ~elkikler yupnınk üzere clığındnn hu iş lınşnrılamanıışlır. Bu sene 
lh,. trirı tan afgırlık eclcrız Hıç bır Anknra ııırılı ılıl ve roE(rafya fakültesi ıah~i~aı onılnıı'j ve lıazırlıkl:ıra başlan· 
·"<tOıli •rnarnak ah 

'

"'' Ve"a 
0 
•. 1........ • Y Ut yalnız tam- profesör, doçcııl 'e t n lclıclerindcn mürek· mı5tır . 

.ı .. , diye nıccli~i de tcıplanlılnra devam et- 1 1 ~Old lllünekk·du~ ~uhanirlerden hah- kep 50 kişilik lıir knrile 5ulıal sonunda rnektcclir. 

1 

• ÜN \·uıs TE rektörü C<'mil Dilsel iS\tr. };',,,_at ı ıçın şüphesiz en dog·ru Ankarnılan oyrılacaklarılır. Ccnevrede toplanacak beynelmilel hukuku 

~ b~ O Yolda y" .. . • iKi K.\ ÇAKÇI dün lıeşinci 11\liye ('e- • IJOl.U ıımıımi me<'lisl 938 bütçesini düvel kongresinde memleketimizi temsil 
lr Utüyebılmek ı"rı·n · tetkike hnşlnmıstır. Biilı;l' ı:(•çcn seneden ı tet• ev}i>: >' za malıkemc~i tıırtıfınıiıın hapis ve para . etmek üzere Jsciçre'-"e hareket etmiştir. ı ı.... la ve'ra b. k h :,3 hin lira fozlasilc fı21308 liradır. " 

"UJUlUnalıdır. J ır a raman cezasına mahkünı edilmişlerdir. Bunlıır • GÜMR('KTE dün yeni alınacak kol-
Suriye lıudııduııcl:ın k:ıç:ık halı gctiren•k • l:\'HIS \n \'C C.(';\tn('Kr.ım YEKAT.E- t 

Ti ı .. ıanhııl "Ümrüklerl için yııpıln<':ık ye- cular için bir iıntihan yapılmıştır. mti-Nurullnh ATAÇ şehrimizde :ılıyorlardı. ,.. 

11 1 • Ti ni inş:ıat programını ımwip etmiştir. hana 150 kişi işlirıık etmiştir. .4.lınncıık 
'ı Sa . n n Kı\ ı. ılün akşam Sirkecide YD· kolcu miktarı 4 dür. 

kalnnıııışlır. Bıı adam Piç nnnıile maruf Progr: '!1<1" ~·:-•" • 1
" \\Tll":ırlaıı sde· 

k 
r kaza Si lfaşinı o~lıı Halildir. Bııncloıı dokuz sene Cl'k e":YD için hir gliınriik hinıısı. lsıaıılnıl • nm.1mtYE mahnllclcr ora:.ıııdaki ıln

kıırlar enci Bursorl:ı ı\lınwt :\ııri isminde J.onılr:ı osfoll yolunun h:ı~langıeı Kapıka- imi çöp s:ıııdıklnrını kalılırtar.aktır. Bun-

" 

l! r ~ a 1 lıiri-;ini öldiirıııüşlı1. lede hir ı:;üınriik lıiııası n Yun:ıııistan hu- l:ırın yerine scyyıır çöp kutuları ikame 

ıl f:l.I u n arı . T('R'-' Jl()l'l.l ' ·ı ·.\11 \' ll.l.f·.· ı·t t]ı~ııı Pn· . . 1 . edilerektir. '" " ' ' rhıılıııııla ıln lll<'nııırlnr ı~·ın ev er ınş:ıst 

i 
eı-ıQ r.ıı. ris hor:.nsında iki frank ılaha düşıııü.\ıtiir. \'llrrlır. • Hı\HlCl'ı'E \ 'El\IJ.li\117. Tevfik Rüştü 

fli h t 
2 

ç Y li rdı m Şehrimizdeki dii:-ü) ılc 5 ktını~.- ıur. I · · I <I k Aras önümüzdeki hafla memleketimize \" , 1 , • nı:ı.ım YE iş snlıılıı o up :ı ~·ocu ·-

t 
00() lira • tz~ıtıum l\orşı~akny:ı işlemekle olan l:ırı lıulıınnn fnkir nilelerin çocuklarına dönnıiiş olacak Ye Aııkaradn Balkan anlan 

