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Almanyadaki 1 kararlarin Sebepleri .. 
Hitlerin ordu 

Muhalefetinden korktuğu 
anlaşılmış b~lunuyor 

Ordu erkanı harici ve iktısadi siyaseti, din 
aleyhtarhğını tenkit etmeğe başlamışlardı 

Hltlerln Başkumandanhğından sonra 

··On dört general ve bir çok 
zabit tekaüde sevk edildi 

//rıt-ı 
~ NazıN 01.an fon R ibentrop 

Veni kcrsan D ık hAdDseDeırı 

:l)üo bir . lngiliz ge
' llıisi daha batırıldı 
~iğer bir lngiliz gemisinin de 
Ombardıman edildiği haber 

v~rilme·ktedir 

lı~ 1 
• !llhı CVtıeı batınlan lngiliZ ge misinin boğu'Uın kapfam uc karısı 

/J · CJS"" Yazısı 12 incide 

fj eledigenin kararından sonra 

~ğılmaz cam fiyafl 
~~l'~rdenbire yükseldi 
1~«tıy:r ceniy~~I idare heyeti bu sabah Be
"~~~ıedıren~elslfğl ile bu meseleyi de Jı{ilrüşlil 
~b~~ ttıUdd:td:[;ıimaı camlar fçln l "ibret!,, tedbiri ol,nrak ortaya koy
~tlrı l>lak ttığf için bir krnım duğu bu hareketten sonra şoförler 

ı•tık. l3 ~ln~ını söktürdllğil- cemiyeti idare heyeti azal arı bu sa-
e edıyenfn Adet a b ir ..-: Devamı 4 Oncfide 

Fakat Naziler 
orduya tam 

manasile hakim 
olamadllar 

A lman oraılSU 'ba§1.."'lt1t1lmda1ılığmı ilst'line a7an Hitler'in şimdiki 'bir TesmiJ 
Umumi Harpte ~ıbaşı ikcıı alnımı§ bir resmi .• 

DD 

O lüneeye kadar 
• n e 

SENiNiM 
Aşk ve oztnrap Romana 

Nakleden : Süheyla Şefık 
• J_~~g~~~~1 }n~i :_a~fada o~uy~~~ 

l{utuplaki Sovyet 
Alimleri 

.....- .-

Marr.1al yapıla>1 vc harbl11e d:.: kurlarılabileCek mi 
yin edileceği söyım:,~~~~!.... mm kahramanları her an boğul-
Japonların mak tehlikesile 

zayiatı karşı karşıya ... 
E i t h 1 1 Moskova 4 (A.A.) - Gazeteler, ü-

n asga r 8 m n e zerinde bulundukları büyük bankiz kı-
2 o b 1 n 1 bu 1 d u rıldıkta9 sonra küçük bir bw: parçasına 

Yazıı:a 12 ln<'lde geçmeye muvaffak olan ve orada hala 

s·r randevu 
evi basıldı 

içeride 16 yaşında 
bir kız bulundu 

Emniyet memurları tarafından dün 
gece Beyoğlunda bir randevu evi b;ı;ıl

mış içeride beş kadın bulunmuştur. A
rap Şetaret isminde bir kadının gizlice 
işlettiği bu evde on altı yaşında bir ide 
kız bulunmuştur. 

H izmetçi iken buraya düşen bu kızın 
gebe kaldığı ve dört aylık bir çocuk 
diiJürerek cesedini apt~saneyc attığı 

anlaşılmıştır. 

Kadınlar muayeneye gönderilmiş, ço
cuk düşürme meselesi etrafında tahki
kata baılanmııtır. 

I\ıttıcpta1;i 1ıcyctin reisi Papanin 

ilmi tetki'Jslerine devam eyliyen profe
sör Papanin ve arkadaşlanmn aakin, 
fakat çok kuvvetli kahramnnhğıru teba
barüz ettirmektedir. Filhakika Papanin 
v~ arkadaşları, her defasında biribirleri
ne giren buzlar üzerinde ezilmek ve ya
hut suya düşerek boğulma~ tehlikesine 
mtı:uz kalarak, fırtınanın ve cereyan
ların tesiriyle kınlmak üzere bulunan 

_. Devamı 12 incide 

Gayrimübadillere 
tevziat · 

haziranda yapılacak 
W: Yazısı 12 lncJda 
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U Doğru !~ 
u - I! H 1 

=ı D .., ·ı . ? = ii egı mı. J 
!! :: 
il IKeın<dJD lkceındDnD H 
i! kcınrltırcB Y U n :: 
ia Geçen =::ün J,!tJcll yolm':'uncla :i n knuıyn chcb oınn ıron• bqzuk I! 
rı trnım·ny ,.nrnhnsı dolnyısllc düıı bu ı! 
:. ı;Uhınloı-dn rınznrı dil lmti cclhct- ;: 

---------------- g mcğ;e ~alışını';', bütün traınrnyla- :; 
1Jı-~ s i11n sa il' rm ıkı IJh· kuntrolden geçirilme- g 

Y ~ ı sini 1 tlycrck "belediyenin hUkmU i~ 
1 ynlnu: ., oröı·lcro nıi scccı·?,, unll- :: 

M Do O ır C m n c;ı n nı ·ornıuştıık. ~i . u )Juydnı;t'uınn7.ıı söro nttu·ndnl' :: 
y 1:0 n D lnl IS 0 al lf'\) D 11 bir muımm bu IıL\dt c tıc me ı;uı a~ 

h olmn~n lil'ııım gi)rmU \ ' O tnbki- :: K ONSEY 1çtimamın akabinde U knt. rurııhp knzn ynpnn flı•nlmnm !i 
toplanan Milletler Cemiyetini tllhnklkn frenleri bozuk olup ol- ii 

ıslah komitesinin mUzake;releri a.ncnk mııdığmm tcsblt c<111me 111.:tn bnzı !t 
iki gün devam etmiotir. Pazartesi ve cmlJ'lor ''crml~tir. li'n1rnt bu tnhki· lı 
ah gUnU devam eden bu milza.ker • knh kim )'nımcnktır, blliyor mu- ·i 

lerde m ht l'f d 1 t ahh e 1 ı nnuz? lmktl.nı )Ok tnhmln odc- lı 
u el eve mur aslıırı iı• mczslnlz! nız söylJycUm: Tı·am-1. 

söz alarak cemiyetin ıslahı hakkında· t '"'Y Şirketi hnreket şubesi! il 
ki fikirlerini beyan ettikten sonra, hiç n Jln şnylnnm yUz<le JÜZ cloğnı Ü 
bir karara varılmıyarak içtima tehir fi olduıtıınu ldclln ctmi~·oruz; lllldn ıı 
cdll · · ~'r. =i C\'\'Clce im .cldlılo bir tnhldkntın ti 

. i. gene şirketin hnrckct şuhc~lnc :i 
L -..akcrclerde beyan edilen fı· !! hnmlc cc111ıntş \ ' C o znmnndnnbc- H 

kirlerin §Umul \'e manfusını anlamak g rl bir netice nlrnmnmış olcluJ;u ii 
için Milletler Cemiyeti mekanlz.ı.nnsı- n yolumla bir rh·nyet de lmınrpnnzn $i 
nın nasıl i§ledfğini bilmek lbımdır. ,fi ıtcllnco gıırrıhctl tşnrot etmekten i! 
Bir devlet ba§ka bir devlet t • IU kcıultmh;l nlnmndık. Hareket ışu- H 
vUz e eca ·:ı he inin trnnn·ny frenlerinin bo- H 

eder ve yahudda tecavU1.e ı: zuk oldııl'hı eklinde bir rn1>0r ''C• •• 

gcc~ck tehdidinde bulunursa, mese· H rcmıyecc~• aş11ı:ar bulunöuğnnn n 
le mısakın on birl~i maddesiyle Mil· ii gUro n16knclnr clnlrenln böyle bir ;: 
Jetler Cemiyetine intikal eder. Cemi· ı! mnnhk ızlığn. dUşıncmlş olcltı~"lt· 3! 
yet nzaları bu maddeye dayanarak ı= nu ~nhul etmek lstfyorn:r. • ., ıı 
sulh için tehlike teekil eden her mese- ıl Şn)1R nf'.nhn <lof,'"l'll mu· !: 
leyi konseye akeettirebilir. Bu, mUte- :::::::::::::::::::::::::m:ı:.-:m::::::ı.-:::ı-•• - :): 

caviz aleyhim davft ikame etmeğe ben- letler Cemiyetl te§kilatının değişen 
zer. ııartlara. göre değiştirilmesi lüzumu-
~miyet davayı ele aldıktan sonra nu ileri sürmekle beraber, müsbet tek

meseleyi sulh yoluyla hnlletmeğe ça- lifte bulwunamışlar. 
lı§ır. Bu tc3ebbUs devam ederken ne 5 - Sovyct Rusya başta olmak il· 
davftcı, ne de kendisinden §lkA.yet e· zere bir zUmre devletler de mUeyyide
dilcn devlet harb yapamaz. Cemiye· lerin tatbikinde ısrar etmişlerdir. Bu 
tin d:w~yı halletmek için takib edece- devletlere göre sakatlık müeyyidelerin 
ği yol misakın on beşinci maddesin- mevcud olrnasmdan değil , bugUne ka
d .. uzun uzadıya tasrih edilmiştir: dar hüsnUniyetle tatbik odiJmemesin· 
h'"z.'1un eorguya çekilir. Her iki la· dedir. 
raf d nok.tai nazarını izah eder. Kon· Bü fikirlerden her birhıin -doğru ol· 
sev fter iki tarafı da dinler. Ve nil:a- duğu taraf varclır. Şu söylenebilir ki, 
yet knrarım verir. Bu karara her iki mueyy~a$ıeriİı tat'blkıni istiyenler, da
tnr: f da itnat etmcğe mecburdur. ha çok nazariyat üzerinde duruyor·. 

E~•er on birinci maddeden on be- lar. Kaldırılmasını istiyenler de daha 
şinri maddeye kadar beş maddenin reel düşünüyorlar. Ancak şu muhak· 
hPk'imlerine her iki tııraf da riayet kaktır ki, Milletler Cemiyeti kurul· 
ec'<'r-e, ortada mesele kal:tıaz. Fakat duğu zaman misakmdaıı da anlaşıla
e""er devletlerden biri, Cenevreye da· cağı üzere, Amerikayı da :•,ine ala
vct edilir de gelmezse, gelir de kara· rak üniversal bir teşkilat olması dü· 
rı beklemeden tecaVUze geçerse, ge· §Ünillmüştil. Bugün böyle bir karak· 
çemez de nihai }cnrara itaat ctme7ıııc, teri haiz olmadığına göre, üniversal 
o z:ıman bu devlet hakkında fatbik e· bir cemiyet için kurulan mekanizma
d ile"ek olan muamr,le ne olacaktır?. nın yeni ~artlara göre uydurulması la 
İste on Altıncı madde bu suale cevab zım gelebilir. Fakat yirmi sekizler 
veriyor. Bu maddeye göre, müteca· komitesinin son içtimaında, gelecek 
viz devlet hakkında gittikc;:e ağtrlaş- eyltılde toplanacak olan asambleye 
tırılo.n bir takım müeyyideler tatbik bir teklif yapmak için karar verilme· 
edilir: Önce her aztı devlet bu devlet miştir. Yirmi sekizler komite.si bu 
ile mali miinasebetlerini keser. Tica- nokta Uzerlndeki tetkikatma devam 
rt miinase~tler kesilir. Yola gelmez· edecektir. 
se, harb nan edilir. Milletler Cemiyeti aztısmı, mesele· 

Milletler Cemiyeti on sekiz yıllık · yi olduğu yerde bıra!mııya sevkeden 
tarihinde ancak bir defa - ltalya hak· iı.rnil, İtalya ve Almanyanm son za
kında- mali ve ticari müeyyideleri ve manlarda mUesseseyi tıl'Jfiye etmcl: 
onları da yarım olarak tatbik oetmeğe için girl~tiklcri tescbbUstilr. Filha.ki· 
teşebbüs etmiştir. 1931 senesinde Ja- ka bu iki devlet. baıı devlı·tleri Mil· 
ponya Mançuryayı istilfi ettiği zaman letler Cemlyetinderı a~'lrmal:, bnzıla· 
müeyyideler tatbik edilmedi. ltalya rım yirmi sekizler lcumite;;!nde Cemi
Habeşlstanı irtil!ya tesıebblls ettiği yetin tasfiyesiyle netict>1enecc>k fikre 
sıralarda müeyyidlerin tatbikine çalı· imale etmek için elden gelen gnyreli 
şıldr. Fakat en müessir ikdlsadi ted- sarfetmişlcrdir. Kullektif barışı zayıf
bir olan petrol ticaretinin menine ce· latncalc bir ndırn. ça!'list devletler icin 
saret edilemedi. Bu yüzden mUeyyide- bir muvnffakiyet telnkki edilecekti.In 
ler netice vermedi. Milletler Cemiye- giltere ve Fransa, paris görjşmele
tinln ıslahı teşebbUsU de İtalya hak- rinde f~ist devletler için muvaffaki· 
kmda tatbik edilen mUeyyidclerin mu- yet telikkl 00.ilcbilecek bir harekete 
vaffakiyetsizleğlnden doğmuştur. Bi- mani olmaya karar vermi~le.rdi. BI· 
naenaleyh yirmi sekizler komitesinin naenaleyh yirmi sekizler komitesinin 
lbUtUn f aaliyetl mUeyyldeler notasm- bu sırada asambleye teklifte bulur..- j 
da toplanmıştır. makt.an çekinmesi. lr.t!iltere ve Fran· ı 

Bu defa ki Cenevre müzakerelerin· ! sa politikası için bir muvaffa.kiyet, 
de tebellür eden fikirler şöyle hulasa Almanva ve !ta.Jya politikası için de 
edilebilir: 1 bir muvaffakiyetsizliktir. (Ulus'tan) 

l - Belçika ve İsviçre gibi politi- A. Ş. ESMER 
kalan tradislyonel tnrafsızhğa daya
nan devletler. Milletler Cemiyeti bağ
larından bUsbUtün kurtulmak tema· 
yülünü göstermişlm:dir. 

2 - Bazı !skandinavva devletleri, 
müeyyideleri büsbütün Ilga etmdfo ta 
raftar cıhıuştur. Bazıları da ihtiyari 
61mnsnu fierl siirmU~lerdlr. 

3 - Bazı devletler mlieniaeleri 
tatbik ~eklinin de~iştirilmesi fikrini 
müdafaa eıtmlşlcrdlr. 

4 - Başka. bir zümre devletler, Mil-

Hnlırnlnrmı nnlntnn 
CEYMS xononı 

Enlcllircns SC'r,·isln en meşhur <':ısushırındnn 

TEFltlKA 

!\'O: 26 
5 SUDAT - 1038 Cu:ıt.\RTESf 

Hicri: 1356 - Ziltılcc:e4: Alman generali : Artık odama degil 
ceplerime bile beyannameler koymağa 

SoRııkların arlımısı 
GDıwsın clntu1a <Jtıneşln 1ıat111 

7,08 . 17,29 

aş dılar, diye huykırdı 'f'akl& ~ban 011• l&;Jndt Akpm )'ali• '"'f 
5,45 12.2s ıs,12 n,20 ı11,02 :;,2 

Biraz sn!dnle miş olan Pinkof diyor
du ki: 

- Vatan da~larm çok zel)i adamlar ... 
Fakat çok tehi.keli bir oyuna girmiş 

olduk:armın bilmem farkındalar mı? 

Şimdi çık:a herif bu ı;ef er kurtuldu, fa
kat bir daha elime di,işerse ben ona ya
pacağımı bilirim .. Bir daha kolay kolay 
kaç:ımaz .. 
Ar1'amızdan bir ses duyuldu: 

- Bu sefer de zaten ~linizden kur
tulmuş sayılmaz! .. 

Pinkof bir h:ı:nlc:ı:ie yerinden fırlaya· 

rak se!ıi.m vaziyeti aldı. Ben de doğrul
dum ve ohu taklit ettim. 

KapıRın önünde Alman süvari gene
rali üniformasiyle biri duruyordu. Bu 

general, Belçika umumi valisi fon Bis
sing'di. Muhaveremizin son kısmını 

dinlemiş olacaktı. Devam etti: 

- Meşgul olduğunuz hMiseye ben
zer hadiseler tekerrür ediyor. Bunlar· 
dan biri doğrudan doğruyzı benim hay
siyetimi alakadar etmektedir. 

- Mesele nedir ekselans?. 

- Jkametgfilumın muhafaza altında 
bulunduğuna emin misiniz? 

- Tabii değil mi e~selans .. 
- Öyle amma her sabah uyandığım 

zamzo yatak adamdaki masanın üstünde 
"Serbest Belçika,, nın bir beyanname
sini buluyorum! .. 

Pinkof afalladı: 

- Mümkün mü ekseUins? 
- Maalesef mümkün oluyor işte ... 

Hattt\ bu sabah ta gene bir beyanname 
buldum .. 

- Fakat ekselans, ikametgahınızı 

nöbetçiler bekliyorlar. 
- Evet, bekliyorlm-, fa'k,at bert :gene 

her sal11b odamda beyanname buluyo -
rum. Haberiniz olsun, bu vaziyete daha 
uzun müddet tahammül edemem. 

Sür'atle bir çaresine bak,malrsınız. 

Yoksa karışmeım. 
- Sür'atle tahkikat yapıp mücrimi 

yakalamağa çalışacağımıza emin olabi· 
lirsiniz ekseUi.ns •. 

- PekaIS.. Bu hadise tekerrür eder
se şahsen sizi mes'ul tuttı:ağımı batı· 
rınızda tutarak ona göre çalışın .. 

Pinkof telaşlandı: 
- Beni mi e~elans?. 
- Tabii sizi .. Sizden başka kimi 

mes'ul tuta:ağım? Şahsi eınniyetimden 
siz mes'ul değil misiniz? Şehirdeki şüp
heli eşhası yakalamak tD vazifeleriniz 
meyanında dc;ğil mi?. 

Pinkof bu mantık karşısında büsbU· 
tün şaşırarak sordu: 

- Ekselans, bari bana bir ip ucu ve
riniz .. Etrafınızda şüphe ettiğiniz kimse 
var mı ?. 

General köpürdü: 
- Ne? Beni isticvaba mı cür'et edi

yorsun?. 
Sapsarı kesilen P inl;of kekeledi: 
- Haddim mi ekselans.. Fakat bu 

mesele bana o kadar esrarengiz görün
dü ki sual sormağa cesaret ettim .. 

- Vrcifenizi biliniz komiser efendi .. 
Vazifeniz, benim böyle işlerle rahatsız 
edilmememi temindir. Benim zaten işim 
başımdan aşkın .. 

- Bir lütuf rica edebilir miyim ekse-
lans?. 

- Nedir? Söyle .. 
- Her ıabah odanızda bulduğunuz, 

ıroını'\Coırn Am©<Sl 
md'Jı~Okal©o 

beyanııamelerden birini bana lutfen ve
rir .miıinizl. 

- Bende h '.ç yok .. Yırtıp atıyorum .. 
- Matımafih ekselans .. 
- Maamafih ne?. 

- Bana öyle geliyor ki. •. 
- Size öyle gelen nedir?. 

Pinkof, generalin ~aput ceplerinden 
birini gözüyle işaret ederek korka korl;a 
sözlerine devam etti: 

- Bana öyle geliyor ki - maamafih 
belki de hata ediyorum · cebinizde mev 

zuu bah:s beyannamelerden bir tane 
var! . . 

General hemen elini cebine götürdü 
ve haykrrdı: 

- Vay canına! Sahi söylüyorsun 1 

Cebinden filhakika "Serbest Belçika,, 
beyannamelerinden biri çik,mt.§tı. Gene
ral bunu elinde evirip çevirdikten son
rn söylendi: 

- Artık yalnız odama lıeyanname 

bırakmakla iktifa etmiyerek ceplerime 

k::ıdar el uzatıyorlar. Yarın sırtıma bir 
hançer bile saplay'•~ilirler. Tabanca ile 
uzaktan ateş etmeğe ihtiyaçları yok. 

Hiddeti gitgide artıyordu : 

- Komiser efendi, memurlarınızın ne 
işe ynradıjmı, sizin hepinizin ne fay
ldanız olduğunu bana söyler misin?. 

- Fakat ekselans .• 

- Sus, söylenme! Şefiniz nerede?. 

- Bir t;.:1ki1'at için dışarı çıktı. 

- Tahkikat yapmağa mı gitti? Tah-

kikatı da artık bizzat o mu yapıyor? •. 
Bu işi yapacak başkaları yok mu? 

- Var, ekselans; !.~tat .. 
(Dcnnu var) 
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~rlcd:r ltkrtrl rt ıı• ııtrıyar&k mırabtpya ,ıırzr. O lıt 

Akdcııi;ı: pos'nsı : Ynrın snb:ıh saat 1 \c 
h:ırc'•cl eı'kcck olıın y:ıpur; Gelibolu \, 
Cun:ıkknle~ c ui;rnynrnk lnırozn gidccc • 
tir. . l· 

K:ırncleniz posln~ı: Yarın s:ı:ıl 12 de ka 
lnH':ık ol:ın \'Opur; Zongııldok, lncbolUı 
Ayanc ık, S:ırn sun, Ünye, Giresun, ''::ıkfJ• 
kchir \'C Trnbzona uğrıy::ırnk Hizcyc gide· 
ccktir. 

MOnakaaa il nıar• 

• lnh is:ırl:ır iıl arc!Iİ iı;i n 95000 JdlO 
ınotürin (ağır Dizel yoğı) pa1::1rJıkln sııllll 
ıılın:ıcnkl\r. Pazarlık 7-2-938 pazartesi sil· 
nü saat 14,30 da idarenin Kabntoştnki le· 
vnzım ve mübııyont şubesinde yııpılııcıık· 
tır. 

MOzeıer !il 
ATMOfJ'O, Rnma • Rlrano, Tanoo ..,.,krt 'fi! C:a

Klisk, A!litrl llıtbe 'l'O ııaraıctu. Ttcare& o 15ıl1U'fl 
saı, sıııııı mbıtı ıı• 

(Bu ınuzeıer bu g1!:> aaa t 10 duı 1e 7a ıud&I' •" 
~) ~ 

Tllrk ve hı:ı.m f'Mrl•rl tnllual Panrtuldeıı 1~ ıs her .ı:oıı aaet 10 darı ıe rıı kadar ,., cuma. ,uıı 
den 1T Y• kadar acıklır. ~ 

Toııkapı lif ltuaı tıer &Un aut 13 dm ıe 111 
açıl<tır. ı 

Memleket d•••denlz ,.rıer 
Rom&lfya ,,.ııurla"ı Cumartosl ı;11nlorl 13 de ıteatd' 

u.re: Salı ı;tınlerl ıs dft J>tre. Berut hkenderı1e1•İ'ftt' 
ltalJllll .-aıııırtam cama. günlen _., ıo d& 

Brtndızl, Venodllı:, Ttl>·•slt)t, 
Avrupa hatt• ı 
Slrk«t hta•J'OR MOdUrlOtO: Tderoo %3070 e ıı:.ı· 
~ ... ,,ıon tki!oreol hü ııtııı BlrlıM:ldcn ._ut~~ ptJ" 

kar vo .A vt\ll'adıuı 'tlenl ,su\ 'l.::; te alrk,...,. O 
vual&t edu. 

Kon\'ftn ıronel 2.0,30 da .ıuı.\kar. 10.22 4• ı•llTrrW&d• 

G O g a h U• • 'L;' u.-. m' et •ı Jt~~ı';;': :~~ı •hu SUA a at S.60 dı tıarıı.et 
1\ ANADOLU 11.A.TTJ: 

S 
Rer rttn llllrelıtt ecten almctı41fr:1er: ııeııll'. 

ecılmde Alman ekal But 8 de Koıı,a, il d& Ank ara,15,15 dl Dbr.ıır 
~ • ve l!a.maun. l~,30 da Eşkl;ehlr, 111,10 d& ,o.nkar 

I • t• ı b• I i kt prut. 20 de Aelapaun. ıııııJI' ) ye 1 e J r e Du treııle•dtn n at il d& tı.reket edeıı A.nk~~elı ~ 
teııtı p&aı.rtuı, carfıı.mba ve cumA ı:ıınıerl 

1 k 
lolusu• k'\dar serer etınekt,ıUr. d• 

1'8 JŞ8Cft Geçen •enenin au,OnO~ 
.. ~r: v • . v. neıor Oldu • şid· 

Bükreş: i> (A. A.) - Ögrenıldıgıne • lsp,nyn harbinde nstlcr Mnlııgnlll eP" 
göre, hUkfunet 2 mart seçiminde Al- detin hücum elliler, hükümetc;iler l>~ edil" 
man ekalliyet partisi ile birlikte ha- heye yeniden ku,·vellcr scvketınck:e 
reket edecektir. lcr; S . lı 1 .1• h 1 · geldi· 

urıyc aşve u ı şe r nıııe dil" 
• I\oıı.scrrnıııvarı bitirmiş ol:ınlurıı Bu hususta yapılan anlaşma muci

bince, Alman ekalliyetinden parlfl-

mentoda on beş mebus bulunacak ve 
ekalliyete kiiltür ve din sahalarında 

hususi imtiyazlar verilecektir. 

HABF..R - Hatırlarda ola.Cağı ~
hile Romanyada şimdi mevkii iktidar 

da bulunan hükumet partisi, iki ay ka
dar evvel yapılan ı;eçimde ancak 39 
mebusluk kazanab!lmişti. 

A manyaya 
müstemleke 

lngllterenln Berlln 
sefirine ta il mat 

verildi 
Londra;4 (A. A.) - lyl haber alan 

mahf eller, Almanynya müstemleke 

meselesinde yapılacak imtiyazlar hak
kındıı. İngiltere hükiimetinin noktai 
nazarını bildirmesi için lngilterenin 

Berlin sefiri sir Neville Hendcrsona 
hariciye nezaretince emir verildiğini 

beyan etmektedirler. Bu mahfcller bu 
imtiyazların Avrupa meselelerinin u
mumi ~kilde hallinden sonra yapıla· 
bilineceğini ilave etmektedirler. 

diplomaları cloğıtıldı. 

Sln•maıar 1 O.:!,i 
n F. \ ' o O ı. l - TUrkı F akir taltb•· 1~ettc""'.. 

ltr ı;ıımlıJ • ..!lora): RorkUlllZ );\lpt&ıı. Jlftlrl< tor" .s...S::. 
bar. l!Al.ar)11 : 'li ııt.ao tıurell. tillınt• l Ne"• ,.rat'.,ı 
la mda. \lkaror : GbrUnm eycn <lll t m&nlar ' 'l'ılı'1 :> 
gta 'aılt•. Taıı: Pnı•tatnını tılldlrm•mı~tr· ~ıt_!~· 
D•ru m~l<k ve bpUım den )-atılI::a•· '" 1 rreı:r;tır,• 
CUcn baydud) " v!celan ll\U vleleal. e:ıt";: iftll'iıı! tıcf 
nı blı •llrmemı,ıır. ·'•ıl : Pro~amını b:::ı ,Jlt1 
Sancaıu 8rJt.ı.n c;e!t1!, zeh!r lı ş~da. 'T.n ~ 
n Kadın .. o ee>tan. zati r4'ıı-

t " T \ "' 8 lJ ı. - Ferah: J>rof•sıır ftl1'l tıl f'1°: 
letı\IUltrl (yeni JılOlfAı:ll). H slneın:ıda OdC llJ}Şll t ,1 
MIW I IC&n davuı "' be.t alıahlı tıaJdD • !1 ıı:ı.ılf ,pi 
ırramıııı hlld!J'tncn•tıttr. Alemdarı )1ekt~pta"' ıf 
A\•t Marya. Auka. Cld anne ve Yılml1 ~·· 
Pro1r.ı.m1111 bll41mıeuıııur. rıı,ını tıl 

K A .. l l o 1' - tillr~na ı I'r0Jl'1 

'miştir. llale: Çelik knle k11ınel>°' u s K Ü D .\ R- ll:ıle: J,ndanlO ~· 
Ur. 41"4111 

R A K 1 R 1' O l' - )flttl)'aCI 1 ı J)alllllf 
70r. 

Tlyatroıar 

rı:P.:n~ .. ı onA\l ıusm 
Saat :O,IO da OC' 

SORT n 

s perde • t \'esıırl 
Ynıon: M1111~~ 
Ol'EB~ 1~vsAs1 SOZVN crdC 

komedi 4 11~111tı:Jl1. 
Yoınn: Sc r.ıorıı> 
Türkçesi ,=",.~nS'l' s•'': 

r:nTrllnrr il oır TEi\ ,.,, ~ rc''fP) ı11•· 
Pazartesi: ( KntlıköY • Sıı .) sfııC d0 

i~ küdor er 
Bakırköy), Çnrşnınbn: (t.; 5 ddl 3 Jl 
lıırındn. Çl1'"TE KERAMET ,.o 
Çeviren: Rcşnt Nuri, . ,.nost:"'fl:ııılıl>' 

c:ı:ııı.Aıı~""~' n:n&~ ,.,, ,. ~ıart n ,o 
Snnnlkllr Nıışit ,.c nrknılo~ . 5c111ll1· 

• , k'içıtk rdC 
Ruşen hırlıktc, Okııyucu l 1 3 pt 
Mişel vnryctcc;i Ynsemin opcrc_..0rı• .ıe tıi~ ,,.".'" ıAı• ~ 

l'I lllAJlf:llA':I ~ ııarllı~ f• ,.. 
Pr.ZA'I1 Sunsur ycM eni " 0 

111 c:d•> 
0 

progrnmlıı lem illerine dc\'D 
rıca sinemada {!ç fi]ın. 

NI k Ah '>-o JJ-
Şeyheddin Altın;ay kı-:,!~o.rı :~ 

tmbay il; Devlet pern l{ııPlt . .-t. 
R 

.. steJll j)llb,_._. 
murlanndan Bay u fü'ııt •oı 
oğlu ve Yeni Türk N~ J{SPı.'1tlcJııi" 

1 muhasebecisi .Ba.Y :EJi!,IJ1
1 vıcJl11'0 1ıııtl 

nikahlan dün EminönU e ·rtıb!lıııt c< 
• • ...+ ·e al> r~ııÇ 

resinde bır çok do;:." ' Uf· u-

huzurlariyle icra Jiıtın0119 
illere saadetler dileriz. 



dl,a,!Jata da~ ..................... 

Top 
meydanlarında 

a~;:~1!~:=~~:ıHaliçte araba vapuru 
~:ı:;=~-·için~er işl.etilecek mi ? 

Gazetede bu haberi okuyunca evvelA 
~k se,indim; çünkü gürültüyü sevmem, Köprüdeki vesait kalabalığını azaltmak 

ele kalabalığın biribirine uymaz garib için belediye b6yleee bir tedbi r alacak 
~~ .. çıkarmasından hiç hoşlanmam. 
lüUrültii,rü ~esmek için alınacak her tür

tedbırlen münasib görmeğe meylim 
\'ardır. 

Fakat bir haberi duyar duymaz beli
ren hissin daima haklı olınası lazım gel
~ sonradan düşündüm ve bu yasağı 
l\r _su Yersiz buldum. Oyle sanıyorum 

tnusamahasızca tatbikine kalkılırsa top 
0Yunıan hemen hemen seyircisiz kalır, 
:~:aıc o işten çok iyi anhyanlar taraf m
"<IJl 5eYrecfilir. 

~Seyircilerin top meydanlarına sırf ba
r~·. o}ıınculan kızıştırmak için git-
1 iklennı ve oyunun inceliklerinden an
Cllnadıklanm iddia etmiyorum. Fakat 
anı:ı .... ~-m d ı - ı- t·· ı·· .. d ... -•J<Uı a ur: u ur usu var ır. 

ae?'i?ratroya giden, roman okuyan kim
) enn gülmesine, ağlamasına, heyecan-
0:nınasma mani olunur mu? Onların. 
~OtdUk} · 
k~ . en dramda veya okudukları hi-
l'a ~~e ~ısl~dan birine meyletmeleri 
~ edılır mı?... Fakat pek fila iddia 

l!dılebil" k" · · SJI ır ı tıyatrodan ve edebıyattan a-
saa anJryan ad~ gülmeden, ağlamadan, 
0 

ece eserdeki sanat kıymetini görüp 
~dan haz alan kimsedir. Gayet soğuk -
,~lılrkla bakar ve öylece hükümlerini 

1~· Top oyunlanndan tamamile an
ğj .. adamın da böylece hareket edece
t Söylenebilir .• lyi ama edebiyattan ve 
l~~tan böyle anlıyanlar yer yüzünde ga
la azdrr. lnsanlann çoğu top meydan
atına veya tiyatroya has olduklarını 

d 
ndıkları, fakat hakikatte onlarla ancak 

Ola,,., "J can HSf e alfil<aSI Olan birtakım heye-
~!" lar duyrnağa gider. Ağlar, güler, ba
la ~ ve ağlamakla, gülmekle, bağırmak
'S'3trodan, edebiyattan, toptan an
hıııı.ı.nı zanneder. Gerçi vehimdir, ve
d :~r ama bu nevi vehimlerin tashihi 
eğıı, bilaki5 teş\ik edilmesi ıazımdır. 
~ başka bir §eY daha \cırdır: in
tn n bağırmak, çağırmak, bir tarafa 
tj~bbet gösterip bir tarafa kızmak ih
go. arı yok mudur? Top oyunlarını, 

cı/~1.en: boks oyunlannı seyre gidenler 
'1htı~acm tatmini arzusu da vardır 
lirı &anb biriddia mı olur? Bunu bi-de; deıniyorum; fakat cemiyet halin
f:tın a~ryan adamda kendini pek de belli 

~rı:e? ~Yda oluve~ş bir insiyak, ba
teş, , ıhtıyacını duyan adamı top, gü-
1'.{iz ~arış ~yrine götürüverir. Gürültü

~ş ağırılmryan, çağmlmıyan bir top, 
l'ııı}·o rne~·danı! ..• lnsamn ha\"Salası al
~i tar. l<ıın bilir? öyle ıssız bir yerde bel
lli ta Jlçu da, pehlivan da şaşırıverir. Ha

l'a~hanelerdeki atlar hünerlerini 
~\:anın çalgı çalınır, topçunun ve peh
"Uıırıes· da ?aikın gürültü üne. davul dö
taııç 

0 
ıne öylece ihtiyaclan vardır. Sat

~CU~ııncusunun ruh haleti ile top o-
l< SUnunki bir değildir. 

r öfre """-' IUtu ~ ··~·~ olmak ... İyi; ama bu gü-
~~a· rasağı ıle elde edilecek bir netice 
~ı~(l~r terbiye mesclesidır. Dilinin 
'1 sa r gelen adam ona yasağa rağ
~ıt, ~in\'\ıkrur cezayı \"erir. hepsini göze 

c Üfürü - ede '-...... nu r. 
~ .::---- Nurullah ATAÇ 

ıı~Oo kilomazut 
tbedly e tarafından 
~ ll~adere edildi 

~lllnd eınınönü rnıntakasmda 50 kişi 
1lı:ııt rn~l'Jhnış, dört kilo sucuk, 354 

._ ~l""· 8adere edilıniı:ıtir 
't lı ~•Ye :.- · 
'it •1lıln- • zabıta.ar memurlan Ycmi§-
lQ ~~ler 1~?kelesinde bir dükkanda te· 
t~lat'dır.1nde 2~ kilo mazot bul -
~b ıcu1li Beı7aıye talimatnamesine 
lııe~\ılcıuda~etlı miktarda mazotun 
~l\tb\ırtdir B depolarda bulunması 
~I a b\ıl~ Undan başka dükkan -

-.., ;r dUkk~~k bu gibi parlayıcı mad 
~~-'11\·--:·&.rın altında hususi yer-
l"n~ 'C&.t, - •_,,a,, 

~il. llt a;:•uıı' .. Buna riayet edit-
lllu.~ ~ak lik bırkaç adım ilenie 

-~~~ ec::~ığı göri.ilmüş mazotlar 
~tltıderııctek. Çubuklu' gaz depo

tnfştır. 