h O Luvanı ,·npuru ııu-n "ece karaı.·a otur- .. 1 d lı konseyi toplantısında bulunacaktır. •l' n 1 "' .. iş sanllerincle bakmak uzere ıarın ırma 
~~~ar fel:k I' 80dı muş, iki sa:ıl sonra kurlnrılmıştır. yurtları açacaktır. nıı iş için tnh~i~:ıt ay- • YÜKSEK zlnAAT enstitüleri rektörü 
lıı;1 tıatı · ıı. etzedelrl . • J\AnTAl.DA ılün bir toplıınlı yapılmı~ rılııııştır. profesör Falı:;e vektıletten mukaYele~inin 

l):ı\lı.t latıe ....,.k nın aileleri için ve lıı'r ıırlnmckl"Jl 8"1Jn1as1 ı·,.·ın ı\nk,,ra · feshini istemiştir. 
l_ "' Ur •ııl tarı 12 ' · ' " " • Liınnn idare i lıuntlan s<mr:ı ıııemle· 

b ... ~lleı.1• ' 000 lirauı ,.a hir lıcvct "Önderilnıesine k~rıır ve· k · · 1 · ı k hl • .,st.,sı.t JJAI.KE\'İ!'\DE ort:ı okul üçüncü 
• ~ J t J " " " " ·etımıze ı enız yoluyla ,zı.: cı·e - seyya a· 
t.-.ı~llı 0Plıyan k . rilmişlir. rın yeni ~·olru ı.alonu l:ırıkilc şehre çık- \'e lise hirinci sınır talebelerine mahsus 
~ır. ~ ın \·ariate,r· o~ıte, hadise kur- • ~il.iYE l\ICFErı Jşı.Enl ıicarellı:ıne· mıılarını karıırlnştırnııştır. hir rh-nziye dersi :ıçılmıştır. 
'4:t\ l<::~1 ında lop:annıalesbit ettirmek- lerin 937 senesi içincle kaz:ınçlarınıı u) - • ATPAZ \HI'nın 'Fatihten kaldtrılnınsı • İsviçre ile Türkiye nrasınd:ı yeni ti-
r.. )trd~ Veya d h n paranın bun- ı.ıun he.rıınnnıne ,·erip \'crnıtılikltrini ıcr- heleıliyere loknrrür etmiştir. Ancnk p:ı· c:ıret anlaşması müzakerelerine dün bari· 
'l'lar ~"• ediiınes~ ~başka bir suret- ıişe başlnını~lnrdır. z:ır yeri Şl'lıir pliinile ıılükodar olduğunuaıı ci:"'e Yekıilclinde ha~Ianmıştır. Türk heye-

elil 1 l"in 1• b 1 • TEKf RDA<~ ,·ilıi.\ el umumi meclisi şehir rnülelınssısı Proslun fikri alınacak- tine Pnik Kurdo"lu, İsviçre heyetine Fe-ecekti .. , ~ ca eden ka- !S 
44 loplnnlılarına hnşlrırnı, ve ,·iliiyeti aliıka- tı r. deı-al konsey delegesi H. Ebrard reislik 

dar eden meseleleri ııörüşınüşlür. Bele· • E\'OPTE beleıliye teşkilatı yapılma· etmektedir. 

KURUN'dn 

"Atatürk için 
ölürüz,, 

A S/.U US, Burııalrların Büyük Şefi ara
larında oörmekterı do{jan setıinrleri

ni, heyecanlarını tebarü= ettirirken anla-
tı11or ki, halkın gösterdiği f cvkalQde sevgi 
ve saygı gösterişi karşısında Alalürkii o· 
tonıobilinden yere indiren, halkla J:eııdi
sinl kucak kucağa oellr.cn, millet ve millet 
relsirıi blribirlne kaynaştıran salınevi sö:-
le r•e yazı ile ifade etmek kabil olma<lıiJr 
gibi fırça ile tası•ir etmcl: de miimkiirı 
değildir. 

Kurun başmuharriri bu noktayı işaret 

ten ıonra ua:ı.~rna devam ediyor: 
''Geceleyin ÇeUkp:ılas otelinin önünden 

seçr.n fcneralnylnn gözlerimin öniinc se
liyor. 

Y.eı}mur nltında elektrikli meşalclerle 
sokakları <lolnşarak bayram ynpan nur
salı gençler Atntürkü görmek istiyorlar. 
Büyük Önder Çelikpalasın balkonuna çı
kıyor. Teşekkür ediyor. Fakot havanın 

ya#murlu olmasını düşünerek bu binler
ce kişinin rahatsız o1mamalnnı da istiyor. 
Atatilrldln b:ışynvcr Cel!il Üner Yasıtnsile 
ve yüksek sesle tehli~ edilen bu arzusu 
bu gençlik ordusu içinde derhal şiddetli 
bir akis l·aptı ... 
"- Rahatsız olmak ne demek! Diz Ata

türk için ölürüz!,. sesleri yükscli~·or. 
Bursa gençlerinin hiç düşünmeden kalp 

terinden taşan bu sözler asla bir nezaket 
eseri deltildi. Denilebilir ki Bursalı genç.
ter bu scizteri ile ayni zamanda bütün Türk 
milletinin de samimi hislerini ifade edi-
yorlardı. 

CUMHURiYET' de 

Daima kurtarıcı ile 
ve daima kurtuluş 

yolunda 
Y U.\'US '!\"ADI, Sun.gipek ve Merirıoı 

fabrikalarının açılışına dair intıbala
rını ~öyle kaydediyor: 

"Gemlikteki Sungipek ,.e Bursııdnki 

Merinos fabrikaları ne \•akit kuruldular 
da evvelki ı:ıün Jşlemeğe açıldılar? Başba

kan CeMl Baynrın vefalı bir asaletle ha· 
tırl:ıdı~ı ve lıatırlattıAı ~ibi bunların le· 
me!Jcri doha dün denilecek :rnkın bir zn· 
inanda ismet fn linO tnrofından atılmıştı. 
Diln denilecek kadar ynkın olnn hu zamnn 
üzerinden 2 yıl geçmlş,hu kısa müddette i-
se Türk milletinin becerikli çocukları 
geceyi gündüze knlnn dev çalışmalıırı ile 
işte bu ôbidelerl de kurmuşlnrdır. Hepi
miz için ne mesut bir mnzhnriyettir ki 
Bursanın bu bQyük fabrikasına ndını ko
yan Alatilrk onu gene kendi eliyl<' , iirü
me~e de sevketmlş bulunuyor. 

Kurtuluş \'e istikH\1 savaşımızın zaferin· 
denberi Türk milletinin biri dillerinden 
ehemmiyetli mnddl ,.e manevi elde ettiği 
muvaCfakiyetleri bugün ac:ıh:ı bir lınınle
de noksansız olarak sayabilir. miyiz? Mil
letimiz için büyük bir s:ıadet ve büyük 
hir şeref ,.e mcfh:ıret olarnk itiraf ede
lim ki huna iınkdn yoktur. 

O halde vazifolerimiz ortık bitli mn iş 
te biz Atntürkten en büyük deni burndn 
nldık: Hayır, bitmedi ,.e bitmiyt'ccktir. 
DlffAMI SAf'.4.'nm lıir arkadaşr, l:öprll 
C" ü.~tündekl "Sağdan toplu ve rabuk 

yürii!,, levlıalarrnr pel: lôiibali ve 11e::aket
sl:ce bulmuş: 

- Bu da mr demokrasi? Fakat dii11ya
nın biilıin demokrat menılckclleri11de Jıal
ka "si:., di11c hitap edilir:. Çünkü denıok
ra.~i ne:akelsi:lik değil, bilakis Iıalka Jıür
melllr! Demi~. Pc11ami Safa di11or ki: 

"Ren, hu levhayı yazdıran belediyecinin 
ckmokrnt bir zihniyetle hareket eti iği ne 
kani ıld!llinı. Delki o, müfret emirlerin 
ask<'ri kısalıkları ''e sertlikleri nisbclinde 
ani tesirlerinin de nrlacağını farzcden es
ki bir nnanemize tnhi olmuştur. Çünkü 
pek eski zamanlardnnberi kitnplnrda "fi-

lim snyfnyn haki,. tarzında halka senli ben 
li hltnp etmek ananesi, bugilne kııdar, 
"vatanda~ türkçe konuş!,, "vatman dur!,, 
emirleri halinde sürüp gidiyor.,. 

'A nupada bazı sosyalist cereyonlnr, 
hakiki mü nvnlı tesis edd:ıilmek için "siz,, 
hitabının kaldırılnınsına calışmışlardır. 

Fakat insanlar nrnsındaki hukuk Ye ikti-
s:ıt fıırkl::ırı ortadan knlksn bile se~·i
ye, liy:ıkal Ye samimiyet fnrklnrı kıılnc:ığl 
için bu gayret boşuna oldu. "Siz,. lıilahı, 
bazı :rerde resmiyet ,.e bazı l·erde hürmet 
işaretidir. Resmi olmak veya hürmet et· 
mek miisaYalsızlık de~ildir; belki de rc~
ml olunacak yerde liıübnlilik ,.e sırnaşık
lık etmek hiirmelsizlik ve terbiyesizliktir . 

Jlnlka hitap ederken "filan sııyfoya 
bak!., "Türkçe konuş!,, "Dur!,, (Çnbuk 
yürü 1) ı;ibi dik emir verme on:ınesının 
kırılmasın:ı ben de taraftarım. İnsan, bu 
kab:ı hitapl:ırı görünce, on adım ötede 
karşısına d:ıha beterlerinin çıkmasından 
endişe ediyor. Me.sela şu biçim levhalar: 
••sarıanma be!,, "Önfine baksan af,, .(Afal 
lama!), UAh ... ıibi.,. 
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Atatürk şehrimizde 
Cumhur Baıkanunız diln gece ıchri

miz:i şereflendirmişlerdir. Atatürk dün 
uat 15,30 da, balkın büyük t~ahüratı 
arasında Bursadan mttdanyaya müte -
vcccwn hareket etmişlerdir. 
~ 

Atatürkün Bursada oturdukları Çelik 
palastan Mudanyaya kadar bütün gü -
z~rgfilı boyunca köylüler, yolda Ulu 
Öndere tazimlerini sunmak için be~li

yorlardı. 
Mudaııyada iskele meyldanı resmi is

tikbal heyetinden maada büyük bir halk 
kalabalığı ile dolmuştu. Atatürklin oto
mobili görününce bütün kafile bir alkış 
tufanı içinde çalkandı. ''Yap Atatürk,, 
sesleri afakı s;ınlatıyordu. Saat 16 d._ 
Ege vapuru alkışlar ve "uğurlar olsun,, 
••sağ ol Atatür1c,., sesleri arasında iskele
den ayrıldı. 

Bursa valisi, bclddiye reisi ve daimi 
encümen azasından üç zat, AtatUrküı:ı 
.Bursalılara gösterdikleri yüksek iltifat 
ve teveccühten dolayı halkın minnet ve 
{ükranlannı biJdinnişler, Cumhur bar
kantmız da Bursa heyetini, Bursalılar~ 

muhabbet ve sel!mlannın iblağına ma • 
mur etmişlerdir. 

Atatürkü hamil bulunan Ege vapurU', 
cece yansı JUlamış önlerinde demirle· 
mit ve vapura btanbul valisi Muhiddin 
Ustündağ ile 1stanbu1 Komutan veki1.i 
general Cemil Cahit gelerek tazimlerini. 
bildirmişlcıidir. 

Atatnrk ve eski emlrberl 
Atatürk, .Merinos Iabrikasınm a!id

ma merasiminden sonra Çelikpalasa dön 
me~ üzere fabrikadan aynhrken Meri· 
no:ıçularla girüşmüşlerdir. 

Bu arada, köylüler arasından sevif1:W 
i!iindc fırlayan Güllüce köyü muhtarı 
Ali Büyük önderin önüne gelmiş ve şe· 
fe hitap ederek: 

- Atam, beni tanıdın mı? demiştir .. 
Ben Anafartalaıida ve ondan evvel de 
Sivasta senin emitberliğini yaptım .. 
Hatırlıyor musun hani Anafartala.rda 
üç bölükle bir fırkaya hücum etmiştik .• 
Seninle beraber çok kara günler geçir
dik. Deni hatırladın mı, Atam?. 

- Evet, Ali .. Bana eski hatıralarmu 

Yugoslav takımı 
G atasaray klübu tarafından üç 

maç yapmak üzere davet edilen Belgra
drn Yugoslavya klübü futbolclileri bu 
sabah konvansiyonel treniyle şehrimize 
2elmışlcr ve istasyonda Galatasaraylı

Ja .. t::ırafından karırılanmıılardır. 
Yugoslavya ilkinde, bugün dördüncü 

vaziyette olan misafir klüp sporcuları 
gardaki malQm merasimden sonra ya· 
nnki müsabakaya kZJdar istirahat et
rntKj iizcre otellerine gitmişlerdir. 

Yugoslavya klübüne ba seyahatte 
Afyon inhisanmlaki sal:>ı'kj Yugoslav dc
lcıcıi Mi~ilm~ riyaset etmektedir. 

Kendisiyle görilttü~ümUz Mihailo
viç: 

- Yarın kar§ılap.cağunız Pera ile 
&elccc'k hafta mas yapacağlmız Şigli ta
lmnlannı his tanımıyoruı. Galatasarayı 
.. u.;un zamaın iatanbulda bulunlt)Uf ol· 
mam dolayısiyle - iyi bilirim. Fakat 
müsabakalardan evvel söz söylemek 
kloğru değildir. Bütün arzumuz temiz 
ve gUzel bir oyun sıkarmalstır. 

Takımımız bu seyahz.ıte tam kadro
ıiyle iıtirak etmiıtir. 

Aul ve ihtiyat kalecilerimizin ;kiıi, 
her iki mUdafiimiz, ıol muavinimiz, sağ 
açıktan itibaren dört akıncımız da bey· 
nelmilel oyunculardır'J9 bu suretle ta· 
kımımızida ihtiyatlariyle beraber tam 
on tane enternasyonal ~utbolçü vardır. 

Bu maısl::ınn rcvanııni Haziranda 
Belgratta yapmak istiyoruz. Bunun için 
de GalatasarayJıları memleketimize da· 
vet edeceğiz, demigtir. 

Fransız ~tıecllsiode 

Türkiye grupu 
Yeniden teşkil edildi 

Puia, 3 (A.A.) - Altı sene evvel M. 
Her:ot tarafından mebus:r.ı meclisinde 
ihdas edilmig olan ve 220 azadan mil -
tcşekkıl bulunan Fransa - Türkiye 
~rupu bugün yen~den vücuda getirilmiş· 
tir. 

M. Lucien Bossoutrolt, itl~:akltı reis 
intihap edilml§tir. Grup, riyaset divanı 
na iki memleket arasında asırlardanbcri 
mevcut olan dostluğu takviye etmek ça· 
relerini beraberce tetki~ etmek üzere 
'fUrkiye el~iıinl ıjyarete memur etmiJ • 
tir. 

bir daha yqattın .. Çok heyecanlandım .. 
Bana bütün bildiklerini söyle., 

Ali, Büyilk Şefin emirbediğUi!e bu
lunduğu beş senenin hatxralarınx anlat· 
ma~a başlamııtır. Biraz pepenıe <>lan 
Ali bazı kelimeleri tam olarak söyleye
miyor ve o zaman Ataturk bunl.an ta
malryordu. 

Alinin anlatması bitince Atatürk : 
- Ali, seni gördüğüm için 5ok mem

nun um, var ol. Dinç "e kuvvetlisin.. 
Güllüce köyü muhwi cevap nrdi: 
- Atam. sen Cumhurreisi oldun, 

ben ide Güllüce köyüne muhtar c.ldum 
senin sayende ... Seni memnun ve ncı0

eti 

gördüğüm için yüz sene yaıasam, bu 
kadar sevinmezdim. Sen var ol, Atam.. 
Sana, istediğin anda her Türk ıibi canı
mı vermeğe banmn .. Sen var ol .. 

Bu sözlerden ve bu karşılaşmadan 
fevkalade mütehassis olan Atatürk, Ali
nin elini gıyrak otele döndü •• 

Deniz Bank 
müdürü 

ODn fabrika ve 
havuzlarla lstlnye 

doku nu gezdi 
Dcnlzbanlcın kurulması hazırlık· 

ları bitmek Uzeredir. Umum mUdUr 
Yusuf Ziya, bankaya ait mUessese
ler Uzerlndekl tetkiklerini ilerlet
mektedir. Umum mUdllr, df1n tabrl
ka ve havuzlar müdiirlllğil ile lstlnye 
doklarına gitmiştir. Yusuf Ziya, De
ni?; fabrikaları müdürü Cemflden 
yeni tersanenin inşaatı, deniz tabrl
kalanna ait atölyelerin ıslahatı, ı.
tlnye doklarının dovrl llzcrinde Jza.
hat almıştır. 

Dentzbl!nk merkez ~efliklerine 
tayin edilen Ud zat, umum müdUrlln 
emrlle D.enleyolları lşletıncslle Li
man işletmesinin kadro, teşkilAt ve 
ı:nuamelelerl tizerlnde tetkiklere baş 
lamışlardır. Bu tetkikat Uerlde bu 
mUesseselere verilecek olan yeni 
tekil ilo aIAka.dar bulunmaktadır. 

Yusuf Zfya, gerek bizzat :rapUğı 
gerekse rouavlnler ve şefleri vasıta
sllc yaptırdığı bu tetkikleri bir ra
por halinde hazırlamaktadır. Tetkik 
lerinin verdiği bu neticelerle banka
ya ıre merbut olan mUesseaelere veri 
lecek yenf !anJlyet veçhesine aft 
pl!nlarr bugünlerde ala.kadar mer
cic 't'erecek, bundan sonra teşki!Atı
nr kurmağa başlı:raca1Jtır. 

iktisat Veklllnln 
şehrimizdeki 

tetkikleri 
Bursa.dan §Chrimize dönen iktısat 

Vekili Şakir Kesebir, burada iki gün 
kalacaktır. 

1ktısa.t vekili, vekfilete ait olan bazı 
mUeeseseleri ziyaret edecektir. Şakir . 
Keeebir, bu arada !stanbul tüccar ve 
sana.yictlerinden birer heyeti kablll e
derek keDdileriyle görü§ecektir. lktı· 
aat vekili eehrimizde bulunduğu müd
det zarfında memlekette ha.yat ucuz. 
luğunu temfn i~ln alınmakta. olan ted· 
bf~lerle de n:e§gl!l olaca.ktJJ". Kendisi
nin cuma ı:ı.k§amı Ankıraye. dönro~i 
muhtemtldir. 

Ahmet ~mıo - Recai 
NUzbet davası 

Dlill bir.inci aaliye cezada, di~ tabi.. 
bi Avni Sa.yerin Ahm~t Emin Yal
man aleypine ve .Ahmet Eminin de 
Avni Bayerle Recai NU.zhet aley}line 
açtığı davalara bakılmı,tır. 

Recai NUzhet bir rapor gönderer~k 
hasta olduğunu ve vekilinin de An.ka.
rada bulundufunu ileri sürerek dava
nın talikini istemiştir. 

Burulan sonra Avni Bayerin avuka
tı, bir gün evvel mahkemeye verdiği 
5 numaralı dosyanın okunmasını is
temi§ ve re'.isin davanın henüz ba.ş.
lamadığını söylemesi Uzeri•ıe fifahen 
izahat vererek geçen celsedeki beya
natının gazeteciler tnrafından yanlJ§ 
te!şir edildiiinl ileri sü.-ınüı ve bu 
huslU!ta bir karar istemi§tir. 

Reis bu husuımn aonra dUflinülece
ğinl söyliyerek muhakemeyi talik et.. 
miştir. 

ZA"r'l - 28·•·9S7 tarihinde Cc:ko,Jovalı· 
yııyn ihraç elliliiıniz 2' hah·a, 3000 aciet 
kuzu derisi !cin, l ı111ıbuJ ticaret oduJn· 
den aldığımı~ 6500 No. lı menşe şehadet· 
nıımrslnln •·n,, niısha~ı zayi olmuştur. 'Ye
ni~inl çık:ırııcal}ımdsn e~klsinin hükmfi 
l<ulmamı~tır. 

Rosiın .A.ktıır ve Ortaktan 
lst.anbttl 

!Emir elvar!~da 1 Buzlar arasında 
Bır çok koyler ... • • 

su aıtmda kalan Sovyet ahmlerı 
Halk kurtarıldı, men ·vaziyetleri günden güne çol< 
~!~~! ... ~t-~!!!!~~ıer tehlikeli bir hal almaktadı~ .,.. 

bilhassa. mezru araziyi kaplaml§tır. :MoSkova:; (A.A.) _ Ta.s ajansı §i- yun.da, 30 metre genişliğinde b~ 
ijayındırm Uladıçayı kaba.nm§ ve mal dcnizyolları idare~inden aşağıda- parçası Uzerindeyiz. Bu ıaısiJl . ısi 

Çıplak, Elifli, Fırınlar köylerini ka- ki malllm.atı almıştır: ken de ikinci radyo anten ~ 
ranlıkta sular bastırmI§tır. Halk te- Papanin ve arkadaşlarmm buz il2c- başka bir buz parçası UzeriJıe y,P 
lA§a düşmüş ve köylliler derhal yük. rindeki vaziyeti son 24 saat içinde etmekle meşgul bulunuyo~ fi 
sek yerlere iltica etmiş '\'e zorlukla ·vahimleşmiştir. Ür.erinde bulunduk- mızda. üç aylık yiyecek, . ,Jı)flf 
kurtulmuştur H Ik B d d 1an buz kütlesi parçalanıp dagwılmak. tetkiklerimizin neticclerirıı ~ _. 

· a ayın tr an ge- duk. Hepimiz taraf mdnn herk""'"' 
len yardımcı jandarma müfJv.eleri ta devam etmiştir. Dört fedakar alim ~ 
tar d · bu en tehlikeli anlarda. da cesaretle- larnlar .. ,, mi:~n. an cıvnr köylere · yerleştiril- lfükllm.etin emri U7,erlne İ 

Taşan küçilk Menderes nehri Bayın 

dır, hududunda Has Ye Çırpı köyleri-

ni, Tire hududu içinde de Mahmutlar 
köyünü ve Hüseyinler köprüsü civa-

nıldaki araziyi kaplamıştır. Burgaz, 

Delikli ve Subaşı köylerini de sular 
basmf3lır. 

Küçük Menderes Menemenin Beğen 
di mevkii civanndaki setleri kısmen 

rini kaybetmiyerck diğer bir buz par · :ıtri 
lan idaresi aşağıdaki tedbir 

çasınm üzerine atlam1§lır. Yalnız 

kendileri geçmekle kalmamışlar, ~ 
raberlerlnde yiyecek ve sekiz aylık 

ilmi tetkikatm neticelerini c'!e aletler 
le birlikte tn!jımı~lardır. 

Papanin 2 ~abat saat 16 da şu teL 
grafı çekmiştir: 

!stasyon civarı parçalanmakta de-
vam ediyor. Pa~çaların en büyüğü 70 
metrelikten fazla. değildir. Buzlar bir 
ibirle:rini sürükliyorlar. Ufukta göz 

alabildiği kadar, tayyarelerin inmesi
ne müsait tek bir nokta kalmamıştır. 
!pek bir çadır altında. \•e 50 metre bo. 

mıştır: • • ~ 
Taimur buz kiran gemısı bil~ 

hareket cmirini almı§tır Fada ~ 
gemiye hir deniz tayyaresi ~ f 
tilıniştir. Sefere Ennak bUZ ~1. 
misi de iştirak edecektir. Bu ~ 
zırlıklarmı iki üç gün içinde tf!":,,J 
emrini almı§ttr. Pr. Şmit ~f 
hareket etmi8tir. Ermak vap bJt'-; 
la çikacakttr. Şmit, Papani~ ~ 
graf çekerek gösterilen ~ 
azimden dolayı hayranlığınJ _... ;i 
miş ve alınan yardım tedbtrleı • 
kında :izahat vermi§tir. ~ 

tahrip etmiş, Keeiköy, Tumuyu, Ya
nık, Seyrek ve Musa.bey köyleri ara.. 

zisini kaplamıştır. Menemend"".n gelen 
bir heyetin, yardımı ile halk civar 
köy1ere nakledilmi§tir. 

Nehrin bu seferki yiikl!!elişi geç:en # 
sef eı-kine nisbctle yüzde otuz f azı.a 

Bu 

FERAH 
AKŞAM 

sinenıadS 
tahmin ediliyor. ) 

Manisamn Mahmudiye, Hamza -

beyli, F.ski Harmandalı köyleri de su ı 
altında ka.lıru§tır. 

Kara.dere suyundan geçmekte olan 
Hatipelr köyU muhtan Ahmet, hay
vaniJe sulan. kapılmış ve boğulmll§.. 
tur. Cesedi Sığırköyü yakınlarında 
bul UDIIl1 uştur. 

Büylik Menderesin Aydın ve Çine 
ovalarmdald tahribatı da mühimdir .. 
Arazinin büyük bir kısmı sular altın. 
dadır. 

Feslek çayınm demiryolu etrafm
da teşkil ettiği tehlike alman tedbir. 
1erle kaldmlmıo, tren 8e.!erleri yeni· 
den başlamıştır. 

Suların bastığı ve basmak tehlike

sini rösterdiği yerlere en acil tedl:>ir
ler ve yardımcı kuvvetler gönderil
mekte, icap eden bütün tedbirler alın 
maktadır. 

Nehirlerin da.ha fazla taşmayacağı 

ve çekl!meye başlaya.cağı tahmin olu
nuyor. 

MUnakal!t durdu 

Aydm 3 (A.A.) - Şidde+u yağmur 

lardaıı Menderese tatm11. ovayı sular 

baamıttır. Burhaniye • Hommlu i&. 

tasyonları arasında hattın bir buçuk 
kilometrelik kıamını aula.T tahrip et
m.i§ ve bu yürAen Aydın - Muğla an.. 

amda mUnakallt durmu3tur. Şimen
difer hattının bozulan kısmı yapılmtf 
tır. 

Yeşlldlrek yangını 
tahkikatı 

Yqildirekte bir ynngın neticesinde 
tamamen kül olan ha.kır fabrikası 

hakkmda yapılan tahkikat, buramn 
55 bin liraya sigortalı olduğunu mey 
daua çıkarmı§tır. 
At~ ikinci kat merdivenlerden çık.. 

tığı anla§ılmakta, ancak sebebi henüz 
bilhıememektedir. 

5.1 bin lira sigortanın 20 blıti tesi
u.ta 35 bini de diğer malzemeye ait
tir. 

Z AY 1 

Şileye lobi lsa köy nıektebi mühürünfi 1 
ıayi eltim. Yenisi çıkarılmak üzere moka- ı• 
mı aidine müracaat edllmiştlr. Hiçbir kıy
meti olmadığı ilAn olunur. 

:'ofezklır mektep öjrctmeni 1 
Faik 

r 

Büyük Türk san'atkfu1 Zatı" s un g ur' un 
Profesör 

AkıUan durduracak yepyeni bir illüzyonu 

Bir kızın vücudii bir top memıisilB bir taraftan bir tar:afa 
delinecek oc seyircilere gösterilecektir. 

Ne A vrupada, ne Amerikada şimdiye kadar hiç gösterilmemif 
bu şaheser tecrübeyi muhakkak görünüz. 

Aynca: Zati Sungur'un 4 üncll 
ve mühim programı 

Zati Sungur'un bu son programı, repertuvarmm en müke.mmtl 
illüzyonlarını teşkil eder. 

Bu haf ta gene sinemada 3 şaheser film birden 
SOı.~ VALS OLüM CMffiAZLARI KANLI SAVAS 

(İV AN PETROYlÇ), (BlLL Y BOYD) (TOM M!X)J 
LQtfen dikkat: Cwnartesi, Pazar günü gündüzleri tenzil!tlı 

Zati Sungur matinesi \'arycteler ve 3 film. 

..liiiiiiiiiiiiiiiiliilillili .. iilıılıiıililılıiııiılılıı ..... ~ 

Her akşam Park Otel indB 
(BEYAZ Ç!GAN) diye anılan 14 yaşında genç 

KARMEN PAIOV 
TaTafmdan idare olunan 

T APiA - KOLMA N ~ 
Lido Ekselsj~ror ile San Remo gazinosunun meehur Küba , 

dans orkestrasının fevkal!de muvaffak.iyeli 

41 
Beler Oteli saıoo1111 ( 

Her akşarr'I eli'. 
Bayan Aynihaııat 1~e,1l 

Zengin programla sc~nslar~n.~>-stl ;I 
eliyor. Ayrıca: Mugannıy~er · ~ 
mure, Ilandan, Küçük Safıye~pt 

tekf!r Bimen Şen ve ar ~ JlfllY 
Muganniler: Bay llna1zim AYI""' .,t 

ses, M usta/ a çaaıot_· udi l:,.4. 
Saz heyeti: Kemani Nubar Tok>'"~ ıs?"I 

Mısırlı, kl6rnet Hamid .. ka';ııeı ~. 
Salonlamnızda düğün ve ııY~b ~ 

kili ça} ve müsamereler 

ALEXANDRE DUMANS'm 

Dünyanın bildiii .... 
Het'keım alrudujq •• • üç SİLAHŞ <JRI~Afl 

Gençleri çıldırtan aşklar.. Büyükleri sihirliyen vak'alar .. Yiğitleri titreten zaferler filmidir ... 

Pek yakında S A K A R V A Sfnpmas1nd9 
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Giinü11 meselesi . 1 -------
Trakyanın yeni asfalt yolunda 

Ya:an: l{cnnn C.'hılli - Mclckznd ÇtnlU (Ttrrfimt vt lklibn$ hakkı mnhfu:dur) 3 tondan faz' a 
( ERl\EK - KIZ ) -Num.ara 61- · 

4\ıraımotE 91lYılFil<dleını gttbınıce nvnoeşnv~ır yüklü kamyon-
Arfl k Benan'la sık sık ıarın geçmesine 

mektuplaşıyoruz 
E3iribirimize söylemeğe çekindiğimiz 

şeyleri mektupla anlatıyorduk 
B:nanın annesile bu kadar resmi ol 

duğunu bilmiyordum. Onu çok sayıyor 
"e bu kadar masum bir suale onun ya
nında cevap vermekten bile çekiniyor
du, 

« 'F.ve gd:liğimiz zaman hava tamamen 
~arnuştı. Ayrılırken yemekten sonra 

rne buluşaralç bir yere gidip oturmayı 
ararlaştır:lık. '1.cele yemek yedim 

Çrktıill. Onlar öa benim gibi hareket 
ctınişlerdi. Tepebaşına gittik. Bahçec!e 
~urduk. 'Ma::ar artistlerin ve Kübalı 
d~apıarın numaralarını seyrederek eve 

Ondük. 

. Benanla aramız, günden güne iyilc-
§tyordu A . . d b . d' • · . · nnesının e cnı ııev ıgını "e .. 1 tırnat ettiğini anlıyordum. Dcğru
sunu .. 
le soylemek lazım gelirse bu dindar 
t ad~nı ben de seviyordum. Çok iyi, çok 
ernız kalpli, kendi halinde bir kadın
cağızdı. 

1 l3enanıa aramızJJaki gizli rabıta gün
cr geçtikçe kuvvetlendi. 

Er" Ben planımda kendimi muvaffak 
e.Ordükre . . d' b'l' . '1-: 

kala kendisinden bir kağıt aldım. Git
meden önce benimle bir defa daha görüş 
me~ istediğini vaktim müsaitse sa<.ıt bir 
de tramvay istasyonunıda beklememi is
tiyordu .• 

Yazdığı saatte bulundum. Birlikte 
tramvaya bindik. Vapur biletlerini ala
cağını söylediği için Karaköyde indik. 

Bcnı:..'l: 

-Siz, dedi, zahmet etmeyin, acen
teye ben gider, biletleri aldıktan sonra 
da y::.zıhaneye uğrar seni alırım. 

Benanın yazıhaneye gelmek ıstemesi 
ilk defa vaki olan bir şeydi. Bu da 
gösteriyordu ki artık banZJ itimadı var
dr. 

- Pekala, dedim. 
Aynldılç. Ben yazıhaneye gelince ha

nın aEansörcüsüne: 
- Biraz sonra sarışın, genç bir kız 

gelip beni arayacak. Asansöre bindir ve 
yanıma getir, dedim. 

neden müsaa
de ediliyor ? 

Henüz yapılan yol 
bu kadar yükü 
çekemiyecek 

vazıyette midir ? 

,,. • 10 sevınıyor ve ıye ı ııım .y. se-
g ıncınıden kabıma sığamıyordum. Bir 
,, ece .. d.e, onu annesiyle birlikte sinema-

Ben işlerimle meşgul olurken kapı 
vurul:Ju. içeriye gülümsiyerek Benan 
girdi. Birt1ı oturduk. Ben işlerimi gör
düm. Sonra beraberce çıktık. Trakyay3 İ§lİyen otobüslerden ve kamyonculardan bir kaçı .. 

.,a gotürd" · 
•lı: urn. Arasıra, annesı, o ve ben, 

§arnları gezmiye gitmekte devam edi-
Yorduk n· . . 
Ctkfk · ır akşam gene sınemay<1 gıde 
hc1t '. • Ben onları sinema kapısında 
.:: 1lıyecektirn.. Sözleştiğimiz saatte 
..... yed' · 
lı..:... ıg.m yerde bulundum. Az sonra 
f~ te'k bafilla çıka &eldi. Bu ilk de
tl, ~ olan bir haldi. Garibime gitmiı-

atıa hayretimi saklıyamamıştım: 
......_Anneniz nerede? diye sordum. 

"c;; lıugün çok yorulmuş, ldiye cevap 
ı. Çıkmadı, beni gönderdi. 

tı., ....... :Su nasrl oldu? Sizi yalnrz bır<:Ak-., 
l3 
:~an gülümsedi: 

aa n ttık, dedi, size itimaıdı va:. Yok
e haddime s· ... 

lcirn'.neınaya girdik .. Seyre başladık. 1-
ız de ga t 'dd. b' 'b· · lllize b' ye cı ı oturuyor, ırı ırı 

:Yord 1ı:'r §ey söylemiye cestıret edemi-
u . 

O gece · 
ti. :E: tniz bu kadar masumane geç-
:!'ata:c döndü\ Ayrıldık. İkimizin de 
Ciher Odalarımız binalarımızın arka 
duiuındc ..• Pencerelerimiz açık bulun1 
. zaınan k tki tar- onuşulanlar mükemmelen 
:Yundu c.lftan da iş · dile biliyor. Ben so-

n rn. 'Yatağıma girdim. 
enanın d 

tele filnı· • 0 alarmda, annesine, güle-
lar1 -eli 

1
1 anlttığını isidiyordum. On n Ctk • 

en uyumuşum. 

~ *·~ 
u tcnç k 1 

llltı sı'kJ 12 a aramızdaki mektuplaş-
Çcltİndi;i:ııtı. Biribirimizc söylemiye 
}'~rduk. Buız §eyleri mektupla anlatı 
clonnıek ... sıralarda onlar, artı1, 1zmire 
!lir ak .ere bulunuyorlardı • 

~alı aa:arn, Benanla sözleşerek, ertesi 
"ttıu oa ~ on birde buluştuk. SarGI}' 

'c\> "' zınosun · . le· lllişt1 .. l) . a gıttık. O burasını çok 
1 

lcare,1· k enız kcnannda sed üstünde-
0tlltdukı Eatneriyelerden birine gidip 
~lcta b'ı··. rkcn olduğu için kö,edc bu-
<t' zırn ' b' :ı 11ll•cıc gı 1 bir kaç çiftten başka 

İle r Yoktu. 
a nan'zn b . 
ttılc r.tıa bıraz alışmış olduğu 

lQ C&kisi k ' 
· }'icllliıt · adar sıkılmcwdıg· ını 
tt' ırn. F k 
li ~f etrrıcr . a at bunda yanıldığımı 
""~erinde b.11Yırn .• O gün ciddi meseleler 
·•p lc ı e iki kel' · onu.a ımeyı yanyana geti-

llcn :r rnıyordu. 
ınu 

......, Uta tetnadiyen: 
'•lcıı nact.~ n 

tanırnd e var bunda .. Ben de 
tU bernekte~r bamnıa sizin kadar değil.. 
"t .. 11 'nla .. tıı- ıkrnıştım. Nihayet işte o 
"'clar h :r 4 . . Ben . t 'h . 

bit .. tni b . un ı an verınceye 
trı· '0~u ald keklıyecekti. Kendisinden 

tte d r tan a 
;>a <snauıc onra kalktık. Evleri-

zııı. · 'Y emekt 
() neye &'t . en sonra tekrar 

l'llar, ı ı tıın . n .,. • 
c.rnıre d" . 

onı:nelerıne bir gün 

- Nereye gidelim, deldim. Bilmem 
neresini istersiniz?. 

- Sarayburnuna .. Orası benim çok 
hoşuma gidiyor .. . 

- Hay, hay .. . 
O, bugün, her zamankine benzemi

yordu .. Dalgın ve kederliydi .. 
Sarayburnunda oturduğumuz aıraıda 

gözleri mütemadiyen Marmzııraya da
lıp gidiyordu .. 

- Benan hanım, dedim. İzmiri çok 
göreceğiniz gelmiş anlaşılan .. Gözleri
niz denizden ayrılmıyor .. 

- Bili~is, dedi, hiç özlcmeıdim .. Böy 

le olmasına rağmen nedense gözlerimi 
deniz çekiyor •• 

Benanın, beni içten içe sevrr.iye baş
ladığını anlamamak çocukluk olurdu. 

Bunu ara sıra gözlerimin içine bay -
gın bakmasından ve bu bakışlariyle ba
na bir çok §eyler anlatmıya çalışmasın
dan anlıyordum .. 

Planım buraya kadar değil miydi? lşi 
burc:ıya ka'dar getirdilçten sonra onunla 
alay ettiğimi, kız olduğumu söylemiye
cek miydim? işte bunu yapamıyor ve 
suçlu bir adam haliyle yalnız L>aşımı ö
nüme eğmekle iktifa ediyordum. 

Bana hazin bir sesle bir ;ok çeyler
den bahsettiğini ve benim bunlara ce
vap verdiğimi biliyorum .. Fakat bunl<Jr 
neydi, nelere aitti. Bunu hatırlamıyo -
rum. .Yalnız bir tek sözü hala kulakla
rımdadır: 

- Kenan Bey, sizinle ilk defa burada 
anlaştık .. Son defa da burada ~onuşu
yoruz. Temenni ederim ki mezarı da 
burası olmasın.. • 

Bunu o kadar içten ve o kadar acı 
bir lisanla söylemişti ki ben cevap ve
recek bir iktidarda olmı:dığımı anlamış

tım .. 
Sonra kalktık. Tramvaya gidiyorduk. 

Ona: 
- Galiba, dedim, burası onların de

ğil, benim mezarım olacak .. 
- Bu tla nasıl ıar rica ederim. 

(Devamı vRr) 

Daktilo aranıyor 
Ankaradır büyük bir mali müessese 

için iyi türkçt! bilir, herhangi bir ma
kinede yanlışsız ve seri yazar, en az li 
se veya kollej mezunu bir bayan memur 
aranıyor. 

Talip olanların e\Takı müsbiteleri i
le (Yenişehir posta kutwıu 2 - Ankara) 
adresine müracaatları. 

Tercih edilerıin iktidarına göre ma
aş verilecektir. 

Trakyaya işliyen kamyon şoförlerin
den yedi sekizin:n imzasını taşıyan bir 
mektup aldık. Bunda hülasaten şöyle 

deniyordu: 

"Bizler her gün latanbula Trakyaya, 

muhtelif cins yükler taşımaktayız. Yol

lC1nn bozukluğu yüzünıden senelerden 
beri bu işi ne büyüle. müşkülatlarla çar
pışarak yaptığımızı tasavvur edebilir
siniz .. 

Son zamanlarda, Trakya, yeni bir 
asfalt yol kr.ızanınca, buna ilk sevinen 

biz olduk. Ve bir müddet hakikaten te
miz, güzel bir yolda gidip geldik, fakat 
k.ışbasur bas~az evvela henüz yapılmı§ 

olan asfaltların lıozulmağa yüz tutması 
neş'cmizi ]saçırdı ve daha sonra da öyle 
bir müşkülatla karşılaşmağa başladık 

ki, şimdi ne y<ıpacağımızı şaşırmış bir 
vaziyette bulunuyoruz. 

Kırklareli vilayeti birdenbire bir ya
sak çıkardı ve kamyonlann üç tondan 
Iazla yük taşıyarak Lüleburgaz kazası 

isinden geçmesini menetti. Bu pe~ garip 
bir emirdi. 

Burooan yüklenen bir kamyon, Lü
le burgaza kaıdar rahat rahat gidiyor, 
Hatta Lülcburgazdan sonra Edirneye 
kadar gene hiç bir sorgu ve suale ma
ruz kalmı:ı:fan yol alabiliyor. Fakat Lü-

leburgazda garip bir kontrole tabi tu
tuluyordu. ilk zamanlar kısmen hafif 
tatbi~ edilen bu kontrol gitgide taham
mülsüz bir hal aldı. 

Yolun kenanna bir baskül ve bir 
memur kondu. 

Şimdi bu yoldm ekseriyetle gece ya
rısı geçen kamyonlar teker teker çevri
lip malları tartılıyor ve eğer yükün üç 
tondan fazla olduğu anlaşılırsa, fazla 

kısım orada yol ortrı:;mda aşağı indiri
lip bıra~ıldıktan sonra kamyonun yo
luna devam etmesine müsaade ec!iliyor, 

fakat üstelik on lira da ceza y:ızılıyor. 
Malların faziasını yol ortasında bırak 

mak ne kadar manasız ise, tartma şekli 
de o kadN garip ve usulsüzdür. Kam
yonların ne kadar yüklü olduğunu, şoför 
!erin ellerindeki faturalara bakarak an 
lamak çok kolay kabilken, bunlar hiç 
nazarı itibc:.ra alınmadan, bu gün şöyle 
bir usul takip edilmektedir. 

Kamyonda mesela ceviz çuvalları 

yüklü ise, bu çuvallardan biri baskülde 
tartılıyor, sonra kaç çuval olduğu sayı
lıyor ve yr.~nlan hesapta mal, üç tondan 
faz!:? tahmin edilirse, bir ka~ çuval, o
rada yol üzerinde kalmağa mah~um e
diliyor. • 

Tabii diğer mallar da ayni şekilde 
muH:nele görmektedir • 

Böyle bir vaziyet bizlere, ne kaldar 
zarar ettiriyorsa, tüccarları da o kadar 
fena bir mevkide bırakıyor. Kırklareli 
vilayeti, böyle bir emir vermeğe niçin 

lüzum görrnUştür? Bir türlil anlatnıyo-
ruz .• 

Acaba yollar fazla yüke tahammül 
edemiyecek bir vaziyette mi yapılmış

tır? Yoksa hükumetin bu şe~ilde umu
mi bir emri mi var? 

Eğer hakikaten bu yollar üç tondan 
fazla yüke dayananuyacak kadzır fena 
yapılmışsa, mesele derhal meydana vu
rulmalı, işin mes'ulleri anlaşılmalıdır. 

Yoksa bugünkü garip hali havasa 
lamıza sığdrramıyacağız .. ,, 

Bu mektubun muhteviyatı bizi c3dden 
şaşırttı, ve böyle bir işi evvela bizde 
havsalamıza sığdıramadık. Derhal tah
kikat yaptı~ ve yi.ızılanların tamamen 
doğru olduğunu hayretler içinde öğren
dik. 

Yukarıda anlattığım vaziyetten son
ra kalktım, hemen Trakyaya işliyen 

kamyon ve otobüslerin durduğu Demir 
kapıya gittim. Fakat buradrın içeri gir
mek bir mesele idi. Daha yolun ağzın
tla, bir yığın adam: 

- Çorluya 50 kuruş ... 
- Silivri 35 kuruş ... 
Ve ilah ilah .. diye insanın adeta gırt-

lağına yc:pışıyordu. Neye uşradığırru şa 
şınnıştım. Bereket tzmdık bir şoför im
dadıma yetişti, önüme düşüp bana yol 
gösterirken: 

- Artık bu rekabet kepazelik oldu, 
diye dert yanmağa başladı. Fiyatlan 
yüzde elli 1\ırdıkları yetişmiyormuş gi 
bi, bir de gelen geçenin yolunu kesiyor-

lar ... Bugün gene iyi zamanda geldiniz .. 
Düne kad<:ır daha beterdi buranın hali, 
kayma~ama §ikayet edildi de şimdi yo
lun başında polis noktası bekliyor, ve 
bir çokları bu yüzden kepazelikten çe
kiniyorlar. Yoksa eski:len Demirkapı

dan daha içeri girerken, insanı adeta 
parçtJ.arlardı . 
Konuşa ~onuşa kamyonculann ya

nına gelmiştik .• Bilaistisna hepsi de ba
na mektupta yazılanları yana yakıla 

tekrar ettiler, yapılan hareketten hepsi 
nin sekizer, onar adet ecza zaptı bi
rikmi§ oldğundan ve bu vaziyete derhal 
bir nihayet vermenin gerek şoförleri, 

gerekse tüccarları zarardan kurtaraca
ğından uzun uzun bahsettiler. İçlerin· 
ıden birisi de: 

- Hiç bir şey olmasa, eşyalann 

tartılmasında adalet gözetmek lizmı -
dır ~ yolun ortasına ufacık bir baskül 
koymakla bu iş görülemez. Hem eşyayı, 
arabadan indirip bindirip tartmak gö

rülmüş şey değildir. Oraya otomatik 
bir baskül yapılmalı, kamyonlar yük
leriyle beraber, girip tartılmalıdırlar, 

diyordu . 

Fakat öbür şoförler, tartılmak işine 

kat'iyyen yanaşmıyor, böyle bir vaziyeti 
ne şekilde olursa olsun şiddetle protes
to ediyorlardı. 

Dcmirkapıdan matbaaya dönüp te 
bu satırları yazar~en kendi kendime şöy 
le düşündüm: 

Anlatılan şekil cidden garip bir vazi
yettir. Yeni tafalt yolda, hangi sebep 
le üç tondan fazla yük taşınması mene
ldilmiştir. Ve böyle bir karar vermek: 
salahiyetini kim kullanmıştır . 

Bunu efkarı umumiyeye izah etmek 
ve yeni asfaltin çürük yapıldığı etrafın 
daki dedikodulNitl mahiyetini açıkça 

anlatmalı; Hizımdır. 

Çünkü du~ ~rendiğimiz şu vazi· 
yet, bir kaç §oflSrÜn derdi değil, bütün 
memleketin alakadar oitacağı bir ha'di
sedir. 

HABEReı 

~ 
lstanbul radyosu 

4 ŞUBAT CUMA 

18,30 Kcbil oğlu lsmail Hakkı rcfakntlle 
türk ınu:.ikisi ve halk şnrkılnrı 19,00 (Ço
cuk lcrlıiye.sl) Ali K!imi Akyüz 19,30 l3cY. 
oA!ıı Hnlke,·i gösteril kolu tarafından bir 
tem.sil 19,5:; bors:ı haberleri 20,00 Nec
mettin füza ve arkadaşları tarafından 
türk musikisi ve halk şarkıları 20,30 hn
va raporu 20,33 Ömer Rıza tarafından 
arabc:ı söyle\· 20,45 bayan Muzaffer Güler. 
, .e arkndaşlnrı tarafından türk musikisi 
ve hnlk şarkıları (sant ııyarı) 21,15 Münir. 
Nurctıin ve nrknclnşları tarafından türli 
musikisi Ye Jıulk şarkıları 21,50 orkestra: 

l\touırl : J.n Noce de Fig:ıro 
2 - Kamsnk: \'ienne n minuit fnntasie 
3 - Tsclı:ıiko,·sky: Romance 
4 - Rubinstcin: Toreador et Andalouse 
5 - Ponchiclli: Gioconde. 
22,45 njans lınbcrlcri 23,00 plükla solo

lar, opera ,.c operet p:ırcnlnrı 23,20 son 
h:ıbrrlcr ve erle i günün programı 23,30 
SON. 

nOKRES: 
Homcn havalnrı 20,20 meşhur kemancı 

ların pllll.Jarı 2 ı ,20 pltıkla opera. 

nl'DAPEŞTE : 
18,00 Çclo konseri 19,00 plıik 20,30 

operadan temsil nakil 23,2ii cazhnnd 
24,05 sis::ın orkestrası 

m:m.tx: 
19,00 hafif müzik 20,00 caz plaklnn 

20,30 piyano konseri 21 ,00 r:ıdyo orkeı1-
lrnsı 23,30 klasik konser 

nmtA: 
20,30 h :ıfif müzik 22,00 orkestra kon~cri 

24,15 cnzhnnd. 

VAHŞOVA: 

18,15 müzik 19,y5 skec 23,30 Stokholm 
den hafif mOzik nakli 21,00 senfonik kon 
ser. 

HA~E~ 
/stanbulun en çok satılan hakiki 
akşam gazetesidir. İlanların~ 
HABER'c verenler kar ederler. .. 
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Mf'seleler 

Büyük sanayiimiz 
uşç 

a 

o :···--· ..... ···-·· ......... __.. ................. -......... . 
: . . 

Buhranına maruzdur! 
Bu derdi, fabrika civarla- · 

Federasyon 
Evereç usulünü 

kabul etti 
Bundan· sonra biltün futbol 
birirıcilıklerinde ~yni usul 

kullanılacak 

nnda işçiye baranacak 
yerler temin etmekle ber
taraf edebıliriz 

işet 

kızlar 

çalışırken 

Bu sene lig maçları sonımda bir 
çok ta1·mnlar ayni puanda kalmca, 
lstanbul fudbol ajanlığının lngiltc 
rede de tatbilc edilmekte okm Eve 
reç usH!u ile ayni puanda olan ta 
k1mlarm derecelerini ayırdığı ma 

1 lumdur. 
, : Bu ta:mif 1.-arşısrnda bir çok k~:lp 
,: lcr derhal itirazlar yapmışlar ve E İ 

vcreç usulünün tatbik-ini şidfl.etle i 
protesto etmişlcrdi. i 

Şimdi. öğrendiğimize göre vcdye ! 
ti tetkik oden fudbol fedcrwsycmu • 

\ 

l:1taııbul fıuibol ajanlığının hattı 
~. hrırcketini tamamen tas11ip etm'İ§ 'l'e 

bıt kararım bildirir1;en, §imdiden 
soııra Tilr1dycdc yapılacak bilUmum 
f udbol birinciiikZeri. içi>ı Evcreç sis ı 
teminin kabul cdilmi.q ol(ltıfiwm da :: 
ilave etmiştir . 