Son zamanlarda şehir dahilinde n"k· 
liyat vasıtalannın kesafet peyda etmeai 

belediyeyi yeni tedbirler almağa sevket

mektedir. 

Sırt hamallığı ~alkarak eşyan nakli

yctı küçük arabalarla yapılmağa başla

dıktan ve muhtelif hatlarda otobüs se· 

ferleri de ihdas edildikten sonra, esa-

sen dar olan caddelerde vesait izdihamı 

çoğalmıştır. 

Bahusus, akşam saatlerinde Eminö
nü, Kar,ıköy ve Sirkeci civarındaki iz

diham çok tehlikeli bir hal almaktadır. 

Belediye şehir dahilinde, Seyrüsefer 
intizamını temin için bir çok çareler dü 

şünme~tedir. Bunlardan biri de Atatürk 

köprüsü yapılıncıya kadar Unkapanr 

ile Azapk=•?ı arasınıda araba vapuru iş
letmektir. Haliçte, iki sahil arasın

da böyle bir muvasale temin edildiği 

tak':lirde bütün atlı yük arabalttrı, araba 

vapuru ile karşıdm karşıya geçecek

lerdir. Bu suretle Galata köprüsü 

ile civarında izdiham azalmıJ olacak-

tır • 

Haliçte araba vapuru işletmek için 

Külçe ve hurda 
altınlar 

Devlet tarafından 
ayarlanarak 
satıla bilecek 

Mıdlye vekAletl. altın ticareti hak 
kındcı. alman tedbirlerden sonra ser
best<;~ alınıp satılacak olan masnu 
ve hurda altınların da kontrolunu 
temin için ittihaz edilecek ikinci 
krsrm tedbirleri tcshlt etmektedir. 

Bu ay başından itibaren merlyet 
mevkilne giren yeni altın alım ,.e 
satımının mürakabesl hakkındaki 
kararnameye göre. sikke halinde 
bulunan altınlar lş. Ziraat, Türk 
ticaret. Emldk ve Osmanlı bankala
rı tarafından alınıp satılacak. hurda 
ve masnu şekildeki altınların alım 
\"e satımı serb<'st bulunacaktır. Yal
nız e:erek bankalar. gerekse dişçi 
ve ~uyumcu gibi altın üzerinde uğra 
ı;;anlar alım ve sntımlannı beheme
hal bir deftere geçireceklerdir. 

Şimdi vekAlet bu serbest alım ve
satımlarda halkın aldanmamasını 
temin için gerek işlenmiş, gerekse 
hurda veya kUlço halfndfl satışa çı
karılan altrnlarm ayar dereceleri
nin devlet eliyle tesbitini murnfık 
görmektedir. Bu suretle altın ziynet 
eşyası alanların alclanmaı::ı ihtimali 
ortadan kalkacaktır. 

Hemen bUtUn ileri memleketlerde 
kahnl edilmiş olan bu usul üzerinde 
mer'i olan hütün kanunlar tetkik e
cliler~k bir kanun 111.yihası haztrlan
mıştır. 

Yeni şekilde bir taraftan halkın 
aldanmaması temin olunurken diğer 
taraftan alman ve sattlnn altınlar da 
kontrol edilmiş olacaktır. - - - - -

lÇERDE: 

• ATATÜRKÜ~ Bur~nyı ziyarelleri es
nasında parti tarafından l>esli bir film çek 
tirilmiş Ye dün Bur!lalılara gösterilmiştir. 

• \"EŞiT.DiREK YA:\GI:\l hakkındaki 
tahkikat de'l'aın etmektedir. Fabrikada si
gorta bedelinden çok ıl:ıh:ı fazlıı mal bu
lunduğu anlaşılnıışlır. 

• F.\Sl'LYE FiYATI.ARI <;on l!Üolerde 
dü~nıüştür. Buna sebeb piy:ı.saya lürnmun 
dan (azln mnl f(clmiş cılınoı;ı<lır. 

• l\.\R\DE:\IZ'ıle fır.ne ı>crl ha,·ıılıır h:ış
lanıı~tır. Bu yüzılcn ,·ıırıur scferll'rİnde nk
:ı;ııklıklnr nıku buluyor. Esıe denizinde de 
ayni hııl ,·nrılır. ~Tersine l!İden ak"u ,-:ıpu· 
ru ;rrıhınn de'l'am edernrmiştir. 

• D.\Hfr.IYE \'EKAl.ETt umumi müfet-
liş ,.c ,·alilere gönılerıli{!i bir tamimde me.· 
mur ,.e :imirlerin olur olmaz sebehlerle 
~·erlerinin dc~işlirilemiyrcejti hi.,~i bıızı 

infialler clolayıo;ile de meumr hakkında 

fonn o;idl ,·crilemiverelH bildirilmiştir. 
• H \l.KE\'J,ERl'inclen hu yıl açıl:ıc-ak· 

l:ırın ııılrıli :m <lan 42 ye çıknrılmı~tır. 
• A!\'KARADA kız enstitüleri '\"e Mnal 

mrklrpleri !'r.rgisi mnyıc; iclnde ve serı;i 

f'\'İncle ııcılnı-ııklır. 

• .\DLIYE \'EKALETI me~hııl ı.uçlar kn· 
nununnun lathikinde gösterdikleri hassa· 
ı;iycl ''C muvnffakiyetten dolayı cumhnri· 

evvela iki iskeleye ihtiyaç görülmüştür. 

Bu iki iskele için asgt•ri beş bin lira 
sarfedilecektir. Ayrıca araba vapurunun 

seyredeceği sahanın ıda temizlenmesi 

lazımdır. 

Belediye, iskelenin Şirketi Hayriye 

tarafından yapılmasını istemekte ve 

kendisine muayyen bir hisse ayrılma~ 

üzere tıraba vapurunun şirket tarafın -
dan işletilmesini şart koşmaktadır. Be· 

lediye, ayrıca araba vapuru için şirkete 
muayyen bir tarife de teklif etmiştir. 

Bu işi. Şirketi Hayriye de ayrıca 

tetkik etmiştir. Bu tetkike göre, şir

k.et, elinde bulunan iki vapuru, Sirkeci

Kabtıtaş - tJsküdar ve Beykoz - Ye
niköy hatlarınlda çahştıracağ1 için bu 
vapurlardan bir tanesini Haliçteki nak

liyata tahsis edemiyecektir. 

Yeni yapılmakt~ olan araba vapuru

nu Azapkapr - Unkapanr arasında iş

letmeyi düşJ.inmekte ise de bu hat için 

de iki vapura ihtiyaç görülme~tedir. 

Çünkü: şehrin nakliyat işini sekteye 

uğratmamak için çok krsa fasılalarla va
purların karşrhklr gidip gelmesi icap 
etmektedir. 

Bunun için Şirketin dördüncü bir ara· 

ba vapuru yapması 13.zımgeliyor. Ha
liç vapurlarından servis harici bırakılan 

bir t ·.,esi alındığı takdirde bu vapur 

tadil ve tamir etlilere~ araba vapuru 
haline kalbedilehilecektir. 

Şimdi bu nokta tetkik edilmektedir. 

Bununla beraber, Şirket Belediyenin 

araba vapuru seferi için teklif ettiği tari· 

feyi çok dü ük bulmaktadır. Bu husu tz, 

müzakerelere devam edilmektedir. 

Şek~r navlunu 
ucuzlatıldı 

Ziraııt Rnn 1rnı;r tarafınrlan ec11eht 
memleketlcrrlcn getlrllcc<>k şekerle
rin limanlarımız arasınrlakt navlun-

ları ilzerlnd<' vi\zdP otuz tenzlıt\t 
yapı!mrı; ,.e ke;·rıyet İktisat ,·ekAle-

ti tnrafından Denizyollıırı işletme
slnı• bildirilmiştir. 

B•ı karara göre muayyen devre 1-
r·in Denizyolları vapurları bankanın 
htı ı;ekerlerini muayyen lnrlfedon 
yiiırle otu7. eksiğfnP. taşıyacaktır. 

Karı koc11 adam 
dUğmUşler ! 

Beykozda cami sokağınida oturan sey

yar yoğmtçu Osman ile kundura fr•~.>ri· 

kasında ameie ihsan arasında iş yüzün

den kavga ç:kmış, ~avgaya İhsanın ka· 

rısı Feride de karışmıştır. 

Karı koc<ı birleşip Osmanı sefertası 

ile başından ve yüzünden ehemmiyetli 

surette yaralamışlardır. 
Yaralı Nümune hastanesine kaldırıl· 

mıştır • 

''et müdcleiumumiliklerile hakim ,.e mah
kemelere h'şekkür etmiştir. 

• '.\IDfURf,.\R KA::\UXU'ıında bazı de
ğişiklikler ynpıl:ıcnktır. Rıı konunun, ser
m:ıycsincle ıl<'"lf'I hi -;srsi ol:ın şirketlerde 
ki mrmurl:ır hakkında ol:ın maddelerine 
ilıh'elrr ynpılnr:ıktır. 

•ZİRAAT \'EKAT.ETT Saltnrya mınlnka
sınıl:ı yeliştirilen pamukların d<.>~er fiyat 
in sıılılmıı<;ı için teclhirkr almıştır. 

• IZ'.\IİRDE, Demirci · Salihli yolunda 
bir otobiis yardan yu,·arlanmış, bir kişi 
ölrniiş Ye hir kişi nfıır surette ynral:ınmış· 
tır. 

• AXKAHı\ HUKUK fakültesi talebcle-
riııden 40 kişilik bir grup sömestr tatilin
den bili si i fnde bir ortn A nııpa ı;cyahati 

lerlirı etmişlerdir. 

• S!'.MERP..\XK umum müdürü Xunıllah 
Esnt Siimer Rur~aclan şehrimize l!elmişlir. 

• SO~IERUAi\K tarafından bir sanayi 
müzegi kurulmaı;ı kararlaştırılmıştır. 

• ÜXİ\'ERSfTE tnlclıelerindrn yoksul 
olanlar ve rrktörlükce. yapıl:ıcak ~·ardım
J:ırdan istifnıie şeraitini haiz bulunmıyan-
1ıırdnn on beş kişi Kadırga talebe yurdun-

Sahtekarhk 
ihbarı 

Callbl nazar glJrUlen 
evrak tetkik ediliyor 

Dördüncü Yakıf hanında 35 numaralı 

yazıhanede iş takip eden Osep Koncol{Ü) 
hakkında mü<ldeiumuınilil{c ~·npılıın bir 

ihbar üzerine, adli tahkikata başlnndığıııı, 
hir kısım e\'rakın yazıhaneden alınarak 

sulh hiıkimi Re~it tarafından tetkik edil

mefie başlandı~ını geçen gün yazmıştık. 

HAdisede ismi geçen Oı;ep J\oncagül gaze

temize neşri rica ile bir mektup ııönder

miş; neşri cürüm teşkil edecek h:ızı cüm-

Ielrri de ihlirn eden bu mektubu biz de 

müıldciunıumiliğc vermi~tik. Müddclumu

mtlik bu satırları cıkarnrnk mektubu bize 
iade etmiştir. Arlık neşrinde bir mahzur 
görmiiyoruı. Anr:ık müddciumuıntlisin 

gönderdiği ta\'zihde Osep Koncagiilün a-

şağıdaki mektubunclaki iddialarını henüz 
tc,·sik rckmemiş bulunduğunun ıınloşıldı

ğını da işaret ctmr'1i faydalı görmekte
yiz. 

Osep Koncoııülüıı tavzihi şuduı: 

''T:ıhlı hticarımdn bulunan lstnııbıılıla 

4 lincü \'akıf h:ınındn 35 numaralı odada 

nıücldeiuınunıiliğe ,·aki olan bir ihbar üze
rine dün arama yapılmış \'C bulunan bil

cümle enak müddeiumumiliğe orııdan da 
berayı tetkik sulh ceza hllkiınliğiııe \'C· 

rilmlş "C on l!Ün sulh rcza hakimliğinde 

benim ve müddeiumuminin huzurile icra 

kılınan tetkikat neticesinde bana ve şeri
kime ve anıma esn:ısında hazır bulunan 
iki zata ait enok kfimilen inde ve anc:ık 
Jl}Üsleciri bulunduğum odaya emaneten 

bırakılan Miilga İstanbul ikinci noteri ka
ğıtlarından Suntla ait masa derunundaki 
eHak mumaileyhin Ankar:ıda olmasından 

dolayı a,·detinde tetkik edilmek üzere alı

.konulmuş ve 938-944 numaralı miiddeiu
mumilik dosyasilc keyfiyet bir zabıt halin· 
de teshil edilmiş ,.e şu suretle ihbarın 
aslı esasdan arı bulunduğu anlaşılmış ve 
muhbir hakkında ikamei do,·ıı. edilrolşlir. 

Bfıdise hundan ibaret olduğu halde 
3-2-938 tarihli nOshonızdn • yazıhanenin 
temhir edilıli{!i ismimin bir takım karışık 
işlerde geçliği • odnmda bazı sahte sene-

dat ,.e mukavclat TP nüfus kilğıll:ırı bulun
duAu "e dnha hunn mümasil neşriyat ya. 

pıldığını SÖrdiiltiimclen şeref \"e haysiyeti 
,..ııtiye ,.e tüccoriycnıe !>Ürülcn bu lekenin 

tno;hihi zmnınd:ı ~lntbu:ıt kanununun m:ıd

dei nıahsus.'lsı mucibince hyriyetin gaze

tenizin yarınki nüshasının ayni sayfa ve 
ı.ütıınıındo ayni hurufatla düzeltilmesini 

nksi takdirde gazeteniz nkyhine de iknnıei 
da,·n edeceğimi snygılarırnlıı bildiririm.,. 

Müdcll•iuıııumiliijin tıı\'zihi de şudur: 
".'\fl•muri~·rlimize ,•ukulıuln°n ihh:ır üze

rine sıılh hükinıliğinclcn nlınnn karnrlıı 

Osr.hin dörclilncü \'nkıf Hanında 35 numa 
ralı yazıhanesinde yapılan taharriyatıa 

elde edilen enek Osep Ye refiki hazır bu
lundukları halele ımlh hôkimi tarafından 

tetkik edilmiştir. Tetkikatı hitam hulma-
clığı gibi O cp ,.e ~eriki Adnnna da tamamen 

inıle edilmiş değildir. Bir kısım nüfus tez
kereleri, kullanılmış pullar ve calibi na
zar görülen enek alıkonulmuştur. Telkika 

ta deYaın edilmektedir. Bu yazıhane mü· 
da\'imlerinden olup arnma esnasında yazı 

hanede bulun:ı.n ,.e bir kısım errakı alınan 
sahtekarlık su~lusu Adnanın aranmakta 
oldui;unun tavzihen yazılmosını ıH!erlm.,, 

da iskşn edileceklerdir. Bu gibi tolebelerl 
de dekanlar seçeceklerdir. 

• YEŞii.KÖY hava meydanı beton • as· 
foll olarak y:ı.pılacaktır. Bu husustaki pro
jeler Nafi:ı vek~letlnce taı>dik edilmiş Te 
alAkndarlor:ı. yollanmıştır. 

• ERZURUM vllAyet umumi meclisi dü.n, 
1500 kişilik bir halk kütlesinin seyirci o
larak kalılmasile. açılmıştır. 

• :'.IÜFETT1SI.ER dün de olobüs mese
lesi tahkikatile meşgul olmuşl:ı.r ve b:ızı 

otobüs sahiplerini dinlemişlerdir. 
• EMIXO:\ü hnlkevl ar şübesinin solon 

orkestrası 1938 yılı ikinci konserini pazar 
tcı.i akşamı saat 20 de halkevinin Cağaloğ 
lundaki merkez salonunda verecektir. Bo 
konsere gelmek istiyenlerin davetiyelerini 
ev biirosunrlnn almalorı rica olunmakla· 
dır. 

• GEÇE.~ BiR hafta içinde gümrük mu
hafaza teşkilatı elli altı kaçakçı, 959 kilo, 
gümrük kacoğı, 13 kilo inhisar kaçağı, 
4 kilo uyuşturucu madde, 10000 derter cl
gora knAıdı, 60 Tilrk lirası, 1 tüfek, 20 mer 
mi ile 1 l kaçakçı hnFrını ele geçirmiş· 

tir. 
• BU AYIN' 15 inde Teklrdağında bir 

arıcılık kongresi toplanacaktır. Kongrel·e 
Trakya umumt müfclli~I KAzım Dirik, böl 
ge valileri ve Ziraat müdürleri iştirak e· 
decektir. 

KURUN' da 

Bursalllann 
vazifesi 

D EVLET eliyle kurulan ve kurulacak 
olan fabrikaların kullanacağı ilk 

maddelerin memleketinıi:de yelil~mesi, 

mühim bir premipiml:dir. Ancak, Bursa
da işlemeğe başlayan llerJnoa fabrikQ6ı· 

nen ilk maddesi olan Merinos yii11ii kôfi 
derecede iatilısal cdemfyoru:. Asım, lJ~ . 

ilk maddesini k6.f i derecede t~nıin edeme· 
diğimi: bir fabrika için milyonlar sar
fının selıeb ve hikmetini ~öyle anlatıyor: 

"Bu scbeb, Bursa ,.e Çanakkale taror-
larının ~ferinos yetiştirmek için çok mü
sait bir muhit olmaı>ıdır. :\ferlııos en iyi 
clnı; elbise kumaşlarının ilk maddesi olnn 
yünü yetiştirir. Böyle bir· müsnil mu hile 
malık olan Türklerin bu tabii şarllan i li· 
fade etmemeleri ve Merinos koyunu ) eti · 
tirmenıeleri tablalin hilfuno karşı bir nevi 
nankörlük deAilı;c bile lokdirslzlik oldu
ilunda hiç şüphe yoktur. Dursodn bir Me
rinos )"Ününü işliyerek iplik haline getire· 
cek bir fabrikanın bulunması ise, bu mın
takada ~·oşıyan ziraatçı halkın istihs:ı.I ar
zularını n)Tıca teşvik ederek bir nsıla 
olacaktır. Zira Bursa ve Çanakkale larnfln· 
rında Merinos koyunu yetiştiren her köy 
lü bundan ~onra bunların yünlerini hi 
fiyatlarla her vakit almaya hazır hlr mü • 
teri bulmuş demektir. · 

Bu iliborla memleketimizde· 
bir l\lerlnos fabrikasının kurulması bir taş 
He iki kuş \'tınnnk k:ı.bilinden olarak bir 
tarart;n hay,·ancılık ynpncak köylüleri 
yeniden yeniye ~ferlnos koyunu :\"etiştir
meye, esasen ellerfode bu cinsten hayvanı 
olan müstahsilleri de mevcutlarını artlır· 
maya ııe,·kedecc#I gibi .l\ferlnoslardan alı· 
nacak yilnlerin derhal altın gibi geçer bir 
mal olmasını da temin eyliye~ektir .... 

Kurun başmulıarrlrinc oörc, Merinos 
f abrlkasına karşı :iraatcllerlmi:in ve ba11 
tarlar,ımı:ın olduğu kadar Bursa müncv
vtrlerfniıı de va:if eleri vardtr. Bunlar, 
Merinos ucliştirrneğe kabiliyeti olan bii
tün !tlerlnos mıntakası lıalkını aydınlatma 
lı ve Merlno.m çoğaltmağa lcşııik etnıtll· 
dirler. 

CUMHURlt:ET' de 

Yıkılmall m ı, 
yıkılmamall m ı? 

E &1/Nö.\'O nu11danındakl yıkılacak bi· 
naların balıac mev:ım teşl.:ll elliği 

şu sırada, birçok kimselcri..alfıkadar eden 
bir nokta var: l'enlcanıi kemeri ve üsfım· 
deki hı'"inklir mahfili de uıkılal"ak mıdtr'l 
Eski şelırcmini operatör Cemil, binalar 
yıkıldı{iı ve meydan açıldığı :aman bıı 
kemer t•e mahfilin biitıin çirklqliğilc ~ırı· 
lacağı kanaatinde •.• Abidin Daver ise, nıty 
dana na:ır lılnalar yıkıldıktan sonra on
ların arkasından ortaya cıl;acak çiı kili 
lıinalara na:aı:a11 lıu kemer ııe nıalıfifirı 
mulıteşem bir saray olcl11011 f lkrindr ... ıli· 
yor ki: 

".~çılncnk Eminönü meydanının elr:ıfın· 
cin, Yenicami gihl bir fıbideye Jnyık muh· 
teşem binalar yükselinceye ve kemerle 
mahfil bu güzel binal:ır nra~ında çirkin 
bir mnnıara alıncaya kndnr hunları yık· 
manın mana<ıı yoktur. Pek sağlam bir ~npı 
olduğu için öyle kolayca yıkılanıı~·nc:ığı 

da muhakkak olan kemerle ıvahfili ~imdi 
yerlerinde bırakmak en doğru hare.ket o
lur. Hele hlr defa meydan acılsın, Ke
merle mnhfil çirkin mi duruyor, güzel mi 
duruyor. Cami ile ahenkler bir kül teşkil 
ediyor mıı, etmiyor mu? Bir dcf:ı, söre· 
Hm, bakohm. sonra, icap eden karar \'e· 
rilir. Yıkmak kolay yapmak gilç olduğu 
ve ~'lkıldıklan sonra bir doha yapılması 
imkanı do olmadığı jçin yıkmakla isti· 
enle hic lüzum yoktur. Yenicamlin elra· 
!ınd:ı \"C Eminönü civarında, kemerle 
mahfile gelinceye lı.adar, yıkılacak ne ku
Jüstür hlnalıır '"archr! . .,, 

Son Postada 

Parlamentoda 
döOOş 

B J::l.Ç/Kı\ parlamentosuııdu ı•ukua ae
len bir döğii~ h<1disesl, Ercüment Ek

rem Tulunun kafasında eski bir hatırayı 
canlantlırmış, ıöule aıılalıyor: 

"Abdülhamit zamanında idi.. Clkd:ım) 
da tıılışıyordum" sözlerimiz, yazımız ya
man bir snn<;fire tAhi idi. Mebus .•• p:ırla· 
menıo ..• teşri! km."'"eı .. nıeclis, ıneş,:ercl 
maazallah! Bunların herhangi birini ağıza 
almalc, ima yoluyla olsun, bunlardan Jıir 
tanesini menuu bahsetmek, intihara te
~ebbüsle birdi. 

Rahmetli haham, o sıralarda yeni cıkan 
bir llıgat kitabında "zalim,, "zııtam., keli
melerini bulamayınca kapa~ına şu ıı:nrif 
nükteli kıtayı yazmıştı: 

Nice mcdhlnde bulu11marn ben o hdka-
nın kim. 

Hiçtir adline nisbl'tle Ô111m adli Ömer, 
Sayt!3inde o Süleymanı umanın hatta 
Zôlimc, zulme, kitaplarda bile kalmadı 

11cr! 
işle zaman, h8)·1e zamanıJı.. 
Günün birinde, İkdamın sahibi Ce,dcl 

(.LQtfen sayfaJJ ,eviriniı)~ 



Belediyenin kararından sonra 

Dağılmaz cam fiyatları 
birdenbire yükseldi . 

Şoförler ceniyell idare heyeti bu sabah Be
lediye reisliği ile bu meseleyi de gilrUştU 

Mısır Krah 
Türkiyeye g~lmek 

arzusunu izhar etti 
Mı ır Kralı Majeste Faruğun evlen

mesi müni:tlebetiyle Atatürk tarafından 
gön:lerilen hediyeyi Mısıra götürmüş 

olan Bolu Saylavı Cevat Abbas Gürer 
diln Toros ekspresiyle şehrimize gelmiş 
ve doğruca Dolmabahçe sarayına gide
rek Atatürke tazimlerini arzetmiştir, 

Cevat Abbas seyahatinden, Mısırda 

gördüğü hüsnükabulden mütevellit 
memnuniyet içinde dönmüştür. Kendi
si Mısırda Kral taraf mdan kabul efül
mic: ve yanm saat 1'adar alıkonulmuş- l 
tur. 

Bu müddet zarfında krı:ı!, Cumhur 
Ba~kanımız ve memleketimiz hakkında 
samimi temennilerde bulunmuş, Ata· 
türkU ziyaret etmek arzusunda bulun -
duğunu bildirmiştir. 

Cevat Abbas Kahirede on gün-den 
fazla kalmış ve bütün Mısır halkının 

genç kralltırına gösterdikleri candan 
sevgiye şahit olmuştur. Ke.1disine kral 
tarafından Nil nİJanının en büyük rilt
beııi tevcih olunmuştur. 
Atatür~ tarafından krala gönderilen 

hediye İstanbulda yaptınlmzı olan, mu· 
raıısa işlemeli bir cig'1t'a kutusudur. 

'2 rn__.. sa .... ,_.,.,._ 
merhum molbuatı d:ıhilb c mü duru E
JJülmukbil Kemalin )tınına çn nldı. Böy
le davetler ekserl3 a vaki olduğu için telaş 
etmedi, gitti. Yarım saat onro n\•delinde, 
elinde .bir frcnkcc snzetc mnktıınsı tulu· 
)or ve bizlere ş:ışkıo şaşkın bakıyordu. 
Nih:ıyet, bir köşede )ozı ile meşgul oJun 
Necip Asımı, moklu:ıyı uzalarnk: 

- Kuzum • ·celp beyi dedi; şunu al, O· 

im. Sonra d:ı tercüme et \'e pek le belli 
olmı):ırnk lcz)lfkllr lıir iki cümle ile 5· 
tesfni beri et ve h:ın:ı, içcrive lOıren sc· 
tiri ver. 

Ce,·det kendi odasına çcklldıkten tonrıı, 
''nrnkoyn bir söz sezdiren Necip Asım: 

- Allah, Allah 1 diye boAırdı. Ne müna
sebet Ccv(lct deli mi oldu? UöyJe şey sn· 
zeteyc n:ısıJ girer? 

l\tt>~cr, mntbu:ıt mDdürü, Mnear pıırla· 
menlo unda geçen silleli, tokatlı, sövilnlil 
hı bir Mdiscnin yab:ıncı SOZ<'tclerde çıkan 
tnrsiliilını snrnyn nrzetmiş; oradan lln hu· 
nun J tnnbul malbunlında ne~rinc irndcl 
o;cnh·c :ıdır olmuş imiş. 

Schchf m 1 ?.. G:ıyct hnslt. 
- işte, ey millet! PnrJnmcnto denilen 

kcp:ızelik budur! denilerek, ve bizdeki 
mchtt'i n meclisinin ncılmnm:m milletin 
l'O memleketin \'ckorını, haysiyetini ko· 
rumak endişesint' ntredilecek. 

Yüksek slynsel, lıu, sözüm ono ı 
f ştc, bıızıl:ırının cms:ılsiz zckdsmı, siyn. 

!<>I dt>h:ıc;ını mrthcrtc ede bitiremedikleri 
Kızıl Sullan Abdülhamit böyle bir ohmnk· 
tıl,, 

Şebrimh:deki mevcut ustaların 
bir gUnde ı O otomobilden fazlasına 
cam takamıyacakları anlaşılmıştır. 
Şu halde 600 otomobil ve otobU11e 
cam takılması en az bir buçuk aya 
bağlıdır. Maamatlh otomobil sahiple 
rl 15 şubat salı gUnU başlayacak 
muayeneye derhal icabet edecekleri 
ni do belediyeye blldlrmlşlerdlr. 

Don Juan 
dolandırıcı 

Evlen mek vaadlle 
kadınları 

kaodırı~' ormuş 
Zabıta memur

ları bir yaman do· 
landırıcryı yaka • 
lamışlardır. Şebin· 

karahisarh HU -
eeyln oğlu 08 · 
rnan adını t3.11yan 

~ bu adam, kadın • 
ları izdivaç vaa -
diyle kandırarak 

eşyalarını aldığı 
gibi kendisine rcs
mt dairelerde mu· 

akkiplik sUsü vererek bazı kimselerin 
de paralarını dolandınnı§tır. 

Osman bar.an §Oför elbisesi ve kas· 
keti giymekte, baza.n da kendisine bir 
tüccar süsU verecek eekilde giyin· 
mektcdir. 

Lruelide oturan Fahriyenin eşyala
nru, Ayvansarayde. Süleymanm elbi
selerini, SUtlilcede Sahnenin elli lira.
sını, GUlhane hastanesinde Hnticenin 
14 lirasını dolandırmııtır. 

Omnan bundan bafl<a bazı ldmaele
rin de para ve e~l'aJarmı almıştır. Bu 
adam sabıkalı olmadığır.dan biraz guç 
ya.kalanını§, knndınlanların verdikle
ri cşkiı.1 üzerine yapılan sıkı takibat 
sonunda ele geçmi§tir. 

Osman suçlarını itiraf etmiş, adli· 
yeye verilmiştir. 

ltalyada mali 
darhk 

Ecoebt sermayeye 
aza mt kolaylık 

gösterilecek 
Londra: 4 (A.A.) - Maballl gaze

teler, ttnlynn hUkumetinln 2 şubatta 
kabul etliği bir kararnamenin Ro
mada calıştırılacak Bermayelere 
pul, ve kaza.ne ,·ergisi muafiyeti te
min ettfğl hakkında Roma.dan gelen 
haberden tekrar bahsediyorlar. 

"Flnanclal Nevs,, gazetesi, bu ko
laylık ve imtiyazların "haysiyetten 
mahrum,, olduğu mUt.aleasmndadır. 

Bu liberal, malt zorluklar içinde 
bulunan bUkCımetin, kendisine lütfen 
iUmat gösterecek olanlara her ne i!· 
terlerse vaadetmeğo a.made olduf;u
nu gösterir mahiyettedir. İtalyan hU
kCımett yabancı sermayeyi celp tein, 
bfr orta Amerika devletine yakışn.
blllr, bUytık bir Avrupa devletinin 
;prestijine ve ''ekarına pek az uygun 
olan şartlar ve vaziyetler ihdasına 
mecbur değildir. İtalya, dıe polltıka· 
smdnkl tnarruzkAr çeşniyi terkcttl
ğl ta.kdfrde, ihtiyacı otan her ııeyl el· 
de edebilecektir. 

Münasebetleri tekrar normal hale 
geldi mi ve sulbcu mnkeattarı hak
kında hor tUrll1 şUphe ortadan kalk
tı mı, dışardan normal şartlarla kro
dl tedarikinde hiçbir zorluğa maruz 
kaJmıyacuktır. Şimdiki ,·aılyette ise. 
yaptığı kolaylık ve lmtlraz teklifi· 
nln alıcı bulmasr pek az muhtemel
dir.,, 

Şehrimize gel~n 
Ankara hukuk 

talebesi 
Anknra Hukuk fnkUJtesi talebele

rinden mUteşekkll kırk kl•illk bir 
kafile bu sabahki trenle Ankaradan 
şehrimize gelmişlerdir. Talebeler 
öğleden sonra Romanya vapurlle or· 
ta Avrupa seyahntine çıkacaklardır. 
Tnlcbcler Peşte, Prag. LAypzlg, 
Hamburg, Dcrlln, Varşova haplıhıı.
nelerlni tetkik edeceklerdir" 

HABER - :41Cwn "°'tur . ~ ŞUBAT - 193~ 

H A R R V B A U R' un 
JEANlNE CRISPlN ve GEORGES R1GAUD 

tlo beraber çevirdiği son ve muazzam 

VA T A N HASRETi 
filmi, cidden haftanın en gii.ıel filmidir. 

Bugün S A KAR VA Sinemasında 
mu!.hka görünüz. Zira son gUnleridir. 

ilaveten: 1937 PARİS SERGtSl'nin giizelliklerini ve MISIR KRALI FARUK'un cvlc:une merasimi 

Bugün i PEK Sinemasında 
Emsalsiz bir program 2 büyük film birden: 

LA BOHEM Suiistimal Davası 
Bat rolde: 

1 MA RTHA EGGERTH OANIELLE DARRIElJX 
Saat 3.35 ve 7,30 da Saat 2, S,45, 9,30. 

SDo-!Kecacıe 

Yolcu salonu 
caddesi 

Yilh oakllyallndan 
temizlenecek 

~ ~"' ı· .• ~ • 

~------------~·-FlLM SANAY11N1N HARıAALAlt Vl~!füNVEN BIRl: 
Ölmez knhra.mnnlarm... Yılmaz 6(>valyelcrln... Asırlardan asırlar_a. •• 

Nesillerden nesillere... gelen eanlı z:.ı.!er tere.neleri ... 
ALEXANDRE DUMANS'nın şahe3cri 

ÜÇ S i LAHŞORL A R 
TÜRKÇE 

7 fiUbat pazartesi akşammdan itibaren fevkalMe müsamere ile 

S A KA RYA sinemasında 
Yerlerin şimdiden kapatılması tavsiye olunur. Telefon: 41341 

' 

............ ~ ............................. ~· 

Sirkecide yapılan yeni yolcu salonu 
önümüzdeki pazarte&i gününden itiba· 
ren bütün ~rvisleriyle işlemeğe baıh· 
yacaktır. Salonda vaıif e görecek olan 

liman, muhafazCıt ve gümrük, büroları , ----• .. ••••••••••••-•••••·:J••• 
buraya taıınmağa baılamışlar<lır. Sir- F E R A H s •. ne rnada 
kecide eski Liman Hanında bulunan 
Denizyolları 1ıtanbul acenteliği de ye· 
nl yolcu salonunun yLG'lındaki daireye 
taımmaktadır. Acentelik için bura'da 
yeni salona uygun modern tesitat ya
pılmaktadır. 

Pazartesi günü Liman İşletmesi, De
nizyolları işletmesi müdürleri yolcu 
salonunda toplanarak buranın vaziyeti
ni mU~tcreken tetkik edeceklerdir. Bu 
arada deniz yoliylc gelecek seyyahların 
yeni yolcu salonuna çıkanlmaaı üzerin-

de kat'i bir karar verilecektir. Liman 
işletmesi, gümriık, muhafaza ve Deniz
yollrm idareleriyle b:lediye, bu iş.n 

prensibi üzerirnie mutabık kılmışlardır. 
Pazartesi günü i§i.u ameli ve tatbikt 
taraf Jtetkik olunacaktır. 

Variyete göre, bu mevsimde limanr
mrza gelecek büyük seyyah vapurları • 
nın yolcuları Şirketi Hayriye vrıpur· 

Jariyle Sirkeci nhtımma taşınır.ak, ~e~. 
yalılar, yeni salondan geçerek şehre ci· 
rece~erdir. 

Yalnız yolcu nlonunun önündeki 
cadde çok bozuktur. Aynca burada bir 
kaç anbarr ve antrepo vardır. 

Buralara eşya getirip götürmek üze
re bUyük ve küçUk yük arabalan bu 
yolu doldurmaktadır. Eenebi misafirleri 
modern bir binadan ıchre sokmak te• 
tebbüıü üzerine yUrünlirken şehre gi· 
ren yabancıları böyle pil ve bozu~ bir 
yol üzerinde ve yük t.rabaları arasında 
bırakmamak keyfiyeti de düşünülmek· 
tedir. 

Bu yolun derhal tamir edilerek yük 
taınna vasıtalarından temizlenmesi için 
tedbir alınacaktır. 

Eğe seylabı 
On kişi ö iUmden 

kurtarıldı 
bmir, 5 (Husuıi) - Ta~an :lehirler 

gitikçe daha ziyade kabarm••lcta ve Me
nemen ovası her an bir parça daha Su· 
larla k::planmaktadır. Bergama - Me· 
nemen ar.asın'ila Büyük Gediz köprüsü
nü ve şöseyi sular örtmUştilr. Münaka
lat tamamen durmuıtur. 

Bliyü~ Mendereıin taımasiyle sular 
altında lcal:ın Yeniköy civannda on 
kişi canlarını kurtarabilmek iç!n bir n· 
ğ:.:a tırmanmak mecburiyetinde kalmrı 
lardır. Bunlara kayıklarla yardıı.ı gön
derilmiı ve onu da kurtanlmııtardır. 

lnsanca ı:2yiat olup olma~ığı henüz 
kat'i olarak bilinememektedir. 

l§ Bankwınrn İstanbul Ycnicami şu· 
besinde bulunan, 653/108 numaralı ve 
341.78 il~ yüz lmk bir Jira yctmit sekiz 
kuruşluk b!r kıta v~ell bonomu kay.. I 
bctmit olduğumdan hiçbir 'kıymeti kal- ı 
madığı ilin olunur. 

Bayan Beıire Bilgin 

Büyük Türk san'atkarı 

ZAT i SUCGUR 

t üncü yeni ve mühım programı ve akıllan durduracak yeni bir illüzyonu 
daha: Bu haf ta sinemada 3 film geceleri aynca varyeteler ve akıllı köpekler 

kumpanya ı. Cumartesi - Pazar tcnzilôllı matinelerde 
i/.Qrıettn lali Sungur. ••••••• .. .,... 

Arnavut krahnın 
nişanhsı 

MflslUm ao o lmasa 
da krallr evleoe

blleeekmlş 
Tiran: 4 (A. A.) - Arnavutluk a

jansı bildiriyor: 

BudapeEıtede çıkan Azest gazetesi 
Apponyi ailesine mensup bir şahsiyete 

atfedilen bir mültikat ne.sretmektedir. 
Bu mülakatta kralın yakmda vuku bu
lacak olan evlenmcshıe dini veya sos-

yal mahiyette bazı engeller mevcud 
olduğu bildirilmektedir ki, bu iddia ta 
mamen asılsızdır. Arnavutlukta muh
telif dinlere mensup kimselerin evlen 

mesine mani olan dini ve sosyal m:ı.
hiyettc hiçbir kanun mevcud değildir. 

Adiryatikte 
fır lına 

Bir ltalyan gemisi 
bat tı 

Belgrad, S (A.A.) - Adlryatik deni· 
zinde viddetli b:r fırtına hüküm sür· 
mektedir. Garda ismindeki İtalyan tica
ret gemisi Kortchoula adası civarında 

batmıttrr. Mürettebatı kurtulmağ:ı mu
vaffak olmu§tur. 

ÇAGLAYAN'd' 
Meşhur rekkaseıer 

AMiRA CEMAL-
ve 

ZE't N EB Elsud•11' 
~ 

Solist MuallB 
ve arkadafları 

Yeni ve zengin prog::ı ... 
Seanslar tam 21 bu~ırta 

. u giltl' 
N. D. - n şubat pazar gilJ1 tJI.· 
düz yapılmam mukarrer olBJl ;:.-r 

~ 
ki müsameremiz 20-2~938 

günUne tehir edılrniştir· 

--··™~~--

Fransız k abtoe
9!c1• 

ge ne it imat k8ı8 ıo ıııs 
ı~eJl -.w: 

Paris: 4 (A. A.) - parıPY8'°t. ll'" 
sabah toplanmııı ve baricl !1~ ...1 

li • ~":" ıı 
kındaki sual takrirlnlll JJl u,.ıi' 
18 §Ubatta devanı edllıJlCk ~i,ttf' 
§ubatta bll§lamasma k~ d ıcsıd~ 

Pnrllmento bundan eoııt8 bit ıtt 
t.aııı .. 

m!k suretiyle ve he:ınen ·e.tı e~ 
fakla lıUkumcte iUıne.t be) 

tir. 
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1 ....... ~ --------·G·ü·iı-u~·n __ Dl ... e.s~e-l_e_s_i--3--~ 
Beyaz zehir k ça 

l a:an: Kenan ÇlnUJ - l\lelekznd <'lnlll 
( ERKEK - KlZ ) 

Olli1aı DOk de1fa 

e anın 

dolu 

(Tmnme.: ~~~::,:~':'._ nıahfa•<lır} ölünceye kadar 
enama tt_gzattom zindanlarda 

gözleri çürütülmelidir 
Olmuştu Beyaz zehir 

iyi goJcuıuklar dileyerek vapurdan ayrıldım; kullananlan da 
:-;imdi, o gövertede ben ı ıhtımda konuşugoı uz daha aaır 

Diye cev<ıp verdi. Sonra sapsarı ke- Cezalara çarpmak 
sildiğini gördıım. Bir aralık suatu. O B"1:°91:!111""""~r;r 

YavaJÇa elini uzattı: ,isJrii~-~ ıazlffidlr 
- Bakm, dedi. Nasıl buz kesildim.. . 

Tramvaydan, ben Karaköyde aynl 
dun. O doğru eve gitti. Ertesi günü 
lcendilerini teşyi için vapura gittim. Be· 
nan gelişime !jOk memnun oldu. Ekse
Beriya onlara takılır: 

- lzmire, köyünüze, size misafir ge
leceğim, derdim. O da: "Buyurun,, di· 
Ye cevap verirdi.. 

Vapurun güvertesinde ,kanapelerC:m 
birine oturmuş ~onuşuyorduk. 

- Yakında ben İz.mire geleceğim .• 
dedim .• Sonm yüzüne bakarak ilave et· 
tim: 

- Merak etmeyin, size değil, 9 eylül 
&ergiaini ziyarete ••• 

Benan bu söziıme kızdı: 
- Rica ederim, dedi, bu nasıl söz .• 

l3en &ize gelmey in mi dedim. Yahut bu
nu anlatacak bir laf mı söyledi?. 
~~ anlatz..:ak bir laf mı söyledim? .• 
ilılizi bildiğim ve gitmemek do&ru ol
ltıtyacağını idrak ettiğim için ıöylüyo
l'1Jın. 

- Rica ederim Kenan Bey, bari ay
;ııacağımız dakika:ia münakaşa etmiye-
ıın, kapatalu:~ bunu.. 

- Şal\a yapıyorum, Benan Hanım .. 
O dalgın drugın yüzüme baktı: 
f G:dec_eğimizc bugüne kadar inan
lik stcınıyor ve teessür duyınamıya 

lk Sıyordum .• Fakat bugün inandım. 
ı:tc "d" gı ıyoruz .. 

" t>ıkkat ettim. Gözleri dolmuştu. Ce
~f \>ermemeyi tercih ettim. Vapurun 
~a kınasına beş dakika k :ala annesinin 

111na gittim, elini öptüm . . 

c!crıana dn ilk defa elimi uzattım. 
t% P buJaca'k,smız, bu kadar zamandır 
~ dığırn halde, konuştuğumuz za· 
aıııard 

ktıı a hatta selamlaşırken, aynlır-
tatın rıe 0 bana ve ne de ben ona elimi u
da 

1
§ değildik.. Bu gariptir. Benan 

l>cr:ukabcle etti. ıyi yolculuklar dilc
"crted:apurdan ayrıldım. Şimdi, o gU-
~· • ben rıhtımda konuşuyoruz. 
ıhayet . 

"oıı l> ıskele kaldırıldı. Vapur ya-
0 eı· a..,a! rıhtımdan t1ynlmıya başladı. 
tuın.'~deki mendili, ben elimi sallıyo
dc..,anı u hal, o bir nokta oluncıya kadar 

\r etti. 

.. apur Sara b d"" ·· ·· "tıı 1ca Y urnunu onup tc goz· 
lQ }l· Ybolunca içime garip bir acı çök
llu g: .1C\lki tL.Oii ile doğru Saraybur-
~ lı; .... ~ıııosuna gittim. Oturdum, Ve o-k· ... ıre .. 

ltıi Otad gonderdiğim mektupların il-
et . a Yazdım. , 

t"' qırıoda 
~lü~dü n geç vakit aymldım. Hü-

titJtul'e k nı:. Eve geldim. Aıka odaya 
~a .. ,, at 'YYen cesaret edemiyordum. 

.... il b" . 
l'ıcıtccr ırıbirimizle 'kjonuştuğumuz 
lt eye ak 
6_Pe1t Qz ,/ laşanuyacaktmı.. Onun-
i~l:ı-ıaz ~nuştuğum halde kendisine 
!;~u: ona r derecede alışmıştım. Şimdi 
ı.~ı bir karıı karıdeşçe, temiz ve sa-
~ Scvg· d ~ tltcn 1 uyuyordum. Evvelce 
.ı l'tıa~ iııt Ve kendiıinden adeta intikam 
"lll' erken · · ltl'ord ' §1mc!ı acıyor ve hürmet 

lttr um. 
~~ af etmeli . . 
İ)la· r lanıdı ı Yım kı, BenZın imdiye 
'it 1 \le e ğ rn kızların, kadınların en 
h b:r ltı~dt~rniziydi., O saf ve tecrübe-

Ct ı. Onu h .. 't trJcck er erkek sevebihr, 
ı~ tter l.i konunla bahtiyar olabilirdi. 
k ~~bilcccıtarşısına çıkan erke}; onu an· 
~"lli~ctt ' onu takdir edebilc:ck bir 

tıı tu~i . e olsun. 
ı:ı tıı tıın haf 

)tir •dı~. "' tasında ondan bir mek-
"e ·~asıl g"tt"kl . 

~ be ~ektubun 1 ı erınden bah:;edi-
~~ kıedi1; · . sonunda beni muhak -

l t ~ 1~ r;ltıı d ~ , 
u~ e.,11cıtıi ' ogru an doğruya 

~:;it :e§y' cdton:a dönerken de beni 
itt .•ı de ta P böyle bir aynhk acnıını 

Cdı~· . darak b . .. 
t>1 tıı 86 1.. enımlc öde§mck 

Y Uyordu, 

Ga~inodı<m geç ı·akit ayrıldım 

Hemen hemen bütün Anadoluyu göı· 
mü§tilm .. Fakat tzmire hi!j gitmemiş

tim. Bu mektubu c:dınca içimde, bura· 
!arı da gidip görmek ve bu vesileyle 
meşhur 9 EyHil Sergisini gezmek hevni 
uyandı. 

1 Eyliıl 937 çarşamba günü, yazıha
neden ve annemden aldığım epey bir pa
ra ile saat üçte Galata nbtımmdan kal· 
kan Ankara vapurlyle fzmire mütevec
cihen hareket ettim. 

Akşam geç vakte kadar vapurun gü· 
vertesinde oturdum. Denizi seyrettim 
ve düşündüm .. 

Yemek çanı ç~al.ınınca aıağıya indim. 
Sofraya oturdum. Sağda ayn bir aoha 

hazırlanmış ve bir ço~ kadın erkek o· 
turmuşlar, gülü§e, oyna? hem yemek 
yiyor, hem içiyorlardı. Bunları, bakar 

bakmuz tan~:lım .. Halk opereti artistleri 
idi. İçlerinden tnaıchğ1m bazı kızlar da 
vardı. Yemekten sonra onlarla buluı

tuk, güverteye çıktık. Nereye gittikleri
ni sordum •. 

Sergi için İzmir belediyesi tarafın • 
dan angaje edildiklerini öfrendim. Va
purda Söke kazası eıraıfından bir r;atın 

oğlu yirmi yedi, yirmi sekiz ya§larında 
kadar çok nazik ve terbiyeli bir gençle 
ta.'"II§tim. 

Gece hep onunla görüıtük .. V c saba
ha karşı gidip yattık. Ertesi sabah tc:ru
dı~ artist kızlar bizim etrafımızı çevir

diler ve oyun oynamak istediler. Ben 
poker filan bilmediğimi, biru altmıt 

altı oynadığımı söyledim .. Kabul ettiler 
ve oturduk, oynadık. Her ıcye mera· 

kım vardı. Her §eyi biliyordum •. Fakat 
böyle oyunlardan asla bo§lanma:dığım 

için öğrenmeğe bile heves etmemittim. 
Böyle olduğu için de tabitdir ki ben ye
nildim .. Oyunu kim kaybederse oynı

yanların hcpıine öğle yemeği yedire -
cekti.. Kaybettiğim için bütiln yemek 
masrafları bana yi.iklendi. 

Vapur tiMt üçte İzmir limanından 

içeri &irdi. Buraları il~ defa &ördüğüm 

için büyük bir dikkatle tetkik cidiyor 
ve yanımdaki vapur arkadatım gencin 

bana verdiği izahatı dinliyordum. Ar· 
tisUer de yanımaydıltır. Fakat onların 

içinden bazıları daha evvelce de buraya 
gelmişlerdi. 

Nihayet vapur rıhtıma yanaştı. Ve 
kalabalıkta yol ıırfo:adatımlda beraber güç 
bela karaya çı'~rp bir paytona atladık .. 
Ben bu yerin tamamtyle yabanetsı oldu
ğum için bana yol ıxkada§ım rehberlik 
ediyordu 

(Devamı varJ 

1 K<J{J'llkçı1ık ~kiUitı tarafuidan.lmeydtına çılotırılan beyaz .zehir fabrikalanndan 
J biri ve ıyakn1anmt§ lınçak zehirZer 

Yeşilay cemiyetinin senelik kongre... ruruna için nasıl kur::.lar açılıyor, nasıl 
sinde, doktor Mazhar Osman, beyaz ze.. broşürler dağıtılıyorsa zehirli gazlar 
hir satan ve kullananların ağır cezalara dan daha mühlik ve k3hredici olan be
çarptmlmalarınr istemişti. yaz zehirler için de qyru §ekilde müca-

Cemiyet idare heyeti de son toplan.. dele edilmesi l~ımdrr. 
tısında beyaz zehirlerin fenalığını anla. Eğer bu mücadele yapılmazsa bugün 
tan bir broşürün basılarak dağıtılması.. Bakırköy akıl hastahanesindeki 200 
na karar vermiştir. beyaz zehir kurbanı birkaç sene sonra 

Beyaz zehirlerin mahvedici tesirlerini belki 300, belki 500 olacaktır. Bun ·n 
ellerine gelen bitkin hastalar üzerinde, böyle olacağnu da bu zehiri yapıp sa.. 
görüp anlayan Mazhar Osman ve Fah- tanların az ceza gönneleri, ve para ka. 
reddin Kerim gibi iki asabiyeci müte. zanmak için muhtelif muhit!erde adam 
hassısm başında bulundukları bu cemi.. lan vasrtasile beyaz zehirlerin satısını 
yet tarafından verilen kararların ne ka arttrrmaya çalışmalarıdır. 
dar do~ ve yerinde oldu~u takdir Tedavi altına alman vera zabıta ta. 
etmemek mümkün değildir. Hele koka. rafından tutulan hastaların evvelfr bu 
in, morfin, heroin gibi zehirleri kullanıp zehri tanıdıklarından veya ahbapların. 
da mesleğini, istikbalini, eerefin, atesi. dan bedava temin ettikleri, birkaç defa 
ni, hatta namusunu kaybeden, bir deri aynı ~lcte bulduktan sonra alıştıkları 
ve kemik halinde sapsan ~-üzleri ile so. sabit olmu~tur. Beyaz zehire alışan bir 
kaklarda dolaşan perişan kıyafetli genç adam ise artık ondan sonra hıra.kama. 
teri, Bakırköy akıl hastahanesinde makta. bütün kazancını, servetini sıra. 
tedavi altında bulunan 200 vatanda§[ ~ile eşyasını bu uğurda feda etmektedir. 
gördükten sonra bir cemiyetin ufak da Çalışamayacak bir hale gelip de parası 
olsa mücadelesini elbette alkışlamak da kalmayanların bu zehirden kurtulma 
lhımdır. lan için kendilerinin zabıtaya baş vu. 

Yeşilay kurumunun bastıracağı kita. rup akıl hastahanesine götürülmelerini 
bın birkaç bine inhisar ettirilmeyip on istedikleri ise sık sık görülmektedir. 
binlerce bastmlmasmı benim gibi cemi.. Bugün beyaz zehir yapanlarla satan. 
yet mensuplarının istiyecekleri muhale- tar hemen hemen aynı cezayı görmekte. 
kaktır. Ancak cemiyetin mali takatı <lirler. En ağır ceza da iki sene kadar 
yetişmiyeceği cihetle §İmdilik belki bir hapistir. Bir zehir imatcisi yakalanıp 
kaç bin tabedilecektir. Ben, bu kitap mahkftm oldu mu hapishaneye girmek. 
için cemiyetin hükQmetten nakdi mua. te, orada tanıdıklarına, ahbap!anna he
venette bulunmasını istemesini teklif roinln nasıl yaptldığmı anlatmaktadır. 
ediyorum. Hapisten çıkan insanların çok kazanç 

Böyle hir is~in ttddedilmiyeceği, temin eden bu ticarete hemen atıldıkla. 
alınacak para ile akıl müteha551 lanrun n muhakkaktır. Çünkü ortada - bol da 
ilim ve müşahedelerine istinat eden olmasa _ yine istiyenler beyaz zehri 
broşürün fevkalade milkemmf!l ve istifa bulabilmektedir. 
deli olacalma kanilm. Zabıtanın ve muhafaza ~l~tmm 

Bu propaganda buroşürü gençlik mu. geceli gündüzlü çalıfm3}anna rağmen 

bitlerinden maada bQUln aile yuvalarına beyaz zehir imalcileri köşe ve bucakta 
da dairtilmalıchr. Zehlrll pılardan ko- lfzlice '8lıPblli>'orlar. 

Bu da gösteriyor ki verilen cezalar, 
zehir imalcilerinin akıllanrnalarına us.. 
lanrnalanna kAfi gelmiyor. 

Bu takdirde cezayı çok ağırlaştmnak 
ıazımdır. 

Bir insan herhangi bir tehevvür saika 
sile, yahut sarho~ukla bir yahut iki 
adam öldürür. Yakalanıp hapse girdi 
mi yaptığı işten dolayı pişman olur. İyi 
bir insan olmak vasfını kazanmak dü. 
§üııcesile seneleri geçirir. Çıktığı zaman 
da ıSlfilu ncfs etmiştir. Bir daha adam 
öldürdüğü de _ bindebir istisnası ile 
vaki değildir. 

F.akat.. Bir zehir imalcisi değil bir ki
şinin binlerce, on binlerce insanın kati. 
lidir. Fırsat bulup da imalathanesini iş 
lettiği müddetçe her gün bir vatandaşın 
kanına girmekte, hayatını söndürmekte 
aile yuvasını yıkmaktadır. 

lşte böyle bir adam evvela cemiyet 
• ve i~ düşmanı, sonra blr memleket 

hai~~d~rf ~ce.. 
Böyle bir düşman del;il nir iki sene 

ceza, ölünceye kadar zindanda çürüme. 
lidir. Zehirciler, akibetlerini düşünürler. 
se para hırsından kararan gözleri haki. 
kati görecek, kendilerine namuslu vatan 
da§larm sahip oldukları i~lerden birini 
tutacaklardır. 

Zehir satıcıları.. Bunların da aşağı 

yukarı aynı cezayı görmeleri taraf tarı. 
yım. Yaptığı iş kazanç hırsile bir imal. 
ciden farklı değildır. 

Beyaz zehir günden güne revaç 1ml. 
maktadır. Sebebi de yukarda söylediğim 
gibi satıcılarla zehrin kullarusmın kolay 
olmasıdrr. 

Gençliği, aile babalarım bu fel~kete 
düsmeh-ten kurtarmak için Ye~ılayın 

çok iyi düşündüğü gibi bur<>sürlerle hal. 
kt tenvir etmek bir yandan da zehirciler 
hakkındaki cezalan azami haddine !;I· 

karmak lazımdır. 
Kendisini, meırileketin müterakki ve 

inkişafına vernıi§ vatandaşların zehir. 
lenmelcrine asla müsamaha edilmemeli.. 
dir. 

Y ckta Ragıp Oncn 

ıstanbul radyosu 
5 ŞUBAT - 1!138 CUMARTESi 

18,30 pUıkln dnns musikisi, 19, Bayan 
Nihal ve nrkndnşlnrı tarnfınd:ın Türk mu· 
siklsi ,.e halk snrkıları, 19,30 Konferans: 
Selim Sırrı Tnrcnn (Ömrümün kil::ıbın
dıı n), 19,55 llorsa haberleri, 20 Sadi ,.c 
nrkndnşlnrı tnrnfındnn Türk musikisi , .e 
halk şarkıları, 20,30 hava r.ıpont, 20,33 
Ömer Rıza tnrnfından nrnpçn sö;}le1', 20, 
45 Semahat Özdenscs ve arkndnşlan tara
fından Türk musikisi Ye balk şarkıları, 
(snııt alım), 21,15 klRsik Türk musikisi, 
Okuyan Nuri Halil, Keman Reşat, Remen 
ce Kemnl Niyazi, Tanbur Dürrfi Turan, 
Kanun \'ccihe, Nısfiye Sal.\hattin Candan, 
Ut Sedat. 21,50 orkestra, ~2,45 ajans ha
berleri, 23, plakla sololar, opera ,.c ope· 
ret parçaları, 23,20 son haberler ve erle· 
si günün programı, 23,30 son. 
B0KRB$: 

18 cazbant, 19,15 pta.k, 20,85 ~arkılar, 
21,15 cnzb:ınt, 22,45 Rumen roOzU;I, 
DUDAPESTE: 

ıs Sigan orkestrası, 19,25 şarkılar, 20,25 
piyano konseri, 22,30 slgan orkestrası, 

23,30 cazbant. 
BERLIN: 

l9 konser, 20,10 Çıınkofsldnln plnklan 
21 varyete, 23,30 Jınfif mfi7.ik, ve dans ha· 
,.alnrı, 

ROMA: 
18,15 cazb:ınt, 20,30 orkestra, 21,SO ha

fif müzik, 22,50 temsil nakli, 24,15 caı
bant, 
l'AI'.ŞOVA: 

19,15 pllık, 21 hnlk havahın. 22 c.u
bant ve caicnccli ne_şri~:nt. 
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M f' Sel f' le r 

ıraya bir 
• • • • 
ışçı ev 

HşçftnDn mesken DlhltDyacn 
roaısan it 'ltmDn edlDe bDDDr '1 

.. 

Kayseri bez f abrika.mıın 
Dün yine bu sütunlarda, ameleye ba. 

nnacak yer tedariki ışinin muazzam bir 
para meselesi olduğunu düşünerek bu.. 
nun milli servetimizle temini kabil 
olup olmadrğım mülahaza etmiştik. 

Bu işi tetkik ederken rakamlara isti. 
nat etmenin daha kestirme yol olduğu 
nu idrak etmiyor değiliz. Elimizde 
rakam yoktur. varsa da kafi değildir. 

Fakat az çok riyazi bir katiretle ne. 
ticeye varmak imkanı da mevcuttur. 
Mesele o kadar açıktır ki r.ıkama, he. 
men hemen ihtiyaç yok gibi bir ~·
dir. 

Pamuklu dokuma sanayiimizi ele 
alalım: Bu sanayi, pamuk ip!iği de da. 
hil, ba~ıca (Sümerbank) a mensup mü 
esseselerde, (Çukurova) da mevcut bir 
kaç fabrikada ve Izmirde, Istanbulda 
müteferrik ve adetleri onu geçnıiyen fab 
rikalarda temerküz etmiştir. Memleket 
ihtiyaçlarına cevap vermek noktasın. 
dan haiz olduğu kemiyet kıymeti ile, 
alakamm evvelemirde (Sümerbank) 
müesseseleri ü1.erinde teksife mecburuz. 

işçi apartınuını ... 

Bu netice, oldukça gariptir. Fakat en. 
tersandır. Demek ki altı sene zarlında 
fabrika (10.000) mesken kazanacak ve 
ayrıca hayati ihtiyaçlanndan en ehem. 
miyetli olanını tahv:in etmi~ olan işçi. 
nin randımanmdan ve meskenlerde otu 
ranlardan almması düşünülebilecek ufak 
kiraların tutan derecesinde bir amor. 
tisman kolaylığından daha birçok tali 
sebepler ve noktalardan, birçok kazanç 
Jar temin edecektir. 

İşçinin mesken ihtiyacının tatmin 
edilmesi yüzünden hadis olacak :içtimat 
faydalar da aynca ehemmiyete şayan. 

dır. 

$•• 
Kabataslak bir hesapla ve her hatve 

de müsamahakfu' ve azami ıakamlara 
ıstinat ettirilmiş bir mukayese ile orta. 
ya atılan bu fikrin, jş başındaki vatan. 
daşlar taraf mdan tetkik edilmesi ve he. 
~planması lazımdır. 

Sanayici 

1acilı cüvoc Ai: ...--. __ _.. ___________________ __..... 

Zeytincilik 
Seferi hisarda 

budama kursa 14 
mütehassıs yetiştirdi 

Seferihisar, (Hususi) - Asırlar
danbcri baknnsız olan z.eytin ağaçla
rının mahsuldar bir hale ürağı için 
ziraat bakanlığı tarafından gönderi -
len ve bir aydanberi geee ve gündüz 
kurslarını idare eden ziraat vekftieti 
bölge zeytin bakım işyan Nevzat 
Yılmaz kursa devam eden 14 kişiye 
budama mütehassısı ehliyetnamesi 
vermiştir. Gündüzleri yapılan müşa -
bedeler ve tatbikatlar faydalı netice -
ler verdiği gibi kursa devam edenlere 
fenni ve mesleki bilgiler telkin edil -
miştir. Kurs müddetince tatbikatlarda 
120 zeytin ağacı budanmıştır. Zeytin 
mahsullerinin bundan böyle fenni bu
damalarla artacağı muhakkaktır. Hal 
kımız kurslardan memnundur. Haber 
aldığımıza göre bundan sonra zeytin
lerini budama ihtiyacı görenler elin
de ehliyeti olanlara bu işi gördüre -
ceklerdir. Elinde ehliyeti olmıyanlar 

bu işi göremiyeceklerclir. 

(Sümerbank), ihtiyacına kafi işçi 
bulamaması yüzün6en marw: kaldığı 
istihsal noksanı ile her fabrikasının 
umum işçi kadrosuna yetişecek mesken 
ter inşasına lazım olan para arasında 
bir mukayese yapmış mıdır? 

Yobaz maııntı~o ı.,. 

Bu sualin ce\'abı, meseleyi kendilL 
ğinden halledecek derecede ehemmiyetli 
'e şümullüdür. 

Şurada, hiçbir istatislik kıymete isti 
ııat etmeden, bir hesap yapahiliriz. 

Bir fabrika, günde (25,000), metre 
bez çıkarmak için kAfi makinelere ma. 
liktir. Bu fabrikanın buistihsal seviye 
sini düşürmemek için 24 saatte, bilfarz, 
(3000) işçiye ihtiyacı vardır. Bezin be. 
her metresinden safi olarak ve umumi 
bir hesapla, yine bilfarz, (8) kuruş kAr 
kalıyor. Memleket ihtiyacı, azami is. 
tihsal miktarının on mislini sarfa mü. 
sait olduğundan sürüm noktasından 
hiç bir endişe yoktur. 

GGnnük resimlerinin son zamanlarda 
indirilmiş olmasına rağmen, hiç olmaz.. 
sa bu resmin, yerli fabrika lehine bir re. 
kabet kuvveti teşkil edeceğin"! şüphe ol. 
madığından, eaıebi rekabetinin de bu 
sürüm üzer.inde esaslı bir tesir yapamaya 
cağı muhakkaktır. 

Bu mütalealara göre, mevzuubahs fab 
rika, isçi bulamazsa ve istihsal dövizini 
kudretinin yarrsına veya üçte birine dü. 
şürürse hasıl olacak zarar şurlur: 

25,000 i5tihsal kudreti (metre) 
10,000 istihsal vaziyeti (metre) 
15,000 noksan istihsal 
8 beher metrede ka.r {kuruş) 
120,000 bir günlük zarar. 
Bir günlük zarar (1200) Jird tutar. 
Diğer taraftan: 
Bir işçinin ai ile beraber ikamet ede. 

bileceği bir meSken, memleketin muhte. 
lif mıntakalannrn maliyetlerine vasati 
olarak alacağımız bir rakamla \'eya ya 
km bir tahmin ile, (400) liraya mal 
olur. Toptan bir programla ,.e umumi 
bir ihale ile bu maliyeti {300) liraya 
indirmek mümkiinclür. 
Aynı fabrikanın işçilerinden dörtte 

üçünün evli olduğu farzcdilirse _ bekar 
lar için daha kolay ,.e daha müsait şart 
lar altında mesken inş:ısı tezi mahfuz 
kalmak şartile - vasati olarak (10.000) 
mesken kurmak lfızırn J{eldi~i anlaşılrr. 
(10,000) mesken. beheri üçer yüz lira. 
dan Qç milyon lira ile kabili temindir. 
Fabrikanın senevi ıaran, \'<lsati olarak 1 
(500,000) lira olduğuna göre evler. altı ı 
l'tnede, sadece zarar edilen miktar ile, 
itfa edilebilecektir. 

O SMAXLI ülkcsin<le, pndişahlnr, 
snltnnatmclan başka, bdk.hn 

bir snltnnat daha yaşardı: 
Softa saltanatı! 
Bunlar, fıkıh 'e fch'a sildlıllo pn

cli<;nhlnn korkuttular. Anıçlannın 
içlno nlclılar. l tedlklcrini yaptırdı
lar. Katli, tethlş, azil işlerini idnro 
cttllel'. 

Hnlk, yohazlnrı hnşka hir gözle 
~öriiyor, softAltn• hakkında bfü;bUtlln 
hnşkn bir katn \'O mantık Ue hüküm 
ter Yerlyorclu: A\·anı nazarmcla sof
ta: 

- Pcygamher vcl.."ili! 
İdi. Ycryib:ilmlo Muhammedi btın· 

lar tem il ediyordu. Bunun içindlr
ki, ~-oba7.lara daima şu sözlerle ay
gı a;ö"t<'rirlcrcli: 

- tll<-maya hcı~cy ma1iımdur. On 
Jar derin aclamlnrdır. Okumuşluk· 
)arı çoktur. Onların gü. tenliği yol
dan ~itmek lAzımdır. 

Halbuki, tş hn kannntin tamanıilc 
nksine idi. tHemanın yUzclo doksanı 
cahildi. Çok <'ideli, mantıki sorgula· 
Iara ccwap ,-ermekten lkiz lm;anlar
<'h. Iliiylc hiı· sual karşısında kalclık
Jarr zaman apı~ rp ı:ıaı:ıırıyorlar, işi
şarlntanlığa Yurnrorln.rdı. 

Sorı:nlnrma rsrıırla, inntla C'e\'ap 
tstiyenlcr olursa, cahaletlcrint, hiç
liklerini örtmek için. ımn kozlannı 
oynnrlnr: 

- Bil)·le derin hahi lerl kurcala· 
mak küfürclUr. Pc;n:nmhcr menet
miştir. 

Dl:rerck, işin kinden çıkarlar hll
J(isi:rllı-tcrinl tekfir hcynlılf'ilc firt
me!ro kallrn:•ırlarclı. 

AhlAkı-ızlığı. rüşveti, soygnncnln· 
?!u rnzllct dfyo ı:üstermcı..-tcn ntan
nltl)'l\n ve kcmlilcrhıe lilcmn adı ve
rilen hlr l-ıı,,rm yohnzlnr. cehtllcrt 
nisbC'tin'fo cllr<-t ~i)<;tercltl<-r. Mem-
1<-k<'tin ahlı11cf hiin)'"~i ib:erinde kor
kunç \'C tehllk~JI tnhrlkfit ranaC'Rk 
feh'n •ar ' erm<-ktcn utnnmnchlnr. 
Onlnr için, ıuvlil':'ııhm arzusunn ,ı;<>· 
re h'fsir ve şerh cdfl<-rek tathfü <ııt-

hnr;mn komılmıyl\c:ık hiçhlr ':'CY yok
hı. 

mr ~iin k<'Hi f<'lli hir hoca kiir4'Ü
~-c cıkm·. halim hin dereclen su p;C"ti· 
1·erı>1, nncıihntl<'r ,·erir, cennetin du
nu•ıırmm mııhnllehlclen, diic;cmclc
rinin tnn1k cill"~ .. :·ıı,lrn oJdnl"runn 
c;i'iylm·. '1iin•·ıPHn T<'vklnc, cplcnrc<;i
nf". c;n 'nc;tnn ll<'"""ine ehemıni.ret ver 
nu~•n<-1"'"''"1 tn''"''"" 1><lf'r. ,utn''" 7~,·k 
1,.rlrıln nl,.,·hf'1•1n hnlnmırdn. HAlhn
ld hnHrn h•1 c;rldMe <;i'i:o:l<'r <ıövliy<-n. 
tn,·c;ly<'lcr<le lmlunnn, , ·nnzNlen ~of
ta, hcrkc_c;ten 7.lyncl~ dünyanın ze,·-

Jölnclen istifade eder, evinde blrlbl· 
rinden güzel odalıklar, çocuklar bu
lundururou. 

l\[e.,hur Vnnt efendi de bn cin~ bo
calnndandı; bütUn ,·ııız1arında dün
ya eğlcncclcrl nlcyhbtde bulunurdu. 

ntr giin çömezlerinden biri ile şöy 
le konuştular: 

- Ilütün vau.larmızda dUnya zevk· 
teri aleyhinde hulnnnyorımnnz. Hal
hn kl, konnğmı:ı<laki altın ve gümü~ 
cşynnm. ipek elbiseler giyinmiş kız· 
)arın, ~l\mnr kürklU gulAmların had
di hesabı yok. Yıuzlarmızla hnreke· 
tinizln nrnc;ında :ıo:ıddiyct Tar. Bu ne
den ileıi geliyor? 