. . . . . . . . . . . . . . ................................................ .......... .. 
Bu haftaki yağlı 

J(Oreşler 
Pazar günU öğlecen sonra, Çember

litaşta Şen bahçede, her hafta oldu
ğu gibi birçok tJınınmUJ pehlivanların 
iştirakiyle yağlı güreşler yapılacak -
tır. 

Şmelinğin son maçı 
Etrafındaki dedikodular 

hala· devam ediyor 

Şme?i>ıg (solda)-Bcn Foord ınıaçrndan gifael b "1· cnstanft:ıne 

Şmclingin ne bilyük bir meharctlc rakibinin yumnıklarmdan ·7«ıçıidığın• 
görüyorsumı:: .. 

Şmelingin Ben Foord üzerinde ka.. 
zandığı galibiyet hakkındaki tefsirler 
Avrupa gazetelerini hli.Hl. doldurmak
tadır. 

Umumiyet itibariyle, Şmelinıgin ma
çı ancak sayı hesabı ile kazanmış ol-

ması hiç de fena bir tesir yapmaınıt" 
tır. Bilfı.kis, en bitaraf boks mtitebd"' 
sısları bile, Şmeligin çok güzel bit 
maç yaptığım ve dünya ağır sıkJtt· 
leri arasında en teknik ve en zekt 1>01<· 
sör olduğunu bir defa daha. ispat et· 
tiğini söylemişlerdir. B 1R mUddettenberi gazetelerde 

bir işçi buhranından b:ıhsolu
nuyor. Ciddi meselelerde mutad ol -
duğu veçhile bu iş filhakika henüz bir 
dedikodu şeklinden çıkarılmış ve et
raf iyle tetkik edilmiş değildir. Fakat 
icablar hükmünü yürütmekte ve hadi
seler normal sıralariyle biribirini ta -
kip etmektedirler. Bu icapları ve bu 
teselsülü takiD .ederek bir tedbir al • 
mayı düşünen resmi makamlar mev
cut ola.bilir. Bu, her seyi, bilhassa iç

timai mahiyette olan her şeyi hükli
metten beklemek hususundaki itiya • 
dımıza bağışlanarak, kafi de görüle

bilir. Fakat ne o tetkik ve ne bu te -
vekkül, memleket ihtiyaçlarının tehvi
ni ve meselenin iyi bir tarma intacı 
için kafi hassaları ihtiva etmemekte
dir. 

büsbütün ayrı bir ehemmiyeti haiz -
dir. 

Mesele şudur: büyük e.anayiimiz iş
çi buhranına maruzdur. 

Altınordu klübünde Bizzat Maks Şmeling de gazetecil'" 
re şöyle demiştir: 

"Coe Luisle karşila.§Dladan e\'\'el 
temenni edebileceğim en güzel bir aJJ• 
trenınan yaptnn.,, . 

•• * 
Amele buhranı, yeni kurulmaya baş 

Ianan ve işletmeye açılmalarmm üze -
rinden yıllar geçmesine rağmen he -
nliz ekonomik hayatlarmın emekleme 
dC\TCSinde bulunan büyük fabrikala • 

rnnızm ilk nef cs alış safhalarında 

kendini göstermişti. Bu, faaliyet art -
tıkça ve fabrikalar çoğaldıkça daha 

bariz bir şekil aldı. Tedbir alınma~. 
yakın bir za.manda, büsblitün açık bir 
tarzda alınlarımıza çarpacaktır. 

Amele buhranı, fstanbulda, evvelft 
küçü1~ sanayi üzerinde tesirini gös -
termişti. Bütün dünyada fabrika re -
jimlerinin kuruluşuyla beraber he -
men hemen ayni 8.raz ve ayni

1 

~kal 
ile belirmiş ve muayyen devrelerini 
y~ıyarak tarihi neticede karar kıl -
mış olan bu hadise, memleketimizde 
de, hele mlitek:lsif ve canlı iktısadi 
muhiti itibariyle 1stanbu1da da, elbet
te kendini gösterecekti. 

Bu Mdise, küçük sanayi erbabmm, 
müstakil iş sahibi olsun veya çırak Ye 
kalfa vaziyetinde bulunsun, daha e -
min ve daha kazançlı bir yol olan fab
rika işçiliğine rağbet etmelerinden ve 
bu sabalar etrafında toplanmaların
dan ibarettir. Büyük sanayiin te.şek
külüyle zaten sarsılması ve bir müd
det sonra ortadan kalkması mukad
der olan ki.içlik işlerinin vaziyeti, on
ların bu hareketi üzerinde, ayrıca mU
cssir bir rol oynar. 

Fakat bizi bugün meşgul etmesi lft
z.ımgelen buhran, tam adıyla işçi buh
ranı, bu değildir. Gazetelerin ve mem
!;;ket işlerini ynkrndan takip etmeyi 
lllndt Jrent!fsfne karşı vazife bilen va
tandaşların bu hadise içine ka.rıştır -
dıklnn ve ayni şey zannettikleri iş, 
bUsbUtün b~ka bir mahiyet ta§ır ve 

Bir iki senedenberi kendini göste -
ren ve oldukça. ehemmiyetli tesirler 
yapmış olan bu buhran. bazı fabri -
kalarnnızm istihsal ha.yatında zararlı 
5ckilde tesirler icra etmiş ve bu fab
rik!\ların @ırecjlerini tamamen hu-

_..., Devamı 11 1Iıc1<3e 

iaci/ı CÜf/OC fd: 
-------------------------------

'teniden intihap yapmak için bir 
kongre daha toplanacak 

Altınordu klübünde ayla.-danberi 
devam ve mahkemelere kadar inti -
kal eden hadiselerden evvelce uzun u
zun' bahsetmiştik. Dün 'bize gönderilen 

ve isteki bjtaraflığnnıza. binaen ay
nen aşağıya koyduğumuz bir mahke
me kararından anlaşılacağı veçhilc, bu 
klüpte tekrar kongre toplanmasına. ve 
idare heyeti intihabatmın yenilenme
sine karar verilmiştir. 

Hamayettun bDır şeylhlsDam 

Eğer Altmordu klübündeki bugün -
kü ikilik bu şekilde ortadan kalkacak
sa vaziyet bizi cidden memnun ede -
cektir. 

A \'CI :'\l.EH~IET, hütün işleri 
sııclrıllz:un KüınillU Mehmet 

pn,anın eline bırakmıştı. O, asıyor. 
kesiyor, istediği gibi dc,·lct idare cdi 
yordu. 

Giritl seferi hlHll bitmemiş, orclu 
muvaffakiyet giistermeınlştl. Köp.. 
rülü bizznt sefere gitmlyor<hı. l\Iüte
mn.diyen scrdnr değiştiriyor, dama. 
taşı gibi, bir kumnndan geri çeki
yor, yerine hnşka birini yolluyordu. 

Abnza nynldıınınnsı sıl'n~ındn. Gi
rlcl serdarı olan deli Hüseyin paşayı 
sebebslz azletti. Adını, l>0ynu nını
Jncakların listesine yazdı. 

Köpriilü l\lfılımet paşanın kanlı ,.c 
hayn~ı bir si temi Hlrdı: Sarnydn 
şnhsımlnn ık sık bahsedilen, adı sa
<1.ırct nnmzetJ<>rl arac;ındn "eçen ta
nnımı':', ı;ôlwctli ,.e ınUınt.az ricali 
fır nt kollayarak bo ~clnrur, astırır, 
bu suretle rahiplerinden kurtulmak 
isterdi. 

Deli Hü~cyin p:ışnyı da çoktanbc
ri öldlirtmek istedi~ halde, bir türlü 
şeyhisliimı knndıramamı,, pa.,anm 
kntllne fetva n.lamnınıştt. 

İhtiyar Köprülü, şeyhisl4m Bolu
lu l\lchmct efondiyi zorladıkça, o 
haklı sebl"plcr bulu;ror: 

- Ortada, meşru, şeri ~erile uy
gun bir "'chcı> olmadan tanınmış bir 
<le\"Jct ndamının katline fena ,·ere 
mcm. 

ltirnzilc, snclrıAznmın isfrğlni red 
clccliyordu. 

İhtiynr, ırnprülU, sonradan deli 
Hüsc)in paşayı öldürttilğU halde, 
şcyhlslfımm vııktile feh·a ,·crmcmo 
sinden dola~·ı hcsleclll!;I kini, düşman 
lıjl-ı unutmadı. fırsat kollnmaya baş 
Jnclr. 

DeU HU c~1n pnşnnın yerine Giri 
ele serdar g<lıulcnli~i kfir HUseyin 
ı>nşn, :ıdz, lktiılarsız, 7n\.·alh hir 
ndnm<lı. Uunn rn6"11len, hüsnüniyet 
snhlhl idi. Ru işin altından kulknma 
yııcaj'.,"lnı hil<liJ:ri için çok sc\ <Hği 'e 
f'nydıt'l şe) hlslllmn hir mektup ~;n:ı 

<lı, endlscc;inl nnlnttı. Glrld işinin 

fcvlmlfı.ılc ehcmmf~·f'ti olıluJ'.,"lınu 

f7.ah etti. T\Nullsi gibi ndz kimscle 
rin dl"~ril, tktldaı·h s:ulrılbnmlnrm 
ordunun bnşın<la hulunmnsı ırıznn 
geldiğini, bu nıühim ~eteri ancnk 
oııl&rm~ııhilccokl~dnt. Anado 

hıya yapılmasına. knl'ar verllcn scf~ 
rin Girldc tebdil edilmesinin en dog 
ru bir şey ola(•ağmı blldlr<U. 

ŞcyhlslAm Mehmet ctcn<U, eı.asen 
yapılan i~lerden acı ve azap duyu 
yoNht. Kör Hüseyin paşanın mektu 
bn Jtayı·otinl, hamiyctlnl kamçıladı. 
Padi.';'aha şöyle bir mektup yuzdı: 

"··· Bu yıl da Girid cengini ihmal 
c<lerck nııı· nya gitmek maJ.."Ul. bir 
hareket de~ildir. Sn<lrıll7..nmm mura 
dı din ve devlete hizmet de~l, me\" 
ktlni muhnfa7a kııygusile ikti<lar 
erbabını ve makamma. ı·akip saydık 
Jnrmı birer bnhane ile lda.m etmek, 
bl1<1H;lnl yapmaktır. Hüseyin paşa 
nm katli "na.makul iken., kimseden 
korkmadan bu büyül' cinayeti de iş 
]celi. Sadrıl\zama bu d<'rcco geniş bir 
snlllhiyct l'Crmck lllylk \'O münasip 
değildir. Dodet baynhahı oldn6rn 
mnzclan ötürü hali llllma eüret eyle 
dik. Forman pndi~ahımızmdır.,, (~) 

Mehmet efendi, Hfüıeyln paşadan 
nldığı mektubu, padişaha yazdığı 
mel..-tuba ekledi, sara.ya gönderdi. 

A ,.cı l\lchmet, bu gizli ,·e memle
keti alilkadar eden ihbara ehemmi
yet bile vermedi. trstunde durmadı, 
t:ıhkilrnt yapmaya lüzum görmedi. 
ŞeyhislAmlıı kendi arasında kalma... 
sı 1Azım gellr"kcn, öyle yapmadı. tkt 
mektubu da J{öpriilU l'tfehmet paşaya 
yolladı. Rımlara bir do şu iradeyi 
tla\'e1ec1i: 

"··· Şimrllye kadar himayen nltm 
da tutup terbiyesi ile alAkadar oldn
l:"lm mollanm senin hakkında. yaz
dıldıırını gC>rdUn mil? Öldürmek ve 
,..urmek hususu ~nna. nlt .• llllecll~int 
yapabilirsin. Senin istcdif."'n gibi 
harck<>t olur.,, 

ICöprülU ıncktnplnrı alınca küı>Ic
rc hindi. J{ızdı, hiclcletlendl, kiipür
<lU. Kör Hüseyin paşayı boğdurtmak 
için Girlcle ferman nla)tır<lı. Fakat, 
nzrall dahB ntik <lavrnn<lı, Köprülü 
Mehmet paşadan ev\'el Glricl scrda- 1 
nnrn lrnpı«ını c:aldı, k(ir Hüseyin : 
ıırt~a me\ ııt ccclile öl<lü. 

Ş<>yhi'tHimR ~eline<", sadnllzam 
her nedense onn astTrmru!r, kaı;rklat 
nın.ch, Jrnlleslni uçurtmadı, l\lihnlico 
"ürmeklc iktifa etti. 

Hiısc)1n JUiştü Tırpan 
C•l Naima, C: 6. S: 408 

Üsküdar hukuk hakimliğinden ve -
rilen ve bize resmi vesıt.ikle bildirilen 
karar şudur: 

Üsküdar hukuk Mkimliğindcn: 
Altınordrı 1;Wbürtün kongresinin 

mahkeme huzurile yapılmasına dair 
verilen karara 7-xır§ı kWp reisi bıt -
lundıığım<lan ve kongrenin U81tlii dai
resinde yapıldığından tıe mczkftr ka -
rarın rcf'inden bahisle OelaZ Ergjl.n 
tarafından vaki itiraz üzerine mumaj
UrJh Oclôl Ergımun sıfatı olmadıi}m
dan itirozmın reddine ve mah1remcce 
ittihaz olunan 8-11-931 tarihZi Jxırara 
tevfikan ve medeni kanunun 45 inci 
ve 59 uncu nıaddelcri '»ıttcibiııce kon
grenin mahkeme vedaatilc açılmasına 
karar verilmiş oldu§mıdan ve kongre 
günü 20·2·938 pazxzr 8CUJt 14 olamk 
tayi.-n edildiğinden klüp azalarınilan 

tecdidi kayıt muamelesini yaptıracak 
olanların kongre giinünden evvel klii.

be müraccvıth ni.-mmnamc mucibince 
taahhütlerini i/ado.n sonra tecdit mu
amelesini yaptırmalarını ve aksi halda 
kongreye kabul edilmiyeccğinden km;
fiyet tebliğ makamına kt:ıim olmak fii
zere gazete ile füin olunur. 

tJs1..-iidar 1ıukuk Jıaldnıliği 
\ Resmi miihilr 

B. S. Peynircioğlu 

Genç bir sporcu öldü 
Anadolu klübü - \ 

nün genç sporcula 
rından ve tstan -
bul sanatlar okulu 
mezunlarından gU 
reşçi Necati, tu -
tulduğu hastalık -
tan kurtulamıya -
rak pek genç y~
ta hayata gözleri -

• ......... ini kapamıştır. 
Merhumun ce -

ııazcsi arknda.,larının göz ya.cılan ara -
sında kaldırılmıştır. Ailesiw ve klü

büne beyanı taziyet ederiz. - . -· 

Filhakika, gazetelerin yazdıklarııı
bakılırsa Şmeling, bu maçta, ciddi bit 
antrenman yapıyor hıssi uy~ 
ve son derece teknik döğüşmiişttlr· 
hassa rakibini yere yılana.ktan ziy& • 
de, yumruklarının isaıbetll oıınasınJ 
hemmiyet vermi~ir. 

Bundan başka da Ben Foordun ıııi1· 
temadiyen kaçamak hareket etnıeef• 
nakaut olmasını güçleştirmiştir. • 

Diğer taraftan, maçın neticesi hslCd . e, 
kında haberdar edilen Coe LuiS • 
gazetecilere şu beyanatta. bulunıJlll§ ' 
tur: 
"Şmeling Ben Foord'u n,akaut ~ 

mediğine göre, bu sıralarda. pek ·r· 
parlak bir vaziyette değil deınelrl1 

. ·yof· 
Şu halde ya.sı kendisini hlssetti?'l ~ 
Ve ben de Şmclinge mağl(tb oldU "'!' 

zaman herhalde çok fena bir boldl° 
düm.,, ,,.. 

Şmelingin, ancak sayı hesabtle. 41 
libiycti Amerikan gazeteleri ~ )' 
de fena bir tesir yapmıştır. FakS.f; 
merika.da bir boksörUn bir tek a.~ 
döğü~ü, bütün mazisini unuttur:1~ 
kafi geldiği için, Avrupa ~rıJJ"· 
buna pek de ehemmiyet vennıyo ıı;ıO· 
Maa.mafµı, bazı Amerikan ~ıc:e) 

ı:r Dcvrunı 11 ~ 

eradol< 
Boksu bıraKıY0~ 
Nevyorktan verilen bir ba.bel1' ıfl O' 

Bradok karısı ve menecerile ya.~t' 
zun müzakerelerden sonra., ı:rıa. 
şu beyanatta bulunmuştur: ~ 

"Son maçımı kazandıın "le ~ • 
ağır sıkletlerden bir çokların1 .,. •. nfO • 

bilecek kabiliyeti kendim~~tp' 
ru.m. Fakat artık boks yapıu-- f,IJr,IY
miyorum. On beş senecıenberl ~ <' 
boks için yaşıyordum, artık Jc yeti' • 
çocuklarımı düşünmek ıne<:bllfl ı>ıtJ -
deyim. Ve bunun için de tıokSu 
kıyorum. ~ 
Verdiğim bu karar baJ1a acı eıı~ 

fakat bu karan dostum ve ıııde otJUıV' 
Guldla. beraber verdiın. Art- ~ 1' 
beraber çalışacağız. Yani bfJll ~ 
necer olacağım. ,,.o' !;of 

"Boks hayatını~ ~,; 
don etmiş olanlara canda.O bl'r;Jıl , 
ediyorum. Bana hiçbir §'3Y yi :ıc~~ 
mıyan, buna mukabil het ~~ lJO!"" 
sine medyun bulunduğulll. 
da. elveda_~,....' 
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~EYGAMBERLtK iddiasında bu
bi, . lunmuyorum. Bazı falcılar gi -
~ bıııu.r kaseye bakarak ı;aipten ha
~ \Peteck de değilim. Keramet sat • 
tibt da istemiyorum. Sadece, herkes 
~· Uınunıi hadisc!ere, vakalara ba
~ gelecek zaman hakkındaki dü
~ !erimi söyliyeceğim. Bunlar, doğ 
. ~arsa ne fili... 
~ ayeıerJrıle okuyucularımın mu
~~lelerini tahrik etmek saadetbe 
~Oldum. Ve onların meraklarını u-

b·1tdrm. Okuyucularımın kafasın • 
~Çok hayal var. Onları yoluna 
~~a~ lazım ... Okuyucu mimari hak; 
'tl. \ılraz mallımat veriniz. Evin na
~ 'fıı ite ile yapıldığmı hemen anlaır. 
Jeı- ~. gelecek zamana ait bazı şey
ba~l'liyeceğim. Ötesini o, kendi mu-
~l 1esfode bulur. 

!\. ~Ccği; heı·kes kendine göre gö
~a~tıu. Unları birleştirmenin imkanı 
~~ita · Birisi, tepesi külah gibi sivri 
~ kister; öteki de zırhlı elbise gi · 
l1b t E\:·· İnsan, öyle gülünç, öyle ga
~~a~ 11kkiler karşısında kalıyor ki, 
~k ~r hüsnüniyet gösterr.e, yine ge-
~ .A akkında memnuniyeti mucib 
~ Y\:y !f' .. ~ ,. Oylemiye muvaffak olamıyol'. 
>~~li tl'\un orta halli bir adamının vazi· 

etıc'k ~ li b· 1 olunursa, 1988 deki orta 
1( t e: Udamın vaziyeti hn![kmda bir 
~ 1llebiJir. 
~"et 
) t. a~ harb tehlikeleri çoktur. Fa -
~ı ile :Vanın siyasi ve iktısadi vazi· 
~~·~eı:!Ursa olsun, ırkları intihara 
~ ~e~ktir. Belki yine milyon
~ ~r olecek, belki birçok mem
~ ~ll'e l>atçalanacak. Fakat bu, te -
~~ llıfuıi olamıyacaktır. Zuhuru 
~e~~irÇok ~nkılapt::z-a. Metlere, 

)lt. altta d.e:re rağmen dunya, dünya 
~" anı edecek, hayat da, ha· 

'~ltıt· . 
~~- ~ir ~· tekemmülün önüne gc

~ı::tlbı . uvvet yoktur. 

~ 14 \'e ~u 0 rta _h~lli adamı gürbüz, 
\ '1i~t' VVetııdır. Tam bir sıhha
S l)i ~ İyi. terbiye ve tahsil gö
>rı... • Ch~ lenır, oturduğu ev de i-

. Qlh.. ""'1ek isted · ~ · 
ıı ""dan . ıgı yere kolayca, 

\\~ ~ gıdebilir. 1888 deki orta 
'°'it tı,_ -· ara nls t • . ··e ,-:"'ıl d pe en vazıyetı, ya-
~· lretıereaha !Yidir. Bu kadar harb-
"' ~et. ragmen yine hoş bir ha

fltt )1 Y8.§ 
~~ 'tı g~ aınak arzusunun, tema _ 
~:" bt.- ecek 50 1 . . d 
ı.~ ~ ı.aca.. YI ıçın e daha zi. 
~ ıı~· •iın~: .ve 1988 yılındaki bir 
~~IJillde ıkılerclen daha iyi şart-
b ... ~eltte Yaşıyacağı ihtimalini 
~~lık n beni kimse menedemez. 
~q "e haı~anlardan çok bahso • 
~i~ karı da olunuyor. Fakat bu; 
~ do~~ık!ıklnra n:.ğmen, beşe-

\ ~~adı. hır Yol takip etmesine 

tı..~~ aydınlıktır , _. b' .. 
·~ ~ d.e . · ve ız r.ur IÇtn· 

-~ ~.ıne. aydınlıkta yaşıyo • 
tçbır ~eyin seyrini de· 

Elli yll sonra insanlar 
daha iyi şartlar 

i'çinde yaşayacaklar 
Meşhuır Dıru~IDrz romauııcoso H. G. 
veos 1988 de D nsanDaırun n a sal 

yaşayacakDaıronı telhayylYıl ediyor 

~-- ~ ,..., -..........-

(' H~ G. V el s ) 
~.-. ---. -- ~ ~ -

ro) nun saklamaya, gizlemeye muvaf
fak olduğu bir şey bir (Stalin) yapa
maz. Orta halli bir adam, ister sizin 
esiriniz, ister efendiniz olsun; siz is
ter bir diktatör, iste bir demokrat o
lunuz. Herhalde ona bir mevki verme
ye, iyi muamele etmeye, onu iyi giyin
dirmeye, beslemeye mecbursunuz. Bir 
dereceye kadar eğlencesini de temin 
etmeniz zaruridir. Çaresiz bunu yapa
caksınız. Aksi halde, belki isyan et
miyecektir. Belki sizi devirmek iste
miyecektir. Fakat, siz yapmamakla 
kendi kuyunuzu kazmış, ölümünıüzü 

hazırlamış olacaksınız. 

Bugünkü d~ınyayı: bir dereceye ka
dar anladık. Fakat, bizi en ziyade a
lA.kadar eden bugün değil, yarındır. 

Şimdi onu tetkik edelim. Evvel~ şu
nu söyliyeyim ki, yarm, bugünün de -
vamından başka bir şey değildir. İlk 
göze çarpan şey de şudur: aile ha.ya
tunu yıkılışı ... 

DUn 
Jiştiremiyor. Taki:ı,ı edilen yol aynidir. 1888 de orta halli bir vatandaş, her 
Terakki yolu kapanamaz. Bir tayyare şeyden evvel bir aile reisiydi. Karısı 
yapmak, bir gemi inşa etmek, bir şeh- ve çocuklarıyla ayrı bir evde, kendi 
ri aydmlntmak, halkın fikrini uyan - evinde otururdu. Yemeğini karısı pi
dırmak arzusunda bulundunuz mu, şirirdi; çamaşırını kansı yıkardı. Ba
başta ister kırmızı, ister beyaz bir cası tüten, bitişiğinde bir ça.maşırha
diktatör bulunsun ehemmiyeti yoktur. nesi olan bir evi bulunmıyanlar bet -
Zira bu cereyanın önüne geçemez. baht sayılırdı. Çocukların elbiseleri 

Evet, aydınlık devrinde yaşıyoruz. bile analan tarafından biçilir, d!ki -
Dünya nur içindedir. Bir (Büyük Pet- _... Devamı 11 incide 

Size bugiln Greta Garbonun bir vatandaşını tanıtıyoruz. Zara Leander, 
Garbonun memleketinde doğmuştur. Babası bir kilise papasıdır. ·Çocukluğun~ 
kilisede şarkı söylemekle geçirmiştir. On dokuz ya.5ına girince, Karlsbad kap
lıcalarında bir tiyatroda, ilk defa olarak sahneye çıkmış ve büyük bir muvaf .. 
fakıyet kazanmıştır. 

Sonra, Stokholm'un en büyük tiyatrosuyla bir mukavele imzalamış, tbse
nin eserlerini temsile ba.5lamıştır. tk çevirdiği film (Birinci) dir. Ve çok rağ· 
bet görmüştür. Şimdi Almanyada bulun makta ve yeni bir film için hazırlan • 
maktadrr. -

B ir film garı da 
Kedilerin Mak 

oynadıklara 

kalıgordul 
Müray'a 
oyun 

Büyük bir rağbet ka.za.ıuı.n (Folle 
Confess.ion) filmi, az kalsın, bir hiç 
yüzünden yarım kalıyordu. 

Bu filmin en mühim rollerini Mak 
Mürayla Karol Lombar yapıyordu. 

Bir gün Mak Müray studyoya gel -
medi. Herkes geldiği, makineler ha -
zırlandığı halde Mak Mürayın görünme 
mesi studyoda hayret uyandırdı. Sah
ne vazıı tela.sa, düştü. Telef ona sarıldı 
ve meseleyi anladı. Mak Müray, ço -
raplannı bulmadan gelemiyeceğini 

söylemişti. 

Bu çorapların bir hikayesi var: bun-

lar, sevimli yıldızın ilk film çevir .. " 
diği gün ayağında bulunuyordu. O 
gündenberi, Mak Müray• yeni bir film 
çevireceği zaman mutlaka lbu eski ç.o