- Hey bndaln !.. Nftdan herif ... 
Dilnynnm kendisi kötü değildir. 
Herkc~in fc;t<'diği bir nimettir. Zcm
mctttğtm şey, nimete kavuşmanın 
şekli Te 'y<.'mck tarzıdır. Son benim
le bir değiJo;ln. Bir lokma yemesi sa
na hnram lkr.n, ilmimin Jrnvvett ve 
akhmm taı-arrufn ile bana hclAl o
lur. 

- Bir misal ~Ö)'lcr mi"iniz? 
- ~Usal mi? •• ~o kadar fatcrı.en. 

Meı:;clA, yemek yerken dişlerinin a
rasına giren et pnrçn!'ım sen çöple 
YC zorla çıkarıp ),ıtar~ın. Sana mek· 
ruh olur. Den ya,·a5 ya,·ıış dilfmln 
ncuyfa kurtarq> )'Utnrım, hana he-
1Al <>hır. nir ml~nl flahn.: Siz harnm 
mal ile öt" beri ahr, hnrıtm y<'r iniz. 
ntz yfycc<-k .:'IY<'<'Ck .• e)'lf'ri horc;Jn, 
,-er<' fyc ahrız. Ar hnşın<la şüphf'li 
nın.lnnl7:<lnn ()deriz. Ru hile ile hcllU 
yeriz. t~t<" dUnya malı almak Ye ye
mek hu-.;usnncla daha bir ~ok l\Uma
nc tn nrrnflnnmız ,·arclır ki, hlze 
<'ttb:dlr. (Xntmrı cilt 6 ıııayfa 320 ,.c 
2l0) 

Y:ıni cfC'ndinfn tcf.<;frine Te huldn
f:u düstura. ne dersiniz? Cumartesi 
günleıi çahşmanm ~ünalı olduğunu, 
fnknt kenıliF>i tc:in olurl'ln. sevnp ola
<·ağmı öyllyen hahamların tef ... ir , .e 
düı,,tnrlarma henz<-miyor mu?. 

Hüseyin Rüştü TIRPAN 

Adana temfz l~me 
suyuna liavuşuyor 
Adana, (Hususi) - Şehrimize içme 

suyu getirilmesi hususunda faaliyete 
geçildiğini ve bu işin haylı ilerlooiği· 1 
ni bildirmiştim. • 

Müteahhidine ihale edilen içme su-1 
yu inşaat ve tesisatına müteahhit öl- 1 
düğü halde varisleri tarafından devam ,

1
. 

edilmektedir. Son giinlerde boru dö· 
şeme ameliyesi şehrin birçok mahalle· j 
terine girmiş bulunuyor. Cadde kc -
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Sivas mektubu 

Sivas valisi · yapıl n 
. işleri anlatıyor 

Slvusa lskAn tıdlfen binlerce göçmen 
müstahsil vaziyete şel mak il zeredir. 

Vilô.gel yollarında 10794 
mükellef amele çalıştı 

Sıvas, (Hususi) - Vilayetimizin 
muhtelif işleri ve muhtelif sahalardı\ -
ki vaziyeti hakkında malfımat almak 
için valimiz Nazmi Tokeri makamın
da ziyaert ettim. Valimiz, kıymetli 

vaktinin bir kısmını bana hasretmek 
nezaketini gösterdi ve muhtelif sual -
lerime cvaeben vilayet işlerini şöyle 
anlattı: 

Kiillür işleri 
Sıvas ve çevresinde kültür faaliyeti 

yıldan yıla artmaktadır. Bu sene vi-
18.yetimfade 220 öğretmen., 107 okul 
ve 11450 talebe mevcuttur. Merkezde 
Atatürk okulu inşaatı bitmek üzeredir, 
yeni ders yılında açılacaktır. Yine ye
ni yıl içinde vilayetimizde birçok yer
lerde yeniden mektep binaları yap -
tırmak tasavvurundayız. Bu yıl mek-
tepler tamir edilmiş ve ayrıca kim -
sesiz talebeye kitap dağıtılmıştır. 

Selçuk.ilerin değerli eserlerinden o -
lan ve müze ittihaz edilen Gö~ed
reseyi orta Anadolunun en bilyük mü
zesi haline getirmek için çalışacağız. 

Ulus okullarına dev~m eden talebe· 
nin miktarı 3395 dir. İlk okullardaki 

talebe mevcudunun seneden seneye 
artması öğretmen kadrosunun geniş -
letilınesini icab ettirmektedir. Bu yıl 
öğretmen kadrosuna 14 öğretmen ua. 
ve edilecektir. 

İm ar ve yol işleri 
Ehemmiyet verdiğimiz sahalardan 

biri de imar ve yol işleridir. Geçen 
yıl içinde bütün vilayet yollarında 

10794 mükellef amele çalıştırılmış ve 
75,331 metro mikap toprak, 7658 met
re mikap kaya hafriyatı, 34918 metre 

mikap imla, 4 719 metre şose tamira
tı, 1585 metre mikap kırma ta.s, 2634 
moloz taş yapılmıştır. 1 Ahşap ve bir 
beton köprü inşa edilmiştir. 

[, iraat işleri 
Vilay~tte bir fidanlık vücuda geti

rilmiştir. Bu fidanlık vilayetin mey
valı ve meyvasız ağaç ihtiyacını kar-

şılamağa çalışmaktadır. Baharda bir 
de arıhane yapılacaktır. Suşehri ve 
Kayhisar kazalarında da pamuk ziraa

ti tecrübesi yapılacaktır. Bu yıl ilk 
defa olarak Kaylıhisar'a. Giresundan 

5000 aded köklU fındık fidanı getirti
lerek dikilmiştir. Bu fidanlığın geniş-

letilmesi için 45 dönümlük bir sahayı 
da istimlak edeceğiz. 

Hayvancılık 
Vilayette hayvan yetiştirmeye çok 

mUsait sahalar vardrr. Vilayette mev

cut hayvan yekfuıu 1,798,630 dir. Bu 
miktar 936 ya nazaran 143,160 fazla-

dır. Bir sanat istasyonu yaptırılmış· 

tır. Bu yıl bir tane daha yaptırılacak

tır. Şap hastalığına karşı 205674 ko
yun ve keçi a§ılanmıştır. 
Sivasa yerleştirilen göçmenler 

Romanya ve Bulgaristandan gelen 
1426 hane göçmen Şarkışlaya iskan 

ooilmişlerdir. Göçmenlere arazi veril· 

miş, her türlii yardımlar yapılmış ve 

bir an evvel müstahsil bir hale geç -

melcri için bütün tedbirler alınmıştır. 

Bu yıl içinde göçmenler için 1410 ev 

y~ptırılacaktır. Bu evler grup grup 

köyleri teşkil edecektir. Bir kısım göç
men köylerinin maş nahiyesinde tek-

narlarına kanallar açmak için birçok 

ameleler çalışmakta olup bir taraf -
tan da boru döşeme işine devam edil
mektedir. 

Havalar müsait gittiği takdirde şe
hir dahilinde boru döşeme işi yakın 
bir zamanda ikmal edilecektir~ 

~~ ... ~ 

Sıvas vafüi Ncızmi ToT•er 

sifi dü,sünülmektedir. Böylece detnit" 
yoluna ve vilayet merkezine yaklll ~ 
lan bu mıntakarun inkişaf I temin edi' 
lecektir. 

1 Önfünüzdeki yıl vilayet merkezi e 
Hafik kazasına daha birçok göçıll~ 
geleceği anfo.şılm:ı..ktadır. Bunlo.r ıçı~ 
de evler hazırlanması vekfilete atıC it 
dilmiştir. Hulasa ırkdaşlanmızın !,ıı 
an evvel memlekete faydalı ve m.US i· 
sil bir uzuv haline getirilmeleri ıçill 
cab eden her şey yapılmaktadll'·_..rl"f 

Pi 

iiırakyada 

Her sahada 
faaliyet var 

Tekirdağı, {Hususi) - TrakynD11~ 
her taraf mda köycülük çaıışrnal 
bütün hızı ile devam ediyor. ııtı ; 

Köy kanununun tatbikma ba.§1 t>ii• 
dığı 18 mart gilnünde Trakynnlll ,.. 
tün köylerinde gösteriler, şenlikler·ict· 
pılmakta ve bu vesile ile de ~ e
yarışlar, pehlivan güreşleri tertlP 
dilmektedir. bıl 

Köylilmüze ilk benliğini v~ 06 

kanunun kutlu hareketi bu sel1 dll1' 
daha. kuvvetli bir şekilde canlııJl 
lacaktır. .. e!itıe 
Trakvanın herhangi bir }<oŞ ti ııe 

bakılsa"' büyük bir imar tnaliYe ()(!11' 
ka~ılanılır. Köylerde köy okUJllt r b1' 
lan, köy odaları, alanlar, anıd 8 

cümledendir. 
Trakyada keten ziraati ıc)111dtı 

fA:iirne, 25 (Hususi) - ~ f'Vııt 
keten ziraa.ti oldukça geniştir· ıstifll' 
bunların yalnız tohumlarındaJl 
de edilmektedir. ,·e ~y. 

Kenevir ziraati yeni başla.JllIŞ 
muvaffak olunmuştur. d n isti' 

Keten ve kenevir sapların 3 
9..;r.eP 

fa.de edilmekte olan eıyaf~tyil~ 
harice satılması veyahut elb~e
bunlardan kendi çamaşı: v:ıuıı:ıelttc' 
rini yapmaları için teşvik 
d~ 1-~~ 

UJll IY 1'' 
Kenevir ve keten v tob 1:>0Yııcıl1.f 

yağ istihsal ve bu yagıarın1'·ıde ~ıet.ı 
ta istimali kabil olacak şe 1 

rot· e· 
tirilmcsinin teminine çalışı)~ el'i~g. 

934:, 935 senelerinde betı prs1tl , 
ye başlıyan kenevir ra~ dı;ği ıçitı ~ 
ve susuz olarak yeti~1 "lt ~ 
yet ince ve piyasada. bu~ . iı' 

af ktedil"· "' ıÇ kazanan ely verme . otdtlğll ,~ 
Bölgede bu ziraat yenı bet rııtıP ~ 

miktarı azdır. Trakyanın fsldYetl8 
0g. 

disinde bu mahsul rnuvsf IJllllaSo:ı' 
tiştirilirse köyIUnlin ıcalk cııil' 
yardım eder. eı-ar ·yer ·ı;tif' 

937 senesinde 10070 d cdi~ 
miş, 58 ton istihsaliı.t elde 

' 
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Ev, ne iş için 
kiralanmış? 

~enç kozun sarfFlo~on<dlaD'l1 Ls~n'ffa<dle 
e{Cmek mn Dsttemnşoeır? 

"Ben ahçiydım Reis Bey; ı:arşıdan çıktım~ herif 
peş me takıldı. Kovdum, tekme attım; gene 

..... üstüme geldi, seni ııili ahlıyacağım ! dedi" 
•'lu!>a_ •• 

sırın gür sesi duyuldu: istemem mi? . 
..... '\1 r )cı • c ahatl. Zişan!. Memitl. Naci- - Peki, hani evliydin ya?. Boşan da .... 
G • öyle sap ol ... 

cl<.Iilcr, Hüviyetleri te bit e':iildi.. - Dursana ya.. BoJanmak n.asraf-
- &a~ Y •jındasın? lar zaten aşağıda davaaı görülüyor, ney· 
- 24... se •. Beraberce çarııda gramafoncu Be-

it. - ~e biliyorsun? Tevellüdünü söy- kire gittik. Ben, buna güvenmedim de ... 
; Bilıniyorum, amma, öyle.. 

'~f ışan dedikleri, lüzumundan fazla 
~a .. Kapalıçar§ıda ahçılık edermiş. 
- 'Yamak mıydın?. 

lo~ l::vct, sonra usta oldum.. Daha 
~a Çıktım işten .. 

r,
11
dac.ye, evini tanımadı~ı insanların 

~iı evularına amade kılmaktan. Memiı, 
ıılaaıı da o evi kiralamtıktan suçlularM 

tlın avukatı var, dedi ki: 
- Efendim, biz 

r 
ç'\ buraya baybızhk
N._ tan gıt!di~- Bina
~ '\ ·naleyh davanın 

7 capah görülmesi-
1 ( ıi talep ederim . 
' \. ) - Biz de zaten 
~ Kapalı geçe .. eğiz, 

ile gır . o kadar incelikleri-
~! rnıyeceğiz .. 

'~c lln, ackiz senelik evliymi§o Sene
llııı ~Ocuğu oımuş, kocası par~arı al
)ol'ttı Çınış. Yedi senedir yalnız yaıı-

ı.ıı .. 
'N d ttiı, e en kaçırttın ya 1 .. diye sordu 
....., '~nra Mcmişe döndU: 
...., '13 en anlat bakalım .. 

~la S~ Ziıanla tanıştım .. Konuşa ko
~cla ırkcviyc kadar geldik. Dana, A
lr~ rda b:taigi bir ev olduğunu, beş 
~u_~~bilinde kiralayacağını söyliye
~ıı1~rayı aldı. Naciyenin evini tut· 
~iti ,. hbaplarından Melihayı ve Be-

~atır ....... >ıt rnış ... 
':S tlihr. kim?. 
~is-:rncrn "Vallahi efendim.. 
....... () •tıldı: 
ıtettı• }{el Melahat dedikleri .. 
...... :a 11 devam ediyor• 

eltir t b .: d' . • ...., ~ a anca goater ı; ıçtı .• 
...., 'S~ıden tabanca gösterdi?. 

1 rncın · Al ı.. lı ...., ~fcıtı- f'l~anı.. man mar a .•. 
-..... ı, 11; ı an mı" 

ti <'.o\tct • • . . . w • 

· 'ilen ' evet .. Sonra ışın rengı degış-
lııtttı l)Ç.c'k:ndlm .. Araya işret de gir

' ~ ·ıns filin bqladı •• ...., ~:~ı dans? .. 
'ıçtllrJar f' ~radeniz oyunu mu derler, 

....., li ılan ... 

l ' Gi a, alaturka cinsinden .• 
'il\ , trnck · · •<tnad ıçın ~apıya indim, Zişan 

w' l>ck~· 0 sırada polisler geldi .. 
·ır ı a . 

lll \t'r cn.n bu Zişanlr.ı bir alıt ve-
' li l'llı?. 
' b~Yır va1Jah' ' •:ı.ı ı .. ....... ıı·ç itli?. 

1' h ıçı .. Ciuy B k' . 
·~c11 .. a, e ırın varmış am-

~'h &0 trnedim .. 
rı, l'llUd 

1 a'faasına başladı: 
- Ben ahçı 

idim ya? .. Çal'§ıdan 
çıktım, bu herif pe· 
şime takıldı. Kov
dum, tekme attım, 
"!ene Ustümüzc gel 
Ji. Bana, seni a
lacağım, dedi. • 

Reis sinirlendi: 
- Canım bırak 

bunlan timdi, ge-
' cc vak'<:JSına gele-
~ lt t>ı.ır a lim. 
l :~ ~ı~ na'--yım, evi bcrtıber tut
\ ~- t on lira . d tıı~· llttuk ıstc i. iki odayı yedi 

ı "ctdi sonra... Parayı Mcmiı 
' ltıı,ııı:· 

'~ h~lece~~eceye gel dedik ya .. 
\İ &tın a 1 

~ı."'- 'hUtu·· . Yo • sırasını ıapnr-
\1~ '"' n ıih · "tl~ı .. tt\,'. () dah nım k~ntır .. Hiç an-
t bt~~ ~"ibe a nu iyı? Sen dinle 
~~ .... •ta oltabcr Sildik. O ayaklariyle, 
b \ •• ,, 6wı Ururn dedi 11 • 
1 "ltıtı· • "Zllcekı • m, e erımle .. 
lt. 

1tt dönd:. crı o temizledi. (Suç-
~t1ı.ı u :) Yalan mı koca ki-
"-aıı \ •lac•ktı 

ll"ttılrrıak ı~a .. Genç kızım, çar
' r k<>c<ıy~ aap olmaJ. 

evinden Bekiri aldım. Hatta gramafonu 
da Mem:şler beraber getirdilç. Borusun
dan o tuttu, bir 8'1pmdan da ben .. 

- Kısa kes artık, hadi, vaktimiz 
yok .. 

- Efendime aöyliyeyim .. ben de ar
tık beni ala;ak diye sevindimdi. Benim 
saflığımdan istifade etmek istemiş a
damcağız meğer •. 

Bu lakırdıyı duyunca, salonda herkes 
gülmeğe b •1ladı.. Zişan durmadı! 

- Rakı da içti
ler .. 

- Sen de içtin . ., 
mı .. 

- Bir . damla 
koydum, üstüne su 
doldurdum. Beni 

de içiyor ~<ı •••• _ ,ı;.ı.nler diy~.. Yeni den 
rakı almak için, bu, ıişe elinde aşağı in
di.. Perdeler de apaçıktı.. Ele'k,trik te 
yanıyordu .. 

- Peki bu esnada bir şey olmadı 

mı?. 

- iki gözüm önüme aksın ki bir şey 
olmadı .. Hem ayol, insan perdeleri sıkı 
ııkıya kitler, öyle açık mı bırakır?. 

Suçlulardan Nacıye de müdafaasını 
~tı .. Avukat müruru zaman mevzuu 
bııhsetti. Hakim: 

- iddianame 419 a temas eder. Bun
da ise müruru zaman beş senedir, de
di. Sabılc;aların sorulmasına, phitleriP 
çağrılmasına karc:ıır verildi. 

Bir cllrmllmeşlıud davası 
Supçlulann hepsi de imalathane sa-

hibi. Bir cumartesi günü tatıl saatinden 
sonra i§çi vahştırdıklarından aleyhleri
ne zabıt tutulmuşu •. 

Reis sordu: 
- Aram kızı 

Siranoş sen misin? 
- He .. Benim 

efendim .• 
Bu, lüzumun-

dan biraz fazlaca 
boyanmış, iriy<.ırı, 

genç ve yakışıklıca 
bir kadındı .. Anası 
Servinaz. Ist.abul 
da doğmuş. 

- K~i yaşında~ın?. 

- Yirmi üç?. 
Reis gayri ihtiyari sordu: 
- Sahi mi söylüyorsun?. 
Dünya ehlinde insanf ta kalmamış .. 

Maşallah, en azı otuz beşinde .. 
- Evli misin?. 
- Hayır?. 

- Hiç evlenmedin mi ?. 
- Hayır! •. 
Dehşetli pişkin.. Boyuna gülüyor .• 

Ale~o, Artin, Haçik, Sima .. Bunlar da 
uyni soydan .. . Biribirlcrini hiç tanıma • 
dıklan halde ağızbirliği etmiş gibi: 

- Biz işçi ç:~ıştırmıyorduk, işçiler 

para almak için be'J9iyorlardı. 
Deldiler. Halbuki zabıtlar gayet sa

rihti. Sonra bir de Onnik geldi. Reis 
buna sordu: 

- Senin zaptınd:ı işçilercen Siranoş, 
Agop d'yc de yazılı. 

- Hayır, Sira
noş yoktur. Bel
kim valdelerinin a
dıdır tda yanlışlıkla 

itçi diye yazıl

mıştır. 

Sir<noşa bak-
tım ; neredeyse 
Jeahkahayı ataca~ -

tı. Onnik, kadını tanımadrğı için ne 
s;cşit bir pot kırdığının farkınida değil
di. Artin de sorulan isimlerden biri 

· hakkında : 
- Ailemcir belki onLı işçi sanmıJ

lardır, gömleğimi ütülüy.>rdu, dedi .. 
Velhasıl 1-:anna~arıJ."~ ifadelerle ıur-

Don KDşo'tY yaratan muharrir 

Servantes'e iki 

O ON KlŞOT'u bu yüksek ruhlu 
serseriyi hakkile anlamak, tas

vir edebilmek için herhalde pek yük
sok bir karakterf kuvvetli bir muhay 
yile lazımdı. 

Servantesde, kahraman babası 

olmaya Jayik birçok meziyetler vardı. 
Feci ve dağdağalı hayatında hayrete 
değer büyüklükler, kahramanlık ve 
yüksek kalplilik göstermişti. Afrika
da geçirdiği beş senelik esaret haya
tında o kadar metanet gösterdi ki 
böyle bir kalpten, böyle bir e25erin doğ 
ması şayanı hayret görlllemez. 

1575 de, esirlerle, ganimetlerle dolu 
Uç harp gemisi (Cezayir) limanına gi
riyordu. Gemiler. ~lerini boşalttı.. 
lar, esirleri karaya çıkardılar. 

Bunlar arasında Servantesle karde
gi Rodrigo da buluney~rdlL Jl,ilabare 
İspanya edebiyatında büyük bir isim 
bırakan Servant.es o sıralarda, (Jan 
Dotrişin) bayrağı altında harp eden 
alclfı.de bir askerqen başka bir şey 

değildi. 
(Tepant) muhart'bcsinde büyük bir 

yararlık göstermiş, göğsünün iki ye
rinden yaralanmış, sol kolu da sakat 
kalmıştı. Düşman tarafın eline düştü.. 
ğü zaman yirmi sekiz yaşında idi . 

Elinin sakatlığı, zincire vurulmak
tan kurtulmasına sebep oldu. Diğer 
esirlerin ayaklarına, boyunlarına zinr 
cirler geçirilmişti. Scrvantes bir şö. 
valyenin maiyetine hizmetçi verilmiş
ti. PeJC acı bir esaret hayatı geçiri
yordu. 

Fakat bu adamın ruhunda o kadar 
büyük bir asalet güneşi vardı ki az 
sonra bütün esirlerin yüreklerini ay. 
dınlatb, Ümitlerini canlandırdı. Onu 
bir halaskar tel!l.kki ediyorlardı. O
nun bir gün kendilerini esaretten kur 
taracağına imanları vardı. Servantes 
dostlarının vatandaşlarının acıklı 

; 

hallerini gördükçe kalben üzülüyor-
du. Kendini ve onları kurtarmak isti. 
yordu. 

Hürriyet!.. Onun mabudesi idi. O -
nu muhafaza için dört defa hayatını 
tehlikeye koymuş ve yaralanmıştı. 
Ondan aynldığma çok müteessir olu
yordu. Ona tekrar kavuşmak istiyor. 
du. Fakat nasıl?. 

Firarı tasavvur ediyordu. Buradan 
Bir kaça.bilseler, (Oran) a kapağı at
salar kurtulacaklardı. Çünkü, o de
virde (Oran) İspanyolların elinde idi. 

Fakat, bu o kadar kolay bir şey de. 
ğildi. Arada 60 mil mesafe vardı. Çöl 
!erden, dağlık ve taşlık araziden geç
mek, sonra yolu bilen bir rehber bul
mak lazımdı. Uğra.~tı, nihayet yerli. 
lerden birisini para ile kandırdı. 

ni fikri müdafaa ettiler. Zabıt varaka;;:
nı tutanlann çağrılmasına karar veril
mişti. 

Dı:arı çıkarlarken aralrı:ına karışan 

Siranoş, ileride duran b!rine göz attı .. 
Yanyana yürüdüler. Yolda: 

- ö•ekilcr de be,im dediği!TIİ!l ayni
ni söyi :diler, tanış zannedccek~ı:r bizi 
diye ö5üm koptu.. 

Diy > hararetle anlatıyordu. f:ELEBt 

bin sopa! 
Esaretten kaçmaaa 
teşebbüs eden lspan
yol edibi zincire nasıl 
vuruldu? 

Bir ger.e, gardiyanlan 
sarhoş ettiler, zincirleri 
kırdılar ve yola çıktılar. 
Kızgın kumlar ili.erinde 
yürüyorlardı. Yolda ars-
lanların bağrröığım;;'llan 

la.rın ıslı~~ jşit\tor
lardı. Yerli kabileler, ka.. 
çak esirleri yakalamak 
için fırsat bekliyorlardı. 

Servant.es bunları bili
yordu. Fakat, fel~et ar
kadaşlarının cesaretini 
kırmamak içln hiç bahs
etmiyordu. 

Rehber, birdenbire or
tadan kayboldu. Her~ 
den ise hareketine r.a
dim olmuştu. FAirle;ri 
kaçırmaya deltilct ettiği 
için biiyük bir cezaya 
çnrpılacağını diişünmüş -
tü. Ve usulcacık sIVIşı. 
vermiş, ztı\•allıları çölün 
ortasında bırakmıştı. 

Firariler, gece karan • 
lığında ne yapacakları • 
nı, nereye gideceklerini 
bilmiyorlardı. Nihayet, 
yalnız başlarına yola de. 
vam edemiyeceklerinc 
karar verdiler, bitkin bir 
halde echre geldiler ha-

l 

pishanenin ağır kapısı 

yine üzerlerine kapandı. 1 
Günler geçiyordu. Scrvantes bir 

türlü esaret, hizmetçilik hayatına alı
şamıyordu. Zincirlilcrden ziyade bun
dan muztarip oluyordu. 

llk firar teşebbüsünde uğradığı 
muvaffakiyetsizlik cesaretini kır.na -
mıatr. Nihayet bir gün, bir Rum tüc
carın hizmetçisile taruştı. Bu, çok kur 
naz, hilekar bir adamdı. Zamana göre 
hareket ederdi. Birkaç kere dinini de. 
ğiştirmiş, birkaç mezhebe girip çık
mıştı. Servantes bu adamdan istifade 
edebileceğini düşündü . Bu sıralarda , 
esirlerden birçoklarının aileleri Ceza
yire gelmişlerdi. Akrabalarını kur+.ar. 
mak için (fidyei necat) getirmişler
di. 

Servantesin ailesi ıcnc;in değildi. 
Birçok fedakarlıklara rağmen iki kar 
deşi kurtarmaya kfıfi (fidyei neeat) ı 

tedarik edememişlerdi. Servantes kar 
deşine, İspanyaya dönmesini ve ken
dini kurtarmaya calı~asını tavsiye 
etti. Delikanlı, teklifi kabul ederek 
yc,la çıktı. • 

Servant~. Cezayirde yalnız kaldr. 
Ve yen.\ bir firar pl~r hazırlamaya 

tlstte, Seruaııfesin gençliği; a1tta; 
Lcpant muharcbcsüule Amiral gemi· 

sinde bulunan sipahilerden birisi 

başladı. Arkadaşlarının b~ına geçti, 
kaçtı. Hapishane müdürünün evinin 
bahçesi yanında mağara •gibi büyük 

bir yer vardı. Oraya saklandılar. Yan 
lannda bol yiyecek bulunuyordu. E
sirler büyük bir neşe içinde idiler. Ye
di aylık e!5aret hayatı canlarına değ. 
mişti.. Kurtulacaklarını düşündükçe 

seviniyorlardı. 

Halbuki kendilerini kurtarmaya ge
len hristiyan gemisi, bir türlü fırsat 
bulup da sahile yanaşamıyordu. Geri 
döndü, gitti. 

Servantes gemiye bakıyordu. Kalb1 
eziliyordu. Hüniyctin yi~ uzaklaş

tığını, kaçtığım görUyordu. 
Bu sırada, muhafızların geldiğini 

gördü. Rum hizmetçi onları ele ver
mişti. Esirleri yakalamak için acele 
gönderilen silahlı rnuhaf ızlarm mağa 
raya yaklaştıklarını hissedince, artık 
bu AAfer bütün esirlerin yakılacağını, 

(LQt[en sa~fayı çeviriıai.zJ~ 



Muhtar Uygur 
Mıntaka ikinci reisi 

oldu 

idman da·ma idman 
Münhal ajaohkJara da; Fuat 
Ramazımoğlu, Hikmet Uslünda2'ı 

Genç kızlar, vücutlarının 
tenasübünü uzun zaman 

Ye AH .FJw getirildi '""'! 
l 

mu haf aza edebilmek 

lstanbııl mıntakası ikinci reisliğin• 
asaleten tayin edilen Muhtar Uygur 

Istanbul mıntakasmdald mi.inha! bu 
lunan ikinci reislik ile bisiklet, dağ
cılık ve atletizm e.janlı.klarına göste
rilen namzetler, Türk spor kurwnunca 
muvafık görüldügünden İstanbul mın
takası ikinci reisliğine, sa.bık Asbaş
kan Necminin Ankaraya hareketinden 

b<>..ri vekalet etmekte olan Muhtar Uy
gur getirilmiştir. Süley:maniyeli Hik
metin güreş a3anlığma nakliyle mün
hal bulunan bisiklet ajanlığına da A
nadoluhisar klUbü ikinci reisi Rama
zan oğlu, Muhtar Uygurdan boşalan 

dağcılık ajanlığına Hikmet Üstün -
dağ, atletizm ajanlığına da Beşiktaş 

klübünden Ali Rıza SUzeralp getirll -
mişlerdir. 

Mıntaka işlerinde uzun zaman mu
vaffakıyetle çalışmış olan Muhtar 
Uygurla yeni ajanlara başarılar dile
riz. 

Eiıardo amatör 
şampiyonlu~u 

• • 
zçın spor 

yapmalıdırlar 

Kadınların yaşı ilerlediliçe vilcutla
rmm şekli d~ği§ir, sıkletleri artar. 
Bunun önUne geçmek, genç kızlıkta 
ki hali, f auliyeti muhafaza. etmek 

çok kC1laydır. Yalnız biraz jimnastik t 
yapmak kafidir. 

Sinema yıldızlarının hemen hepsi, 
boş zamanlarında jimnastik studyola· 

Anverste yapılan bilfu-do amatör B 
dünya şampiyonası neticelenmişve okso··r Karpantı·ye 
hiçbir mağlUbiyet kaydetmeden 13 

dünya rekoru tesis etmiş olan Belçl - L J d U f il t llif dildi 
kalı Rene Gabriels turnua galibi ol - e y OD OD r D Ş 8 Ol 0 8 e 

Meşhur Fransız boksörü Jorj Kar- ..... ~---~-~-~--..,~-...,,, 
muştur. 

pantiye, tcrbiyeibedeniye ihtisasın -
Umumi tasnifte: dan dolayı Lejiyon donör nişanının 
1 - Birinci, dünya şampiyonu Bel- ~valye rütbesile taltif olunmuştur. 

çikah Gabriels, 2 - Fransız Cote, 3 Bu taltif, cidden yerlndödT;. Çünkü 
Belçikalı Oens. 4 - Fransız Chasse- Karpantiye, devrinin en çok sevilen, 
reau. 5 - Hollandalı Sveering. 6 - takdir olunan bir şampiyonudur. tk
Alman Jaachil. 7 - Hollandalı de Le-

1 

tidarı, yalnız Fransanın değil, bütün 
euv, 8 - Avusturyalı Scha.rzer. spor dünyasının takdirinl kazanmış -

lll!ı~-.-ın,,_.._..,_, tır. 
oldürüleceğini anladı. Onları kurtar- Umumi harpte askerliğini de yaptı. 
mak istedi. Kab:ıhatin yalnız kendisin Harp madalyası aldı. Bugün 45 yaşın
de olduğunu, onları firara kendisinin da ve en hararetli spor muhibbidir. 
teşvik ettiğin· söyledi. Samimi dostlarından Joreguayla be -
· Yeniden zincire vuruldu. Tamam raber Stad Français ckipinde bazan 
beş :ı.y bu halde kaldı. Ancak ölmeye- Rugby oynamaktadır. 
cek kadar yemek veriliyordu. Esaret- Karpanti~ e, kendisini tebrike giden 
ten kurtulup memleketlerine dönen gazetecilere hatrralarmdan şu suretle 
arkada§larından bir haber yoktu. bahsediyor: 

(Oran) kumand.ınının vaktile ken. · "Kırnuzı rozet, dündenberi ceketi
disi gibi esaret hayatı yaşadığını ha- min yakasındaki sarı yeşil kordelfuıın 
tırladı. Kendisine bir mektup yazdı, yanında yer aldr. Bunun için çok mem 
yardım istedi. Fakat, mc:ktup ele geç- nun olduğumu söylemiyc lüzum var 
ti. Ve bunu göttlren adam ipe çekil. mı? 
di. Kendisine de iki bin sopa atıldı. "Evvela kırmızı. sarı ve yeşilin ya-

15i9 senesi başlangıcında bir defa nına çok yanı§ır. Sonra, hiikümetin 
daha kaçmak istedi, muvaffak olama beni (terbiyeibcdeniye) mütehassısı 
dı. Fakat, vaktile hristiyan olan Ab- olarak taltif etmesi şayanı teşekkUr .. 
dürrabman adlı birisile tanı~tı. Onun Çünkü beni, ismimi yeniden fileme ta
hissiyatını okşadı. Nihayet yardımı- nıtmış oldu. Çünkü, ringden ayrılalı 
nı temin etti. çok uzun seneler geçti. Yaşlandım. 

Abdürrahman zengindi. Bir kalyon Tabiidir ki ismim bir çokları tarafın
satın alacak ve bununla esirleri kaçı- dan unutuldu. 
racaktı. Bir ihanet yliziinden bu tc- "Bu, geçen senele:i. çocukluğumu 

ııcbbüs de akim kaldı. hatırlamıya seoob oldu. Henüz çocuk 
Scrvantes beş sene wrra, kardeşi- denilecek bir sindeyken yaptığım ilk 

nin yardımile, mUhim bir (fidyei ne. maç gözUmUn önilne geldi. 
cat) verdi, bu acıklı esaret hayatın- "Paris çivarında Mezon Ltifitte bi
dan kurtuldu. Ve ismini t:ırihe geçi- risile karşıl~acaktım. Kiminle knrşı
ren ölmez eserini, Don Kişotu yaP.At. laşacağımı bilmiyordum. Ar. sonra 

Jorj Karpantiye 

rakibimi gördüm. Bir jokey... İsmi 

Salamondu. Zavallı genç geçcmlerde 
öldü. Fransız amatör boks şampiyon
luğunu kazandım. 

Pek sevgili arkadaşım (Dekan) la 
beraber (Lenç) de oturuyordum. (Me

zon Lafit) in antrenörü bana bir maç 
teklif etti, ve 100 frank vereceğini 

söyledi. Dekanla benim yol masrafı -
mız otuz frank kadar tutuyordu. Ka-

\ 

rma giderJcr. Jimnastik yaparlar. 
Genç yıldız (Con Font.en) 

vücudunun güzelliğini, inceliğini ak -
şamları ve sabahları muntazaman 
yaptığı idmanlara borçludur. 

Bilhassa sabahları erkPnden yapı -
lan idman talimleri, adelata kuvvet ve 
rir. Akşam talimlerinden SOIU"a yapı -
lnn masajın rahat bir uykuyu davet 
ettiğine şüphe yoktur. Vücuttaki ada· 
leleri germek ve yumuşatmak için yü
zükoyun yatınız. Elleriniz ve ayakla
rınız yere gelsin. Vücudunuzu biribi
ri arkasından beş defa kaldırınız. İd
mana, birkaç dakika fasıla veriniz. 
Sonra yeniden başlayınız. On defa ka
fidir. Bu suretle sinirlerinizi kuvvet
lendirmiş olursunuz. (Pünşing - Hal) 
denilen boks idman usulü göğüste a
daleleri kuvvetlendirir. Bu, bilha...cısa 

göğsü, omuzları ve kolları semizliyen 
kadınlara tavsiye olunur. 