rapları ayağına geçirir, hernedense 
bunları uğurlu sayar. 

Rejisör, muavinlerinden ikisini, ço
rapların bulunmasına yardım için o
tomobille artistin evine gönderdi. 

Ev, baştan aşağı arandı, tarandı. 

Nihayet meşhur çoraplar bir kanape
nin altında bulundu. Meğer kediler 
oynarken oraya götürmüşler ... 

................................................................................................. --.......................................... --
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\ ·aznn: Alt Rıza RP.yıı 
- Çektiklerimi, böyle bir vakitte uzun uza .. 

dıya anlatmakta ne fayda vnr? Böyle bir saatte 
gecmlş ömrümün acılarını yalnız ben hatırlama
lıyım ve yokluğa, ıssızlık ve duygusuzluğa ken
dimi hazırlamalıyım. Şu kadar söyltyeyim ki: 
Zevcemden. oğlumdan ve acentamdan aylarca 
haber alamayınca ortağımın üzerine blitUn işleri 
bırakarak Xm·-yorka koştum, mesut bir yuva ha
linde göreceğimi umduğum eve gittim. Burada 
ne karım, ne oğlum varclı! Tahkikata girişince 
karımın derin bir yoksuzluk içinde yuvarlandı
~mı, en sonra nçlıktan - evet. doğru söylUyo
rum - açlıktnn öldliğünil öğrendim .. Oğlum da 
acentam tarafından orta Amerlkada bulunan bir 
tşe g6nderilmlştl. Acentnm ise gönderdiğim bir 
çok paralardan bunlara hiçbir şey vermemiş, 
maden yerinde benim öldilğlimil ve on para bı
rakmadığımı söylemişti. Bunları duyunca deli 
olmuştum .. Son derece zengindim; halbuki: ra
hat etmeleri için bu parnlnrı kazandığım aziz 
insanlardan biri açlıktan ölmüş. tapınırcasına 
se\'dl~lm oğlum kaybolmuştu. Hayatta benim i
çin tek bir iş kalmıştı: Oğlumu bulmak! Birçok 
aylar tahkikattan sonra acentn. tarafından, anne
sinin ölUmUnden önce oğlumun ekmek parasını ·
kaznnabtlmek üzero Panama kanalına gltmeğe 
kandırıldığını llğrcnlnce hemen bir yat sntm al
<hnı, Panamaya gittim. Allahım, orada oğlumun 
<la, binlerce kişiyi lHdliren bntak1ık lıUmmasm
'lnn inıt::erelt can verdiğini öğronmiyeyJm mi? 
Artık öfkemden, yetsimden kudurmuştum diye
blllrim. BtitUn insanlara karşı derin, bitmez tü
kenmez bir kin lle kudurmuştum... Uzatmıya-

:nm, en sonra Yahama adalarında o hırsız ve ka
tli acenta Levestonu yakaladım. Tutup gemime 
getirdim, orada kendi elimle ve bağırta bağırta 
oarçaladıktan sonra etlerini denize köpek balık
larına attım. LA.kin bütün insanlığa, insanlık re
jimine karşı duyduğum kin ve garaz bitmemişti. 
O sıralarda Avrnpada bulunurken Alman makl
nlet Kari tle t.ıınıştım. O da açlıktan ölmek üzere 
idi. Yaptığ'ım pllnı kendisine söyledim, bu d!hl 
adam da keşiflerini bana anlattı. Bence para 
lmkAnsızlrğı yoktu. Bakır madenlerimiz besap
ııız para getiriyordu. En sonra bildiğin gemiyi 
yaptırdım .. Çocuk, işte benim hayatım .. Bilmem 
claba söylemeğe lüzum var mı? 

Kaptan Blak tekrar sustu, Ukin bu hikAyeyl 
uzun zamanda, büyük sinir buhranları geçire
rek, şampanya şişeleri boşaltarak anlatmıştı. O 
sırada gUneş batmış, tekrar etrafımızı bizi soğuk 
tan titreten karanlık kaplamıştı. Deniz gittikçe 
coşuyor, bizi ıslatıyordu. Ben bir aralık sandalın 
dibinde baygın gibi uyumuşum .. Sabah açıhrken 
ben de gözUmli açınca kaptan Blakın bir gece 
de on yıl ihtiyarlamış olduğunu sandım. ÖnUn
rie bir takım şişeler boşalmış duruyordu. Göz
lerinrlen hayat uzaklaşmış, fena bir donukluk 
gelmişti.. Gecenin şlddetll souğu içinde üşUme
mekliğim için arkasından kalın şayak ceketini 
~ıka.rıp bir anne dikkati He UstUme yerleştirmiş 
olduğunu görerek yerimden fırladım, ellerinden 
tuttum: bu eller demir glbt sert Ye buz glbl so
ğuktu. YUzUme sevgi ve yeisle gülerek peksimet 
torbasını gösterdi: Akşamki fırtına.. peksimetle
ri tuzlu su ile hamur haıtne getlrmtştt. 

Bundan sonra sandalda çektıklerlmlzl an
latmayacağım. Açlık Ye susuzlukla geçen Uç gU
nün meşakkatleri yanında cehennem azapları
nm hfç kalacağını söylfyablllrim. DördUncu ve 
ya beşinci gece mı bilmiyorum: Parlak yıldızla
rın altmda. vahşi bir tığlrkla uyrndım. başımın 
üzerinde kaptan Blnkın bana dikkatle bakan 
gözlerini gördüm. Sonra tekrar tiayılmıı olma.-

hyım. 
Sıcak güneşin yakıcı ışıkları altında gözle

rimi açtığım vakit sonsuz bucaksız deniz Uzerln 
de yalnız kalmış olduğumu anladım, çUnkU kil
~Uk sandalda kaptan Blak yoktu! 

Derin bir acı Ye korku ile etrafıma, lAkaylt 
göklere, sandalın kenarına çarpan deniz suları
na baktım. Kimse yok, hiçbir şey yok .• Yalnız 
bent kucaklamış olan sonsuz bir ıssızlık! 

Bu anda duyduğum şeyleri nasıl anlat~ 
bilirim? 

Doğazım yanıyor, midem yüreğimi kemiri
yordu. Birdenbire ta. elimin yanına. i.lç şişe açıl
mamış şampanya bırakılmış olduğunu gOrdUm. 
Kaptan Blak beııt ki bunları bana bırakmıştı. 
Ve ötesini dUşünmeğe cesaret edemedim. Der
mansızlıktan tıtriyen ellerimle şişenin birini 
açarak ağzıma dJktlm. lçkl bana biraz kuvvet 
·yermişti. O sırada elim belimde katı bir şeye 
dokundu, baktım: Bu çok güzel sahtiyandan. 
yapılmış kaim. ağır bir kemerdi. Çıkarıp açtı
ğım zaman zaten zayıf olan sinirlerim bilsbütiln 
gevşedi ve gözlerim lmmaştı: Keı.nerln içi daha. 
traş olmamış büyük yakutlar, zümtiltıer, firuze
ler, pırlantalar ile dolu idi! Bu, Blakm bana 
söylediği kemerdi, demek kaptan - ne diyeceği
mi bilmiyorum • sandaldan çıkmadan, yahut 
kendisini denize atmadan önce her şeyi dUşUn
mUş, bu kemeri belime bağlamıştı .• 

Akşama doğru ya sarhoşluktan, ya açlıktan 
tekrar kendimi kaybetmişim. Ertesi sabah Ame 
rtkadan Hnmburga gelmekte olan bir Alman 
şlleblntn güvertesinde ve büylik bir kalabalık, 
ortasında ayıldım; bir hafta sonra da Hambur
ga çıkmış bulunuyordum. 

••• Korkunç, işitilmemiş hikA.yeml işte burada 
bitireceğim. Yalnız şurasını söylemolfyJm kf, bu 
kanır, HJUmlU hddiseler, arkadaşım Alinin kız 
kardeşi seygiU İnci ile evlenmemizi çabuklaş. 
tırmış oldu. 

-SON-
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ltalyanın ispanyaya 
50 bin asker gönde-= 
receğ i . söyleniyor 

Gemi batıran denizaltı gemllerlnln mensup 
oldukları devlete alt mallar yapılan zarar 

mıktarıoda mllsadere edilecek 
Londra, 4 (A.A.) - Daily Tel

graph'm diplomasi muhabiri, bir vapur 
torpillendiği ve mütearrum hüviyeti 
teıbit edildiği .zaman mütearn.z devlete 

ait emvalden iras edilrnit .zarara tek~ 

bül edecek miktarın müsaderesine me
zuniyet vermesi için Nyon komitesinin 
derhal içtimaa davet edilmesini alaka
darlara teklü etıniı olduğunu istihbara. 
tına atfen yazmaktadır. 

İyi malOmat almakta olan mahafil, 

Ald~eni.zin İngiltere tartlfından kontrol 
edilmekte olan mıntakaıında korsanlığa 
lylrıı himaye tedbirlerini takviyeye ma
tuf olan İngiliz planının bu mıntakada 
tahtelbahirlerin sefer etmelerini tam<> 

miyle menetmekte olduğunu beyan ey
lemektedir. Ingili.z torpito muhpirleri 
tarafından kara sulan har1cinde mey

dana sıkanlacak olan bu tahtelbtıhirler, 
aerhal peıine dütillerek batınlacaktır. 
lngiltere bukumeti, bundan batka, İtal
yan ve Fransız kontrol gemilerinin ken
ldi mıntakruannda bu veçhile hare~et et

melerini fle talep etmiıtir. 

Fransız harp gemilerine 
verilen emir 

Parla, 3 (A.A. - llarlciye Nezare
tinin neşrettiği bir tebliğe göre, Fransa 
hükumeti, İngiliz amirallık daires·le 
mutabakat halinde olarak, Nyon anlaş

mo:;ı mucibince Akdcnizde kontrol va

.zifes:tli gören Fransız gemilerine, ta
panya sulan haricinde göreceği herhan 

gi bir denizaltı gemisini takip etmek ve 

mükün olduğu takdirde derhal batırmak 

emriıti vermiıtir. 

50 bin asker sevk edecekmiş 
Pariı, 4 (Huıuıi) - İtalyanın, Fran 

koya yardım için yeniden SO bin le.iti 

sevkedeceii hooer veriliyor. Fakat t
talya bu hab,eri tekzip etmektedir. 

Mlldalaasız halkın 
bombardımam 

Barselon, 3 (A.A.) - Milll müdafaa ba
kanlılı aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 

"HükQmel, cephe ıerislndeki şehirlerin 
hava bombardımanlan hakkında İngiliz 

ve Fransız hük6meUerJne blldlrdili 28 kft. 
nunusanl tarihli notasını neşretmiş ise de 
bundan bir netice lkmamıştır. Astlerin 

Salamanka radyosunda 23 kAnunusanide 
neşredilen cevapları menfidir. Fakat, Fran 
sız ve İngiliz bllk<ımetlerinin teklif edi· 
]en teşebbQsQ nazan dikkate aldıklarını 

ölrenen milll müdafaa bakanı, yapılmakta 
olan blltnn ha,·a b:ıskınlannın durdurul
masını ,.e hallA 30 kilnunusanlde Barselo
naya )'apılan bombardımana mukabele i· 
çln olan hazırlıkların ela geciktirilmesini 
hava kuvvetJerlne emretmiştir. 

Bundan başka, mtııt milclafaa bakanı, 
Fransız ve İngiliz hüklımetlerlnin hare
ket sahalarından uzak şehirlerin bombar· 
dımanl:ırınd:ın da s:ıkınılına~ı hakkında 
müzakereler açılm:tSI laSaYYUrlarını öl!rC· 
nerck, lıu müzakerelerin de\'nmı müdılc· 
lince cumhuriyet hava kuvvetlerinin yal
nız kora ordularile teşriki mesai etmesini 
Ye geride ise münhasıran istikşaf uçuşları 
yapmasını emretmiştir • ., 

Otobüs şoförleri 
-- Bqtarab ı incide 

Bu s:ıbah bir arkadaşımız işlerini 
bırakan 5oförlerle konU§lnuştur. Şo. 
förler ı;ıöyle demişlerdir: 

- Otobüs sahipleri bizi günde on 
sekiz bazan yirmi saat çalıştırıyor, 
buna mukabil dört lira veriyorlardı. 
Halbuki evvelki gün zarar ettikleri 
iddiasile bu parayı Uç liraya indirdi
ler. 

Paranın hatırı için gece gUndilz ça_ 
bşıyorduk. Direksiyon başında uyu
duğumuz çok defa vakidir. Halbuki 
uyt<usuzluk ve kaza yapma tehlikesi
ne karşı aldığımız para da kesilince 
i§imizi bıraktık. 

Otobüs talimatnamesi bir şoförün 
dokuz saatten fazla çı.lı§tırılmaması. 

ca.nıı ancak bir tilccarm getirdiği an
laşılmış, otobüs ve otomobilcilerin 
başka tüccarlar bulup cam getirebiL 
meleri için mühlet uzunca tutulmuş

tu. Geçen bu iki ay zarfında hiçbir 
otobüsçü kırılmaz c:ı.m taktırmamış, 
belediyenin bu mecburiyeti geri bıra
kacağını· tahmin etmi~tir. 

Verilen milhlet ikincikanunun so. 
nunda bitmiş, otobüsler gözden geçi
rilmiş, kırılmaz cam taktırmadıkları 
görülmüştür. 

Bunun üzerine emniyet müdürlü
ğünce bütün hatlarda işliyen otobUs.. 
lerin pl!ka numaraları sıraya kon
muş, her hattan seyrilscferi sekteda.r 

etmiyecek miktarda. otobüsün bu nu-
m emreder. Fakat hiçbir hatda bu mec mara sırasına göre dün akşam pli
buriyet tatbik edilmemektedir. Seyri- kalan söktllmUştilr. 
sefere ka.r§ı iki şoförün adı bildirilir, 
çalışan ise gece gUndUz aynı şoför

dUr. 

Gulice sabah ve akşam yapılacak 

bir kontrol bunu pektlHl gösterecek. 
tir. Bu hal hemen bütün hatlarda böy 
leclir. Alakadar dairelere mUracaat 
edip vaziyeti anlatacağız.,. 

••• 
Otobüs fe otomobil caİnlarmın kı

nlmaz cinsten <>lması hakkında bele
diye daimi encümeni tarafından ild 
ay evvel bir mecburiyet konmuş ,al!. 
kadarlann bu camlan taktırmalan 

için de iki aylık bir mUhlet verilmiş
ti. Bu mecburivet konurken kmlma~ 

35 bin tonluk 
zırhh modası 

Fransa da 
bu hacimd e d6rt 
gemi yaptıracak 

Paris 4 (A.A.) - Bahriye nazırı 

Villiam Bcrtrand yakında parlamen.. 
tonun deniz ve maliye encümenlerine, 
diğer devletlerin deniz inşaatlarına 

tekabül etmek Uzcre donanmanın tak 
viyesi için yeni bir takviye plaru tevdi 
edecektir. 

Öğrenildiğine göre nazır, 938 deniz 
programının 35 bin tonluk iki zırhlı 
De bkviye edilmesini ve 939 da aynı 
hacimde diğer iki zırhlının tezgahla
ra konmasını lüzumlu addeylemekte
dlr. 

Taksim - Yenimahalle, Şişli_ Fatih 
Maçka - Beyazıd, Kurtuluş. Beyazıd, 
hatlarından dörder araba, diğer ha~ 
lardan da ikişer üçer arbnm pli.kala-

n alınmıştır. Bwıların on gün zarfın.. 
da bütün camları değiştirilecek, son

ra muayene edilip plakalan geri veri
lecektir. 

Bunlar işlemeye başladıktan sonra, 
sırada bulunan diğer otobüslerin pl~
kalan sökiilccektir. 

Otobüs sahipleri dün akşam ve bu 
sabah emniyet müdürlüğüne, altıncı 

ıube müdürlüğüne müracaat ederek 
kırılmaz cam üzerinde ihtikar yapıl
dığım, kararın geri bırakılmasını ~ 
temişlene de verilen k:ırann kat! ol
duğu, triplekes cam taktırmayan oto
büslerin hiçbir zaman pllkalarmm ge
ri verilnıiyeceği bildirilmiştir. 

Bu sabahtan itibaren plakaları alı. 
nan otobüslerin camlan değiştirilme
ye başlanmıştır. 

Diğer taraftan otomobilciler ve şo
förler cemiyeti tarafından belediyeye 
müteaddit müracatlar yapılm'ış, eski 
arabaların hazirandaki senelik fenni 

muayene sırasında seyriseferden çı. 

kanlacakları cihetle bu gibi arabala-

rın tripleks carn mecburiyetinden ha
zirana kadar istisna edilmeleri isten.. 
mişti. 

Beldeiye bu teklifi makul bulmuş, 

otomobiller hakkında yeni bir karar 
vermiştir. Buna göre, on bet şuba~ 
tan itibaren lstan.buldaki bu nevi oto-

Japonyada Hitler orduya Gureba hasta" 
fevkalade söz geçire hanesine 
tedo·rıer bilecek mi? teberru 

~ Bnştaratı 1 1ncfdl ~ ParlAmentoda 
hUlitlmetten istizah 

yapılmayacak 
Londr:ı 4 (Haber) - Japonyatla vazi

yetin nnzik olması yüziin<lcn, hüklıınet cr
Unı ile siyusl fırkalar reisleri konuşarak 
parlôınenloda kah inen in vaziytfüni sarsa· 
cak istizohların öniiııü ıılıııak liizumunu 
hissetmişler Ye bu şekilde bir teklifle bu· 
lunmuşlardır. 

Japon hük<ımcll, Cin harbini biran ev· 
vel bitirmeye azmetmiş bir haldedir. Ncş· 
redllen Japon teklifi Pcngyan ve Pcnghıı 
şehirlerinin işgal cdildlE;ini bildirmekle· 
dir. Bundan başka, pek yakında yapılacak 
askeri hareketler için hazırlıklara başlan
mıştır. Jnponynnın Pekin büyük elçisi ec
ncbt müme<1sillcre bir nota vererek Yııng
tse ile Tsin,c:tno - Taning - T:ıyuan demir- , 
yolu ara!!ınıla oıurıın yabancıların oturduk 
l::ırı binalnr üzerine mümkün oltlu~ı kndar 
açık bir suretle görlilchilccek milli b:ıy

raklnrını çekmelerini lıildirmiş Ye hallft 
buralarını yabancıların boşaltmaları daha 
münasip oltıcağını ln\'siyc etmiştir. 

Cenup Çini kıyılarında yabancı bayrak 
nltmda seyriscfcr eden Cin vapur ve s:ıla· 
puryaları Japon ablukn gemileri tara· 

fından dıırdurulırl\ışl:ırdır. Deniz. başkan· 
lığı adına bcyıınatta bulunan Amiral No· 
de bu gemilerin şimdiye kadar Jı:ılyan, 

Amerikan, Non·eç., Yunan, Alman ve ln
gillz bayraklıırını suiistimal ettiklerini 
ı.öylemlştir. Amiral bu tedbirin hiçbir zıı· 
man ablııkanın 'teşdidi demek olmadığını 
da iH'ı\'e etmiştir. 

• Sovyet hariciye komiseri Parise plt
mtşllr. Or:ıdnn 1\loskovnyn hareket edecek· 
lir. Sovyet mahafill, mumailcyhin Paris
telti lknrnctJ esnasında siyası hicbir gö
rüşme yııpamı)'acağını beyan etmektedir· 
ler. 

Paris 3 (Husus1) - Alman harbiye nazı
rı mareşal Yon Dluınberg yeni evlendi~i 
knrısilc berıılıcr Berlintlen 1ınlyay:ı mii· 
teveccihcn balayı seyahatine çıkmadan ev 
vel lstifnsını ''ermiştir. 

Alınan ordu crkiıııile, nasyonnl so-;yn
list ' firknsı arasında ılcriıı bir takım ihti
li'trların çıkı ıflı hakkındaki şayialar lıu 

surı•lle teeyyüt etnıclctedir. 
Bitler, umumi lıarpte ol(lııilu gibi, de· 

nlz, k:ıra ve hnvn crkfınıharbiyelerini kon· 
trol ;clcbilerck Ye bunlara llUZlffi vazif<.'si 
görecek bir büyük erkaniharbiye teşkilini 
istemekteydi. Bu hususta harpten sonrn 
da uzun münakıış:ıl:ır yppılmış ve bahis 
beynelmilel hüyuk kum:ındanlar :ırasında 
fikirler serclinc vesile teşkil elmiş ve bu 
mesele hakkında rnuht<'liC eserler nc,rolun 
muştu. 

Şimdiki Alman ordusu kum:ındıınları 

büyük erkünılıarbiye teşkiline muarız bu· 
lunuyorlıır ve böyle bir lcşekkiiHin kııra YC 
hava ''e ılcniz işlerini lıiribirine karıştıra
cııiiını ileri siiriiyorlnrılı. lliller ise hüliin 
mürlnrıın Jmnell<'riııin bir el altında bu· 
hınılurulmıısı fikrinde idi ,.e bu teşkilatın 
haşınn general Licdm:ını getirmek istiyor· 
dıı. 

Fırkadan bir scnerali n ordu işlerine 
Jrnrışmnsı, orduya siyasetin girmesine şid· 
detlc muhalif olan general Blumbcrgin 
itirazlarını şiddctlendirmcsine Ycsile ol· 
muş ,.e scncralln istifa etmesini tacil el· 
mi şiir. 

Bu rivayete göre Hiller, İspanyada \'aZi· 
yeti pek bozuk ıddcn Frankoy:ı sıkı yıır

dım edilmesini istemiş, ordu erkanı bunu 
da doğru bulmamıştır. istifanın sebebleri 
arnsında bunun da buluntluğu tahmin etli· 
Jlyor. 

Beneral Blumberg bundan bir müddet 
evvel harbiye nezaretinde çalışmakta olan 
daktllolnrdnn bir gene kızla tanışmış ,.o 
kendlsile c\•lcnmiş!ir. Bu hAdise üzerine 
Hitlcr, secim lcin çalışan bir genç kızla 
harbiye nazırının aşk münasebetleri le· 
sis etmesinin doğru olamıyac~ını , söyle· 
mlştir. Bu sözlerin, harbiye nazırının isti· 
fnsına bir sebeb teşkil eltiiU de söylen· 
mektcdlr. Ancak bunun, daha ziyade bir 
bahane teşkil elll~I akla daha yakın gel· 
mektedlr. 

• lsvec kralı beşinci Gustav, Parlse git- Mareşal Blumberg 62 ya• ·1dadır ve Al· 
mbtir. Kral, pıızara k:ıdar lsvec sefaret· man knnunlarına göre birk:ıc ay sonrn 
hanesinde kalacak Ye sonra Colc Dnzuree teknilde sevkedilecektl. • 
girfcccklir. Harbiye nazırının istifasını, diğer ha-

• frak siyası lideri Nuri Paşa Saidin zı ordu erkAnının istifaları takip edeceAi 
Kahire YC Lonılrnda Filistin meselesinin g~ylenmektedlr. 

ıııım için :raptıRı müzakcrcter hakkında Hitler erkanıharbiye reisi 
mecliste lıcyanaıt:ı bıılıınıın frak harici· o 1 uyor 
ye n:ızırı Tcvrik Sucyrti, :-l'uri paşanın ln 
glliz hiikOmctilc miizakerc için resmi hic· 
bir sıratı .otınndı/ıını söylemiştir. 

• Romanya hariciye nazırı :\licesko Ce· 
nevreılen Bclrmıd yoluyla Bükrcşe dön· 
müş ve lstıı<ıyond:ı H::ışvekil ve hükumet 
nzasilc küçük nnlant de\'lclleri miimessil· 
leri tnrarındıın selamlanmıştır. 

• ~lünih no;kerl mıntnkası kumandanı 

genemi Relcheıınn, istifo etmiş olan eski 
mfüıtcşnrlnrdnn Fon J.cvnlrlin yerine hcy
nelmllel olympiynl komitesi azalığına tn· 
yin edilmiştir. 