(Kürek çekme) makinesi vücudun 
orta kısmının şeklini muhafaza için 
iyidir. Resimde Mis Fonten bu makine 
üzerinde görülüyor. Ayaklar bağlıdır, 
eller de küreklerde ... Bu hareketler, 
göğsü kuvvetlendirir. 

Mis Fonten, sabahları ve akşamla
n odasından çıkmadan bisikletle ge
zintiler yapar. Bunun da bacakların 

güzelliklerini muhafaza ettiğini söy -
lem iye lüzum var mı? 

Bu bisikletle tabii bir adım ileri gi
deme~iniz. Fakat, b:ıcaklarmız ha -
reket ediyor a ..• İşte, lazım olan da 
bu ..• 

rımız pek az olacaktı. Fakat ne ehem
miyeti var, dedim. tık gonkda yUre -
ğim çnrpmıya başladı. Fakat, yanım
da, bana metanet verecek bir arkada
şım vardı: Dekan... Beni cesaretlen -
diriyor, tavsiyelerde bulunuyord•ı. 

Altıncı raundda, rakibimi mağlup 

edeceğime kanaat getirdim. 
Nihayet galib geldim. İlk zaferimi 

kazanmıştım. Henüz on beş yaşınday
dım. 

Dü§ünilnüz bir kere, tamam otuz se
ne evvel... O zamandanberi nckadar 

.ı\ vrupa otomobil 
şampiyonu 

Rozmeyere 
Fevka~Ade bir cenc ıe 

1 

meras,ml ya1= ı;dı ~ 

~ 
Avrupa otomobil şampiyonu, g~ 

Alman Rozmeyerin cenaze :nıerııS ıı· 

l
\ geçen salı günü öğlenden sonra ~.~ 

nin en kibar mahallesinde bulllll"" 

Dahlem mezarlığında yapıldı. ...~ l Rozmeyer 7.a.bit olduğu için, hU s 
kıtaatı tarafından tertip edilen cell. 
ze merasimi fevkaUide ve pek ~ 
oldu. Adolf Hitlerin muhafız. k 

0
• 

ile nasyonal sosyalist partisin~ Jil /: 
törlü bir taburu askeri selfı.nıI ıfıJ 
ti. ~ 

Hitler, nazırlardan Göring, ffeS·~. 
ri ve bütün hükumet erk!nı çete 
ler göndermişlerdi. ~ 

Hazır bulunanlar arasınd~ 11detl 
Dortmuler (meşhur tayyarecı tJ 
de vardı. · . tıı-

Tabutun etrafında motosiJdetl•• ~ 
sikletll bir askeri kıt'a ile na.# 
yürüyorlardı. • ııt 

Alman otomobil klübü reisı ~~ 
nin bir nutuk irad ve mütevef 
meziyetlerinden bahsetti. 

Saı·osi 
Varaıandıği ıçlf1te 

Paris - Budape~ ot 
Milsabakasma iştirak ed~lll~.Jf 

Merkezi Avrupa kupası ınusa-;;ef · 
sında kaburga kemikleri klrıla.J'l d 
hur Sarosi hastaneye n.a.klolunJJl~, 
Doktorlar, beş hafta yatakta l> )}J' 
sına lüzum göstermişlerdir. şu 

1
,J 

Sarosi, 25 şubatta Pariste yıı~~. 
müsabakaya iştirak edemiyecel> 

Amerikada 
Yeni bir yUzoıe 

rekoı·o eti 
Amerikalı yüzücü bayan ~~~ 

RvPJs, Floridada yapılan bir tfl re-" 
kada yeni bir Amerika yilzDle 
tesis etmeye muvaffak ol:nı~~ef 

Rvals, 220 yarda serbest -~· 
2 dakika 32,5 saniyede bitirJXll!i-

Almanya - fir1-
landiya ,. 

Boks müsabakal.~~ 
Almanya - Finlandiya anıs~ 

e'kipleri arasında yapılan \'C p~ 
Jikle neticelenmiş olan kaf1'l~~;pl. 
dan sonra, Alınan boksörlet1 ··te'o 
ve Kotka şehirlerinde de tfl~i.P~ 
kal'§ılaşmalar yapmışlardır· tU1 f1 
da.ki karşıla.~alarda Aınıaıı ·pli~ 
let von Völker Finlandiyalı r~,1)'' ~ 
ni hafif sıklet von Heesenovo 
yı hesabıyla mağlub etınlştır· 

Kayal< ~· 
Avrupa şamPı~f2'ı 
luğu müsabaK ~ı 

SaJzburgda yapılan AVflll'~~ 
~ampiyonasının neticeleri ~ 
dır : • . ilil' 

Erkekler arasında bir Jel§ ~~ 
la.: • rontl ı;:ı1 

1 - Avrupa. şa:il1P1) v:&Jtd 
Martin Tietze, 2 - Alınan ııll- ~ 
ge, 3 - Çekoslovak ~o~;iJJl' 1' 
Kadınlar arasında ıbır JtJ ff' 

la: ~~ ıJ.' 
1 -Avrupa şampiyonu 1' arsf" 

del Tietze. 2 - Çekoslovtl 
Çekoslovak Fink. .ttJ. ~ 

İkili kızakla.: ı\lıll~ ~~~ 
ı - Fiest - ınuge, çel' 

Alman Schbert çifti. 3 -
..ı 

Macho - GrundınaJlllo etıJl~&~ 
==============:.~.~Sd~cl;eı;ıı~y1 ı 
uğra§tmı, nelerle mu • er g ·ol 

·Bunlar şimdi birer . bit B etfl' 
önünden, tıpkı bir sill~ın al~ tı 
geçiyor. Çok seviınli sı~d~ 
lerini görüyorum. post~~'1\dc 
çoğunu kaybettiın. En ıı t71J·" 
rümU mucib olan da ys.ln 



............. -.............................. . 
l<aır- asyaz i 
Prenses ~ 

1 7 ~e ~ 
ı cüce i 

lMiki mucidi Ynlt Dı ne) i~ 
>·eni "'C canlı resimli hikdycsi) 
!tlnizdc !ılikiyi sörmiycn, bil. 

llııyen ve 1anım:ıynn ~·oktur. 1şte 
~~ Mikeyi icat elmiş ol::ın \'nll 

1 
ısney adındaki sanntkCır bu de
~ da "Kar beyaz prensesle yedi 

cuce,, isimli tarihi bir hikaye) i 
canlı resimlelrlc fılme almıştır. 
Sıınatkür yeni eserini nasıl 'ü

CUda sctlrdiğini şöyle nnlntıyor: 
"Ç ([, ocuk iken, Şehir flııalrosıın 
~ <Kar bcyn: prcnu.s ile yedi 

cuce)yi seyretmiştim. O sıralarda 
Oa:ete satıyor ııc bıı suretle oe'i 
;~1101;dum. Ka:ancımdan biriktir 
c/.ı/jfm Para ile tiyatroya oidiuor. 
c~m. (Kar bcya: prrııses ıır yedi 
b ce) o kadar lıoşııma gitmişti ki 
ii~rıu, aradan u:un scnelrr gerti 

1 .~alde biı: lürlu nnııtamadım. 
cf11'iyatro müdürlcrinderı, seyir. 
el. erderı blrrol• mektuplar lllı11or 
leum. Bu mektuplarda, rı:un film 

r Uarımam tavsiye olunuyordu. 

11 "Takdirkdrlarımın or:ularım 
(;ine oclirmeui düşiınürken 
r/i 11~ beyaz prenscıı) aklı mu oel-
01" c bunu canlı resimlerle filme 

~f11Jtt karar verdim. 
ltıo:'akat hu tarihi lıiktf11cvi sine 
tn da Yaşatmak o 1-adar lwlay of. 

Q r. 
''IJ 

be 
2 
lllllln için 3 u11e çalışmak 

ilıft 50 mi/uorı frank (yani bir 
etrnllon 250 bin Ttirk lirası) sarf 

tek ld:ım geldi.,, 
"e ~e bu kadar uzun bir emek 
"il 1Jy0k bir pnrn snrfcdilerek 
o_t~Uda Belirilen bu eseri küçük 
he l"UcularJmız rcsimlerile bera
carı her h:ırta bu süıunda bula
ltrd:r ve seve seve takip edecek 
rıı,.A r. İlk kısmını nşnğıda oku-

a b:ışlayınız. 

* * • 
~t-ı lile bily:Uk hJr sarayda hır 
bal. ı·e krnli~c vardı. Pek tntlı bir 
~ aı sccirfyor1:ırdı. 

ltr ta)içe g:ıret süze], şirin, g{i. 
'-ıı~·ıı~ıü ve tallı sözlil idi. Çok 
I~ k l!rı "kan sihi kırmızı dudak 
llibı 41: &İbi be)nz tenli, ab:ınoz 
<!~ sı~·ah snçlı,, hir kız çocuğu 

ı.;8 rrn:ık istiyordu. 
itl<1ı;. - hcynz prenses dfiny:ıyn 
!iiı,,.. 1 7n~an ann'5ı: gÜ7.<'I. şirin, 
ÔJ<1o l ÜzJıı w• tntl ı sÖ71ü kraliçe 

\\ k 
llc1 \e 

111 
- lıc·ınz prenses, çok 

llıeh \'ol; elim hır hnynt geçir 
lllalıktıın oldu. 

ı ' 
l r'Jf!-~ 

Q• ...,. 1\nr b . 
ıı t) aıı:ısı ~- eynz prcnsesın 
L Ilı, rn h Ruzcı; fnknt kotn 7.8-
ııq. er nru t • , 

lcacı 1 c su: "'C çok haset~·· 
ltraı. ndı. 

l'rt ,, • knrıs 
lQ 'ltrj0 bir ıo~n '"cfntındnn son 
~· >.tadan :1 cıs ve kedere duş.. 
a lira bu k bir sene secliktcn 
,., llıtıı bu h 0dınJn Cl"]endi Fnkot 
"~ h· nıı · · ' 
<!. ııını. erını, nhlfiksızlıklnn lh ~ordu y 
"il ll$ına !i • eni krnliçc, ken-

'lııı ~cb·ıtltıınnt sürmek için ko 
ırlc·•· "I . • uı, o <lurdü. 

Oyuncaklar 

Ceviz kabuğu ve 
meşe palamo
dundan neler 
yapılabilir ? 

Ehemmiyetsiz gibi görülen 
b:ızı şeyler vardır ki, onlarla 
pek ali eğlenebilirsiniz. Mesela 
elinize meşe palamutu geçmiş. 
Bununla bir çok §eyler yapıla
bilir. Topaç mı istiyorsunuz? 
Derhal palamutun külahını çı
karır, palamutu ikiye bölerai -
niz. Sonra. daha sivri olan ya
nsmm ortasına bir kibrit sap -
larsmıı:. l5te size bir topaç İste
diğiniz kadar çevirin. 

Kilçilk bir beşik yapma~ is· 
ter misiniz? Il numaralı resim
de görlildüğü veçhile palamutu 
keser ve içint oyarsınız:·· ~~ 
siz.e mükemmelen saJlanan bir 
beşik. 

Bebeğinizin çarşıya gitme
si için, muhakkak ki küçük bir 
sepete ihtiyacı var. Derhal pa
lamutu alır ve külahını çıkar -
madan oymağa b~larsmız. 

Yalnız şerit şeklinde ince bir 
yerini bırakırsınız. Bu da elle 
tutulacak tarafı olur. 

Boyuna ceviz yer ve kabukla
rını atarsınız. Halbuki bu ka
buklarla, leğenin içinde yüzdü
rebileccğiniz gemiler yapabi -
lirsiniz. 

Cevizi muntazam bir şekilde 
ikiye böldükten sonra içini afi· 
yetle yer ve onun yerine küçük 
bir patates parçasını zorla içi
ne Sokarsınız. Cevizin yarısını 
dolduracak olan bu patates pa1 

çası hem safra vazife.sini göre 
cck, hem de oraya direk yerim 
bir kibrit sokmanıza yard:ır. 

edecektir. Geminin yelkenini de 
kalınca bir kağıttan yaparsı -
nız. 

,zun olduğu için her sün, kuyu 
dan sn çekerken <hın cdiyorıln. 

"Ynrabbl ! Ban o güul bir prens 
~önrlar. Reni burndan biran <'"· 
,·rl kıırtar~m !.,, 

..,3 
8 - Bir s::ılınh, kar gibi bcynz 

prenses, yine bu dunsını tekrar 
ediyordu. Rlrdenblre, yanınrla 

güzel ''e sevimli hir prensin mey 
dana çıkn·crllilUnl gördü. Prens, 
ynkın bir zamnndn kendisini kur 
lar:ıc:ığını 'lÖyledi. Scı·gisinden 
hahscttl. Kor • beynz prensesin 
'erdiği kırınııı gülii göAsiinc tn. 
karnk kayboldu 

(Sonu var). 

Şen Fıkralar 

iyi bir çare ! 
- Olur <şey değil!.. Posta 

He gönderdiğim bütün paket
ler ezik bir halde geldi. 

- Ben iyi bir usul buldum! 
Gönderdiğim bütün paketlere 
şu kaydı koyuyorum: "tehli
ke var. lnfil~k edebilir. Dik
kat ve ihtiyatla alıp konma
sı!., 

Sanat ve rekUlm! 
Meşhur bir kemancı bun -

dan bir müddet evvel !stan -
bulda bir konser vermişti. Er
te.si günü gazetelerden biri 
bundan bahsetti. Fakat meş
hur kemancı bu yazıdan hiç 
de memnun değildi. Gidip ga
z.ete sahibine şöyle dedi: 

- Kemanımm hakiki bir 
Stradivarius olduğunu kay -
detmenizi rica etmiştim. 

Gaz.ete sahibi de şu cevabı 
verdi: 

- !ıanat şirketile mukave -
lemiz var. Stradivariu.s firma
sı bizim gazeteye ilan verirse 
o zaman ondan bahsederiz. 
Aksi takdirde buna im k~n 
yok! 

. ~ }} }} 
Bayan ahçı 

kadını bir hay
li h~lamıştı. 

Bay zavallı 
kadına acıya -
rak onu tesel -

li etmeye çalışıyor: 

- Ne yapalnn Ayşe hanım, 
benim de vaziyetim seninki 
gibi, bayan be::ıi de boyuna a
zarlıyor. 

Bu defa. ahçı kadm da ba
yı teselli etmeye çalıştı: 

- Ah baycığım, benim va
ziyetim sizinkinden daha iyi... 
Ben hiç olmazsa çıkıp gidebi
lirim. 

* {' ~ 
- Babacığım sır neye der-

ler? 
- Sır öyle bir §Cydir ki, 

herkesin kulağına ayn ayrı 
söylenir. 

Yaram.a::lığt.n wnıı! 

HD!k<!lye: Biliyor musunuz? 

Kızıl derililer 
mabedinde 

Kanguruların 
döğtıştt 

SU\-ariler yere indikten sonra 
atlarını ağaçlara bağladılar. 

İçlerinden en uzun boylusu, 
süratle etrafa göz gndirdi ve 
bir işaret yaptı. Bunun üzerine 
ad<!mlar bir tek atrn üzerine 
bağlanmış, olan büyükçe bir be 
ze sanlı kocaman bir cismi ye
re indirdiler. Bu cisim, bir in
san şeklıne çok benziyordu. 

Filhakika yere indirilir indi
rilmez, bu cisim hareket etme 
ğe başladı ve haydudlar bunun 
iplerini çözünce on ~ yaşında 
bir delikanlı meydana çıktı. Bu 
delikanlı kovboy elbisesi giy
mişti. Fakat bu elbisenin kumaş 
ve süsü, onun ,zengin olduğunu 
pek :ııa gösteriyordu. 
- Haydi bakalım, ayağa kalk 

ve yürü... Yoksa ... 
Çete reisi cümlesini manalı 

bir tehdid işaretiyle tamamla
dı. 

Delikanlı istihkar amiz bir 
tavırla omuzlarını silkti ve çete 
reisinin gözleri içine bakarak 
şöyle dedi: 

- Bana istediğiniz kadar iş 
kence yapabilirsiniz, çünkü kar 
şınızda }"apa yanlızım... Fakat 
şunu bilin ki cezanızı görCCi'ksi 
niz... Dünyada bir adalet var-

dır. 

Kahkahalar onun sözünü kes 
ti ve iki iri yan haydud onun 
omuzlarından yakaliyarak ~ü
rüklemeğe başladılar. Ve çete 

· birkaç yüz metre ilerde bulu. 
nan bir ormana doğru yürüme 
ğe başladı. 

Bu çocuk kimdi ve haydud'
lar onu niçin yakalamışlardı?. 

Bu genç kovboy o cıvann 
zengin bir arazi sahibi olan 
l\Iullerin oi!u idi. Ve haydud
lar sırf babasından para kopar
mak için onu kaçırmışlardı .. 

Bu işi büyük bir ustalık!~ 
yapmış olduk.lan için. hiç kimse 
nin kendilerinden şüphe etmi
yecef,rine emindirler. 

Jak Müller, yalnız basına at
la gezerken haydudlar kurduk
tan bir tuzak sayesinde onu ko
layca ele geçirmişlerdi. 

Bundan sonra onu srrn sıkı 

bağhyarak buraya getirmişler, 

fakat daha evvel atının eğeri 

üzerine bir mektup iliştirerek 

babasından büyük bir meblftğ 
istemişler ve aksi takdirde ço
cuğu öldüreceklerini bildirmiş 
lerdi. 

At suvarisiz kalınca, gayet 
tabii olarak çiftiliğe dönecek ve 

mektup yerine vasıl olacaktı. 
Bütün bunlar muvaffakiyet

le başarılmıştı, fakat şimdi esi
ri saklamak lazımdı. Çete rei
isi, Norfolk ormanında bulunan 

bir kulubeyi hatırlamış ve ço
cuğu oraya şakl~a karar 
vermişti. 

Jak .Müllerin götürüldüğü bu 
kulube ormanın ortasında bulu 

nuyordu. Bunun için, çocuğu 
arayacakları muhakkak olan 
jandarmaların bu kulubeden 

şüphe etmelerine imkan yoktu. 
Filhakika, bir esirin bu asirdi
'.!e kulubeye kapatılmıı o1d$ 

nasıl akla gelebilirdi? Bu kulu
be}i çok eski devirlerde. kızıl 
derililer inşa etmişlerdi. Bu, on 
lann bir nevi mabediydi. En üs:. 
tündeki sahanlıkta kurbanların 
rın kesildiği yerdi. Haydudlar 
bu sahanlığı tarassud yeri ola
rak kullanmağa karar vermiş
lerdi. 

Kafile kulubenin yanına gele
rek durdu. Çete reisi adamlann
dan birisini keşfe gönderdi, a
dam da içeri daldı. On metre 
yükseklikte bulunan ilk sahanlı
ğa çıkmak için basit bir merdi. 
ven kurmak icap etti. Bundan 
sonra,, haydudlarla df'likanlı da 
buraya yerleştiler. 

Jak sahanlıkta uzanmış ola
rak kaldığı takdirde kulubenin 
aşağısmdan bile görülebiliyordu. 

Onda katiyen kaçmak ümidi 
bırakmamak için elleriyle ayak
larını yine son sıkı bağladılar. 

Sonra haydudlardan biri kulube 

nin tepesine çıkarak oradan et
rafı gözetlemeğe başladr ..• 
Diğerleri de, iki günlük yiyecek 
brraktıktan ronra çıkıp gittiler. 

Jak uzun müddet hareketsiz 
kaldı, etrafı iyice karanlık sann 
ca da, ipleri gevşetmeğe teşeb-

büs etti. lki saat süren sessiz bir 
gayretten sonra buna mU\·affak 
oldu ve hatta sağ etini iplerden 

Kangurular, gayet garib bir 
şekilde döğiişürler. :Bunlar, 
kuyruklarını destek olarak kul 
tanırlar ve kollarıyla biribirle
rine vurmaya b~larlar. Hani 
onlara bir de boks eldiveni giY.
dirseler tamam olur ..• 

Hint fakirleri 

tamamiyle kurtardı. Bu muvaHa 
kiyet ona büyük bir ümid ver
di. Yukarda nezarete memur edi- • 

len haydud piposunu içiyor Ye 
yavaş sesle şarkılar söylüyordu. 
Aşağıda da, kulubenin içine giz
lenilmiş olan at uyuyordu. 1 • 
cabında haydudun kaçabilmesi 
için at eğerli olarak hazır brra
kılnu~tı. Esiri ise düşünmemişler 
di bile ..• 

Jak büyük bir müşkülatla 

av bıçağını çıkarabildi Ye ipleri
ni kesti. Sonra sessizce doğrula 
rak son bir defa etrafını dinledi. 
Haydud hiç bir şeyden şüphe-

lenmiyordu: Bunun üzerine deli 
kanlı, bir kaç s:tat evvel çıkrnı, 
olduğu merdivenden indi ve bü
yük bir dikkatle atı dışanya çı
kardı. Bu nevi gece seferlerine a-

lışık olan hayvan büyük bir us
lulukla itaat etti. Jak tekrar ku-

lak kabarttı. Haydud mütemadi
yen şarkı mmldamakta devam 
ediyordu. 

Delikanlı atı ge.mlerinden çe. 
kerek, haydudun gözetlediği ta

rafın aksi istikametine doğru 
yürüdü ve artık haydudun kendi 

sini görmesine imkan bulunma
dığı bir yere gelice, atma atla-
dı ve bütün hıziyle ileriye doğru 
atıldı. 

Ormanı geçti, ovaya daldı ve 
bir müddet sonra çiftliğe var-
dı. 

Burada endi~ son haddini 
bulmuştu. Delikanlı bir kaç keli-

me ile vaziyeti babasına izah et
ti ve bir kaç dakika sonra on~ 

kadar kovboy, atlarına athyarak 
kulubeye doğru gittiler. Esirin 
ve atının firannc.Jan endişeye dil· 

şen haydud da bu sırada kaçma
ğa çalışıyordu. Fakat tam kaça':' 
cağı sırada yakalandı ve jcındar-

ma kumandanının önünde cür

münü itiraf etmek mecburiye
tinde kaldı. 

Hatta bununla da kalmadı ve 
cezasının hafifletebilmek ümidiy 

le, mensup bulunduğu çetenin 
sırlarını da ifşa etti. Olann kaç 

kişi olduklanru ve nerede top
landıklarını söyledi. 

Bunu üzeri~ jandarma kuv- -

kafalannı çamura gömerek re
simde gördüğünüz vaziyette 

günlerce kalmaktadırlar. Bu 
uzun ;idmanlar neticesinde ba
şarabildikleri bir iştir. 

BULMACA 

Yukardaki şekli yalnız ild 
makas darbesile üç parçayn a
yırınız. Şayet makas darbele
rini münasip yerlere vurdunuz
sa bulacağınız parçalan birleş
tirdiğiniz zaman yağı ile meş
hur §ark vilayetlerimiuien bi
rinin b~ harfini elde edecek
siniz. 

Bu bilmecemizi doğru .halle
derilerdcn birinciye altm uçlu 
bir dolma mürekkepli kalem, i

kinciye büyük bir lastik top, U
çilncüye büyük bir resim albü
mtl vo aynca iki yüz okuyucu
muza muhtelif hediyeler \·ere
ceğiz. 

HABER 
ÇOCUK SAYFAS 

Bilmece kuponu 
S ŞUBAT - 1938 

vetleri işaret edilen yere gide

rek haydudlan yakalcıdılar ,., 
bütün bu adamlar, mahkeme 

huzuruna çıktılar. Bir çok ı;ahid 
ler dinlendi ,.e bu çetenin bir sil 
rü korkunç cinayetler yapmış 

olduğu meydana çıktı. Çete a
zalan en ağrr cezalara çarpıldı
lar. 

Bu cezalar, haydudlan taklid 
etmek temayülilnde bulunan bir 

çok insanları da kork,ıttu, böyle 
likle ~ft~iler 'e halk rahat et
tiler. 
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Sonya Henı'nin· hayati 

·aeyaz kanatlı 
bir melek 

Scnya d'1ın t?atnnan şamıP>l\fcnuycdlu; rgy~\Yııril 
herkesi tesnınr e<dlan bDır SDlfilema yoOcdlo~oaoa 

Filmde onun buzlar / " · ·' ~ • 
Ozeriodeki danamı görenler 

beyaz kanatlı bir meleğin 
uçtuğunu 2annediyorlar 

kesin sevdiği bir sinema yıldızıdır. 
Sporcular iyi bilirler ki, bu vii.,,_.,.l kız • o~ ı 

smema mera:klılarnu teshir etmezden 
evvel bir spor yıldIZJydı. Birçok defa 
dünya ve olimpiyat patinaj şampiyo
nu olmuştu. 

Sevimli sanatkarm hayatını kısaca 
anlatalım: 

Norveçte, 1913 senesi kış mevsimi 
' 

pek şiddetli olmuştu. O zamanlar 
,(Kristiyanya) den.ilen (Oslo) da müt- . 
hiş fırtınalar yüzünden kimse evin -
den dışarı çıkamıyordu. Sokaklar kar
la örtülmüş; münak:ılat durmuştu. 1 

Buna rağmen, kürk tüccarı (Vil - • 
helm Heni), karlara gömülerek kom- ' 
şu doktorun evine gitmek mecburiye
tinde kalmıştr. 

. . 
Karısınm doğurması yaklaşmış, san 

cıları başlamıştı. 

1 . 

D~~~: .. :--~ 1 
'""""'l~~l':ı:. -a n - · 

t • 
•• rr 

H@IDvutta bDr gece 

X - Şair Joan Kravfort ressam 
Geri kuper 

r:)-'1 
\ 

~ 

Casino - Pleurant 
dan çıkalı beş on 
dakika olmuştu ki 
yanımdan dört nal 
ile bir kovboy geçti 
ve benden kırk adım 
ilerde durdu. Bir 
sıçrayışta hayvan -
dan indi. Beyaz •at 
nallan ile asfaltı 

eşelemeğe çalışıyordu. Her tarafı köpük 
içinde idi. 

Kovboy hayvanın sağnsmdan sarkan 
bir kangal ipi aldı. Başının üzerinde bir 
iki çevirdi; caddeye nazır büyük bina. 
·larmdan birinin on beşinci katında bir 
balkona fırlattı. Ya,·aş ya\'aş yaklaştım. 
Uzun boylu, geniş kenarlı siyah bir şap 
ka giyen bu adam bir maymun veçik 
liğile ipe tırrnanmağa başladı. Bakalım 
ne olacak diye ben de peşinden .. Bere.. 
ket versin, lisedeyken jimnastik salonu.. 
nun tavanından sarkan halatlara, bütün 
arkadaşlardan iyi tırmanırdım. 

Lakin herif gık bile demiyordu. Ben 
ise beş altı hamleden sonra sıfırı tüket
miştim. Şaka değil, on beş kat yüksele. 
cektik. Hani rüyamda görsem bu alfune.. 
rikan cambazlığı hayra yormazdnn ... Bir 
az sonra fena halde yoruldum ve dinlen 
n:ıek mecburiyetini hissettim. Biran ipin 
kopması ihtimali ile çileden çıktım, ba. 
şum kaldırdım .. Kovboy uzun bacalda. 

dilde müstamel sanırdım ama, demek ki 
aldanmışım. demek ki .. Biranda muht~ 
lif hayret sebepleri dü~ündüm: 

1 - Joan Kravford şair_ 
2 - Joan Kravfrod Nazım Hik 

meti okuyor .. 
3 - üstelik Nazımın tesirinde .. 
Şaşkınlığmu yener yenmez, beni de 

çocukluğumda epey tesir altında br~ 
kan bir Cingöz Recai çevikliğile balkonu 
aştım. Pencereden, ancak Mişel ıeva· 
konun kahramanlarına yakışır bir asa
letle girdim ve orta çağ şövalyeleri gibi 
haşmetli bir seJfundan sonra, şaşh,n ~ 
km yüzüme bakan nıe§hur yıldızlarda11 
müennes olan krokiyi verdim .. 

Joan Kravford, kocaman ağzını açtı. 
yumdu gözünü ve kuvvetle akşırdı: 

- Ooh, mersi, dedi; balkonda iişüt. 
müş olacağım: 

Gari, şöyle geç .. 
At cambazı kılıklı artistle yanyana, k0 

lan birbirinin belinde, yatağıp üzerirıt 
oturdular. Vaziyetim hayli sıkıntılı ,-e 
tuhaftı. Bir sey söylemiş olmak için: 

- Demek şairsiniz.. dedim. 
- Evet! 
Diye cevap verdi! lri gözlerini açaral< 

ilave etti: 
- Hatta bir de tnecmuai eş•arıJt'I 

var .. 
- Affedersiniz· ama, ben sizi 

biliyordum .. 

Doktorla beraber evine döndüğü za
man üstü başı, yüzü gözü kar içindey
di. Adeta çocukların kardan yaptık
ları heykellere dönmüştU. Doktorla 
beraber bir komşusu daha. gelmişti: 
tjyatro artisti.,, 

Dakikalar geçti. Yandaki odadan 
bazı sesler i§itildi. Heni, çocuğun 
doğduğunu anladı. Sevinçle yerinden 
fırladı, bu sıı:ada. .lcapt a~ıldr, doktor: 

' nnda birini balkona aşırmakla meşgul 
dil. Ya ipi bozarsa? .. Maamafih bu fikir 
beni e kadar korkutmadı. Çünkü "o,, 

~ , yine bu yoldan dönecekti. 

- Franchot Tone ile değil mi?. 
- Ya .. Evet.. 
- EYliyiz .. 
Yüzüne baktığımı gorunce gülnı~ 

- Bir kııınrı; oldu!... ı 
Dedi. Bir erkek çocuk bekliyen ba-

l)a: ~ 
' - Eyvah! dedi, falCat, atacak deği-

liz a... Şimdi buna bir isim bulmalı ... 
.Artist cevab verdi: 
- Sonya! .. dedi. Güzel ve berkesin 

tihninde yer edecek bir isim .. 
Sonya, büyüdü. Sarışın, güler yUz

lü, sevimli bir kız oldu. Sabahtan ak
ıama kadar gülüyor, oynuyor, şarkı 
söylüyor, herkesi eğlendiriyor; herke
si neşelendiriyor, herkese kendini SeT• 

diriyordu. Hani yumuk yumuk, pa • 
muk gib~ minimini kediler vardır; in
san görün~ mutlaka sevmeli, okşa -
mak ister, tıpkı onlar gibi ... 

Sekiz yaşına geldiği zaman babası 
ona bir paten (altı kUçilk tekerlekli 
ayak kızağı) hediye etti. Sonya buna 
çok sevindi. Ve kendi yaşında çocuk- · 
larla beraber belediye sta.dma gide -
rek patinaj yapmıya. başladı. 

Babasının nezaret! altında yarışlar 
yaptı. Bunların hepsinde birinci geli
yordu. 

KUçUk patinajcı az sonra (Os1o) ts
Jieting klübUne aza yazıldı. Ve on bir 
yaşında Norveç patinaj şampiyonu 

oldu. Çocuk şatnplyonu değil, tam ma
nMi!e milli §atnpiyon.. Müsabakaya 
iştirak eden genç kızlara, kadınlara. 

galebe etmişti. 
13 yaşında da ilk dünya şampiyon

luğunu kazandı. Sonya, yarıştan ziya 
de, buz üzerinde yaptığı oyunlar ve 
danslarla şöhret kazandı. 

Sonyayı taklid etmek imkanı yok
tu. Sporla dansı birleştirmeye muvaf
fak olmuştu. Harikalar gösteriyor -
du. · 
Meşhur Rus balet artisti (Krasvi

na) ile, bütün dünyanın takdirini ka
zanan (Kuğu kuşunun ölilmU) filmi· 
ni çevirdi. 

O vakittenberi muvaffakryetten mu 
vaffakryete uçuyor. Milletlerin, hü
kümdarların tebrlkine mazhar olu -
yor. (Oslo) daki evinin büyük salonu
na girilirse, mUc:ıabakalarda kazandığı 
yedi yüT.den fazla gümüş kupa görü • 
ıtır. 

8onyanm antrenörU. menajeri, ba -
hasıydı. Sinema ı:trketlerile mukave
le akteden, lmzahyan da hep oydu. 

1936 olfmplyadmda dünya şa.mpt -

Sonya Heni 

yonıuğunu aldı ve artık yorulduğunu, 
daha doğrusu muvaffakıyet kazan -:-
maktan usandığını bir daha sporla. 
meşgul olmıyacağını söyledi. Gülüyor: 

- Artık ihityarladım ! .. 
Diyordu. 

Yirmi yaşında ihtiyar!... Şüphesiz, 
alay ediyordu. Babası, sinemaya in
tisabını tavsiye etti. Birçok teklifler 
yapıldığmr söyledi. 

Sonya, memnuniyetle kabul etti. İş
te, babasının sayesindedir ki, sinema 
dünyası sevimli bir yıldız kazanmış 

oldu. Öyle bir yıldız ki, taklidi kabil 
değil ... 

Sonya; Holivuda gider gitmez1 (Kar 
f Irlına8ı) filmini çevirdi. 

Onu, buzlar üzerinde kayar, danse
der görenler, beyaz kanatlı bir mele
ğin uçtuğunu zannediyorlardı. 

Sonya. geçenlerde 250 bin dolarlık 
bir mukavele imzaladı. Üç film için 
300 bin türk lirası ..• 

Sanatından, muvaffakryetinden bah 
solunduğu zaman babasını göstererek: 

- O olmasaydı, beni burada göre
meT.diniz ... 

Demek adetiydi. Hakikaten onu ye
tiştiren babasıdır. Holivudda onunla 
beraber oturuyordu. Fakat, şimalde 

bir film çevirmek için ayrılmaya mec
bur oldu. Babasını Holivudda yalnız 

brraktı ve bir daha kendisini göreme-

di. 
Baba Heni de sevgili k"ızını göreme

di, bir kalp sektesinden öldü. 
Sonya ağlıyor! Hakkı da var. Holi

vud dedikodularına bakılırsa, matem 
müddetini geçirdikten sonra nişanla
nacak. Fakat kiminle? .. İşte bunu bi -
len yok ... 

Maırn AlliltlYIV~lfllet 
ve 

Normal ~eıreır 
Güzel yıldız, son filminde 

çok beğenildi 
Norma Şercr, kocası lrvinnag Tal

bcrgin ölümünden sonra, sinemadan 
çekilmişti. Güzel yıldız, (Mari Antu-

anet) filmile yeniden sinemay:ı dön
dil. Mari Antuanet çevrileceği gün, 
Holivudun biltün sinema amilleri, yıl

dızları studyoda toplanmışlardı. Nor
ma Şererin nasıl oynryacağmı görmek 
istiyorlardı. 

Norma, locasmdan çıktı. Arkasın -
da, kraliçenin resmi ziyafetlerde, ba
lolarda giyindiği çok süslü mantonun 
bir eşi vardı. Dostlarının ellerini sık
tı, sahne vazu Van Dike hazır oldu -
ğunu i~aret etti. Kısa bir tecrübeden 
sonra Van Dik: 

- Ala! ... dedi. Filmi çevirebiliriz. .. 
Şercr, kraliçe (M.ari Antuanet) le 

. ' . . . . . . . • • • • 
Aradan ne kadar geçti bilmiyorum. 