• Lehistanıl:ı Krako,·i valisi, .Macar na· 
llıi Hortinin ynkındn yapacağı ziyııret mii· 
na<;cJıctllc, halkı ";\l:ır:ır milletine Krnko
vinin ve tekmil J.chlstan rlosllıık hlslcrl· 
ni göc;lermrğe davet,, eden hir beyanname 
ncşrc!miştlr. 

• Lehistan da Chorzom civnrınıla bir yer 
kayması neticeııinde huıl olan büy{lk bir 
kuyu gitlikce genişlemektedir. Kuyu şim
di 50 metre geniş ve 20 metre derindir. 
Kuyu spor stadyomıına kadar uzamış ve 
tribünler kuyu)·a ym·arlanmıştır. 

• lmdlterede ecnebi bir devlet hesnbına 
Voolvlch Tersanesinin gizli Yeslkalarmın 
rotoArarıarını almış olan 4 kişi tevkif e· 
dilmiştir. 

• lngiltercnin Berlin sefirinin Lonrtrayı 
zi~·arelinden maksat, umum! hir müşavere 
olıln~u ve birkaç gün sonra nerline dön
meden C\'\'el Eılen ile göriışccdi haberi 
teyit edilmektedir. 

• Roma ile cenubi Amerika arıısmı.la 

ilk hun ticaret irlib:ıtı tecrübesi şubat 
nihayetinde yapılacaktır. Tayyareyi J.illo 
ria kumpanrnsının direktörü idare idare 
edecek \'C kcnrJl~lnc tn:r:rnrenin tccrübele· 
rinl yapmı~ olan kum:ındıın Tonini rcf:ı· 
kat edecektir. 

• lngillerede Hotrield tayyare fabrikıı· 
ları ameleslnden 200 kişi dalın grev et
miştir. Geçen s:ılı günii de 500 kişi grev 
yapmı~lı. Bu grevin ı;ehebi bir ıımelcyc 
tariFeılen nz yevmiye verilmiş olmasıdır. 

• fnrıillerccle Yorkslıirerle yeniden 29 
tıro ''nkAsı kn~·ılerlllmişlir. nu salgın fn
Rillerenln garlıındaki iki ''ilayetıe geniş· 
]emektedir. 

mobiller umumi bir muayeneye tabi 
tutulacaklardır. Bu kontrol esnasında 
eski olan arabalar tesbit edilecek, bun 
lardan çahŞ!l.bilecek gibi olanlar cem 
takacak, olmıyanlar da çlirüğe çıkarı
lacaktır. 

Bunlardan r.ıaada bUtün taksi oto. 
mobiller en kısa bir müddet zarfında 
camlarını değiştirecektltrdir ıo 

Paris, 3 (A~.\.) - Birçok gazeteler, Al· 
m:ınynnın yüksek kumanda heyetinde de· 
Aişlkllkler vukun geleceğini haber ver
mektedirler. 

".l\Jııtin,, gazetesi, Yon Frissch'in harbi
ye nazırlığını kııbuldcn irnlinn etmiş ol· 
duğunu ve Bitlerin hu nezareti bizzat 
deruhte edcre~ini: ordu, donanma ve h:ı
Ya crkilnıharhiyelerini kontrol eden yeni 
büyük erkiınıhnrlıiycnin şefi olacağını is· 
lihbarntına nlfcn yazmaktadır. 

"Poriıı Midi,, gazetesinin öğrcnrli~ine 
göre Alman hlikllmeli, yarın hir tebliğ 
ncşr('(lerek yüksek kumanda heyetinin 
yeni tcşldUıtını ilan edecektir. Bu gazete, 
ordu rüesasının bliylik umumi kararsa· 
hın tc\'hicli pl:ınınn aleyhtar olı.lııklarını 
yazmnkt:ıdır. 

Göring milli mUdalfa nazırı mı 
olacak ? 

Berlin, 4 (A. A.) - İyi malWrıat 
makta olan mahafil, Alman ordusu 
başkumandanlığı vezaifi ile harbiye 
nazırlığı vezaif inin tefrik edileceği 

fikrindedirler. Goering'in milli müda
faa nazın ve general von Reicbenau
nun umumi c.rkamharbiye reisi tayin 
edilecekleri rivayet edilmektedir. Ka
ra, deniz ve hava ordularından herbi • 
rinin bir kumandanı olacaktır. 

ra tutmasını iyi bilen bir ndamdır. 
1 10 

Rivayete gôrc }facı naşldin karde' 'ue 
kızı bir rnüdrlct e,·vel b ir dcl!kanl~de 
sc,·işcrck e\•lcnıniş ve bu hale fena b fr 
içcrliycn amcosı ile nrası açılmıştır. 1111 

Trl knt sonradan hu dargınlık hnllcch 1 Jıl1 
olarağı sıralanlıı Hacı Rnşldi tıü.sb?til~~ 
ılırnıı lıir vnzlyet husule gclmıştır. 1111 
kız manto giymeğe b:ışl:ırnış! Fakat ~un el 
daha ziyade bir bahane olduğu rı~a> 
edilmektedir. . 

11
dl 

SÖ7.fmü rlinlemiycn ve fikirler• .kt ııır 
:ıkidclcrine uymıran yeğene münnsıP ,c 

k · · - l d" .. en fi ceza ,·erme ıçın gun erce uşun rıılll 

Jlnşil nih:ı) et kızı mirasından mııb 60' 
clme~c knrıır vermiş ve dün doğruca rıı" 
reha hastanesine girlerek, noter huıo 1f 
da cebinden çıkardığı bir deste ~· ı_o,IJI' 
rıO şer Jirnlıkl:ırı ·ekunu 10.000 lıra)ı tlf 
Junrny:ı k:ıd:ır hastnncye lcbcrrü ctrnlt_. 
Hacı R:ışit p:ıraJarı ,·erdikten sonra ş 

l:ırı silylcmişlir: e1' 
- Bu p:ırnyı Evkafa değil, hns~~ıı '1' '1 

veriyorum; hnstnn<.'nin miibrem ihll)~ 
rına sarfcdilcccktir. İleride daha ve 1ı( 
ğlm. ;_, 

ÜAle ynklnştığı için, Hncı Raşidi Y -,; 
Ac nlııkoymuşlar, nnrak ihtiyar yeıtl I'. 
reclılclmis ve kendisine peynir ekrne~ 
tirilmesini söylemiştir. Getirilen ek tıf 
e\•vclil suya hııtırarnk ,.c sonra ela pe> 
le kahk ederek yediği söylenmckttdl~ 

10.000 lira, dün hastane ıı• r1' 
hankııyn yatırılmıştır. Pnr:ının 51r _. 
h:ıstanc hcy<'li idaresi memur cdilrnh"..ı 

Kabzımalları~ 
kazanç vergi" 
Kısmen BeledlyenlO 

Ostilne yilklendl ·,, 
Meyva halindeki kabzmıaIJarJJl _t8 

zanç \'ergisinden dolayı detterdaP'~ 
la kabzimallar arasında çıkan ib 
fın maliye yüksek temyiz konıid' 
nunca kabzimallar lehine neticeteO 
mesindcn sonra bu işten beledi___,,
zarar göreceği tahmin edı1mişt!
tahmin doğru çıkmış ve halde v~ 
cek kazanç vergisi işi yeni ve ,,.. 
bir safhaySı girmiştir. ot' 

Yeni şekilde halde yer sahibi #__ 
lardan kazanç vergisinin, bulund ,. 
n yerin gayri safi iradı Uzerind~ • 
lınması maliye vekaletinden def~ 
darlığa bildirilmiştir. Fakat f 
yerler iki kısımdır. Kabzimallal'~/ 
lediyeden kiraladıkları yerl~ fi· 
üst katlarındaki yazıhanelcrdil'· ııil. 
min katını ise belediye kimseye ;I 
lamamaktadır. Buraya koyduklat1 ~ 
için kabzimnllar belediyeye kaP 1 
11a para verirler. Yani İstanbul ~oJİ' 
ycsi hnlde ardiyecilik yapnııŞ ~,J 
Şimdi kn.bzimall:ır vergilerini ~ 
yazıhaneleri üzerinden verecelt ",I 
söylemektedirler. Halbuki h~~~ 1 
kısmı, ticaretin cereyan ettigı ·% 
şağı kısımdır. Orası ise beıed• ti 
ardiyesi vaziyetinde olduğunda:,ı t 
nın vergisini belediyenin ödeJll 
zrmgeldiği kanaati vardır. rdJ'!. 

Halbuki, kabzimalları~ d~~ 
göre belediye ayni noktaı n ~ıt 
ğildir. Çünkü iş böyle oltırSS ~, 
yenin muazzam bir vergi vctf!l ~ 
zımdır. tf1Y 

KabzimaJlar bu vaziyet k8 
. .t 

diyorlar ki: - Jll" 
"- Belediye meyva ve seb~ 

!erinde ardiye~ilik yapma~~ 
sin. Bizim mallarımızı ~o.Y...ı~ 
ve sattığımız kısımları bı:""' ~ 
sın, vergisini de biz verelıJJl. .,,-

d k . l . ti ...... edt0 ma cm ı ora arı ıs sm.... dit· .. " 
sidir, vergisini de o verıneli 
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Bukalemun renkli at 
~ARA suratlı, iri boylu bir ha· tım. İçimi çeke çeke ağlıyordum. Bir 
~iıı k re~ağasına benı.iyen Ara.b ne- az sonra, saçlarımda bir el dolaşmış
Uııı .~cagında mektebe götürüldü- tı. Başımı kaldırmıştım. Karşımda 

. f1,11U şimdi bile hatırlıyabiliyo simsiyah cübbeli, simsiyah çember 
k rı nefer güçlü bir adamdı. Ka- sakallı bir horafendi duruyordu. 

~a~liarının kanırışile beni sımsıkı - Ne ağlıyorsun, yanum? 
aını§tı. Parmak kadardım. Ya-

~ı:a dört, ya beşti. Silkiniyor, kıv-
tı:. or, boşta sallanan kısa ~oraplı 

11llin· b sa ı acaklarımla havava tekme-
c '% \'tıı-uyordum. Sokakta~ geçenler 

tı: bakıyor, gülüyordu. Kulakları
J' ayanlar, suratlarını ekşitenler 
ol'du. 

>ırab • 
~ ernırber, mektebe varıncaya 

ar k 
tı11d~ ~n ter içine batmıştı . Güneışin 

ır ~1 sıyah suratı parıldıyordu. Ya-
A .. ·arından "' l 1 t .. ··1·· d re "'tıa b" ,.ırı şır 1 er suzu uyor u. 

ır ~· ır kere bile kızmamış. azarla· 

- Ha? ... Derdin r.e ! 
- ..... 
Kesik kesik hıçkırıyordum. 
- Sen kimin oğlusun, bakayım? 
Kesik kesik cc\•ab veriyorum: 

- Ba ... ba ... baba ... mm ... 
- Baban kim? 
- Ba ... ba ... baba ... mm ... kılıcı var .. 
- Zabit mi? 
- Hm ... 
- Adı ne? 
- İsmail bey ... 

- Senin adın? 

............................................ ...._ ........... 
1 • 

! Vaei:an: ~ . . • • f Refal Enis E .............................................................. 
mektebe belki o gün ısınacaktım. Ya- J . 
rım saat sonra, mektebin yamrı yum- • 

ru, büyük, çıplak divanhanesinde, bir 

yığın gözün önünde falakaya yıkılan 
koca bir çocuk, beni siyah çember sa

kallı hocadan da, mektepten de, buz 
gibi soğuttu. 

Kılh, damarlı elinin ayasile - dişle

rini göstermemeye çalışır gibi - sa
kallarını, bıyıklarını sığazlayarak kah-
kahalarla gülen deminki iyi hocaf en
di, falaka değneğini ne imansız bir 
kuv\·etle savuruyordu! Simsiyah göz
leri ne korkunç bir hal almıştı?! 

Ali hoca (bak, ismini hala unutma
mışım!) bir ömür adamdı da ... Durup 

r Atf!ı~tı beni. .. Ne iyi bir adamdı ! 
>ap~cpte ilk günüm pek acı geçti. 
-ııı k kıstırılmış bir fare ancak bc

~l~r sıkılabilir: sabah ardan ak

- Niyazi... 

- Haydi. şinıdi de, neye ağladığını 
söyle çocuğum ... 

Şurada burnda gezip dolaşamadı-k be kadar o sokak senin bu so
~ı llizn, çığrışarak, çırpınarak şim- ğım. komşunun güvercinlerini yay
ıı~.koşacak? komşunun güvercin· nıktırmadığım için ağlıyorum mu di

dururken göğsünü şişirir, omuzlarını 
koltuklarını kabartırdı. Kırmızı ya -
naklar ını gösterirdi: bütün ömrü zey

tin ekmekle geçmişti. Fakat; bu gücü, 
bu kuvveti, bu iri gövdeyi, bu kıpkır:
mızı yanakları. zeytin ekmek ona pek 
ala vermişti. (Bunları ne diye anlatır· 
dı? kimbilir ?) 

Çocukken en sevdiğim bir §ey de a

ta binmekti. Bu aşırı at sevgisi, başı

ma ne işler açtı, ne işler!... Ankara

daydık . Babamın güzel bir atı vardı. 
Uzun boylu, doru bir at ... Tüyleri par

laktı; güneşin altında, bukalemun gi

bi, renkten renge girerdi. Seisin üşen
meden, ince ince ördüğü parlak, si
yah, uzun yeleleri göğsünün ta aşağı
larına kadar inerdi. En hoşuma gide· 

ni boyun kırışı ve aksırarak, kıç ata
rak, şaha kalkarak kişneyişiydi. Çok

luk, kısrak sürüleriyle karşılaştığı za.. 
man azgınlaşırdı. Ve, onu zaptetmek, 
kendine getirmek için öfkeli babamın 
parlak, dikenli mahmuzları lazımge

lirdi. 

boylu, doru atına binmeme izin yoktu. 
Dokuz yaş ufnk sayılmaz. Ama, pek 
cıhzdım. Sade, sipsivri bir boy ... Ba· 
zan Receb, atı daireye • babama - gö
türürken beni önüne bindirirdi. Ne 

ni oynatır, homurdanır kalırdı. 

Rüyamda hep bukalemun renklt 
Kırgızln uğraştığım bir gecenin saba

hı, şafak söl)erken yataktan fırladım: 
Kırgın kaçıracaktım. Şöyle bir "Keçi
ören" c kadar gidip gelecektim. Dolu
dizgin koşturacaktım. (Sıska mıska, 

çelimsiz rnelimsiı.dim ama, ata iyi bi

nerdim.) Kırgız, azgın bir hayvandı. 
Onu babamdan b:ı.şkası güç kullanır

dı. Receb bile, boş bulunduğu bir gün, 
onun hışmına uğramı§tı. İçimde korku 

vardı. Atlar, binicilerin kudretlerini 
lilızada anlayıveren bir garib mahluk
lardır. Öyle pek de tavşan yürekli de

ğildim. Kırgız, az~ndı mazgmdı ama, 
suyunca gidersem huysuzlanmazdı el
bet. .. 

'llldi kim yaynıktıracak., "Hü- .recektim? et•• • • 
~an ın karşısındaki duvar dibine - Annemi göreceğim geldi de! ... 
~ t kır saçlı deli "Marlça" yı kim Diye, bir yalan uydurdum. İri boylu 
\t Utacak? hoca fendi, kıllı , damarlı elinin ayası 
~~ebin en boş bir kö§eSine büzül- ile - dişlerini göst~rınemeğe çalı§ır 
~l§t · B8Jiınu omuzlarımın arasına gibi - sakallarını, bıyıklarını sığazlı

ızn. Ellerimle yüzümü kapamış- yor, kahkahalarla gülüyordu. 
Ah, ne iyi bir adamdı! Artık ağla

mıyordum. Fiyongu çözülen enli, ma
vi kordelamm uçlarında gözlerimi ku
ruluyordum. 

'~A~~~ 
t llQtıb"ı 
~l?I un en çok sall~an hakiki 

' '14l1f.R~azetesidir. ilanlarını 
e -ucrenler kar ederler. 

yüksek bir attı yarabbi! 

"Kırgız" m sabah, akşam tımarla
rmda mutlak ben de bulunurdum. O 
azgın hayvan, kaşağının bir düzüye 
giden ahenkli tıkırtısıyla sanki ken

dinden geçerdi; kımıldanmazdı. Ayak
ları yıkanır, tırnakları temizlenirken 

bazan huysuzlanacak olurdu. O za
man Receb, geniş kara avuçlariyle 
sağrısına, boynuna 5amarlar indirir
di: 

- Diba Kırgıza! Kıpkırmızı yüzlü, siyah çember sa
kallı, dev boylu hocayı belki o gün se

vecektim. Demir kapılı, geniş bahçesi
nin etrafı yüksek duvarlarla !;evrili Dokuz yaşımdaydım. Bab:ınıın uzun 

Diye haykırırdı. Recebin çatal sesi 
bir büyü tesiri yapardı; ve, koca at, 
olduğu yerde boynunu sallar, yeleleri-

Reşat ENiS 
Sonu yarın 

ıss 

~.KHR'Kı~~ .. R'TZ -

on., '"~ına bir gölge sokuldu ve bir ses 'ıcyecan ve şaşkınlık içinde gidip gelen 
-l~le dedi: hizmetçi kızı gördü. Mutfa~ta P~ann 
Gazı 1• .Şaıe, iç. ı karısı hanı harıl yemek pişirmekle 

de1ı Uz erıni açtı ve ona doğru bir ka- meşguldü. Hizmetçi kız, şişeleri açmak-
llıar. .ı2 ~an bir adam gördü. Ayni za- la meşguldü. Bütün bu şaşkınlık, he-
1:1!\>\oer 1afızası yerine .geldi ve bütün yecan ve faaliyet, salondaki masalardan 

ıy e bay -'d b" · · · - Lrt • gı., ı: ırıne kurulmuş bır yolcuya hızmet et-
tn ... in \'~nyi 1. • mek içindi. Bu yolcu yalnızdı. Fakat en 
....._ ıs/1 

ayni tavırla: aşağı beş ]9şinin gürültüsünü yapıyor • 
Şaıe a en~ 1 dedi. du ve zengin bir adam gibi hareket edi-

~1lla at:l Yaga kalkıp düşmanının boğa- yoıidu . 
•arfettı ı;ak Uzere büyük bir gayret Liivinyi bu adama bakarak kendi 
~na ö"İe il.\lt tekrar yatağına düştü ; kendine şöyle dedi· 
ıtar o1 geıd· k" • 
t il.sın 1... 1 ı. artık hiç bir zaman; - Bu adamı tanıyorum •cıma, nere-
ır " ağır "'"k·· .. k 

• o1 u unu. aldıramıyacak- den?. Evet! .. Ta kendisi! Kardinalın v. 
"V1nyi k 

le ....... :ıadi b:akunç bir tebessümle : 
ı.." l!~er lnn. dedi, rahat dur Şa-
~4L '-~k kınutd y J. "' 4tc~tn - arsan, hastalxgın ça-

'
titıı.bilt ez .. Esasen en aşağı on gün 

tbnel' · or ınua ısın ki, bu zaten çoktur, 
~il.le ı: • lln? •• 
~ "ltlıtsizl'k • • 

iQı etti. 1 ıçınde inledi. Luvinyi 
's . 
ııc b" eni kardi . 
~· liyillt bir naıa teslım edeceğim anı 
J3 _ ıt aıtlarg sabırsızlıkla beklediğimi 
~ b· ın, değil • ., . 
~ ır hald ını • Senı sapasağ-
ttnı.. . e teslim tm k . . 'i "''için 6 .. k c e ıstiyorum. 

~~dirde c~e~n~tini muhafaza et aks
).,' ~ak ını ve ayak)anru tekrar 
'tadi b lllecburiu ı· d t!H_ a1ta1 o1 e ın e kalacağım •. 

-"(\I• lftı §U • 
~i..b. 1 edeu;~ nu ıç, bırak ben seni 
ı ır 'b ,, .. 11 .. Sana ye . d . . 

tlıc~ ıil.ra1ı b mın e erım kı, 
ş" u kadar iyi tedavi edile· 

>ııd il.le fazla d. 1 
ı. ı ın emedi ve yeniden ba-

XLvı 
Ltt"i RASKAs 

lliıcllti llyi tnağırt 
"'t t._ Yeceı. P rakibine tasavvur e-

"'<lp " tneş' . 
~il Çılt ı>'l İyice l: um hır nazar atfetti 
;. . tı. ~ apadılrta d 
11~ ıçi ~arn1 fe . n sonra ışarı-
laııt .. il, bir "e 1 na halde acıkmış o1du-
t ... , b·· :r Y er 
itin Uyüic Yernek üzere, lokrın-

b Ce &alonun . . 
iltı e '. lil§kın b' a ınıdı. Bu salona 

lllirı ı r va . er "e zıyettc karısına 
ten han p • . 

cı anar ı ve c:ıynı 

en fazla tercih ettiği casus Raskas ! A
caba beni gözetlemek için mi buraya 
geldi?. 

Raskas avazı çıktığı k•dar bağırıyor
du: 

- Beceriksiz herif 1 Lok.an tacı ıdeğil, 

arabacı! •. Ah 1 Kardinal hazretleri, hu
susi elçisine yapılan bu hizm~ti bir gör
se, topunuzu ipe çektirir! -

Pan::ır da inler gibi mırıldanıyordu: 
- Amı:ın yarabb:m, kardinalin elçi

siymiş! . • 
Ve yerlere kadar eğilerek ilave etti: 
- Monsenyör, bir dakika sabretmek 

liıtfunu gösterin, tavuk kızartması şim
di hazır olacak .. 

- Canım acele etsinler! Ben böyle
be~lemcğe alışmadım! 

Raskas gözlerini garip bir şekilde et
r ı:a'ta dolaştırıyor, mükemmelen eğleni
yordu. Hem atıştırıyor, hem •de kendi 
kend:ne şöyle diyordu: 

- Büyük adam tavrı takınmak ne 
kadar da kolay bir iş 1 Ah! Korinyan, 
şimdi burada olsaydı! Zaferim ve mu -
vaffakıyetimle onu bir sinek gibi ezer
dim. 

Luvinyi ilerledi Rask<ı.;ın önünde 
durdu ve sordu: 

- Beni tanıdınız mı?. 

Raskas hayretler içinde: 
- Mösyö Şövalye dö L(ıvinyi ! 
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- Niçin arıyordun? Beni ördürmek 
için değil mi?. Intikam almak istiyor
sun ha? 
Luvinyi vahşi bir tavırla di~lerini gı

cırdattı: 

- Sizi öldürmek istemiyorum. 
- Pekala. Şu halde ne istiyorsun? 

Belki af dilemek istiyorsun. Öyle mi? 
Hayır Luvinyi, senin Flörilde yaptığın 

alçaklık a f f e d i l m e z • Bir 
gün seni a f f e t m i ş t i m.. Se-
ni silahından tecrit etmiştim. O zaman 
seni öldürmem lazımdı. Fakat ben o za
man çok mes'uttum ve üsteli~ senin ağ

ladığını görmüş sana acımıştım. O z.,_ 
man yapmam icap eden şeyi şimdi ya
pacağım. Kendini müdafaa etmeğe ka
r ar verdin mi?. 

Lüvinyi: 
- Hayır!.. 

Diye ccvı:•p verdi. Şale de hiddetle 
bağırdı: 

- Şu halde seni boğazlamak mec
bur:yetinde mi kalacağım ? Fakat ma
dem ki alçaklığını inkar etmiyorsun, 

mademki af diliyorsun, mademki !dö
vüşmek istemiyorsun, ne diye beni arı
yordun?. 

- Sizi krr•l namına tcv~if etmek için .. 
Liivinyi bu sözleri söyliyerek hare

ketsiz kaldı .. Fakat bütün adaleleri ger
gin duruyordu ... 

Şale bu sözlerin manasını t~ ·!.ıii anla
dı ve siniri\ bir kahkaha attı. Fakat bu 
kahkahayı atar~en , dehşetin re içine 
i şl : diğini hissediyordu. Tevkif etmek! 
Bastiy hapisanesinin korkunç hücrele
rini, Grev meyJanınd" kurulan darağa

cını görür gibi oldu. Bir irade gayreti 
sayesinde vaziyeti, iyice tesbit etti: 

Hücum etseydi, yaralanab:lirdi. Lu
v!nyiye refakat eden alamlar da onu ya
kalı·ıyıp kardinalın önüne atacaklardı .• 

Luvinyinin adamları! .• 
Bu adamlar neredeydi? Şalenin 'k,afa

sın!ja kendini tevkife gelen ve kendisilc 
dövüşmekten ictinap eden Luvinyinin 

yalnız gelmiş olması ona imkansız gö
ründü. Demek yanında <:damları vardı 

ve bu adamlar muhakkak ~i, şuralarda, 

karanlığın içinde gizleıunişlerdi. Şale 

yavaşça, hiç belli etmeden, atın ldizgin· 

lerini toploor ve, dizleriyle, ata, hazır 
olmasını işaret etti. At bunu anlamış O• 

lacaktı ki, atılmağa müheyya bir vazi· 
yet aldı. 

Şale, çılgın nazarlarla zulmetleri e.
raştırldı. Bir te~ kurtuluş çaresi kal
mıştı, bütün hıziyle, Luvinyinin adam-

larını yarara~ kaçmak! Şale, derhal 
müthiş bir mahmuz darbesiyle atının 

belini deldi. 

Hayvan, müthiş bir hamle ile ileriye 
doğru atıldı. Şale ölümden değil, tevkü
ten kaçıyordu. Atının sıçrayışı cidden 
müthişti. F'•kat bu sıçrayış olduğu gibi 
kesildi. Atın hamlesiyle beraber, Şale 
iki kolun kendisini sardığını hissetti •. 
Bu Luvinyiydi ı .. 

Luvinyi, Şaleyi yakalamak için atla
mamıştı. Atlarının yanyana durdu~lan
nı söylemiştik .• Bunun için Lfıvinyinin 
kotlarını uzatması kafi geldi. 

Çarpışma müthiş oldu. Lfivinyi eğe
rinden düştü: Sol kolu Şalenin boynu
na indi. Atlar bir an kişniyerek tepin
diler, sonra, Şalenin atı, gecenin karan
lığı içine daldı. 

iki rakip yere yuvarlanmışlardı.. O 
zamom ulumayı andır~n vahşi bir sevinç 
nidası duyuldu Luvinyi, su~ut esnasın
da kafası bir taşa çarpmış o1an •Şalenin 
baygın bir halde hareketsiz kaldığını 

görmüştü. Luvinyinin atı olduğu yerde 
kalmış, boynunu uzc:ıtarak soluyordu .•. 

Lüinviyi de kendisini bitap hissedi· 
yordu .. Kolundaki sancılar, başka bir 
zaman olsaydı muhak~ak onu inim inim 

inletirdi. Fakat bu defa bu acılan ~s

setmiyordu bile .• Çılgın bir sevinç için· 
deydi ... 

Şolenin üzerine düşmüştü. Ve onun 
b .JTlUnu arkmakta devam ediyor· 
du. Fakat Şalenin artık kımıldamaldığmı 
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Silleyman Ku~ey: 
Orta boydl\, dolgunca yapılı bir zatsı

nu. Her ıeyden evvel tutumlu olmadıAı
llll göze çarpıyor. Uııkikalcn hnyahıtızrla, 
bu deiişikll~e lilztım vardır. Fakat bu 
Qdişiklik evelt diişiinceleriniıden ve dU
şiince tarzınızdan başlamalıdır. Bir büro 
işinden •Iyade ameli lıir işte oldujlunuzu 
ıannediyorum. AnıeU işlere ko.blllyctiniz 
,çok iyidir. Bununla beraber fikir işlerine 
ae lstidadııu:ı: varılır. Fakat hennr. inkişaf 
elnıem1ştlr. Maiidt vaziyetinizin pek lyt 
olmadıJh tla muhakkak. O halde nasıl lu
tmnlu olayım demeniz muhtemel. Tutumlu 
olmak, mutlaka para aıitırınnk demek ile· 
~dir. elinize gecenlcrJ, geçebilenleri en 
iyi kullilnmak da tutumlu olmaktır, siz, 
'dikkat ediniz, elinize geçenleri en iyt şe• 
Jcilde kullı:ınmıyor, h:ıtta farkınn varmııdaıı 
israf ediyorsunuz. lyt bir zntsınız, bafka· 
lanntı sevginiz ve merhamelini7: fazladır. 
Fenalıktan çekinirsiniz. O halde k\'lhliniı 
için de hayırhah olınrılısın ıt. nmrnn bir 
:çaresi kendinizi yeniden h::ıy::ıta hazır
lamaktır. 
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M. V. N. A. R. K.: 
Genç, hassas, orta veya uzunca boylu. 

,Tabiaten biraz hıkıntılı görünüyorsunuz. 
Geniş, ziyalı ve açık yerler, bolluk sfai 
memnun eder, aksi halde çok çabuk slnir
lenİtsinlr. :Su hallnlz, blrıı:ı !ıinirll o1du
fınnuzu veya böyle bir istidadınızı göste· 
l"İr', Niçin hayatınızda hareketlerinize ve 
işlerinize daba cazip bir şekil vermeğe dik 
kat etmiyorsunuz, halbuki fn\izıım:ı da lsti 
'dadımı vardır. Siz dalıa. sakin oldukçtı 
hayatta daha fazla munffak ve mesut ol
ma~a namzctsiniz'! 

'- 393 -

B ÔTÜN ta.fsilitile karakteri
niZi; meziyet ve kusurlarınızı; 

sizi hayrete düşürecek kadar vazıh 
ve sarih olarak hınıusiyetlerinizi ; tut
tuğunuz veya dUşündüğünüz i~te mu
vaffak olup olmıyaca.ğmızı; nihayet 
beŞ farkla y~§ınızı size 88y1iyebiliriın. 
Bana bir gazeteden, bir kitaptan ve
ya. aklınııaan yazacağınız dört sa.tır
tık yazıyı; son aylardaki lmzala.nnız
dan ikisini gönderfili. ____ ... _______ , _____________ ,.,.., ____ "-2 • 

siye ederim. Mektubunutdll imza olınatlı 
At için tahlillerin tevsttntı imllln olmtı.nıış 
tır. 

- 394. 

Mel. 'Nü. 535 
Gençslntı, }'a~ınt:t 20 civarınııa ölıı.ca'k

tır. Faıfo hırcm .,.e aııablainh:. Bundan sh! 
de memnun dcğilsiııiı. '.l-'akat ha~ka türlü 
olmağı iktide.rrnız haricinde farzediyor-
6Unuz ki, bu cok yanlıştır. Saadet ve hah 
Uyarlık, normal kalabilen insanlara daha 
çok ntitat eder. Madtlt vadyellniıtn tyi 
olnıadıllını tahmin ettiğim cihetle çeJ.ış.. 

tna@a mecbur olduğunuzu veya çalışmakta 

bulunduğunuzu da tıöyliyebilirim. Bu şe
raitte hırçınlık ve tısabiyeti hırakm:ınız, 

dikkrulniıt artırmanız, lnnttnn vaıgeçme
nlz ehemmiyetle şayanı tavsiyedir. 

/(, K. M. B. T. 

Çalışkan ve i:ri knlrıli bir 7.at. Yalnız 
fazla mütereddit ve müle,·ch11im sörün. 
mektesiniz. 

Bunun önüne geçmeniz elzemdir. 
Yatınız 30-:l5 nraınnda olacakUr. Bilnye~e 
ortasınız. Boyunuzun uzun olması cıı kuv 

Tophane - Toku 9. 1. ""etli ihtimaldir. Faıla tereddüt, iyi vasıf 
Dolgunca VUcuUu, (30 yaşlarında) bir lorınızdan ve c:ı.Iışk:ıolığınızdan tamamen 

zııtsınız. Sıhhatinizio pek mükemmel oldu islif:ıdenh:e imkan ve meydan vermemek 
jıınu ıannetmlyorum. Sizde de böyle bir lcd!r. Fazfo. tereddüt içinde bulunup bir 
şilphe hasıl oluyorsa veya olduysa etraflı çok hu$ıı,l :ınfa huı:kcfsiz kalmııktan~a az 
bir muBycnenin ihn::ı1 c-<lilıııcnıcsiııi tav l<!ıcd<liitlc rııtı~ uırar atınl'niz bile tavsiye 
re , s --------- ---

Cevapları veren 

Profesör Sanerk 
Grafolojl ve Grafometrl 

mUlehBS9191 

..................................................... 
olunabilir. Amell jşlerden z;iJ·ade bir biiro 
da çalıştı81nızı tahmln etmekteyim. 

- 3Q6 

Fındıktı 398 Af. A. 
Orta bünyede gene bir zat. Umumi iş. 

lere kabiliyeti iyidir. intizam hls::.iniz ve 
bunda melekeniz de mükemmeldir. 936 
dan itibaren, daha evvele nazaran hayatı 
nızda bir derlenme olmuş, kendi şeraiti.. 
ni:ze daha uygun bir vaziyet almışsınız. 
MuvafCek olmak için, muhitlnitl daha çok 
kazanmala ve bunu temin ic.in de daha 
mültefit ve sempıitik olına~a mecbursu-

nuz, işlek zekAnızı, bu noktalar üzerinde 
toplamamış olmanız bir mazeret teşkil 
edemez. İmzanız okunamamakta oldu:u 
için maalesef tahlil için bundan istifadeye 
hnk!n buhtnamamıştır. 

- 397 -

Samsu:rı C. D. 
Gene, orta boylu., dolgun vücutlu bir 

t:al. Takip fikrini:! lyldil". Yalnu bircı: ilı
malkdr ve ldiibali görilnüyorsunuI. işleri. 
ni:ı:de inti:ıama ve harict güzelliğe de dik. 
kat elmelbinlz. Henüz amelt işleı:e tam 
bi~ kabliiydinfz görlinmemeldedir, bunu 
da inkl,af ettirmMiz ıauanı tav!iyedir. 

l ui kalpli ve ızeki oldrıi}unııza göre ha. 
'IJ(ılta tam bir muvb/fakiyet oösterecek 
tedbirleri ~imdiden armalmm.::. Tetkiki 
site feıyda vermiyecek ıeyler~ ayıtac~ı. 
tu: vakllnizin, iyi lnıllanılmamış nlacağrn 
da herhalde siz de blrleşecekdni:ı:, 

- 938 -

Berıo(Jlıı. Blrel 30 
Kıskano tabiatınız, lrazmızın ilk anlat

hğl, hakikattir. Buna asabiyeti de ilave 
edebilirsiniz. l<.ıskanc ve asabi olarak, 
ha)'att• ~imdiye kadar mesut olmak im
kfinm t bulalıilece~iniıden tok şüpheliyim. 

Kıskançlığımz umumidir. Başkasında her 
beğendiğini~. iyi gördü~ünüz şey sizi kıs 
knnd1rır ve fü!er bahtiyar olabilmek için 
bu huyda11 mutlaka vaıgeçmelisiniz. Yaşı. 
nn: 26.25 ıırurndad1r. BoYllnmıı da kıu. ~-e 

ya ortay!I yalandır. 
1$ 

2G z;---ı - ----,----

ıse 'K J z X X H trA 'M "K N K 1 Z 281 
________ ..;.;._... __ -"!' .......... _...----,.....,,,,, 

____________ ..,.__....,....,... __ ~ 
görünce, müthi§ bir endişeye düştü ve 
mmldandı: 

- Öldü mü acaba? Aman yarabbim! 
Doğrusu çok yazık olur .• Hayır+ hayır. 

Bu şeki]de ölmesini istemiyorum ı .. 
Başını Şalenin g<iğsüne dayadı ve ay

ni zamanda gülmeğe başladı 1 Kalbi ~ar
pıyordu I 

- Çok iyif Biraz sonra ayılır t.. 
ltğcrindeki heybenin gözünü açtı ve 

oradan çıkardığı bir ipi kamasiyle ikiye 
böldükten sonra, bir parça.siyle Şalenin 
ayaklarım, diğer parça.siyle de ellerini 
bağladı .. Bu iş bitince de bütün kuvve
tini toplaıdr, yaralıyı yerden kaldırdı, 
onu atın yanma dayadı ve yav~ yava~ 
çtkararak onu yanlama bir şekilde eğe-
rin üzerine attr. Sonra atı gemlerinden 
tutarak -.>eri ve sert adımlarla, gözleri 
kan sazıağı haline gelmiş' bir vaziyette, 
Bojansiye doğru yürüdü. 

Bojansi de herşey uyuyQrdu. 
Burası, vaziyeti itibariyle ehemmiyet 

Ji, fakat küçük bir şehirdi. Burarun 
bilhassa beyar. şarabı meşhurdu. Burada 
bir çok zabit jandarma vardı, binacn
leyh Ulvinyi, düşmanını bunlara teslim 
edebilirdi. 

Fakat bu düşünce, bir an akhna gel
diyse de, LO.vinyi bunu derhal redldet
ti ve şöyle mırıldandı: 

- Şaleyi ya~alayabilecek bir tek in
san vardı ki, o da bendim. Şimdi de 
tlarağ2JCı kurulduğu ana kadar onu mu
hafaza edebilecek bir tek insan var: 

gene ben ... 
işte böylece, haydutluğa kadar dü

şen Luvinyi şimdi de, gardiyanlık ya
pacaktı. 

Gözüne, tenha ve küçük bir otel lır 
kant2'11 lçestirdi. Bu binanın kapısı ü
zerinde, elinde oku bulunan bir aşk pe
ıriainiıı re.mi ve "aşk perisi,, ibaresi 
ftl'dı. 

LO.vinyi bu binayı gayet münasip 
gtsıidii ve kapıyı: §iddetle vurdu, solU'3 
da, gelen: lokanta sahibine, yataltyı içe-

ı: 1 ye almak i'in kendi&ine yardım etme
sini emretti. Hancı, elleri, ayaklan bağ
lı bulunan ve haia ayılmıyan Şaleye ga
rip bir tavırla baktı. Fakat tedbirli ha~ 
reHjet etmiş olmak için hi~ bir ,ey gSy. 
lemedi. 

On dukika sonra, Şale, penceresi yo· 
la ııanr bir odada yatağa uzatılını§tr. 

Hancı, gü1ümseyerekJ hürmetkh bir 
tavırla Luvinyiye şöyle dedi: 

- Şimdi :mademki artık doatunuZ" 
rahat etti, zatıaliniz için de jÜZcl bir 
oda ayıralım. 

Bu sözler üzerine, Şaleyi t;eyrctmekte 
olan Lfivinyi adama doğm döndü ve 
tatlı bir tavırla sordu : 

- Aziz, dost\llll, sizin adınız ne? 
Hancı yerlere kadar eğilerek ~vap 

verdi: 

- Pani!ll' bendeniz, monsenyör .. Ge· 
rek sizin, gerekse dostunuzun emirleri· 
nize amadeyim. Dostunuzun bqındaın 

neler geçtiğini anlıyorum. Dostunuz 
şüphesiz, yolda haydutlann hücumuna 
maruz l-,alouştır. Şüphesiz onu iyice so

yabilmek için ellerini ayaklannı bağla· 
mı§lardı rve şliphesiz, siz, tam vaktin· 
mışlardır. Ve şüphesiz, siz, tam vaktin· 
de yetişerek onu kurtMdımz. 

Ve Luvinyinin sea çıkarmadığını gö. 
rünce ila-·e etti: 

- Evvela size odanızı göstereyim, 
sonra da gidip bir tabip çapa~··· 

- Hayır .. Bım de buraya yerleşece
ğim. . Benim odam 'burası, anlıyor mu-
sunuz?. / 

- Çok" güzel. Her halde dostunuzu 
tedavi etmek :.stiyorsun~, değil mi?. 

Luvinyi gayet tatlt lbir tC!fVltla cevap 
verdi: 

- Evet!.. 

Hancı ba~mı kapyor, i§in içinde kor· 
kunç bir muamma bulunduğunu hisscdi· 
yo:rldu-

- Momenyör, dedi, evvela dostunu. 
zun iplerini çözmekle iıe lba§lasalc,;l 

Ve Panar, bu aözlerini mevkii fiil;- hiç kimseye söylememeği size ta~fl 
koymak üzere, yatağaı doğru iki adnn ederim. Yo'kj eğer, darağa.crnı bO.~ 
attı, fakat h~en ayni zamanda, dört ğa niyetiniz varsa, Şaleyle LQVUlY_., 

adım gerileldi: Luvinyi onu şiddetle sizin handa i~et ettiklerini anlat:ıııd,s 
geriye doğru itmişti. Panar bu garip Nüktedan olduğu anlaşılana~' 
yaba~ baktı ve onun çehresini gö- - Hayır, dedi, susmağı ten:ib 

riinee deh§et i!iinde ürperdi: rim.. # 
- Pekala, pekala! Gidip şu h'11de - Pekala, şu halde gidip bir~ çtJI 

tabibi çağırayım.. . çağmn: Bir düzüne ~dar denu: , 
LQ.~inyi sert bir tavırla şu emri ver- buk ve bir kaç sağlam kilitle gels~W. 

. di: Panar bir rüzgar gibi dıJarıf~ _ uıı· 
- Gidip bana demirciyi çağınn. dı. Ka.rdinalm mührü, onun göıil : er 
H'1.ncı hayretinden dona kaldr. De- de darağacmr canlandmruştı. Ve ·'ff': 

mirci mi? Niçin? Lilvinyj, adamcağızm nun ayaklııırına kuvvet ve sür.1.'t q~, ,. 

şa.şk,ml1ğıru görünce, tekrar tatlı tav- du. - ' 1 , ' • nnı takındı ve sordu: 
- Aziz dostum, okumasrm bilir mi

ıainiz? ~ 

- Bir parça monsenyör .• 
Luvinyi eebinlden bir kağıt .çrkardı, 

açtı, masanın üzerine bıraktı ve şöyle 
dedi: 

- Okumaru.z ne kadar az olursa ol-
sun, her halde bunu anlarsmız .. 

Hancı mektuba yaklaştı. Şüphesiz, 

iddia ettiğinden çok daha iyi o'k;umasmı 
biliyordu. Çünkü, mektuba süratle göz 
gezdirdikten sonra s<ırarldı ve mırıldan

dı: 

- Demek bu asilzade, kont dö Şa
ledir, <iyle mi?. 

Luvinyi kısaca cevab verdi : 
.._Evet! 

- Ve siz de şövalye dö Luvinyisiniz. 
öyle mi?. 
~ Evet.. Şimdi meseleyi anlarsrnrz, 

değil mi? Karldinalm münasip gördü -
ğü bazı sebeplerden dolayı, birkaç giln 
müddetle bu esiri burada muhafoza e
de~ğim .. Kellenize kıymet veriyor mu
sunuz, dostum?. 

- Ben mi?. Tabii değil mi? Evet ..• 
Hayır- Yani kardinal hazretleri nasıl 

emrederlerse ... 

- Çok güzel. Mademki kellenize 
kıymet veriyorsunuz, buraya geldiğimi 

~ • • • • " JI 1 a# 
Şale ayıld.ığı zaman, bir kaÇ çJIJtt'' 

müddetle, hatıralarını topıaına~a etti "''· 
Bir ha.re.ket yapmağa teşe~~UJ ~ 
c:ryaklarını olduğu gibi ellennı de Y",,,., 
datamadığını hissetti 1 O zanıatJ ~' 
ça gözlerini açtı ve bol ıJ~ ~dl 
bulunduğunu gördü. Aynı fC W 
gözleri, açı~ duran p~ce~e~eıe ?f • 
p encerenin önüoıde garıp bir lf 
ırnl olan lıir adıma takddr· ~ 
~ - Olur şey değil, diye ~ 1'i' 
pencerelere demir çubuklat ta 1"' ,, 
d . • D w • • e1 r.oeuk • . ~ 
emırcı.. ogrusu gut -:s ·yild' .,... 

tiy hapiunesinde de bundan 1 

lunmaz. . def?. "81 

Şale, bu sözlerle beralber ~ t>İ~ 
yük bir gayret sadetti ve b3- ııtıeri~ 
kal\dı~mı:ığa muvaffak oldu.• ~de f' 
bağlı olduğunu. gördü ve fel'la da, 6t' 

• a,ıı:ıafl _ ... atı 
şırdr. Fakat hemen aynı z dığı ı~~ 
rin bir uykuya daM.r. Uy~~iş lJir ~ 

gündüz olmuştu. Vücudu ~il tıJlılğı' 
nıa içinde yamyor:iu. Do~Öf· ~ 
bUs ettiyse de muvaffak 0 a1cJ rt I>": -

Halbuki kolları: ve ba~bir a~~ 
bağlı değildi. Soyanın~ ı:ııt• :ııeııdi ... tat 
yatağında uzarumştı. Blr . iıt s•~"' 
dine şöyle dedi: "Başrtıl ~ıç 
içinde?.,, sonra mmldaok'll • 

- Susadım.. Su..· ~ 
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Ç©<6lUl!k lfil©ıft©l~O 
Hediye kazananların 

isimlerini neşrediyoruz 

HABER - 'Akşam po~~;sı~"------......---.,,..,,,,~--~!!""'!""~~.,,,_--~===~=~==1=1=-= 
1988 de hayat 

ntıam. CE'f\'BL H.AZANA~LAR l 
101 - Şaziye Aslancan Mevlev'ihal 

ne, 102 - M. Cemil Şehrcmmi. 103 -
F'. Mukaddes Fatih. 104 - AH. :)K. 

Sl, şehremıni. 105 - NAP. ÇOK. 1. H. 
106 - lcımail Hakkı. 107 - Bahaet
tin orta okul. 107 - Leman Fatih ls
kenderpaşa. 10~ Eliza Lida kız kole
jinden. 109 - Peı ihan Altınel, Fener. 
ııo - Feyziye Sirkeci. 111 - Nebi
le Özten Küçlikpazar. 112 - Hasene 
kara Beyler})ey. 113 - Lemi Caner 
kadılföy. 114 - N. Doğança Fatih or
ta okul. 115 - S. Bari Tozkoparan. 
tl6. - Rasim Coşkun KasımpaŞa. 117 

161 - A. Rifat Vefa li~esi. 162 -Ya 
şar Kural Üsküdar. 163 -A. Zeki Ve
fa erkek lisesi. 164 - Semiha kız or· 
ta okul. 165 - Vahan Zartaryan Hey
beliada. 166 - Saime Şişli 167 - Mu
alla 44 üncü ilkokul. 168 - Zeki Yük
sel Sultanahmet. 169 - Abdullah Şen 
Türk Beyoğlu. 170 - Melek Şehremi
ni. 171 - Erol Saraymeydanı. 172 -
Yusuf Esengil vakıf han. 147 - G. 
Çaylak Bakırköy, 174 - Osman Şem
si Talay Bakırköy. 175 Sara Handan 
Ankara. 176 - Azra Handan Anka
ra. 177 - Sevim Tüzer Çatalca. 178 
Handan Tunah.188- Yükse] Ur Tak
sim. 189 - Drahşan Tuncer Süleyma
niye ilk okul. 190 - Cahid Pertevni
yal lisesi. 191 - Tevfik Tezcan Kasrın 
paşa. 192 - Ş. Köseoğlu Beyoğlu Ye
niçarşı. 193 - Asüman Nedim Akku
zu. 194 - Adnan Akadur Bahçekapı. 
195 - Mükerrem Sirkeci Demirkapı. 
196 - M. Mustafa Sirkeci Demirkapı. 

DS"' Ilaştarafı 7 incide 
lirdi. Şehir dışında oturanların husu
si sebze bahçeleri ve kuyusu vardı. 
İptidai tahsil 13 yaşında biterdi. Ve 
çocuklar aileye yardıma başlarlardı. 

Her ş~yi analarından, babalarından 

öğrenirlerdi. Biricik arzulan bir yurd 
kurmak ve onu idame etmekti. !şte 
1888 deki orta halli bir vatandaşın 

d~üncesi buydu. Komşular, aile efra
dından sayılırdı. Erkek, ancak bir iş 
hakkında görüşmek için kahveye gi -
<lerdi. Bütün yenilikler, yeni fikirler, 
davetsiz gelen bir misafir gibi telfilt
ki olunurdu. 

artı,ah Nişantaıı. 118 - Ahmet Şefik 
Aksaray. 119 - M. Erman Aksaray 
tJ~tınyusuf. 120 - Ayet, Selimiye. 121 
liıirniye Başkut Taşkas.ıp. 122 Mu
azıez Gülen Davutpaşa. 123 - lsrnet 
!stanbul erkek lisesi. 124 - Mualla 
~E.'ill 52 inci okul. 125 - Yurdagül, 

U'keci, 126 - B~hice Kemal Fatih. 
~27 . - Aysen Göktepe İstanbul. 128 
G~ın Beknom İzmir, 129 - Kemal 

0 
uner, Kadıköy. 130 - Cevad Soyer 

k~taköy. 131 - Necla Kansu Bakır • 
F' oy. 132 - Behiç Kuzguncuk. 133 -
ö atnıa Özsoy Ankara. 134 - Vedad 
l{ ke, .B:aydarpaşa lisesi. 135 - H. 
h eskın Üski.idar Sultantepe. 136 - Fa 
t'arneddin Üsküdar. 137 - Selim Çe-
ınoğtu 12 inci okul. 138 - Necla On

:an Ankara ticaret lisesi. 139 - Mus
I~a .Nurhan Kayseri. 140 - Güzin 
V ay Tophane. 141 - Fethi Cebeci 
l' efa lisesi. 142 - Firdevs Biler Ka
~gi!rn:Uk, 143 - M. Ertnıaz Pertev
a[aI lısesi. 144 - Abdürrahman Sun 
e eındar caddesi. 145 - Zeki Dönük 
k:1

64 üncü okul. 146 - C.emal Çelik
ö Okullar Güneşi. 147 - Sehhare 
l.::er Fatih. 148 - M. Nisa Üsküdar 
ı - llaluk Taraces Bostancı. 150 
sınct 20 inci ilk okul. 

ntnı.m. nun~u~~LEM 
l ]{AZAN,\

0

NLAR 
Sıt 5l - Fehmi 36 ilk okul. 152 -

d kı lnerkez kumandanlığı ceza evin· e l~ h,; u~ Feriha Yedikule. 154 - Ba 
ha~dın Vefa erkek lisesi. 155 Sa· 
Caı at Ortaköy. 156 - İsmet Serim 
dilJ~t~saray lisesi. 157 - Nebile Kan-

ı 1ı.,c · - "' . A.,k §a sı. ıos - ~adı Agun ~ı ·pa-
~~c~59 - H. Tüzün kız füesi. 160 -
~~umkapt orta okul. 

l~bu r .. ·r-· c- ,rvazım amır ıgı 
~at ~ 
~ komsyonundr1n 

li 
ıo00arp 0kuıu için 1500 yemek bıçağı, 
300 Yell1ek tabag-ı, 1000 su bardağı 

Yern· 
bacakt ışlik, 800 kaşık ve çatal alı-
tesi g·· 1~: Pazarlığı 7 Şubat 938 paza.r
J\ınir~~~ saat 14.30 da Tophanede LV. 
tıllacakgı satınalm:ı komisyonunda ya
~i:iruleb ~1:· Nümuneleri komisyonda 
Cek 1 ·lır. İhale günü teslim edile -

Oıan . 
"ereııe , ışbu malzeme en ucuz fiat 
heıu ·hale edileceğinden isteklilerin 

saatte kom!syona gelmeelri. 

"--- (411) (682) 

1938 
IVlatbuat 
~ll'l'lanağı 
l<~t" ç l k 7 l ! 

Ufıllane •• 
lsa., nızın en güzel eseridir. 

~ Yılının t .h. 
ııol'tirt.. . arı 1. en rneıhur mu· h --rın ._ • 