Birdenbire başım küt diye bir yere 
çarptı. Oh yarabbi, nihayet gelebilmiş.. 
tim: Balkon .. Birdenbire buz gibi don. 
dum. Tamdık bir ses: 

_ İpi kes, diyordu, ben seni kapı.. 
dan çıkamım. Caddeden görüp şüphe.. 
lenmesinler .. 

Derhal etrafımda tutunacak bir yer 
aradım ve buldum. Balkonun mesnet
lerinden birine sanldnn. Hemen o anda 
da ip kamçı gibi şaklayarak boşluğa 

uçtu. 
Ben yukarıya tırmanıncaya kadar, 

balkondakiler alıp vermişlerdi. seslerin
~ anla_şıldığına göre cambaz Gari Ku 
per, kadın Joan Kravforttu. Kadın ha. 
fif hafif gül~yordu. 

Boşluğa bir kağıt 
bırakıldı. Vaktile, şu 
meşhur salgında, 

Şişlide alı~ılmış bir 
meleke ile, sinek av. 
lar gibi kağıdı yaka 
!adım: Tahminimde 
aldanmanu~tım bu 
Garinin imzasını ta.. 

-şıran bir karikatür
dü; Kravfordun krokisi.. 

Bu sırada bir mırıltı kulağıma çarp-

tı; kadın sesi aşağı yukarı şu mealde 
bir şiir okuyordu: 

Kalbimin ditıamostl gözlerine can verir 
Amerikan Eyf eli, ey kovboy diktatörü! 
Sesinin akisleri Brodvoydı yükselir, 
Binaları titretir göğsilnün radyatörü .• 

* 
Güzelsin nazarımda züppe Rober Tay. 

lordan. 
Güzellik ilt1hısın servetin nisbetinde. 
Gel! Bize toprak döşek, mavi gökyüzü 

yorgan; 
1 z bıraksa ne çıkar çalı çırpı etinde?. 

Arkasmı duymadım; içeri girdiler. Şek 
li değilse bile kullandığı motifler Na 
zım Hikmeti andırmıyor değil.. Ben in. 
tihal, adaptasyon, tercüme adlan altın
daki edeöi kayıtsızlıkları yalnız bizim 

kont Fersen'in biribirlerini gördükleri 
tarih! günde rolünü yapryordu. Film, 
bazı kısimlarmı yeniden çekmeye lil· 
zum görülmeden bitirildi. (Romeo Jül 
yet) filmindenberi sinemadan çekilen 
Şererin sanatından bir §eY. kaybetme· 
dfği anlaşıldı. · · 

başiadr: il 
- Biraz eVYelki hMiseleri arit!!rn~· 

istiyôrsaruz: kôlay, Gari Kuperle )'e1'\1 

çevireceğimiz filmin bir sahnesini pro'~ 
ediyorduk.. t.. 

Çaresiz yutmuş göründüm. Güzel >'1 

dız yine kocaman ağzını kulaklarına k3: 
dar geren bir tebessümle gözlerini kıt'P~ 

_ Başka soracağınız bir şey \ 
mı? 

_Beni tanıdınız nu yoksa?. ıı 
- Hayır ama, bu saatte balko11d

3 

bir eve ' ; kişi girer: Ya §şık, ya ıursı1• 
ya gazeteci.. 

_ Gayet orijinal bir fıkir ama.. ı.

- Aması filan yok.. Herhalde 3~ 
kım olduğunuzu iddia edemezsiniz .. 

_ Hayır.. ı,el• 

- Hırsız olmadığınız halinizden 
li .. 

- Te~ekkür ederim .. 

- Geriye zaten bir ihtimal ~alo~~ 
- Peki ama, siz niye polis hı~e rere 

girmiyorsunuz?. Ve daha i}isi bı~ ~ 
mantık hocası olsanız a.. Ah, bıl saJıi' 
bizim 1stanbulda sizin gibi ~tık .;S!• 
bi bir kadına ne kadar ihtıyaç asıete 
Mcmlektime döner dönmez teşebb d3. 
• . ek • . ··t h adı altıP gınşer sızın mu e assıs .

0 0liJ 
angaje edilmenize çalışacağıma cnıı 13it 
bilirsiniz .. Size gelince, aziz kovbO~ .. 
iki numaranızı görrneği çok ister sllbl 

• Tr ""'r 8 
Garı .ı~or- ~U· 

asabi barUl • ı,e • 
sonra bird~nbı~.ıı.rıOI 
linden ikt t:ı ~e)·e 
çekti. Birand~.ıı.)°' .. 
uğradığunı ~aıcıııı1 , 
madım. 1'0 t11aıııı. 
mm d ibin?e fıl~ıııt'• 
vebe ile Jil )'()( , 

vızıltılar ?u~~" 
dum. c;erçı .~nı bit 

t b bek1eınedl!!>""":d ,.,, 
yapmış ım ama. u, . erte t1 
şeydi. Sesler kesilince artıst 1 ıcaf~ 
n işaret etti. Baktım: ouva.~. 
şeklini on iki kurşunla çi~ış ~~ 
.. _ T~brik ederim, ~edim· şll ~ll ~ 
gmıza dıyecek yok.. ): aınız diıf 
- ı· . ki b" .• yoluPOZ ..,,tı dt soy ıyeyım , ır gun .... 0 , CJV 

I stanbula uğrarsanız beni g~:rcSitıl ~ 
size kendi usullerimizle nası 
pıldığım göstereyim.. rıı ,.,, 

R . ed . merakta)'l .• -~il'!t-
- ıca erun, gelJJlev 
_ Imkfuısız.. tstanbula ııtı1ll' 

öğrenemezsiniz.. auiuJltl 
Tabii bunun bir blöf ol 

mı~smızdır .. 
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muamelesi. bitti t evz I• at Hükfunet tarafından satmalınan 1 
Fenerler idaresi elind.e mevcu~ vesait 
ve fenerleri mahallerınde teslım al • 

haz •ı randa yapı laca k makta olan heyet işini bitirmiştir. Bu 
idaredeki teknisiyenlerin hemen hepsi 
ecnebi idi. Bunlar, şirketin hükfunete G . . . b d. '1 J es ·ı bu yı 1 devri sırasında açıkta kaldıklarından ayrzmu a 1 er mese teslim alman Fenerler. tahlisiye ida· · ı k re~i mühendisleri tarafından idare e-İ Ç İnde tasfiye e dı ece d:11ektedir. Tahlisiye idaresi mülıen. 

Maliye veka.leti gayrimfibadilloı· 
takdiri kıymet komisyonuna enılft.k 
satışları için yeni talimat gönder· 
tnlştır. Komisyon. son bir buçuk sc
nedenberl mevcut emlAkhı blrçoğu-
~u tasfiye etmiştir. 937 senesi içinde 
'Yınetı yilksek olan mUikler de el

~en çıkarılmak suretiJe piyasada 

1 Ulunan bonolar~ mfihlm bir kısmı 
tra edilmiştir. 
. l\ornisyon. tasfiye işini biran e,·. 

'(.>J bltJrmek için, listeleri yapılan 
:Ur;ük emla.kln kemiyet itibarile sa
/Şınr çoğaltmıştır. Bu tedbir. bono 
1Yatıarının yUkselmesi Uzerlncle der 
~aı tesirini göstermiştir. Alft.kadar-
ar, bonoların 11 liradan :?1 liraya 
trkınış olmasının seheblnl, doğru-
~lan do~ruya cm JA.k ırn tışln rın rn art
l~rrı ınış olmasında bulmaktadırlar. 
8 U'kurnet de bunun için. komisyonun 
<:l~lış lşlerln! biran en·el neticelen-

rlJrnesini istemektedir. 

medik bit• milyon liralık kadnr bono 
kalmıştır. B11nur. nihayet önümüzde 
ki bir iki ay içinde komlf•yon satış
larile plyasaclan çekileceği ümit c
<iilmektedlr. Bunun için. hilkümet. 
mütebaki istihkaklar için ikinci tcv
zlnta hazırlıınmııktaclır. 

Ga.nimiibncliller komlı:ı.ronıı, bir 
taraftan emH\k ırntışlarını tesri eder 
ken. diğer taraftan al(lkadarların 

istihkak bakiyeleri üzerinde listeler 
hazırlamaktadır. Galrlınübadiller ee 
mlyı>tlnln son teşebbüslerine müs
het revap YPren hüküınl't bu sene 
içinde. sC'nelerdenheri Rfiri!ncemede 
kalan işi knt't surette tasfiye etmek 
kararını vermiştir. l\faliye vekAle
tlnrl<' hu mnkRatla tı>tkikler yapıl

maktadır. Jlükı1melin. ylizde cm 
heş lstihka k hakly~sine ait teni at 
önümiizdeld haziran ayı içinde yap
ması heklenmcktedir. 1zmir. Zon
gul<la k. Ye Adan:ıda mevcut firarı 
Pmldkin<lfrn bir kı~mı ga~·rlmübndll
lere tPrkNlilmlşti. lçlerlnde fabrika
lar. hrınlnr VP. kömür ocakları bulu
nnn bu emvalin birikmiş kira bedel· 
Jeri ,·ardır. Hükumet. yapaca~ı tev
ziattan bir kısmrnr bu para ile ve 

tıı Htıkumet ~ayrlmübadlllere, Yuna
bı~tanda terkettiklerl eml!ke muka
b '\'e istihkaklarının yüzde kırk 
l eşı nlsbetinde tevzlatta bulunmuş
... ~ .... Bıı ytizde kırk beş istihkak için 
~ bonolard11n henüz ıtra edil· 

~r. Akil Muhtar şıkayeuer, ıen:ennner, 
Şerefine Haseki Sıkı ve ışlemez 
hasta han.esin de sigaralar 

nak<len yapacaktır. 

t.oplaolı yapıldı Sekiz buçuk kuruşluk 
tt~nıver&te ~f~rlerinden Ak~ sigarala rdan şikayet ediliyor 
il" tar Ömenın Parıs Tıp akademı- Kasımpaşada oturan okuyucuları -ıne aza ·1 · · k tı l k · · <t·· seçı mesıru u u ama ıçın mızdan Hurşid b ize yolladığı bir mek-
b~ Haseki kadınlar hastahanesinde tupta. inhisarlar idaresinden şikayet 
~Plantı yapılmıştır. etmektedir. Okuyucumuzun şikayeti 

Jcıi k Banıimi geçen bu toplantı~a ~- §Udur: 

tt;_·~~u.btar Özden'le Üniversıtenin "İnhisar idaresinin sekiz buçuk ku
~ki hasta.han?Binde çalıpn P~fe: ruşa satılan sigaraları çok sıkı ve ka· 
~ \>e ~oçentı~.ı hastahane hey eti tI olduğu için, içme~te wrluk ç~kiyor 
~. ~csı ve as~tanı8:". bul~uşlar- yor ve bu yüzden sıgaralarm hır kıs
br liastaııancnın Sınır Mutehassısı mmı atmak mecburivetinde kalryo • 
'llı; ŞukrU Hazmı Tiner bu intihabın • 
~llrlt rum. 
~·u ~ekimliğini olduğu kadar Türk Halka dahıı faydalı olmak için yeni 
hı~ etın.i de müftölıir edecek yüksek yeni birçok teşebbüslere giriştiğini i
btı- ~adise olduğunu tebarUz ettiren şittiğimiz inhisarlar idaresinin fakir 
\>e hıtabe ile hocaya kendisini çok se- halkın tütünü olan sekiz buçukluk si
lin~ ~!ebesinin tebrik ve tahassüsle- garaları biraz ıslah ederek içilebilir 

•ldirrnlştir. bir şekle sokması ıa.znndır. Acaba bu 
\ıa~~.ıl ~uhtar buna bir söylevle ce- sigaralara ucuz olduğu için mi ehem
ltti erılrniş ve gençlikten gelen bu sa miyet verilmiyor? Fakat bu. bir ta • 
'k mı alakanın kendısi için büyük bir raftan inhisar maddelerini ucuzlatma•U\1\. t 
bu de olduğunu ve ilme bağhlr~ını ğa \•e revacım temin etmeye çalışan 
{:cı ~~ece hassasiyetle gösteren Türk idarenin. diğer taraftan da kaliteyi 
le~~lıgi?in Avrupa akademilerine i- düşürmesi demek olur ki, böyle b ir §e· 

ı..llj~ bı: çot. aza vereceğinden ·-nin yin tecviz edileceğine asla ihtimal ve
i.~ dugunu zikreylemiş, bu İçtimaı rilemez. Görülüyor ki, bu hal tama • 
~i§t~~;tanlara t"'şekkürlerini bildir· ınen işçilerin dikkatsizliğinden ileri 

gelmektedir. Fakat bunun önüne geç· 
mek de alakadar amirlerin dikkat ve 
itina ile yapmaları icab eden vazifele· 

~ şirket Tİ cümlesindendir. 

~ol rtliserleri için Alakadarlarm";<:u* hususta nazan 

ek l rı k ve t rem vay dıkkatlerini çekmenizi rica ederim.,, 
Okuyucumuzun hakkı var. Bir kı-

Şl r kel 1 e rl bina sım sigaraların çok sıkı ve işlemez 
y bir halde yapılması ötedenberi şika-~ı 8 p t ı r 8 c 8 k la r '-"et mevzuu olmaktadır. Filvaki yine 

t.. Q'ktrlk . · J Ik 
"'\ık 'e Tramvay şirketlerı bir kısım sigara paketlerinde ha a " a\'el 
.,. l' enameıerindekl bir mad- şikayet yolunu öğreten kağrt.lar v~r • bır e Söre hlik · 1 · · · "kA t• bildır hın • umet komiser erı ıçın dtr. Fakat herkes şı cıye ını -
llırı,.. a Yaptırmak mecburiyetinde· mck için zaman ve imkfuı bulamaz. 
\Qle:ı·n Pakat, ~imdiye kadar muka- Bunun i<;in sigaraların ve bilhassa u

i"lteun b~ maddesini tatbik etmek cuz cinslerin da.ha sıkı bir kontrola 
b ?\ar· a lına. seımemiştlr. 

1.ı llo~~a.''"'kft.leti, son defa şirketi tabi tutulması faydalı olacaktır. sa • 
~lrıtı:ıt da vazife.ye davet etmiştir. nıyoruz. r•rotc • hu t hh _ .:._ ____________ _ 
tı lrıı b nn Udllnü yerine getire- t 
1 rıa b lldlrınıştir. İlk iş olarak Gemt kur arma 
tıltı l'a~şlllUhendlsliğl lle komiseri af rketl Um umf 

rl\la.11~1 rnde btr apartıman dairesi "i' 
~I "'1Ştır. · h ti tlhı tncıı :Va 1 eye 

;ı. llıerit Pı acak bina için Taksim Gemi kurtarma şirketi heyeti umu 
cı~' •ritn ezı bir Yerde mUnasip bir nıtyesi bu ayın 28 inde topla~aca~

ta?l Rotnnktadır. Bu arsa bulun- tır. Heyeti umumiyede şirketın bu-
nra bina yapılacaktır. tün hlsselerlle Denizbanka geçmesi 

1~AIBER 
Q~ "'"11 L' en çok satılan hakiki 
•:r"1 b gazete 'd · · 

q~R· sı ır. ilanlarını 
e ller l 

en er kar ederler. 

tnsdik olunacaktır . Esa-sen şirketin 
şimdiye kadar hisselerinin yüzde 80 
nl )laliye veka.Jetine alt bulunuy~r
du. Diğer yüzde yirminin de Denız· 
bankça miihayaası bir kanunla kn· 
bul edilmiştir. Fııkat nenizbank. 
hUtün hissel~re sahip olmakla bcra· 
her Gemi kurtarınR şirketini gene 
bankaya bağlı bir şirket halinde 
bıraknıağa karar ve rmiştir. 

disleri, fenerlerin fenni vaziyetleri, tb. 

mir ihtiyaçları üzerinde tetkiklere baş 
lamışlardrr. Bu tetkikler sırasında fe
nerlerden çoğunun uzun 1.amandanbe
ri tamir edilmediği, bazı fenerlerin 
yerlerinin değiştirilmesi ve inşaatta 

tadil5t yapılması evvelce hükümetlc 
şirket arasında takarrür ettiği halde, 
bunların yapılmadığı görülmüştür. 

Bundan başka şirket, feoorler hükO • 
metin eline ge<;tiği zaman işletmede 
müşkülat çekilmesi maksadiyle yedek 
mal1..eme, gaz ve saire gibi stoklan ta 
ma.men harcamıştır. Alakadarlar bu 
vaziyetleri zabıt varakaları ile tesbit 
etmişlerdir. Şirketin bu usulsüz ha • 
reketlerine rağmen fenerlerin i3let • 
mesinde en ufak bir anza bile olma -
mıştır. Şimdi, mevcut tesisatın tamir 
ve ısl;hı için bir proje hnzrrlanmakta.
dır. 

Şirket hissedarları, fenerlerin hU • 
kfrmet tarafından satmahnması işini 

kabul etmemektedirler. Bu hususta 
maliye vekaletine bir protesto da 
gönderilmiştir. Fakat, hUkUmet tesi • 
satın sabnalınmast işini kanuni yol
lardan yürüyerek halletmiş olduğu i · 
çin bu protestonun hukuki bir kıyme
ti yoktur. 

Hükfun~t. şirkete tazminat olarak 
vereceği beş yüz bin liranın tediyesi 
için. mevcut fenerlerin tamir masraf
larını, memurlara verilecek tazminat 
miktarını hesab etmektedir. Bunlar 
çıktıktan sonra geri kalan para. his
sedarlar hesabına bankaya yatırıla • 
caktır. 

Sebze fiatlar ı 
Bu kış pahalı, gelecek 

kış daha pahalı 
olacakmış 

Geçen yaz mevsiminde, sebze fiat· 
lan ~ehrimizde ne kadar ucuz olmuş
sa, k~ş sebzeleri de o nispette pahalı
dır. Pahalılık bilhassa son günlerde 
azami haddini bulmuştur. Çünkü lstan 
bul senelerdcnberi görmediği bir seb
ze sıkıntısı geçirmektedir. 

Dün sebze halinde toptan olarak pı
rasalar 6. ıspanaklar 6, karnıbaharm 
tanesi 20, ta.banalar 5, kerevizler 10, 
havuçlar 8,5 kuruştan tartılmıştır. 

Perakende olarak şehirde pırasa .9. 
ıspanak 10. karnrbahar 25, lahana 7,5 
kereviz 12,5 ve havuç 12,5 kuruştan 

satılıyordu. 

Bu sene kış sebzelerinin bu kadar 
pahalı oluşuna sebeb olarak, İstan • 
bulda sebze bahçıvanlığınm seneden 
seneye inhitat etmesi _nösterilmekte -
dir. Anadolu dan şimendif erle gelen 
sebzeler karşısında rekabet imkfuımı 
bulamıyan İstanbul bahçıvanları bi • 
rer ikişer işten çekilmektedir. İstan
bul bahçıvanlarının Anadolu müstah
sili karşısında dayanamamasmm se • 
bebi, Anadoluda geniş istihsali.t yapı· 
larak maliyetin düşürülmesi, halbuki 
tstanbulda küçük toprak parçalarm • 
da istihsalat yapılmaya kalkışılma • 
sıdır. Bir de buradaki toprak işçisi 

yevmiyeli olduğu halde Ana.doluda ek
seriya bir aile efradı kendi toprakla· 
rmda çalışmaktadır. Yevmiyeli bile ol 
sa orasıyla burası arasındaki yevmiye 
farkı büyüktür. 

Alakadarlar gelecek sene bu aylar
da daha büyük bir darlık hasıl olma
sını muhakkak görmektedirler. Çiinkü 
yalnız bu aylar zarfında Anadoludan 
sebze gelmemektedir. -------
Demlryollarında 
manıral kömftrü 

tarifesi 
Devlet Demiryolları idaresi, bu 

sene yurdun bazı yerlerinde btlyilk 
mahrukat sıkıntısı görlilmesini ve 
fiyatların lhtikAr şeklinde yUkselme 
sini nazan dikkate alarak mangal 
kömürü tarifPslni değiştirmlştiı·. Yo· 
ni tenzilfıtlt tarife ayın yirmi ikisin 
den itibaren tatbik edilecektir. Bu 
tarife bütun hatlarda tatbik edile
cektir. 
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Kapı yavaşça açıldı ve dolgunca 

bir ses hnbor verdi: 
- Ferit beyefendi geldi, e,fen 

dlru. 

Hatice Münen·er hnnımefcndi göz 
·lilğünü çıkardı. Pembe mermer ma
sanın üzel'lnde açık duran kitabı 

kapıyarak, misafire gülümsedi: 
- Bugün geleceğinizi ümid edi

yordum l<'erid! 
Genç adam ilerledi, ince ,·ücudu 

llc iğilerek kendisine uzatılan ell 
öptü. 

- Demek sizinle gelip görüşmemi 
istiyordunuz. 

- Evet, ciddi bir mesele konuş
mak için ... Haycll Ferid, kaşlarını 

çatma ... Biraz makul olmak lftzim 
artık .. 

Kemiklice ve mat olau yüzünde 
hafif bir ürperme dolaştı, siyah göz
lerinin Ustünde çok muntazam birer 
kavls teşkil eden koyu renk kaşla
rı biriblrine yaklnştı. Ferid son bir 
gayretle: 

- Evet • dedi - söyliyeceğinizi bi
liyorum. Fakat bu o kn.dar gUç bir 
şey ki. .. Onun yerine sevemlyece • 
ğim başkn bir kadını getirmek hiç
bir zaman sevemiyeceğim bir kadt-
nı. 

- O .. . Bunu nereden bfllyorsun? 
Aşk sonradan da gelebilir. 

Yavaş sesle cevab verdi: 
- Hiçbir zaman .. 
Yüzü geriliyor, uzaklarda dolaşan 

bakışlarında hüznünün gölgesi de • 
rinleşlyordu. Küçük masanın yanına 
oturmuş, asabt ve ince elini merme
rin üstüne dayamıştı. 

Hatice Münevver ha.ntmefend\, 
bir müddet düşünceli ve h uJyalr bir 
çift siyah gözUn bu kibar yüze ver
diği keskin gilzelUği seyirden son
ra başını sallıyarak devam etti: 

- Ferid, • dedi • ben sizi vazitenf. 
zl yapmıya hazır bulacağımı zanne
diyordum. 

Ferid başını kaldırdı, sert bir ha
reketle: 

- Evot haıırım . dedi - mademki 
bu H'lztmdır. 

Babam. namımızın bir gün silinip 
gtdeceıtini düşUndlikçe harab olu • 
yor. Tavsiye ettiğiniz kızla e,·lenc
eeğim. o, yahut bir başkası ... 

Bu sözleri takib eden, elem ifade 
eden bir jest yarıda kalan cilmlenin 
ifadesini tamamlamaya kifi geldi. 

Hatice Münen·cr hanımefendi, 

pembe buruşmuş yilzilnU çerçeveli. 
yen beyaz saçlarını parmakları He 
düzeltti. Ciddi ve munis bakışların
da bir seı·zeniş dolaştı. 

- nu tarzda konuşman doğru de
ğil. Nermin cidden sevtlmeye H},yı~ 
bir kızdır. Nesi eksik kt. .. Kendisı
ni iki defa bizde gördün. Düşünce
min yanlış olmadığım senin de an
ladığını sanıyorum. 

L!\kaydane ce'\"ab verdi: 
- Evet. Çok güzel... 
_ Ye ne yüksek bir ahlfı.kı '·ar • 

dır! Zekt, her şeyden fazla bUyilk 
bir zekA. ! Sonra mütevazıdır d~. 
Yalnız biraz çekingendir. Kıyme:ı
ni, onu iyice tanıdıktan sonra takdır 
edeceksin. Tamamiyle sizin için dU. 
ı:;iindil~üm bir kadın Ferid ..• 
· Ağzının ufak bir hareketlle: "be
nim için hepı;i bir .. demek istiyordu. 
Parmakları kitabın ipek kabı üstUn
den kayarak, merpıertn üstUne düş
tli. DüşUndilklcrini hulAsa ederek: 

- Nermin, benim kendisile e,· • 
lenmomln bir lfizum Uzerlne old'.ı • 
ğunu anlamn ltdır. Bunu kendısl
ne anlatmanızı rka ederim. ölen 
zevcemi. hayatında nasılsa. hft.1~ a~ 
nl muhahhP.tle se,-cll~lmi. knlhımde 
hiçbir kadının onun yerini. tutamı
yacağ'ını kendisine s6yleyınlz. Bu 
sadakatsizlf~lmden bnşka bir kusu
rum olmTyacak. Çok iyi bir zevc olu
rum. Tnlılatlml bilirsiniz, ?\ermine 
IA.yık olduğu şekilde muamele ya
pacağımı temin edebtıırslnlz. Biri • 

- ------
birimizi lamdıkça iyi bir dost olu -
ruz. Fakat aşk, knt 'lyycıı •. 
kızlar dainı11 aı;k Ustuııe ha) ul kıı -

rarlar. Tavsiye ettiğiniz gene kızın 
benden böyle bir şey IJekleıııeıııı•s i 

lt\zımdır. Bunun kendisine ıı~ıhc,:.ı 

blldlrilmesını isterim . 
Koyu ela. gözleri memnuııi~ ı le 

Ferldi sUzerken, Hatice Münen Pr 
hanımın buruşmu~ı göz kapaltlnı·! 

titrlyord u: 
- J{endisine anlatacağım evırı. • 

dım. O hiç hayaU değildir. Mnkul 
düşünceli bir kUçUktur. Şalrnnı:ı huJ. 
yaları olduğunu zannetmem. Bun • 
dan kat'iyyen eminim. 

- Gerçi kendisini çok az görcllim. 
Fakat, biraz soğuk tabiatlı olcluğu
nu sanıyorum. Bu tam benim tsto
diğlm şey; en samimi hislerimi ken. 
dlslne çekinmeden blldireblleccğiın. 
Hele zevcem oduktnn sonra kendi
sine hürmetle bağlanncağım için, bu 
halt doğrusu pek hoşuma gitti. 

Hatice ~tunevver hanım, ağzını 

yeğenine bir şey söylemek için aç
tığı halde hiçbir 'kellmo teltıfhız et
meden yine kapadı. Bir mli<ldct 
sustular. Sıcak bir rUzgflr ince ke -
ten storları sallıyor, gUneşin ayclm
Jıkları odayr tamamlle kaplıynn ma

vi halının Uzerinde oynaşıyordu. 

Nazik, zarif, eski tanda möbleler. 
dm·arları kurşun! ,.e mavi çizgili i
pek kaplanmış salonun her tarafı
na dağılmıştı. Soluk renkli çiçekler 
resmedilmiş tavandan, bronz blr 
oymanm üzerine sarıl.arak parla le 
ve yeşil bir kUme hnlfnde uzun yap. 
raklar sarlnyordu. l<enardaki eta • 
Jerln UstUne. birçok kftap1nr dizli • 
miştt. 

Hatice Münevver hanım tekrar 
söze başladı: 

- Nerminlerin husust hayatlarrııı 
biliyor musun? Bnbnsı tarihi eser
ler taharrlsllo meşgul. biltnn serYe
tinl bu yilzden namuslu. fnknt be<'e
riksiz bir adamın eline bırnkarak 
tehlikelt btr vaziyete dUşlirdü. İkin
ci karısı zengin değ-ildi. Dfrinc!sinin 
yirmi, yirmi lleş bin lirası vardı . 

Şimdiki halde bu paranın yarısı ya 
kalmıştır, ya kalmamıştır. Kalmış
sa bu da N'erminle erkek kardeşi a
rasında taksim edilmiştir. 

F<'rid Iıik:ıydane: 
- Benim için fakir bir kadın al· 

manın zaran yok. Onun yalnız za
rif. biraz zekt. jyi bir kalbi olması 
kUI. nabam için sadık bir kız. e,1. 
mizi idare edebilecek bir kadın ol
sun. Başka hiçbir şPyin ehemmiye
ti yok. 

- Ru söylediklerinizin hepsini 
Nerminde bulacaksın ... O cesur bir 
kızdır; hayatın zahmetlerlnl gör • 
mtlş, sert ve müstebid nhH'ı.klr U\·ey 
annesile geçinmiştir. Çalışkan. sa
bırlı. müşfik blr kızdır. Ve çok gü
zeldir. BUtUn manaslyle sana Hişılr 
bir kadın ... 

Yeniden bir süküt ı,;öktil. Ferid 
parmnklarımn ucuyla kumral hı
yıkla.rını düzeltiyordu. Derin bakış
ları uzaklara, maziye dalmıştı. Tek
rar 0 parlak çehreyi, çok kırmızı Ye 

şen ağzı, iri munis mavi gözderi, güç
lfiklc t opl anabilen kocaman kumral 
saç kUmesint g!)rilr gibi oldu. 

Feride ince elleriyle bu sacları 
çözerek pek sevdi~i beyaz es,·abı
nın Usttlne döker, Feridtn kendinden 
geçmiş bir halde seyrettiı:tint ı;öre
rek memnun olurdu. Şimdl onun ço
cukça kahkahalarını, tatlı sesini dn 
yuyordu. ' 

O neşelt günler nerede kalmıştı! 
Tamam on ay devam eden gUzel, şen. 
lft.tlf zamanlar... On ay suren bir 
bahtiyarlık! BntUn bunlar mahvol
muştu. Feride uzun kirpikli göz ka
paklarını blr daha açmamak nzere 
kapamıştı. Ve F erit, tltrlyen eliyle 
sarı yaldıılı saçlarını bir yıqm dan
telden başka bir şey olmıyan ölUm 
döşeğinin Uzerlne dökmüştü. 

(Devamı var), 
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Almanyadaki son kararların Şehir meclisinde ha-
sebe p le ri raretli bir münakaş~ 

Londra, 5 (Hususi) -Almanyada· 1ktısadi sahada pek cUr'etkl.rane hinde misli olmıyan bir askeri te§lcjilat Sokaklarda çamur bı·rı·kı·nıı·ıerı 
ki son vaizyet Londra mahfelleri tara- yapılan yeniliklere itiraz eden ordu, vücuda ıetirildi. bminiz bu eserin vü-

~~d:s~!:a~:h~~ip ih:~~e;~:; :;~~~~i:a~;te;: :~~!~t:;::.:ıi:ı~~a:au~ :~~~:;!~!~~::,.tarihine daimi surette olması tabii telakki edildi 
sürülüyor. kında takip edilen siyasetleri de tenkid Hitler Fon N6yrata gönderdiği mek- Şehir Meclisi, dün öğledeıı sonra bi- ken, azadan Refika HulUsi Behçet: 

Bır ihtimale gure son dcğıı;;ikliğin edecek hale aelmi~ti. tupta da g6yle demektedir: rlnci reiıı vekili Necip Scrdegeçtinln ri- - Bu m.'\lddc kabul edilirse, • d•olft: 
ve eni kararların sebebi şudur: Bum:nla beraber ordunun ıslahı işi ] "TckaUdc sevkiniz hakkındaki mü- yasetinde toplannuçtır. tir- bi.z de yollaranı.zda su birildntilet1 

İstifa eden harbiye nazırı .Mareşal henUz halledilmemiştir. Orduya, !ilha- ttaddit taleplerinite 65 yaıına girmiı Bu toplantıda bütçenin muhtelif fa- olduğunu 'kpbul ediyeruı manasına gel-
ton Blomberg Hitlerın ndnmıdır. Hin- k:ka, yalnız partiye aadık olan bir hır- bulunmanıza ve son günlerde memuri- sıllarrn1an mtinal;,aleler yaprlmıg, Ere:ı- ı mez mi?. 
denburg öldUğü zatnan ordunun Hitle· biye nazın ile şefler kabul ettirmek im- yete girişinizin kırkıncı yıldönümUnü köyilnde "Sahruyıceclitı. mahalleıi is- - Tabii f 
re sadı:ıkat yemini etmesini o temin kinr hasıl olt('lıamııtır. Bununla bera • idrak etmiş olmanıza rağmen, sizin b~ minin uy enlsahraya,, çevrilmesir.c ka· - Bence hiç te tabii değil, boledite 
,,.e ilk aadakat yemini .. i o etmiştir. ber görünüşe göre Göring yakında von taleplerinizi l;abul cdemiyeceğim. Zir<), rar verilmiş ve yeni belediye .ıabıtaııı ta- meclisi azası sokaklarda su birikintiltri 
Alman orduau erkünı arasında Hitıe- Blumbergin yerine gcçmete davet edi- zeka ve bilginiz bana çok lUzumludur. limatnameslnin müzakeresine devam e- bulunmasını tablt uıyamaz. 
re muhalıf olanhr çoktur. Blomberg lecektlr. Bu sebepten, sizi hariciye nezareti igle- dilmittir. - Sayamaz amma, var iıte .• ı 
bu generallerle Hitlcr arnsında. bir Fransızlttnn endişesi rinden affediyor ve Alman kabinesinin Vesaiti nakliyenin seyrüsefer bahsin- Bu ıe';ildeki münakata biru uuııuf· 
diplomat vnzifcsi görmü§, şimdiye ka- Paris 5 (Hususi) _ Almanyadaki hususi iİzli konaeyi rcisli~ine tayin ey- de, epey mUnakaşalıır yapılmıştır. fakat müzakere edilecek itler çoll oıdu-
dnr ara bulmaya muvaffak olnıuşbr. değişiklikler Fransada da büyUk bir Jiyorum.,, Bu ara, şoförlerin yollardan geçerken ğundan kifi görülerek bafka bdıitlete 
lrakat birkaç hafta evvel Grunbl 1· ~iı'l\a uyandırmıştır. Gazeteler vazi- Hitlcr, aeneral Fon Friçe de bir to- ıu birikintilerini halkın Uzerlne sıçrat- geçilmiştir. 
simli 29 yuşında bir daktilo kıtla ev- yeti dünya sulhU bakımından da endi gekki.ir mektubu göndermiştir. malarrnm men'i de görüşülmüş ve buna Şehir Mecllai pazartesi gUnU toptaıt· 
lendikten sonra Blombergin de ordu şeli gösteriyorlar. Ba,kuman'danlığa ge- Tekaüde ıevkediJenler dair bir maddenin müzakeresi yapılır- txsına dtvam edece~tir . 
erkfuıı arnsmda kredisi kalmamıştır. neral fon Rişnav'ın getirilmesi ihtimali Berlin, 5 (A. A.) - Havas ajansı-
ÇünkU Alman ordusunda zabitlerin mevzuu bahsolduğu sıralarda - yani nın muhabiri bildiriyor: yliksok ku-
cvlenmesi sıkı nizamlara bağlıyken dün - gazctelt>rin endişesi çok c.rtmıı manda heyetinin ıslahı, yapılan bir· 
Blom.berg bunlnrn aykırı bir izdivaç tır . kaç tayin ile tamamlnnrnııtır. 
yapını§ bulurıınaktadır. Memnuniyet - Çünkü bu generalin Avusturyayı zapt Yon Relchenau dördüncü ordu gru· 
sizlik artmıe ve Hit.ler nihayet sadık için bir plan hazırlamış bulundufu bi pu leflifi.nc tayin edilmlıUr. MerkezJ 
adamı Blombergi istifaya dı:ıvet etme- linmektedir. Halbuki bu rivayet, sonra Lelpzigde bulunan bu grupun vazlfeai 
ye m~bur knlnust,ır ... Bu tefsire gö· dan tahakkuk etmemiş, general fon Riş- ordunun motörIU kuvvetlerini teknik 
re son mücadelede partiyi kazanan nav Çekoslovakya hududu mrntakaısın 
Alman ordusudur. Bu hususta Tayrnis d<>ki motörlü ~uvvetlerin kumanC:anlıfı 
gazetesi diyor ki: na tayin edilmiştir. 

''Von Blumbergin izdivacı ordunun $ • ~ 
ona karsı eski memnuniyetsizliğini Bcrlin, 5 (Hususi) - Hitler dün iki 
son dereceye götUrmU3tilr. Ordu onu emirname neşretmigtir. Bunlardan bi
''koyu bir nazı,, nazHer de onu "ke>- rincisi §Udur: 
yu bir asker'' olarak tanımaktadırlar.,. "Ordunun başına bizzat ben ıeçiyo-

lkinci ihtimale göre sebeb büsbütün rum .. Harbiye nezaretindeki askeri bü
başktıdır ve ınUcndclcyi şimdilik nazi ro, askeri genel kurmay mahiyetile, dof
partisl kazannııştrr. l!;fn aslı 5udur: rudan doğruya benim emrim altına ko-

Almanyada şimdiye kadar kara ve nulmuştur. Baıkumandanlık ac:nel 
deniz kuvvetleri harbiye nezareti ve kurmay riyasetine, Alman devlet nazın 
dolayısiyle ordu erkanı emrinde fdl. ve ordu başkumandanlık daire tefi ıı· 
Buna mukabil hava kı.:vvctlcrl gene· fotiyle, ordu dairesi reisi seçecektir. 
ral Göringin, yruıi dolayıslle nazı par- Baskumandanlık daire tefi, benim na
tislnin nüfuzu ve hUkmU altında bulu- mıma harbiye nazırı vazifesini aörecek· 
nuyordu. Nazi partisi memleket dahi- tir. Bafkumandanlığın vuifeai, benim 
linde herhangi bir aynklanma ihtima- emrim altında, her u.hada milli müd. 
line karşı clinde kuvvetli bir sil!h o- faayı or&anize etmektir . ., 
larak ha.va kuV\•etlcrini bulundurmak ikinci emirname de ıudur: 
istiyordu. Eskiden olduğu gibi, bütün "Harici ıiyaset iılerinde mÜ§lvere 
harb kuvvetlerinin umu.mi erkinıhar· için, kabinemde bir huıuıi abli konaey 
biye emrinde birleştiriimeel tasavvu- ihdas ediyorum. 
nı bu sebc.bden nazi /partisinin işine Bu konsey reiıliline Alman devlet 
~~lmemi~, ordunnu muhalefeti parti bakam B. Fon Neuratb uyin edildl 
ıçın tchlıkeli bir hal almaya başla • Konsey azfilıklarına da hariciye naıın 
yınca parti tedbir almaya mecbur Von Ribbentrop'u, prusya baıvekili ve 
kalmış, fon Blomberg f oda edilmiş u- hava n .. zın mareşal Göringi, Alman 
mwni erkanıharbiye ihdas edllinc~ye devlet bakooı Dr. HeH'i, propaıanda 
kadar Hıtler işi bizzat ele alm15tır. Fa- nazırı Dr. Jozcf göhbelesi, devlet balca
kat ordunun Rrlusu gene tamamile nı ve bafvekllet dairesi tefi Dr. Hans 
tatmin edilecek değil gibi görlinmek· lammerSi, ordu ıefi general Von brauc
tcdir. Filhakika, Göringln mareşal ya- hitchz'I, bahriye baıkumandanı amiral 
pılması bun:ı bir delil sayılıyor. U • .Rr.:deri ve bagkomutanlık deireai tefi ıe 
mumi erkaruharbiye reisliğine ınnre- neraı Keiteli tayin eyledim . ., 
şal rütbesiyle Göring getirildiği tak- Hitler, ordu merkez ~areal ıefi gene· 
oirde hava kuvvetlcrl de gene onun ral Keiteli ordu bafkumandanlık idare 
emrinde kalmış olacaktır. Diğer ta • tcfllğlne tayin etmiıtir. 
raftnn ordu da bir muvaffakıyet ka- Askcrt hava kuvvetleri tefi general 
.. anmıs, kabinedeki gizli mecliste mU- Göring mareşallığa terfi etrniıtir. 
messw bulundurmak hakkım elde et. General Von Brauchitsch, general 
miştir. Von Fritschin yerine kara orduıu ıem-

''Xews Chroniclc" başmaknle!inde ğinc tayin edilmiı.rUtbtıl korıeneralh-
şöylc yazıyor: ğa çıkarılmıgtır. 

"Bu işte n:ıziler ltaznndılar. Von Mareıal Von Blomberg ve general 
Ribentropun tayini ve Almanyada na· Von Fritsch "Sıhhl ıebcplerden dola
zi tefovvukunun Uırsini dolay:ısile yı?,, istifa etmi§ teUikki olunma'k,tadır. 
Avnıpada gerginlik nrtucnktır. l:i'nkat Rcicstag 20 §Ubatta Berlinde içtimaa 
bu e-erginli~n artması hadisesinin eU- çağrılacaktır. 
mulü ve devamı §u meseleye ba~lıdrr: Bitler, diğer taraftan Von N6yratı ha 
Mnğnır Alman ordusu n:> zamana ka- riciye nazırlığı vaıif esinden ıff etmiı ve 
dar bu hakarete kat!an:ıc.-ı 1ttrr?,, yerine Londra bUyUk el=isi, Von Rib-
Ordu tamamlle "ıslah,, bentropu tayin eylcmiıtir. Von Nöyrat, 
edilememiş Alman devlet bakanı olartık kabinc:lde 

Berlın, 5 (A.A.) - Havas ajanıının kalacaktır. 
muhabirinden: Hitler ayni zamanda Roma bUyUk c:l-

Berlin geniı bir nefes olnuıtır. Bura- çisi Von Hasseli Tokyo bUyUk elçisi, 
dayeni bir ''30 Haziran,, h&diıesinden Von Dlercseni ve Viyana bilyil~ elçisi 
korkulmakta idi. Von Papcni geri çağırmıı ve nuarct 

Bununla beraber yapılan değışiklik - emrine vermiıtir. 
ler o zamanki kadar derin, fakat daha Ekonomi n~ın Dr. Funk, bugilnden 
az hoyrntçadır .. Parti bu değiıiklik • itibaren asaleten vazifesini yapmıya baş 
Ierle ordu, harici siyaset ve ekonomi U- laınııur. Dört Senelik planı tatblka mc-
zerinde daha büyült bir nüfuz tesis et- mur bulunan mareşal Göring bu salı gU 
me'Jstedir. , nü resmen Dr. Funka makamı devrede-

Bu tebeddUlatm hareket noktatı dört cektir. 
senelik plinın tahaklcukudur. Bu plin Hitlerin " Teıekkilr ,, 
bildin millete ve memleketin te~ekkUI- mektupları 
lcrine ~ittik~c ağırlaşan fcıdakEirhklar Hitlcr, Mareı~ Von Blı:>mberain iıti 
tahmil etmektedir. fası dolayısiyle kendisine bir mektup 

Hakikt l:ir mtihtariyet elde etmiı o- göndermigtir. 
lan ordu, gizliden gizliye veyo açıktan Mektup, ıöyle nihayet bulmaktadır: 
açığa muhalefet edenler için bir mer • ''Bu beı ıene zarfında his de~iJme-
kcz halinde ıelebillrdl, diniz.. Bu mUdclet .zarfmc1a. Alman tari· 

ve sevkülceyş noktasından yeti§Ur -
mektir. 

General Litz ikinci ordu grubu §ef • 
liğine, general Beckcr de ordular bll
rosu eefliğine tayin edilmişlerdir. Or
du ve hava kuvvetlerinde bunde.n 
başka bir çolc uı.bitlcr terfi etmiş ve
ya tekaUde sevkedilmiştir. 

ikinci ordu grupu kumandanı gene
ral von Kleist ile kara ordusur.dan 7 
general ve hava kııwetlerindcn 7 ge
neral tekaüde sevkedilmişlerdir. 

Bu tayinler 14 Uncü kolordu ismile 
yeni bir birliğin ihdasını intaç etmiş
tir. Bu kolordunun kuma:r.danlığma 
general Von Wietersheim tayin edil
mist,ir. Hava ordusunda yapılan ısla
hat neticesinde bir hava mUdıı.faa oef
liği lhdu edilmf.otir. 

Berlinde, Milnihte ve Brusvigde Uç 
hava ordusu gnıpu te§kil edilmiştir, 

Dolandırıcı 
Şevket 

Nihayet bugUn 
yakayı eleverdl 

Zabıtanın uz.unm tiddettenberl a· 
radıtı meşhur dolandırıcılardan Şev 
ket rtlbayet bugün 3•akayı ele ver· 
mıeur. Şevket bilhassa genç mektep 
lllere musaııat olmakta ve tllrlU do
landırıcılık usullerlle soygunculuk 
yapmaktayrı, Birçok sabıkası olan 
dolandırıcı, tahkikat evrakile birlik 
te bugUn mUddelumumlllğo ,·ertle
cektir. 

OIŞAHDA: 
• Pı:ıpanın "Ossen·atore Jlomano,, 

gazetesi, Almnn kııtoliklerfnln l>nOmQzdekl 
Bııdııpeşle konteransına iştiraklerini ıntn 

itin Aln11n)'A tarafından ileri ıOrüten e· 
beblerl yerin h bulmamaktadır. 

• Macar kral naibi Amiral Horu ve r 
Dkası, Polon:ota)•a resmi ılyırollo bulun- 1 

mtık üzere Budıptfleden hnrelcet etn:ılşler· 
dlr. 

• J...ehlstaıı polisi Jınadn beyaz Rusya 
komünist partisinin merkez bilrosunu keş 
retmiş ve hlrıeok vesikalar ele gccfrmiştlr. 
17 kiol tc\'klf edilmiştir. 

• f nglliı anne krallceııl Mnrlnln kardeşi 
Athlone, kral lbnissııudıı ıf)·aret etmek 
üıere k11rısile birlikte Arablstnna hare 
ket etmltllr. 

• Rovyet komiAerler heyeti, sivil tayya
re idaresi relslliine Molokoru tayin et· 
mlşllr. 

• Kudils h:ırp dh·anı, 27 kanunuevvel· 
de hlr Arap otobüsüne ateş etmiş olan bir 
Yahudi polis muuinini ölüm eczıısın:ı 
ın:ıhkCım etmittlr. 

• E~lonya ile Lehistan arasında kon· 
lenj:m ve gümrük nnl:ışması parııre edil· 
mlştlr. 

• Homnn)'O elcllcri :ıra~ındn bOyük bit 
de#işiklik beklenmektedir. Bu meranda 
evvel6 bir kaç O)'danberi münhal bulunan 
Roma, \'aşlnıton elçlliklerlne yeni ıevnt 
tayin edilecektir. 

• Fr ınsacla blny le"h:ı karı~linin kon
rtransı, fİ)'ntlnrm indirllıncslne knrtır 
vermlştir, . 

ispanya sularında 
korsanhk hadiseleri 

Londra, 5 (Husuıt) - Birkaç glln 
ovvel İngiliz bandıralı Endymon va· 
purunun batırılması hldiseslbln do
ğurduğu heyecan ve infial daha ya
tışmadan dUn ikinci bir hA.dlse daha 
olmuş, lnglllz bandıralı Alclra vapu 
ru Bareelonanın 20 mtl acığında. 
batırılmıştır. 

Alclra vapuru Mayorkadan gelen 
asilerin Uç deniz tayyaresi tarafın· 
dan batırılmıştır. Vapur kömUr yUk· 
lü idi. 25 kişiden ibaret olan mUret
tcbn.tı bir sahil karakolu ve bir ba
lıkçı gemisi tarafından kurtarılmış
tır. Ademi mUdahale servisinin mU
şahldl de kurtulmuştur. 

Fransa ve lngiltere 
kararlarına mukabele 

Paris, 6 (A.A.) - Slrasl mahfil· 
lerde Alciranm batırılmasının lngtıte 

re ile Fransa tarafından verilen ka· 
rara bir mukabele fekllnde telAkkl 
edilmektedir. Endymionun batırıl· 

maaını mUteaklp bu devleUer Nyon 
ltfla.tları ahk!mına tevfikan Akde· 
nlzdeki karakol gemilerine tesadUf 
edecekleri bUtUn denizaltılara bllAth 
tar ateş etmek emrini vermtelerdl. 
Bu mahflller ayni emri tayyarelere 
de teşmil etmenin muvafık olup ol· 
mıyacafını dllşllnmektedlrler. 

Muntazam hatlarda çalışan tayya
relerin ticaret gemileri gibi, Nyon 
da karar ''crlldlği vechlle, sabit blr 
yol ta.kip etmeleri muvafık olacağı 
düşUnUlmektedlr. Bu takdirde deniz 
kontrol gemileri bu yolların haricin· 

de sefer eden tayyarelere ateş edt-1 
ceklerdlr. u 

Bazı ktmsoter deniz kontrolUtl 
blı hava kontroıu ile tamamlaııaı•' 
fikrini Beri sUrmektedirler. 
ltalya bir bahane arıyormut 

Roma, 5 (A.A.) - Havas ajaD 
., .. 

nın muhahlrl blldlrJyor: 
1 

.. 
Ademl mUdahalenln Fransa. ıarı .. 

tından lhlU edlldl/;lnl iddia eden ,.O 
talyan matbuatı hUcumlarına de~ 
ctm<>ktedlr. ı· 

1936 seneıi birJncikA.nunun4• 1 
talyan leyjonerıerl İspanyaya Jit11ltı 

i;c hazırlanırken de İtalyan matbu• 
böyle hücumlar yapmıştı. 
Ate~ olmayan yerden durnıuı 
çıkar mı ? 

Roma. 4 (A.A.) - SalAhl1ett"' 
mahfiller, yQksek müdafaa koıııl~ 
alnın ispanyadaki İtalyan kıtaıats 
takviye etmcte ,.e Japonyaya fktl::: 
dı ve mali yardımda bulunmai• afi" 
rar verdiği hakkında dolaşan f 
aları tekzip etmektedirler. ır 

Gazetelerin bildirdiğine göre• ı.J 
panyadan yedi ytız yaralı lta11~.a• 
yonerl11l getiren Grandlıca h .. _.... 
vapuru Napollye gelmiştir. 

Son dakika 

Bir hAdlse daha 1111 ~ .. 
Barselon: 5, (A.A.) -Henuııı t~oıa 

yUt etmlyen bazı haberlere gore ~ 
saat 17 de bir lııglllz vapuru S~ 
lon açıklarında bombardıman 
mlşlir. ~ 

Çin - Japon harbi~ 
Londra 6 (Haber) - Tokyodan ge 1 rı Nuo • ho nehri bölgeslndelt!,ı-' 

len ha.berlcrc göre, partilerin birleş· kıtalarını yerlerinden çıkarır;, et' 
tlrllmcel Uo Totaliter veynhut nas- \·e Cang-yao'yu işgal etnııoıerdl • ııı' 
yonnl bir parti vucude getirmek tein Çin fırkasının burada taınaıD8~JO 
hareketler yoniden Ye bir başka cep- ta edilmiş bir yaztyette bulu~ tc!P 
heden başlamış bulunmaktadır. Hu- ve Çinlllerln çenberl yarın•1ıoeJ' 
eust konsey reisi Baron Kiranumn. nevmldane uğrn~ıklnrı bildiri / 
lle general Arak!, adllye nazırı Şlo tedlr. ~ 
no ve muharrir Soho Tokutomı yeni --~-.,---l--A-11--1-etl 
bir Japon mııu hareketi kurmueıar- oovye m UJd-
dır. Bu hareketin hedefi devlette es· ~ sqıaratı J f'1' 
kl Japon ananeleri Ye meziyetlerine bir buz parçaıundan baıka ~r b:r. 
istiııat eden ıslahat vUcude getirmek çaıına milteaddit defa geçmiflel' ~-
tir. Heyetin Uzcrinde bulunduğu .::- A 

Japon hariciye napırı Hlrotanın b b 1ı b" • ıe •• üP'"'.ud 
dUn Diyet meclisinde "lnglltorenln ua parçuı, u; ır ıeyır dOf' 
Japonyaya dost olmadığı., yolunda lcnda kıyıları boyunca cenuba JCJ~ 
miltalcada bulunan bir mebusun flk· yürümektedir. Murmzrnetı boJ uıı tıO' 
rlnf kabul etmediği ve Japon anane- gemisi, halen Papanln ıunıP~~ 
sinin faşist ideolojilerle hiçbir nla.- lunduğu yerde 350 ilA 400 ııi1 
kası da. bulunmadığ1n1 söylediği bil- mcsafcı:ledir. . ... ....r1.' 
dirilmektedir. d :ı~ ... 1:.,, Taymir buıkıranı, üzerin ~ ·~ t ıt11" 

Son intişar eden bir ıtatisUkte Çl- re ile dün munnansktan barek• 
ne slllh gönderen devletler arıı.sında ,J 
Almanyanın başta geldiği görülmek tir· . . fabt"".Jt 
tedir. Kranıtaddaki Orconıkldre ·re~ 
20 binden fazla Jaron ölmllş işçileri, Ermtık buz kıranını tartıl1r0,; 

Japon harbiye nazırı, Çin - Japon ve harekete müheyya bir J1a)edıf· 
harbinde şimdiye katlar subay ve er Uzcre gece gündüz; çab§rnaktaııaııf 'ı 
olarak 20 bin kişinin öldUğUne ve Ermak, anca~ sekiz gUnde ~ 
bunun asgarı bir tahminden ibaret 
bulunduğunu söylemiştir. Bu raknm bilecektir. )et 1' 
da bahriye askerlerlle yaralılar ara- Otto Şmit Ermak ile bare ~ 
srndan ölmUş bıtlunanlar dahil de· tir. Diğer ta;aftan Mosko~da ~-" 
ğlldlr. Bunlar ela nazarı itibara alı- makta olan iki tayyare de ~!ır• 'f~ 
nrrea Japon zayiatının bu asgnrt tnh · 1 h 1 0ıacaa• &JC 
mtnden çok UstUn olduğu anlaşılır. mamıy e azır anrnrf ~ ~~ 
Kanada tedbir ahyor mı! tı:ryayreci, Spirin, 9 v; el'r~"..rfl 

ııubatta Murmansk ve batt ' doır-
Ottava, 4 - Pasifikte Japon tehll- :s ud'" <Af'' 

kesinden endişe eden Kanada, tn- ıeraiti iyi olursa, doğr ,.s'3~~ 411 
d ına Ur .:ıs gfltnreden iki torpido muhribi daha Jan Mayen Norveç a as eıer j~...J'I' 

satın alacak, ve bu suretle fllotlll! Jan Mayen ooaıı, taYfar y,pr ~ 
miktarını altıya çıkaracaktır. Sabtl niz üssü vazifesi görecekti~~~ I' 
müdafaa tertibatı daha ziyade iyileş- nin cı ,. 
tlrllecektlr. Ayrıca 102 tane de yont timdilik hiç bir tayrare dirsı:ıif Jr 
tayyaro yaı)tırılacaktır. üzerine inemiyeceğini ~~ucccı~ 
Bir Ç'n fırkası sarıldı Spirn buna muva!fal;j 0 a 

PengsuY,U 1Jgal edeıı JaP.OD. kıt&la min etmektedir. 
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Bukalemun ronkli at 
(Baıtarafı dünkü ynnmla) 

E'V halkı uykutınydı. Kırmızı su tn 

eıtı geceliği sıyırdım. Kilot pantalonu
:u bacaklıı.rıınn, avcı blçiıni kadife ce 
etiıuı sırtıma taktım. Minimini rugan 
~elerim vardı. Sa.ğ elimin iuaret 

1.a.tnıağuu sağ tekinin kulağına, sol e-
bi1~inl diğerine geçirdim. Sofayı, 
1 

!'güçlü dev-0ler gibi, öne arkaya sal-

~k, ayaklarımın ucuna basa basa 
"""UdUnı. 

tı ~erdivenden inerken basamaklar 
~ Cfrdadı. Evimiz eski, tahta bir evdi. 
d <ıdense, gece le r i ötesinden berisin
i en harır t-ntırtıl nr, gıcırtılar tıuyu. 
Urdu. 

d" ~abamın gümüş sapı savatlı, domuz 
"rıs· k 

l 
ı ırbacı tnshğın duvannda ası-

ı dıı .... _... ~ 
Cek -. ı.uuu. Uzandım ; nldnn. Kadife 

yemlikte horulduyordu. Hayvanı gece 
yalnız bırakmamak için babam onu 
burada yatırırdı. Uyuduğunda.n emin 
olmak lazımdı. Ta yanına kadar git-

tim. Oh •.. Evet; uyuyordu. Ağzr a
çıktı. Ve, ıı.kşa.mdanberi yerde birik-

miş ck§i kokulu gübre yığını üzerin
den kalkan ye§fl sırtlı sinekler, ağzı

nın etrafında, alnında, yanaklarında 

dola ıyordu. 

Kırgız uyanıktı. Başını çevirmişti. 

Boynunu uzatmıştı. Bana bakıycrdu. 

lçim içime sığmıyordu. Hem korkuyor 
dum. hem seviniyordum. Yanına yak
laştım. 

- Oh Kırgız ... GUzel Kırgız. .. Yav· 
rum Kırgız ... 

Koca at, kıpırdamadı. Tıpkı Receb 
gıbi, ufacık ellerimle göğaünü, karnı-

HABER - J\Jtsam D08t.Bs1 

................ ·-·---·-···············,---·-.. 
1 Yazan: f 
: Re,at Enle İ ........................ -........... -..................... . 

Dizginlerinden tuttum. Evvela a .. 
hırdan, sonra bah~en çıkardım. 
Bozuk kaldırımda eşinen b"r iki ta -
vuktan başka, sokakta kimsecikler 
yoktu. Çuvalları sıyırdım, attım. Yo

lun kenarındaki ttimsckte, parlak CS
rengilerin kayışlarını en son deliğine 
kadar kıstım. Atm hala sesi çıkmıyor-
du. f 

- Oh benim Rırgızım ... Uslu Kır- , 
gızım ... 

Ü.zerine atladım. Üzengiler yine u
zun geldi; ve ben bu defa ayaklarımı 

Uzengi kayı§larına geçirdim. Babamın 
gümüş sapı savath, domuz derisi kır

bacını elime aldım. Dizginleri tarttım. 
- Haydi Krrgız. .. 

"Keçiören", ver elini... Ferahnndan 

uçuyorum. BQ§nn göğe ermişti. Kol· 
tuklarım kabarıyordu. 
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t etimin iliğini gevşetıp arasına sok-

1~:1· .Bahçe kapısının eşiğinde çizme
! l'irnı giydim. Yine sağımı solumu kol 
1Yar k h a , ayaklarımın ucuna basarak a-
ıra doğru yilrtidüm. 

nı şamarladun. Yelelerini sevdim. 
Huysuzlanmadı. Şaştım. 

- Oh benim Kırğızım, uslu Kırgı· 
zıın ..• 

Hala sUzUyordu beni Kırgız. .. Sanki 

yapacağım yaramazlığı anlamıştı. 

Yanına pek az kimseyi yaklaşt~n 

Kırgızın büyUlU gözlerinde, sanki bir 

gUlilmseme vardı. Ve, ben onun bu 
uysallığınden cesaret alıyordum. 

Ortalık aydınlanmıştı. Hala "Keçi· 
ören" bağlarının ıslak yo:Iarmda, 

Kırgızı dörtnala k~turuyordum. 

Çok geçmeden yakalandım. Bir oağ 

çiti dibinde önüme askerler çıktı. Ka
çamadım. 

rak, kadife ceketimin yalia.smda.n kav
radı. Ahıra. ~ürUkladi. Ağlamıyor

dum. bile... Dayağı hak etmi&tim. 

Kemiklerimin, ctlerlmin sızrsı gün

lerce slirdü. Öfkeli b:ıbam, zavallı Re
cebi benim ytı.zümden Uç gUn hnpset-

\'a~ 
l\ıı gınurıu bir sonbahar sabahıydı. 

la kara kalesi üzerinde yağmur bulut
ili rı dolaşıyordu. Çok erkendi. BahçG-

rniş. .. 
Reıat ENiS 

-SON-

bı~ hlr ko§esindeki kazların kümesi 
Ilı e derin bir sessizlik içindeydi. Yal
i ı, topal ördek, gece yağan yağmur-
~k dolnıu.5 bir su birikintisine dalıp 

'Yor, knruıt çırpıyordu. 

Recebin uykusu ağırdı. Burnunun 
ucunda koskoca atı e~rledim de bana 
mı demedi. Fakat ... çıkarken nal ses-

Babam öfkesinden k tduracak gibiy

di. Olduğu yerde, koca çizmeleriııin 

kalın topuklarıyla eşiniyor, tepiniyor, 

toprağı oyuyordu. Siyah, palabıyıkla

rmın uçlarını ısırıyordu. 

Üzerinden isli yağ kandili sarkan 
simsiyah, kurt yeniği direğo kıskıv

rak bağlandığmır, iri gUmüş topuzunu 
Keçiören yollarında düşürdüğüm do-

muz derisi kırbaçla müthiş bir dayak 

yediğimi hayal meyal hatırlıyorum. 

Y:ı.n baygın bir haldeydim. Hiç unut-

madığım bir §CY: Kırgu.ın, ~cqnı çe

virerek, boynunu uzatarak, dayak ye
yişlmi seyredi§i ... Büyülü gözleri ne 

alaycıydı! 

Dokloı 

Hafız Ce ııal 
A.t~ırın kapısını açmak güç olmadı. 
lto1t 0kusuna kan§an ekşi bir gübre 
~Usu genzimi doldurdu. Simsiyah 

Annem, bahçe kaprsmın eşiğinde, 

nefesi tıkr.nmış bir halde, babama 

yalvarıyordu: 

LOKMAN DEKiM 

Dahiliye Mütehauı61 

Yeniği direkte isli yağ kandili 

l'u ~or, kn.ra tavanda, yanın yuın-
6'.rı u\'arda, hayvan sidiğiyle vıcıkla-
d~~rak zeminde, loş alevin, önilne 
l>~ düğü gölgeler kıpırdaşıyordu. 

b, ahı~ın en dibindeki bir boş 

lerine uyanması ihtimali vardı. İşte 

o zamnn bütUn bu hazırlıklar suya dll

§Cbilirdi. Arayıp tarıyarak, elime 

dört çuval eskisi geçirdim. Teker te

ker, Kırgızm ayaklarma sardım. Tır

nakları temizlenirken bile huysuzla • 
nnn at, vık demedi. 

- Oh benim Krrgızım ... Uslu Kırgı
zım ... 

- İli§llle... Allah aşkına ilişme ... 

Hiçbir şey düşünemiyordum. Gözle

rimi rugan çizmelerimin parlak uçla

rına dikmiştim. Tirtir titriyordum. 

Yabancı bir nefer, Kırgızı ahıra çek

ti. Babam, kalın elini boynuma soka-

- Ah Kırgtt. .. Hain Kı~! •.• 

Biraz huysuzJ~ydı. sefa uya.na.

caktı. Onu kaçıramıyaca.ktmı. Bana. 
da milkemmel bir dayak ziyafeti Ç&

kilmemiş olacaktı. 

Pazardan ba§ka g1lnlerde Oğledetı 80D.J"I 

aaat (2.li tan 8 ya) kadar lstanbulda Dlvıuı 

yolunda (104) oumarab husus! kllbicutııd• 

tıastaıarmı kabul eder. Salı. cumartell1 gtırı 

lert sabll!ı "9,5-12" aaaUerl lıaklkJ fukara>-. 

m&hsuatur. Muayenehane ve n telefcınt 

22308. Kışlık telefon; 210f.l. 

KAHRAMAN KJZ 

h., e . . • 
~.:r m.sınız?. Yanı atınızı yarın 

Sabaha kada b • · · · r ana venr mısınız? 
:r - Seyahatimi tehir etmeğe razıyım. 
c:kat atımı size vermeğe oola !. Bu at 

~~ağı altmış altın eder. 
d} •bo bir an tereddüt etti, &onra ver
h:&ı karardan çehresi aapsan kesilmiş 
ır hnıd .. 1 d . • e §oy e cdı: 

'ic:- Mö yö atınızı satın alıyorum ve 
~ altmış cJtın vermeğe hazırım. 

ran :&kas, adamın bu fedakarlığına bay
tıcrekaldı. Fakat .buna rağmen atına bi

cevap verdı: 

ad-a :Maatteessüf.. Vakiı:, zengin bir a
m de ~·r 

turrı .. !:lig~ un amma, etımı ço~ seviyo· 
onu . zım ailemizden sayılır.. Eğer 

ııze sat 
6}diırU • arsaırı, karım beni dayaktan 
lın, C r, cıdden müteessir=m .. Hoşça ka

ınleti • d tilr d . nız en dolayı d~ size tcşek • 
c crıın .. 

'l'iho k 
ı endi kendine . 

- y· b" • 
l)ed· 1 ır adama benziyor., 

ı ve ba~ d _ ~ . 1;ır ı: .. 
~ osyoı.. 

· ak~ du d l'i)rordu r u .Heyecan içir.ıde urpe-
'l' .. 

ibo kat'' b" 
- ~·· 1 ır tavırla: 

'" osyö dcd · d .. trrıak t ı, emek ki atınızı ne 
lro ve ne d ··d·· tııun .. e o unç vermek istcmi-u.z, oyıe mi., 
J - ~Vet iınl. • • 
ild11t 1 ' '\anı yok.. Allaha ı&mar-.. 
td:'h. burun .. F,,'·at h . . . . 

ılecc ~ . . . "' seya atınızı tehır 
gınızı de .. 1 . • 

-~Vct F soy emıştıniz .• 
l:l'ıc)( §a.ttj .. l akat Yarın hareket cıdebil-

-...... 'i Ye .. 
ı:ıtaa ltın sab h rı l'ö .. Öl .. a hareket edeceksiniz, 
ta.~ h:rinisiu: tehlikesine maruz bulu
tl'it ?lı.i • • urtarmak insaniyetini göa-
~ ınız?. 

aska 
cc.., ı rnağru b" 

ap "erdi. r ır t<Wır takınarak 
...... . 

lıı Canır:n . 
~~nı ~Urt ına n değil miyiz? Tabii bir 

tchli1c arrnak isterim. Tabii kendi
eyc atın 

~ ...... ıt· . amak şartiyle. . 
<>I~ ıç bır t hl"k 

}>a bir e 1 c yohtur. Sadece 
mektup götUr~ek ve bana 

---------------------------et. vabrnı getireceksiniz .• 

Ve adam Raskasm tereddüt ettiğini 
görünce ilave etti: 

-Mö•yö, mösyö! Bunun müklfatını 
bol bol göreceksiniz: Sizi çok yübek bir 
şahsiyete tavsiye ederim . 

Ras~a.s hep ayni aptal tavriyle tekrar 
sordu: 

- Ve "ıu mektubun, bir insanı ölüm
den kurta:acağınr söylüyorsunuz, öyle 
mi?. 

- Evet, mösyö, size yemin ederim ki 
bir insanı ölümden kurtaracaksınız ı .. 

Raskaı bir an daha dilşilnür gibi bir 
tavır takındı ve sonra içini çekerek ila 
ve etti: 

- Tabii, atım biraz fazla yürüyecek 
ve ben de fazla yorukı::ağım, diye bir 
insanı ölüme mahküm etmeme imkan 
yoktur .. 

Ve Rask.as atından inerek ilave etti: ~ 
- Ne yaprr.am lanm?. 
Raskasrn oynadığı aptallık rolü cid

den bir şaheserdi. Tibo, Blüaya gide
ceo k mektubu Raskasa verdi ve Şevcrni 
nin binasının bulunduğu yeri de iyice 
t:arif etti. 

Raskas tekrar atına bindi ve Blüa 
yolunu tuttu. Kalbi heyecan isinde 
çru-pıyordu. Dilşes dö Şevröz'ü yakala
mış ıdemekti. Ve Raskas dört nalla iler 
terken, peder Jozefin şu sözlerini h:ıtır 
lıyordu: 

"Her ne bahasına oluna olsun düte
sin dü~ dö Vandoma inltihak etmesine 
mani olmak 15zım !.,, acrvet ve uadetıh 

hayali, gözlerini ıimdiden kamt1urryor
du. Bütün bunları Jüıilnerek kahkaha
ları gülüyor ve neticede ~yle diyor-
du: 

Cübbeli benim bu muvaHakiyetim 
den adamakıllı ezilecektir .. 

Bluaya geldi ve doğru evvelce inmi§ 
olduğu hana gitti. Or&ıda, atını ahıra 

bıraktıktan sonra oda.sına kapandı. tik 
işi, Şevernlnin binaama götUrmcgi icap 
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Diye kekeledi ve derhal ayafa fırla
yarak hürmetkar bir tavırla onu eelam· 
lamaia blı§ladı. 

Panar da bu vaıiyeti görerek kendi 
keridine şöyle dedi: 

- Olur şey değil 1 Bana öyle geliyor 
ki, mejhur elçi pe\ mütevazi bir adam .• 
Bu da ne demek? Hiç olmazsa paraaı var 
mı ile:aba?. 

LAvinyi, Raskaım gözleri içine bakı
yordu. Birdenbire sordu: 

- Kardinal hazretlerini ne uman 
göı meniz lazımdı? 

• - Fak.at .. lş bitince.. Ne zaman müm 
küıı olursa. •• , 

- - Pekila l Şu halde ona dcn;iniz ki. 4 

_ .. Ona ne derim?. 

l.Cıvinyi bir sooiyelik ldüıünceden 

soma M>r:ünü tamamladı: 

-- Hiç bfr şeyi •. 
Ve bu cevapla beraber arkasını dön

dü. Rask~oe, getirilmiş olan tavuk kı

zarı masınr atıştırmağn ve ~yle düşiln
me~e başladı: 

- Şövalye dö Lilvinyi burada, ha!. .. 
Buıada ne işi var acaba?. Kimin hesa
bına. çalı~ıyor acaba? Daha bundzın bir 
~ç gün evveline kadar dük d' Anju'nun 
a:iamıydı. Demek Flöri Mdisesinden 
sonra .. Eh! Ne yapalım? Ltlvinyiden 
bana ne? • 

Raskas yemeğini artık bağırmadan 

bitirdi. Ve bu tahavvül Panar'ı endişe
ye düşürdü. Çünkü ekseriya parası ol
mıyan açık gözler böyle haller takınır
k•:dı. Bısreket ki biraz sonra, Raskas 
hiç puarlrk etmeden hesabını gördü: 
Anlatılan pe~r Jozefin vermiş olduğu 
para ~ese5i bır hayli bereketliydi. Ras
kaa hem hesabını görüyor, hem ide a· 
da.mcağızın ağzını aramağa çalışıyor -
du. Fakat Panar, şövalye dö Lfıvinyi 

hakktn<I. hiçbir çey bilmediğine yemin; 
etti. 