~ft .. ı l rnaıı;alc!lcri - GündeJik . ",, 1 • ,,. 'av k 
11l'ıle~· . · gazete ve mecmualal da 

1 "'Ilı .. e • liOtdij••· · •. .. • 
l"itı re . l{U(ıtız butun muhaı·11r· 

l:ı'ı ı1nı1e . . 
ı ~İlet rı, ıslatistikler, - faydah 

~- . 
~tıs ~ O Kuruşt:ur 
nutıı -

\tf) k't 
loııta 1 apcıtarda arayınız kt.. 1\ GatJ 

~ll.\.ı.,\tt.1 _ ! Yeri: latanbul _BASIN 
İaksil!l. 

::=:=:::=::mm:1w:=:n111wııı1111111::::::::::5: 

~~ Taşra okuyucuları·i~ 
u mızın hediyeleri n 
tt . . . ~ ;5 Bilmecelerımızı halledenler ara · U 
U sırada birçok da taşra okuyucuları Ei 
n mız bulunmaktadır. Evvelce de muh Is 
!5 telif defalar yazdığımız gibi tstan- 5i 
!e bul haricindeki okuyucularımız !s- h 
ii tanbuJdaki bir tanıdıkları vasıtasile f j 
ii hediyelerini aldırmaları 18.zımgel · ji 
g mektedir. iİ 
ii Halbuki bazı taşra okuyucularımız !; 
i$ bize mektup göndererek hediyeleri- ii 
Si nin kendi adreslerine yollanmadı - fi" 
== kt d' 1 1 :; ğından bahsetme e ır er. i 
~~ Mı.; .~lif cins olan hediyeıerim!z: =ıı= 
:ı den bir kısmı (mesela losyon) gıbı ı 
:: kırılıp dökülecek olanlarını posta i- jıl 
I! . D·-5: daresi kabul etmemektedır. ıger 

ii bir kısım hediyeleri ise postayla yol- il 
!I Iamak cidden büyük bir zorluktur. i: 
!i Onun için taşra okuyucularımıza il 
~S tekrar hatırlatırız, hediyelerini bir ii 
~i tanıdık vasıtasiyle matbaamızdan li 
i! aldırtmalıdırlar. Eğer !stanbalda !~ 
u hiç kims~lcri yoksa o zaman bize bir n 
is mektupla müracaat etmeleri ve he - ii 
SS diyelerinin posta parasını pul ola - ii 
5i rak bize göndermeleri icab eder. fi .. .. - -.. .. 
5! ::c:::r.:::ı:s:::::::::=ım: =:::::::::::-.::1 :::::::: :: 

Şnıeling 
_.. Daşlarafı 6 mcıdn 

tehassısları da, Şmelingin ma~ı sayı 

hesabiyle kazanmasının bir taktik ih· 
timalini de ileri sürüyorlar. 

Her ne olursa olsun, Şmelingin bu 
maçı, Coe-Luizle yapacağı dünya şam
piyonluğu maçının ehemmiyetirı5en 

hiçbir şey kaybettirmemiştir. Önii
müzdeki yaz mevsiminde yapılacak bu 

Zaman, yaşayış tarzını değiştirdi. 

Hususi evler azaldı. Şimdi yemek, lo
kantada yeniyor. Çamaşırlar, açma -
şırcıya gönderiliyor. Aile hayatı, mev· 
kiini içtimai hayata terketti. Umumi 
menfaat, şahsi ve hususi menfaatler
den görünüyor. Bunun önüne geçmeği 
istemek de abes görülüyor. 

Varın 
Binaenaleyh, 1988 deki hayatın 

1938 deki hayattan pek az farkı olaca
ğını söylemek bir hatn olmaz. Yal -
nız o zam~m kadınlan ve erkekleri 
- şimdikilerden - daha az çekingen, 
daha az mlsldn, daha az haris olacak
lardır. Kardeşlik ve hulus hüküm sü
rece!dir. Şahsi menfaatlere pek ehem
miyet verilmiyeccktir. Bugüne nispet
le de daha sevimli, daha serbest ola
caklardır. 

Şimdiki binaların çoğunun bir şey 
görmekten, bir şey seyretmekten me
nedecek şekilde yapıldığını, havadan 
istifade edemediğimizi bir gözönüne 
getiriniz. Ne ziya, ne manzara ve ne 
de hava var. Hulasa duvarlar, yolcu
lar arasında, kapılar arkasında yaşa
mak mccburıyetindeyiz. 

Gelecek denin mimarisi herhalde 
daha başka şekilde olacaktır. Odalar, 
sokaklar, caddeler, fabrikalar, büro -
lar havadar olacaktır. Her yerde a -
ğaçlar çıkacak, her yer, bugünJdinden 
daha aydınlık, adeta nur içinde bu · 
lunacaktır. 

Bugüne kadar binalar tahtadan, tuğ 
ladan, taştan demir ve• çelik gibi şey
lerden yapılıyordu. Elbiselerimiz için 
de ipek, yün, keten ve deri kullanılı
yordu. Son zamanlarda (sellüloz) ve 
cam gibi daha birçok dayanıklı, daha 
elverişli maddeler bulundu. 

Geçenlerde, Hanri Ford: "Otomobil
lerimin çoğu fasulye huH\sasmdan ya
pılacaktır.,, demişti. 

Bugünün mimarları, terzileri bu ye
ni şeyler karşısında müşkül bir vazi
vete düşecekler. Herhalde, gelecek ne
~il için daha havadar, daha sağlam 
bir hayat Umid ediyorum. Bu yeni ha· 
yat daha rahat, daha sıhhi olacaktır. 

İhtimal bana: 
- Yarının adamları daha mı mes-

ut olacak? .. 

büyük maç ayni heyecan .ve alakayla .,. tt mı 

beklenmektedir. [Q) (Q) !K T (Q) ~ 

Diyeceksiniz. Yalnız bunu zihninize 
getirmeyiıı.iz. Zira bütün bu asri şey
lere ra-fuıcn bazan tehevvüre düşec<::k
ler, 203s de diinyaya gelmediklerine 
teşekkür edecekler. Ve maziye hasret
le bakacaklar. 1938 yılını h(::yeeanla 
yadedcreklcr. (Diksen) devrini:l ro -
mantik hayatını arıyacaklardır. 

"Farr'le hiç bir zaman 
döğiişmeyeceği m,, 

Son maçından soura, Maks Şmeling, 
İngiliz gazetecilerinin, Tommy Farr · 
Şmeling maçı yapılıp yapılmıyacağı 

sualine şu cevabı vermiştir: 
- Far'a karşı hiçbir yerde döğüş

miyeceğim, çünkü o, geçen sene be • 
nimle karşılaşmak mecburiyetindey -
ken, gidip Coe Luisle karşılaşmayı 

tercih etmiş ve böylelikle benim Coe 

Necaettln Atasagun 
Her gtin sabahlan ı.ekiz buçuğa 

akşamlan 17 den 20 ye kadar 1.alc 
Li tayyare apartmanlan ikiuci daire 

ı 7 numarada hastalannı kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye ::..a 

dar hastalannı par;ıc:•ı. Kunın, Ha 
ber okuyucularını dakupoc muka
bılinde muayene eder. Telef: 23~5~ -Luisle dünya şampiyonluğu için karşı- ı;;;;;;;;;.. _____ :-= ____ ~ 

Go··z hekimi laşmama mani olmuştur.,, 

Jorj Karpantyeye tebrik Dı .Muıal Rami Aydın 
telğraTt 

Hamburgdan verilen bir habere gö
re, Şmelingin maçından sonra toplan
mış olan Alman boksörleri ve boks 

Muayeuehanesini raksim. Talimane 

rarlabaşı Cnd. URFA Apt. oma 

na kletmiı;tir. reı: 4155:1 

organizatörleri, hükO.meti tarafından r'azardan maad•l hergün: Üğleder 
taltif edilen sabık Fransız boksörü ııonra saat ikiden altıya kadar 
Jorj Karpantyeye şu tebrik telgrafını ı:a~~~!!!!~-~!!!l!!!!!~~!!!!!.~~~I 
çekmişlerdir: ::::::-.:::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::: 

"Şmeling • Ben Foord maç~dı:n ıu Meccani muayene il 
sonra .Hru:?burgda toplanan bokso:ıe.r, if Perşembe gtınler1 ıaat 2 den o e kadar ii 
organızatörle.: ~e .. hakemler, klası~ ı ii Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 i! 
boksun en buyük ustadı. olan .J?rJ !H numarada Doktor Mümta2 Gürsoy g 
Karpantyeyi, hükiımetın kendisıne · !i f.1 kirleri rıaraSl7 mu:, yenE> eder. ei 
gösterdiği hürmetten d~ _hararetle 1 ::::::::::uu:::11;w:-.:::::ıc::::::::::::=:=:-.:=: l 
tebrik ederler.,, 

Işç • ı 
_.. Başlar:ıfı 6 ıncıda 

susi ve mahalli tarzda, endişelere dü
şürmüştür. Büyük &anayiimize işçi -
nin rağbet etmemesini veya bu sana -
yiden işçinin kaçınmasını intaç eden 
amiller tetkik edilirse meselenin ken
diliğinden halledileceği şüphesizdir. 
Bu noktadan hareket ederek mevzua 
şöylece girebiliriz: 

1 - İşçinin hayatındıı. rolü ve ona 
muhtelif tarzlarda müessir olan amil
lerin başında (yevmiye) gelir. 

Yevmiyeler, tetkik etmekte olduğu
muz bUyük sanayi mevzuuna dahil o
lan sahalarda, kısa bir görüşle tetkik 
edilirse, işçiyi işinin başından uzak -
!aştıracak derecede az değildir. Zira
at amelesine \"e alelfunum küçük sana
yi ecirlerine verilen gündeliklere nis
petle 'Qüyük saanyiimizde yevmiyeler, 
bir işçinin nı1fakasmr ve aile ma;şeti
ni temine kafidir. Zaten yukarda i~a
ret ettiğimiz küçük sanayiden büyük 
sanayie doğru vaki olan akışın başlı
ca sebebi de budur. 

2 - Sıhhi esbab. Bu sebebler büyük 
sanayi mmtakalarında yapılacak yine 
kısa bir tetkikle, keza, kolaylıkla, ber· 
taraf edilebilecek ve mevzu haricinde 
bırakılabilecek amillerdendir. Çünkü 
büyük fabrikalarımizın gerek kurul • 
muş olanların ve gerek kurulmakta 
bultınanların cümlesi, iklim, sıhhi şe • 
rait itibariyle mükemmel yerlerdedir. 
Hiç olmazsa memleketin umumi şart -
larına yakın ~artları haiz olan mm
takalardadır. 

Fabrikalarımızdan ekserisi viHlyet 
merkezlerinde kurulmuştur. Buralar -
da hastaneler, dispanserler, doğum ev
leri varclır. Ayrıca fabrika esas bina
ları içinde hastane, ba~lıba.'.}ma bir fa
aliyet ve iş merkezidir. .İş<;i adedine 
göre yatağı ve ihtiyaca göre doktor
ları vardır. 

3 - İkametgah. !şrinin hayatında 
en müessir rollerden birini oynıyan 

mesele, ikametgih meselesidir. ~:lem
leketimizde çok eski tarihe malik o -
lan bir an'ane vardır: yabancılar, ev
lerde ve köy odalarında misafir edi • 
lir. Bu an'ane An::ı.doludn. hala güzel 

.. 

bir milli adet hanncre yaşar: Bü fesir 
ile küçük kasabalarda, hatta vilayet 
merkezlerinde geliri az olan vatandaş
lar için yatacak yer yoktur. Filhakika 
muvakkat işçiler için, bilfarz yol ve 
inşaat amelesi için vasi miktarda ba
nr:,:lırma sahaları teşkil eden hanlar, 
bilhassa büyUk şehirlerimizde, çoktur. 
Buralarda yüzlerce işçi yaUır, kalkar. 
Fakat l;ıu hanlar münhasıran bekar
lara mahsustur. Evli bir amelenin 
handa yatmasnıa imkan yoktur. Baş
lıbaşına şayanı alaka bir mevzu teş
kil ettiğine 5üphe ohruyan han haya
tı, mahiyeti itibariyle, ailevi bir mu
hit degildir. 

Halbuki büyük sanayiimizin muh -
taç olduğu işçiyi verecek olan köyle
rimizde herkes, on yedi yaşında, hat
ta daha evvel evlenir. Hayat şartlan 
ne olursa olsun askerden dönen, hat
ta heniiz askere gitmiyen bir köy ço
cuğu için evlenmek bir emrivakidir. 
Sebebleri ve neticeleri itibariyle yine 
hususi ve pek ziyade şayanı dikkat 
bir hadise olan bu hal, büyük sanayi 
mmtakalarmm işçi ihtiyaçlarının tat· 
min edilmemesinde, başlıca rolü oy -
namaktadır. 

Evli bir adam, kansını barındıra
cak bir yer bulamaması yüzünden, 
fabrikaya işçi yazılamıyor. Evli adam, 
fabrikanın başlıca ihtiyacı olan köy
lüdür. Köylü karısını v~ v:arsa çocu
ğunu köyde bırakamaz. Çünkü ka • 
za.nç, iki taraflı idareye k8.fi değildir~ 

Şimdi meseleyi şöyle vazedebiliriz: 
BUyük sanayiimizin ilk beliren en 

mühim derdini, işçiye barınacak yer • 
ler temin etmekle, bertaraf edebiliriz. 

Işçiye barınacak yer temini, ilk na.
zarda, muazzam bir iş gibi görünür. 
Bu, nihayet, bir adamın ailesiyle be
raber, müstakillen yaşıyacağı küç~ 
mikyasta bir (ev) ile tat.mini kabil 
bir ihtiyaçtır. Adedi binlere varan 
bir işçi ordusunun beher neferi için 
bir ev inşasına, bizim milli serveti -
miz müsait midir? 

Bu meseleyi de ikinci bir yazrd~ 

gözden geçireceğiz. 
Sanayici 

', T~DAVLJLD~N Ç[KiLE:N PAQANIZ i:!iÇBiQ 
Cll~~TLE: Sili iL~RLE:TMEZ . 

ONU BANl<AYA YATrrilNlZ 
H~Q Tl:l~Ll'.:J iZAHATI G~ŞtLE~iMiZDtN ALlNIZ 

1 Subat 938 tarihinden itibaren otobüs ve taksi otomcbilleri camlarının 
Trib!eks camlarla değiştirilmesi hakkındaki kararın aşağıda gösterildiği üzere 
tatbikma Daimi Encümence 22-1-938 tarihinde karar verilmiştir. !lan olunur. 

1 - Her hatta işlemekte olan otobüslerin üçte biri bu tebliğin ilamndan i· 
tibaren ikinci günün sonunda derhal hizmetten çıkarılarak nihayet on gün 
zarfında camlarını değiştirdikten sonra hizmete dönecekler ve bunların hizme
te dönmesini müteakip diğer üçte bir hizmetten çıkarılarak ayni minval üzere, 
tamamının camları değiştirilmiş olacaktır. Bu değiştirme ameliyesi martın on 
yedinci günü bitmiş olacaktır. Bu tarihten sonra adi camlı otobüsler işliye
mez. 

2 _ Tribl~ks camı olmıyan eski otomobillerin senelik muayeneleri on beş 
Şubatta başlıya<'ak ve bunlardan işlemeğe salih olanlar muayen:__ ~ldi.kleri 
günlerden itib:ıren bir ay zarfında camlarını değiştireceklerdir. Degı~ıyen· 
Ierin işlemesine mUsaade edilmiyecektir. Muayene neticesinde işlemege elve· 
rişli olmıyanlar senelik muayenıelerindeki usul veçhile hizmetten çıkarılacak • 
lardır. 

3 - Daimi Encümenin 22-1-9.31Ltruihli kararı üzerine keyfi_y~t ilan olu-
nur. (B) (633). 



t 
"= Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, dolama, 

1
-mem iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, traş yaraları, ergenlik· 

ler, koltuk altı çıbanları, ANTlVlRÜS ile 
Tedavisi en erken \ e en emin bir su ette temin eder. 

~ ŞARK lSPENÇlYARl LABORATUARI T. A. Ş. ../il 
~ııııw ~r-• drı 1 • • • • 'f •• • '. .r. •• 1 ' •• • '1 ."" 
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HAZIMSIZSIK 
Hayatin uvkanden jnsanı mahrum eder 

PERTEV Karbonat komprimeleri 

1 
Çok temiz bi • Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müşkülir 

••••••••• g~~:n;;::N~:S:;:•:~tu.•-••••• 
.................................... 

1938 

iz mir 

Ali Muhiddin Hacı Bekir 
~lamuliıtını teşhir ettiği Avnıpa ve Amerika sergilerinde daima lıirlnciliği kazanmıştır. Giizel lstnnbulu sezmeye selen 

seyyııhlar nefa~eli cihıının dört köşesine nıım salan 

Haco Beknır Dokum ve şekeırOeırDlfilD aıDıırOar 
Bir buçuk asırdan fazla bir tarihi olan bu meıhur Türk ticarethanesi lokum ve şekerleri kadar nefis kare

mela imaline başladı. Hacı Bekir karemelası gayet lüks ambalajlı ve kilosu perakende fiı~tı 80 kuruıtur. 
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İHKl&AZI 
HAZIMSIZLIG{ ~ 
MiDE 

!KŞİLİI< Vl YANMALARINI 

MAZON 
MEVVA TUZU 

eloasti!l 

~ 
MiDE VE SARSAK lARI AllŞTIRMAZ. 

İÇİLMESİ LATİF TESİRİ KOLAY 
VE MÜLAYİM DİQ 

YERİNi HİÇ BİR MÜMASİL 
MUSTAHZAR TUTAMAZ. 

MAZON fslM VE HOROS · ~ 
~' ~~ 

,MAltl(A31WA oiıoc.AT 

l'IUnAKA CVlNİZOE &IQ 
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Dolayısile Gaıatada meşhur 

EKSELSYO.R 
Elbise mağazasındaki me,·cut olan cşyn GAYET UCU'.li FlYAT· 

(JARJJA satdmakta<lır: 

Foırsattan ns'\tn'ffa<dle edDnlz 
Şu ct'tvelden bir Clklr cdfncbilir&iııiz: 

ERKEKLERE Liradan itibaren 
PARDESULER Janr angle 18 
ı•ARDESÜJJER Empermeabl gabardin 18 1/ 1 
M UŞ,\l\IU 1 f,,ı R Rer rcnl.tc 13 t/S 
TRE!\'ÇKOTLAR nırtncl nevi 15 
l\:OSTlı'"ılLER Janr angle 18 1/ 1 
KOSTÜMLER Birinci nevi 16 t/9 

Enter'nasyonal Fuarı 
- Birinci sınıf Operatör - PALTOLAR Yün Hl 12 

1 

DUnyanın en gUzel ve en kArlı 

Alış veriş yeridir 
Ucuz seyahat, bol eğlence 

20 Ağustos • 20 EylQ( 
(53) (191) 

lJr. CAFER TAVVAH 
Umumf cerrahi ve sinir, djma~ estetik 

cerrahisi mütehassısı 
Paris Tıb Fnküllesl S. asistanı, erkek, 
kadın nmellyatlım, dimağ estetik 
"yQz, meme, k:ırın buruşukluğu ve 
gençlik :ımellyatı". (!liasalye ve doğum 

mütehassısı.) 

Muayene sabahları 
8 den 10 a kadar Meccanen 
Oğleden sonra Ocretlldir. Tel. 44088 
Reyoğlu, Parmakkapı, Rumeli lıan. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~ .................... ... 1 .. 
Ankara caddesinde 

kiralık dükkan 
Vakit yurdunun altında (ölen Fransız lfitapçısımn) yerl ve arkadaki . . 

depoları kıralıktır. 

B::foştirilmek suretiyle 150 metre murabbaMr bir mesaha elde edilebi· 
ı·- tstc •rnlerin V:ıkit yurdu idare memuruna müracaatlcri. 

-------------------------1 
Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. ncü keşide 77 Şubat 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan ba~ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) 

liralık iki adet müka.fat vardır. 
Simdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu pirankoya iştirak ediniz. 

1 istanbul l\omutanlığı Sabnalma Komisyonundan 

Haydarp~a hastanesi eczane ve laboratuvarları için muhtelif eb"adda 
yaptırılacak olan dolapların açık eksiltme ile ihalesi 16 Şubat 938 Çarşamba 
gUnU saat 15 de yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 2300 liradır. nk temi· 
natı 173 liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda görUlebilir. İs
teklilerinin ilk teminat makbuz veya mektuplan ile 2490 No. lu kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı vesikalan ile beraber ihale günü vakti muayyenin· ' 
de Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (479) 

İstanbul Komutanlığı emrinde bulunan kıtaatı ve müessesat eratı ihtiyaç
ları için satınalınacak pirinçlerin cins ve miktarları ile muhammen tutarları 
ilk tcminatlan a§ağıda gösterilmiştir. 
Cinsi Miktarı Muhammenllk temi- İhale günü İhale Münakasa 

Kilo tutarı minatı saati şekli 

'· PilAvlık 30000 6300 644 16-2-938 16 Kapalı Z. 
P. Çorbalık 12000 2280 
P. P!llvlık 19000 4066 

465 P. Çorbalık 11000 2134 16-2-938 15.30 Kap:ılı Z. 

Şartnameleri her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerinin 
Ik teminat makbuz veya mektuplarile beraber 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. 

maddelerinde yazılı vesikalarile ihale gUnü ihale saatinden en az bir saat evve
line kadar teklif mektupln.rını Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna 
vermeleri. ( 480) 

Beyoğlu dördüncü sulh huJ...·uk ha. 
kimliğinden: 

Ta~im Sırascn·iler Yeni yuva so
mk 35 numaralı evde oturmakta ve 
Tophanede Boğazkesende 13 numara
h dftkldnda mobflyacJlık etmekte iken 
21111938 tarihinde ölen SUleymanın 1 
tekel'e9elne mlra.scısı Hüseyinin tale
bi Uzerine mahkemece elkonulmU§ ve 

defterinin tanzimine b~lanmıştır. 

!lan tarihinden başlamak il7.ere alacak 
verecek vesair suretle alakadarların 1 

bir ay mirascıların üç ay içinde Bey
oğlu dördüncü sulh hukuk mahkeme. , 
sine baş vurmaları müddetinde baş 

vunnayanlar hakkında kanunu mede
ninin :S61. 589 uncu maddeleri hüküm 
leri tatbik edileceği ilin olunur. 

DOKTOR 
Kemal Ozaan 
Operatör - Oroloğ 

Galata - Kataköy - Abdullah ef. 
lok&ntuı kaı1&mda Oaliçl Ban 

Hergün 15 den 20 ye kadar 
Teıefon: .J1!35 

, 

KADINLARA 
l\IANTOLAR Ytınltt 

MANTOLAR Birinci nevi 
MCŞ:lMBALAR Her renkte 
MUŞAMBALAR Yünlü ve Merserize 
l\IUŞAl\IBALAI~ lpekU birinci nevi her rcnkto 

ÇOCUKLARA 
PARDESl~LER Gabardin 
~IUŞAl\IBAl..A.R Her renkte 
KOSTtJ~ iER Her renkte 
PALTOIJAR Yünlü 

EH.KEKLERE ısmarlama KOST~fiJERt 
en iyi Kumaşlardan Bd pro\·a Uc 
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Taksitle dalhl muamele vardır 
Bu fırsatı kaçırmayınız. Yalnız ON BEŞ GVN lçtN ntR .. · 

Galatada E K S E L S Y O R 
Mağazasında ............................... ::::::---'~ 
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satılacaktır 