Küçük casus tekrar yola koyuldu ve 
bir müddet sonra Blüaya geldi. Ilk işi, 
dofruca kfiçük bir hana gitmek oldu. 

Şatonun yanında bulunan bu mütevazi 
hana, §atoyu muhafaza eden askerler 
gelirlerdi. 

Rasys odzısına kapamaca, vaziyetini 
g.özden geçirnıeğe başladı: Düşes hak
kında bir tek haber alabilmişti: Bu ha
beri Etamp ta alınıştı. 011dan sonra, o
nun izi hakkında en küçük bir malUmat 
du!li alamadı. 

Raskas biraz daha dilşündü. Sonra, 
tanımcdığt ehri ziyaret eden mütevazi 

bir seyyah gibi şatonun etrafında dola§
mağa başladı ve nihayet L<iar köprüsü
nü ge~ti. Raskas bir fikir arıyordu. Da

ha do1ğrusu i~i saattenberi, bir fikrin 
etrafında dolaşıyor, takat ona bir türlü 
yanaşmıyordu. Bu fikir bir isim şeklini 
clryordu ve bu isim Marşöntıar'dı. 

Marşönuar neydi? Blüadan biraz mc
sefa;de bu isimde bir orman vardı. Or
manın yanında, Şatodöndan BlUaya gi
den yoldan biraz ötede de gene Marşö· 

nuar tıdıru taşıyan bir mevki bulunu • 
yordu ve Raskas şöyle düşünüyordu : 

- Mademki onun, Marşön\ıa.11da bir 
şatosu var, neden orada olmasın? Ora· 
dan pckfıla monsenyör dö Vandomla 
temas edebilir. istediği anda, Bl(Wya, 
Orleana, Şatodön'c, Vandom'a kaçabi-

lir ve hatti icabında ormana sığınır .• 
Öyle y:ı, nclden Marşönuarda olnu:Gın? 

Ra&kas nihayet kararını vererek B\Q. 
aye döndü, hana girdi, atma bindi ve 
derhal · Marşönura hareket ederek 

akşamın &'"lltyedlsine doğru oraya vardı. 
Orada, ilk ku!tibenin yanında duıa • 

rak, kendisine doğru gelen fakir bir ka
dına şöyle dedi: 

- Tanrı sizi takdis etsin, fokat evve· 
la şu altını alın.. 

Kndın altını aldı ve mırıldand•: 
- Tanrı sizden razı olsun tilicenap 

asilzade .• 
il 

- Şimdi söyleyin bakayım, Manşö-

nüarda, asil düşes dö Şevıö.z'e cit bir 
şato var mı?. 
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Taksim Ayyıldı: 938 

Tahlillerim h:ıkkmd:ıkl tcvccciihünüze 
teşekkür cdcrl.n. Maalesef, evvelce ccvalıı
nı ,·ermiş olduE)um mc1'tulıunuzu tekrar bu 
Jamadıl!ım ic~n son gönderdiRlnlz iz:ıh:ıl. 
tan tamamilc istifade edemedim. Bu iti. 
h:ırl:ı 15/1 /938 tarihi ile 296 numarayı da 
iş:ıret cderrk mümkün olduğu k:ı<l:ır mııh 
telif tarihlerde yazılmış yazı ''e imzalarla 
tekrar mürac:ıat etmenizi rica ederim. 

B ÜTÜN tafsilatile karakteri-
nizi; meziyet ve kusurlarınızı: 

sizi hayrete düşürecek kadar vazıh 
ve sarih olarak hususiyetlerinizi; tut-

tuğunuz veya düşündüğünüz işte mu
vaffak olup olmıyacağınızı; nihayet 

beş farkla Y'Şınızı size söyliyebilirim. 
Bana bir gazeteden, bir kitaptan ve· 

ya aklınızdan yazacağınız dört satır· 
hk yazıyı; son aylardaki imzalannız-

Bu yazınızdan anladıklarım: Faal, orta dan ikisini gönde iniz. 
... ,_,_ ___ -.-.,_,,-.. __ _..,...,..._aws..--..-~-..... ..--,.e,a • dah:ı bii~ük bir ihtimalle uzunca _ 

lıoylu olduiiunuzdur. Genç olıluğunuz mu 
!111-kaktır ,.e tekrar 3apacağıııız tam nıü. 
racaatınıza intiz:ıren - ~:ı'Şınızı elimdeki 
son mektubunuza nazaran 25 elen fazla bul 
mamakla;> ıın, manrnafih mektubunuzu bek 

5 - Sız haiilııızırdaki karakterinizi ili· 
barile sıkıntılı işlerden pek hoşlanmaz, 

hö) le vaziyetlerde aceleci ''e sabırsız olur 
sunm:. Halbuki Birı;en böyle değildir. O, 

bu ne\'i ,·nziyellerrle iradesini toplar ve 
işin zorluğu nisbctinde dikkatini de kul
lanarak o işi bitirmek ister \C bitirir. 6 -
Her ikinizde de ameli işlere kabiliyet iyi 

Iı:rorum. 
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f;tdikpaşa CS GımnT: 
olmakla beraber Birsen, (:i) numara ile 
göslerdi~im huyunrlıın dolayı bunlarda 
dnha fıızlıı muY:ıffakiyet gösterebilmek im· 
klin ve i<;tidııdına maliktir. 7 - Her ikiniz 
de de uysallık e9'Slır. Fııkııt siz, Ilirscn 
den daha fazla ııysalsınız ,.e daha ziyade 

bu lıuyunu1.11 inki5af ellirebilirsiniz. Bir
<>enin hırçınlığa istiıfodı ,·ardır. 8 - Bir· 
11en, zck!ısına <l:ıha fazla güvendiği için 
yaptıklarının haşknları tarahndan :ınla

cılrnaması ilıtirnıılini - h:ıttd (arkında ol· 
mıyar:ık - nazarı dikkatte tutar ve bu I· 
tibarl:ı bu r.:llıi ,·:ıziyellerde d:ıha vaıih •e 
.s:ırih olıno{ıa gayret erfer. !l - Her ikini1 
rle intizam hissi mükcmmelılir, yalnız Ilir
ıı;ende intizama güzel bir şekil ,·ermek te-
mayülü de \•tırdır. JO - Dlrsen, mesut O· 

labilmek için kendisine urnn muhiti şcra· 
iti bulmalıdır. Siz, daha kolay şeraitte d" 
mesut olt.ıhilirsiniz. O, emellerinde daha 

Profesör Sanerk 
GrafoloJI ve Grafometrı 

mUte~assısı 

............................................ 
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Kandırga Birun 84: 
68 Güntıl ile birlikle yaptığınız miir:ıc-a

at üzerinl', size de :ruknrıcla cevap Yer· 
miş bulunmaktayım. 

-402-

ı\'. Güner ıte S. Gıintı 
Tam hir tahlil için :ı;ol elinizle de l'azıl

mış yazıya, elinizin Şl'kline, parnıak izle· 
rinize \'e bilekten dirse#e kadar olan uzun· 
lugun bilinmesine ihtiyaç \·ardır. Bunları 
da göndermeniz lazımdır. Tekrar müra· 
caatınızı !Jekli~·orıım. Her ikiniz ele gene· 
siniz. Siı:, daha alhrlıaşh ve uysal görün· 
mektesiniz. S. Günerde inatçılık zaman 
zaman kendini gösterebilmektedir. Siz, 
hareketlerinizde ona nazarn daha müte
reddit olsanız gerek. Tam bir mürucaatı
nızı bekliyorum. 

-403-

Maltepe • Sarıay 2: 
Y:ızınız, ~:ıkln ve muterlil hir zat oldu· 

~unuz hükmünü "eriyor. Daima böyle mi
ı;iniz değil misiniz.. Bunu bir tek yazı· 
dan anlamağa imkAn yoktur. Şunu iddia 
eılrbilirim ki: Ba!la müracaat için yazını· 
zı yazıiığınız sırada ı;ıkıntınız yoktu. Ve 
hatta neşeniz de yerinıfey<li. Yaşınız 35 
(5 farkla) oloC'aklır. Ge'; karnr 'l"ermek 
ve kararlarınızı tereddütle tatbik etmek 
ne huyıınııulur. Bunu düzeltmeniz 16zım
ılır. F:ıal ve iradeli olm:ı{ıa ihtiyacınız var 
dır. 

-404-

füya:ıt. Ti. K. M. O: 

Müracaatınızı 84 nirsen: Kadmıa ile 
birlikle alılım. Ccvııpl:ırııııı her ikiniz a
rıısınıl:ı mııl.nresc yııp:ırak vrrecrğim. Ev
\'el buluştuğunuz noktalar şıınl:ırdır: l -
J"c\•knUule tesirler hnric olmak üzere, bir 
in~'ının kar:ıkterinin tebarüz ,.c inkişaf et
tiği bir dene vardır ki bu devre en çok 
yirmi ~115111a knılnrclır. Bundan sonra sa· 
hit kalım devre, zayıflayan ,.e en sonra 
dn lcreddhe u~ra:ran, bozulan devre -
bunama - \'tırdır. Siz her tkiniz de ilk 
dencderslnl. Ye karakterleriniz - nnahat 
!arını muhafaza etmekle beraber - hen07. 
kal'l şeklini nlımımıştır, ml'lıtelif iımiller, 
ktır:ık:crlcrinlz ilzerinde nıüessır olabilir. 
Karakterlerinizle heralıer, his \•e ze,·kleri
nlz de S<'ri değişmelere tabi bulunmakta
dır. 2 - Bünye itih:ırile hiribirlnize ya. 
kınsınız. 3 - nir.ıocnin ynş ltih:ırlle sizden 
kiiçük olması pek muhtemeldir. Bu tnkdir 
de boylarınıı ıırao:ınd:ı d'.l mühim hir fark 

müb:ıliığıılıdır. Siz, hududu çizilmemiş j Ayni no ·•ni naz:ırda değilim. Karakter· 
!eriniz ara<ıınrla mühim farklar vardır. 
\nlaşnıanız çok zor olacaktır. \'azı sahi· 
hi, tam konforlu bir bayat sürmek emelin 
eledir. Siz ise işlerinize bağlısınız ve m:ııt
cfl vazlyC'tinlz de iyi olmam:ık gerektir. 
M:ıamafih, nziyeti rl:ıhtt etraflı şekilc"le 

'l"e hitarnr halıte bizzat tetkik ederek hük· 
mfıniizü kendiniz verebilir.~iniz. 

yoktur. l\la:ımnfih, yaş farkını kati olarak 
teshil edemcdiılim için şunu rla sö~ lemelie 
mechıırum: Yaşlarınız nyni tı;e siz on<lan 
uzun olacak,ımz. 4 - ikiniz de zeki ' 'e 
hasc;:ıc;sınız. lyi lrnlpli olm:ıkt:ı d:ı birleşi-

yorsıınıız. 

'ST7: 

hülyalarınız nr:ısınd:ı yalnız bahtiyarlık, 

,.e hunu lemin edecek r.ıodern "asıt:ıları 

hekliyorımınuz. Hayatın nasıl hareket el· 
melisiniz, nu sual kMi l:ıfsil;H lı;ter. Tah· 
lillcrim .ı;izl tatmin elmiş ise, ewelce ya. 

zılmış lmıa ,.e birkaç y:ızınızla tekrar 
mürnc:ıat rdiniı. 

S(Nl AFRi 1(4~14 NASIC.. 
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- .;atomu? Var! •. l<~t ou sırf av 
mev .. iminde ikamet edilmek üzere inp 
eJilmiş bir evdir. Büyük değil ve gü
zel de deği! .. Ormanın sağ tarafında 

görürsünüz .. 

Raskas heyeC<J."l içinde ürpererek de
vam etti: 

- Ve bu ev benim dediğim asil dü
şese aittir, değil mi? 

- Bundan beş sene evvel domuz av
ları için buraya gelmi§ti., Ve öyle bir 
tesir bırakmıştı ki, Marşönuar'dan Blu
aya kadar olan her yerde onu hala ha.
tırlarlar. 

Rasl~as mırıldandı: I 
- Yn o zamandanberi? O zamandan 

Der bir daha gelmedi mi?. 

- Gelmedi. Ev toımsıkı kapalıdır ve 
içinde hiç kimse yoktur. 

Raskas bütün vücudunun donduğunu 
hissetti ve içini çekerek düşündı..i: 

- Anl•>jıldı ki onu bulamıyacağım ... 
Maamafih, iyice emin olma~ için, evi 

bizzat görmek istedi ve i§aret edilen ye
re gitti. Fakat b:raz sonra anladı ki, 

şato dediği yer filhakika, avcıların top

landıkları küçük bir bin dan ibaretti. 
Burada her şey ölü gibiydi. Bütün pan
curlar kapalıydı ve tozla örtülüydü. Sar 
maşıklar da her tarafını sarmıştı. 

- Burada yapıb:ak bir iş yok! .. 

Diye mırıldandı ve Marşönuara dön
r.i. İlk ~vlere vardığı zaman. karanlık et

rafı sarmıştı Bunun için B uaye gitmeği 
daha münasip 'Jir zamana bnakarak 
Marşönuann son evi, ayni orm.•:ıa en 

yakın bu'unan evin önündeki adamın 

yanına yakla~tı. Ve onunla k,onuşmağa 

l;a~ladı. Neticede Raskas hem <•tının a
hıra yerleştir"ileccğini, hem kendisine 

kuru ottan bir minder ve yemek ularak 

ta bir o:nlet ve b:r !:ı' 'l:e §arap verilebi
leceğini ve bütün bunların gayet az b:r 
paraya malolac<tğır.ı öğrendi.. 

Pma'kika bu gilzel program harfi 
harfine mevkii file kondu .. Raskas om

letini yeyip şarabını içtikten sonra, alt 

t..ı.atı avludıı olan, üst tarafı ise tavana 
k,al:iar yükselen bir merdivenden, anba
ra tırmanmağa h~=:rlandı. Fakat hakiki 
bir süvari gibi, evvela atının rah~ et

tiğine kani olmak için ahıra gitti. İki 

inek, ve dört öküzle bir at vardı ki, 
bunlar köylünün zenginliğini gösteri
yordu. Rask:.. atı ise, köylünün atı 

yanına yerleştirilmişti ve önünde bol 
bol arpa vardı. Rtıskas bunu gözleriyle 
gördükten sonra, rahat rahat anbanna 
tırmandı. 

Uykusuz zannettiği ka!dar çabuk gel
medi. Haziranın sıkıntılı harareti ve 
düşesi arayıp bulmak düşüncesi onu ko

lay kolay uyutmuyortdu. Maamafih bir 
saat sonra, göz kapaklarının ağırlaştığı· 

m hissetti. Ft•:<at ayni zamanda bir gil
rtiltü duyar gibi oldu: Dışarıdan evin 
kapısının vurulduğunu duydu. 

Raskas mizaç;a da hakiki bir casus

tu. Şüphesiz, burada casusluğunu tah
rik edecek bir şey yoktu, fakat bir sev

ki tabiıyle yerinden doğruldu ve kaf;:.. 
sını hafifçe dışarıya çıkararak dinledi .• 
Kapı hala, büyük bir dikkat ve tedbir
le vuruluyordu. Raskas nihayet pence
renin açıldığını ve bir sesin: 

- Kim o?. 

Diye sorduğunu duydu. Bi:' ses de 
mümkün olduğu k ~ı;lar yavaş cevap ver
di: 

- Marin! .. 
- Pekala, iniyorum! .. 

Raskas heyecan :çinde ürpererek: 

- Şu halde ben de iniyo:-um !. 
Diye mırıldandı ve şöyle düşündü: 
- Marinin l" nada ne işi var? Ma-

rin !.. 'cş\ım düşeı:ıin hizmetçisi! .• öy. 
le bir kız ki, onu kardinalın verdiğ: iki 
yiiz alt.nla bi:e k<:ndıran:amıştım ! .. 

Rask•ı1 ooylece düşünürken kılı
cını beline takmış, mantosunu omuzla

rına atmış, aşağıya iniyordu. Atağıdakf 
odanr!"l kapısı camlıydı ve avluy& açılı
yorju. 

Rask:o bu kapıyı haf!fçe araladı ve 

-------------------------
bekledi. Biraz sonra içeride ışık yandı. 
Köylü meydana çıktı ve sür'atle sokağa 
açılan kapıyı açtı. Bir genç kız içeriye 
girerek neş'eli bir tavırla şöyle dedi: 

- Merhaba Tibo bab"!.. 
- Madam La düşes de geldi mi? 
Marin dddileşerek: 

- Yavaş Tibo baba, yava§, dedi ... 
Madam la düşes kaçtı. Ruayal meyda -
nrnın ib!isi onu öldürmek istiyor. Ve 
aiz onu kurtarabilirsiniz .. 

Tibo samimi uir tavırla cevap verdi: 

- Ben ona her ıeyimi borçluyum .. 
Emretsin .• Benim ve a:Iemin hayatı ona 

aittir. 
- Bir mektup götürmek lazımdır, 

Tibo baba .• 
-Ne zaman?. 
- Derhal! .. 

- Nereye?. 

Bllıaya .. Mösyö dö Şeverninin ika -

metgahına .• 
- Ha, biliyorum.. Verin mektubu, 

derhal götüreyim .• 

- Unutmayın ki bu mektup bir an 
evvel oraya vannal.uır !. 

- Atıma güvenirim. Bacakları ve 
kalbi sağlamdır. Cevap getlrmem la-

zım mı?. 

- Evet!. Hem de bu cece.. Cevr:•'Jı 

av köş\ünc getirirsiniz .. Elinizi iki de
fa vurur ve: "Şale!,, dersiniz .. Eğer ka
pı açılmazsa o zaman evinize döner ve 

h::r ne olursa olsun beni beklersiniz. 
Marin, adama b!r kaç söz daha söyle

d. v ~ s..ın. a çıkıp gitti. 

ask.•l ahıra doğru koşmuş ve orada 
ancak bir kaç saniye kalmıştı. O zaman 
derin sükutun içinıde, acı bir kişneme 
duyuldu. Sonra bir gölge, sür'atle mer
divenden tırmandı .. Bu gölge Raskastı: 

Yata"Js odasına, yani mbara çıkıyordu. 
Bu sırada Tib:> baba da sokak kapısını 
kapamıştı. 

Sonra, evde hiç kimseyi uyandırma
~an seyahr:·~ elb:selerini giydi ve niha

yet ahıra inerek, oradan, bacakları ve 1 1 

kalbi sağlam olduğunu iddia ettiği atı

nı çıkardı, 

O zaman, zavallı tdam boğuk bir 

hayret ve inkisarı hayal nidası kopardı· 
Atın belki kalbi sağlamdı. Fakat ayak· 

lan tutmuyordu ve h<:•yvancağız fe~• 
halde topallıyordu. Tibo yaktığı bır 
idare kandilinin ışığı altında atı ınua." 
yene etti. Fakat hiç bir şey göreıned~:· 
Bu sakatlığın sebebini ancak atesi g~· 
nü görebildi: Atın tırnağı yanında bır , ·ı-
y<.ıra vardı, daha dogrusu burası kesı 

mişti. 

Tibo baba,bunun üzerine, atını t~~~ 
ahıra soktu. Ve bir kaç dakika gor 
medik bir felaket k.arşısmda bulunuyor" 

muş gibi dehşet içinde kaldı. Fakat .b\l 
dehşet anı, biraz sonra geçti ve Tı~ 
garip bir tavırlı. omuzlarını silkti: Gö 
leri Raskasın atına takılmıştı! .. 

Adam sevincinden ürperdi ve biç te" 

reddüt etmeden atı eğerledikten •0~: 
ra avluya çıkardı. Fakat orada ha!.~u 
ler içinde eılduğu yer~e kaldı. Ç~. 
Rt.ı:;kasın aşağıya indiğini görınüş.ttı;,ı 

Ras~as aşağıya inince, apt&:.l bır 
takındı ve şöyle mırıldandı: sil 

- O! 1 Nihayet inebildik! Fak~t :ııe· 
G .. uıı .. ne yapıyorsunuz, dostum?.. ur J.f 

rinizle beni erkenden uyandırdınız,. 
Seyahate mi çıkıyonıunuz?. 

Zavallı ooamcağız kekeledi: 

- Hayır ... Yani. .Şey .•• 

Raskas birdenbire bağırdı: ge
- A ! .• Yanılmışsınız, dostuııı ~erıı"1 

nim atımı almışsınız! Fakat ına oduııo 
.. 

1 
v 

1 
. . . şat 

onu guze ce eger emışsınız, 

doğru yoluma devam ddeyirD:- det' dD" 
Zavallı köylü bir an htıyretl~ e ııt11•'" 

na kaldı ve Raskası ata binrneg 

}andığı lir sırada: . ,ı;ytl-
- Mösyö, dedi, bir te'kj keıu:rıe kJt" 

v• Ş od.. 'd'yorsunUI• yecegım.. at une gı ı 

ğil mi?. rad•" 
- Evet! Oradan da Şartra, 0 

da Parise... • ·çit' te" 
- Seyahatinizi bir kaç soııt J 
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NEZ L E 
hastahklarda 
- ve üşütmek en husu,e 

hatırınıza gele ._ek 
iLK i S iM 

~R P-N EZ L E NEVRALJi 
ve DIŞ 

ARTR i T i ZM 
B A Ş 

A GRILARI 
~ ........................................ ....... ... 

Ş~P~~ A L MAK 
:>. LAMBROPULOS firması §art! 1 

C'Jnklı katiyen bozulmaz! ucuzdur. Galata Karaköy Tram-

~~ .. -..~ .. ~-•-•-•-•~•v•ı•v•n•'•'ra .. ~ .. ö.~1.·ın•n•e•.~~·~ .. ~~~~~~~~ 

Türk Hava Kurumu 
B ü yük Piyangosu 
4. ncü keşide 11 Şubat 938 dedir. 

Büyük ikr:amiye 50.000 Liradır. 
Sund 
~'-· . an ba~ka: 15.!JOO, 12.000. J0.000 ııralık ı~ramıyelerle (20.000 ve 10.000) 
"'llllt tk" 

. 1 adet mükatat vardır. 
Şıllldwe kada b" 1 k" · · ::J b · nk · · ""'"'. · ~ r ın t'rce ·ışıyı zengın e en u pıya ·oya ıştırak nıınız. 

gelen 

B·Aş - DiŞ - ROMA1iZMA 

Ve bütün ağrı ları derhal geçirir 
Eezaneler den ı - 2 ilk ambalaj l arı nı ısrarla arayınız. 

T aklit lerinden sakı nınız . 

I' --- - ·ıı 
Ankara caddesinde I• DEM -1 i KT DAR~-• -! 

kirahk dükkan 
d \'akit yurdunun ahmda (ölen Fransız kitapçısının) yeri \'t arkadaki 
tpoları kiralıktır. 

t~· leştirilmek s.ırctiyle 150 metre murabbal:k bir mesaha elde edilebi
. evr.:ılerin Vakit vurdu idare memuruna müracaatleri. 

~--~~~~~~~~~~~~~~-
1810 n bu J Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 

t)i~ 
~eı.~rııevleri için 461 bin adet ceket rülebilir. İsteklilerin belli saatte ko -

ı~ ·l6.Şubnt.ü38 çarşamba günü misyona gelmeleri. (400) (469) 
Si~ ~·30. da Tophanede LV.A. Satın 
l ~ea:nlhyonunda kapr· z:.rfla ek-

aaao 1 • ~npılacaktır. Tahmin bedeli 
~lıı- l.l'a ilk teminatı 1037 lira 25 ku
t?1lda · ~~name ve numune3• komis
~ \>l'~Jı~0:iilebilir. İsteklilerin kanu -
~ ··aıar'l be ı...\'lll! ih ·, ı e mU\:·r teklif ınektup-
Oııua~0 a e saatmdan bir sa:ıt evvel 

na ·•erme'c·i. (406 (598) 

Yedek Subay Okulu için 350 adet 
k:ı.ravs.na. 7 - Şubat - 938 pa.zarlcsi gü
nü saa~ 14 dr, Tophanede LV.A. Satın 
alma komisyonunca pazarhkl:ı. eksilt
mesi yapılacaktır. Tahmin bc-Jeli 1715 
lira P': ternir..atı 129 lira:1ır. Şurtna -
me ve nurr ·nesi k:>misyonja görüle
bilir. İsteklilerin kanuni ve~ilmlarile 

t .\sk~ri berıı~r belli sa:ılte komisyor.ıı gelme-
,~~lt 0kuUaı ıçin ~6 bin metro leri. (407) (599) 
~ .ı c1 } ). '> (V• •• •• 
ıı.,, 'il\ k .. ·., ... e C'a!"Samba gunu saat 
~lıl'. ~Palı ~rfla eksiltmeııi yapıla
~llatı ~~nıı~ bedeli 12780 lira, ilk 
1 ~e \·e :~~ !ıra 50 kuruştur. Şart· 
~ llıl'. ls n~>n_unesi ko~nisyonda görü· 

lıel'ab te.:1ı1l!rin kanuni vesikalari
t.iııd ~r b~e!dif meHupl:ırını ihale 

e'l!r· tr saat evvel komisyona 

~at 
ı. 

(q04) (501) 

b eler· 1 
~ ağlı ~·· stanbuJ Levazım amirliği 
~ lt-ııa 

8 
Uessesat için alınacak 300 

it.~ l' Şubat 938 Salı sünü saat 
"'tı.._ 0Pha 
1\ ~ltı:ıa k nede lstanbul Levazım 
~~~ıltril .0nıisyonunca kapalı zarf. 
~~~llRı::~esı Yapılacaktır. Tahmin be-

'"'J "Vl..IO) r . 
~ ~ ltlltuş ıra, ılk teminab 1237 li-
' ıtıı5~0 tur. Şartname ve nUmune
,~~t ve:~a gö~ülebilir. İsteklilerin 
"'- · ~L '"'- kalarıle beraber teklif 
""'tı 'll. <,l!ı • h 

~O?n· 1 ale saatinden bir saat 
ısyona venneleri. 

' - (391) (363) 
b eıeri l 
~ 'tıı ıı:ıu 5lanbul levazım 8.mirliği-
~t tal\ ~l essesat için alınacak olan 
~ı-ı}~.~O :;: 8 Şubat 938 salı günü 
~I ~l l!atın l 'I'ophancde levazım a· 
, tı,. ~l'fJa a ına komisyonunca ka· 
\l~t ek ·ı 
'lll ? ~d . 81 tmesi yapılacaktır. 
il>.. lıı-.. eh 15750 '. . . 
'Qltıı ·cı 25 k .ıra ılk temınatı 

, ~ile ııı ko ~ru§tur. Şartname ve 
1 t l"itı ka:ısyonda görülebilir. Is· 

~ •~ ~ektu 
1 
ni vesikalari!e beraber 

""llilt n arını ih 
l!\'Vel ko : nle saatinden 

n.ıs~ ona vermeleri. 
~ ';{"''.? l '364 l 
ıı~ıi .....__. __ _ 

lllaıı llsl:rri ı 

Harp okulu ıçııı .ibl>U yemek bıçağı, 
1000 yemek tabağı, 1000 su bardağı 
300 yemişlik, 800 kaşık ve çatal alı
nacaktır. Pazarlığı 7 Şubat 938 pazar
tesi günü saat 14,30 da Tophanede LV. 
Amirliği satmalma komisyonunda ya
pılacaktır. Nümuneleri komisyonda 
görülebilir. İhale günü teslim edile -
cek olan işbu malzeme en ucuz fiat 
\'erene ihale edileceğinden isteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeelri. 

(411) (682) 

Askeri Lise ve orta okullar için a
lınacak 77996 metre pijamalık bezin 
eksiltmesine istekli ~ıkmadığından 
15. 2. 938 salı if' ü saat 14,30 da Top

hanede 1st&nbul LV. A. Satın al'lla ko
misyonunda pazarlıkla ekqiltmcsi ya-

pılacaktrr. Tahmin edilen bedeli 18719 
lira dört kuruş olup ilk teminatı 1403 
lira 93 kuruştur. Şartnc.ıne ve numu-

nesi komisyonda görülebilir. İstekli· 
lerin kanunt bel~e1erile bera\-cr belli 
saatte komisyona gelmeleri 

(810) (649) 

nnaanmnmnmmm:n=::::::::::::::::::::-:::!: .. r: 
!! Diş Doht()rU H 
~i co lb>eylt O o çeır İl 
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v e IKA R ŞD 

H ORMOBin 
fabletlerl K er eczanede arayımz. ' Posta ku lusıa 125:5 H o rmohln 1 -· s ul Haricı Asker · 

· ' kıtaatı ilanları . 

Çorluda yapbrılacak "F" tipi iki 
hangar hamam mutfak su tesisatı ve 
6 adet erat paviyonu inşaatı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmu§tur. Bu in
§aatm heyeti umumiycsinin keşif be
deli "852,522" lira 89 kurut;tur. Ek
siltme 17 §ubat 938 perşembe günü 
saat 15 de Ankarada M. M. vekaleti 
satınalma komisyonunda yapılacak -
tır. Keşif proje ve şartnameler 42 li
ra 63 kuruşa M. M. vekaleti satınal
ma komisyonundan alınır. Eksiltmeye 
girecekler 37851 liralık kanuni ilk tc
minatlarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddlJlerinde yazılı ve idari 
şartnamenin 4 üncil maddesinin "F,, 
fıkrasında yazılı vesikalarla birlikte 
teklif mektuplarım yukarda yazılı i· 
hale saatinden behemehal bir saat ev
vel M. M. Vekaleti satmalma komis-
yonuna vermeleri. (708) (423) 

30000 metre kanat bezi müteahhit 
nam ve hesabına kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Tahmin edilen be
deli 21000 lira olup ilk teminatı 1575 
liradır. İhalesi 7 Şubat 938 pazartesi 
günü saat 15 dedir. Eksiltmeye gire
cekler 1490 sayılı kııı:ıunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgelerle 
bırlikte ihale günü teminat ve teklif 
mektuplarını en geç bir saat evveline 
kadar Ankarada M. M. Vekfileti Satı
nalma komisyonuna vermeleri. 

(664) (8445) 

1938 
Mat buat 
Alnıanağı 

ÇJK1 l! 
Kiit üpnanenizin crr güzel eseridir. 
1937 yılının tarihı en meşhur mu· 

harrirlerin maka.lc?lcri - Gündelik. 
h;ıfta!ık, avlık gazete ve mecmuala, da 
isimlerini gördüğünüz bütün muhanir

lerin resimleri, istatist ikler, - faydalı 

bilgiler. 

--Den iz ·. Leva.·zım JtSatı nal ma 
-,_·._ > • • ~omisv~:r.::.J.µ ;if~nfa· rı . :' · 

Marmara üssü bahri satınalma ko misyonundan: 

Tahmin fiatı Tutarı tık teminatı 
Cinsi Kilosu KuruQ Lira · :t 1:-ira Kr§. 
Sığır eti 33,000 25 8250 618 75 

Dnrıca 10. Top. alay eratmın yıJJık ihtiyaçjarından olan yukarda mikt.a.n 
yazılı et kapalı zarf usuliyle mümı.kasaya konmuştur. Eksiltmesi 12 Şubat 

1938 Cumartesi günü saat 12 de İzmit te Tersane kapısındaki komisyon bina
sında yapılacaktır. Bu işte ait şartname komisyonumuzdan bedelsiz olarak a
lınabilir. 1steklikrin tutarı hizasında yazılı ilk teminatlariylc l::irlikte kanu
nun istediği vesikalarını havi teklif m cktuplnrmm muayyen olan gün ve saat-
ten bir saat evveline kadar başkanlığımıza vermeleri. (486) 

400 adet kopya muşambası. 
104 şişe kopya mürekkebi 112 kiloluk. 
219 ,, ,, ,, 114 kiloluk 
1 - Kabataş kırtasiye anbarınd:ı n evcut olan yukarda cins ve miktarı ya

zılı üç kalem kopya muşamba ve mUrek kebi pazarlıkla satılacaktır. 
2·- Pazarlık 16·11-1938 tarihine ra slıyan çarf?amba günü saat 10 da Kaba

taş levazım ve mübayant şubesi satış k omisyonuuda yapılacaktır. 
:~ - Sablacak mallar her giln Kaba taş kırtasiye deposunda ~örülebilir. 
•i - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yukarda adı geçen 

komisyona mUracaatları iHb olun·ır. (519) 

798 kılo Iskarta kanaviçe 
798 Kilo Iskarta kanaviçe 

928 " " !p 
198 ,, ,, Kınnap 

86,5 ,. ,, Bez etiket 
1 - Feriye Bakımevinde birikmi§ olan yukarıda cins ve mikdarı yazılı 

dört kalem ıskarta sargılar pazarlıkla satılac:ı.ktır. 

2 - Arttırma 15.2.938 tarihine rastlayan Sah günü saat onda l~abntnş 
Levazım ve Mubayaat Şubesi Satış komisyonunda yııpılacaktır. 

3 - Satılacak mallar her gün Feri ye deposunda göriılebilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yukarıdn ndı ge-

çen komisyona müracnatlnn ilan olunur. (388) 

G Jresuo Nnfia Direktörl tiğündeo; 
Giresun Vilayet merkezinde yr · 'en in.~a edilecek Hastane bir.f.lSınm yalnız 

karkir ve Beton arma kısımları vahid fiatlar üzerinden Jmpalı zarf usuliyle ek -
siltmeye konulrnu~tur. Muhammen b~deli 48835 liradır. Tekliflerdeki tenzilat va
hidi fiatlarm umumu üzerinden yapılnc katır. f,.;ksiltmc 18. Şubat. 933 tarihine 
raslayan Cuma günü saat 15 de hususimuhaseobe binası içinde toplanacak olan 
Vilayet encümeninde yapılacaktı r. Vahidi fiat cetveli ~artnamc, plan ve buna
müteferri diğer ewıık 240 kuruş mukabilinde Giresun Nafıa dairesinden verile
cektir. Muvakkat teminat 3662 lira 61 kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mahalli ticaret odasında olduklarına dair ve
sika ve 1938 senesi için muteber Nafıa Vekaletinden alınını~ en aşağı 25,000 li
ralık yapı isleri müteahhitlik vesikasiyle yukarıda yazılı günün saat on dördü
ne kadar daimi encümen Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Posta da olacak gecikmeler kabul edilmez. (688) 
~ orı ı. 1 c.aı deposunda mev-

. 11.alenı k .. h 
!\. ~ .. :.. ._ o ne fotin, futbol 

1 ~\ ·~t ~ "r\ '-'.i.ı ~ :: ~-::: ~D OA1• -ıı~;; 

i: Yalnız CUMAR'fESt GtlNLERt !I 
P. VAT.OVADA. saı günler Kara· i 
U gür ··•t tramvay curağınd::ıki nıu· i• ı 
g ayenehanes.:nde hastalarını kabul Iİ 
:: eaer. 1 
i?::ı::::ı::::uı:n:::::a::::::::==--.::: • .:...: .. Fiyatı 50 Kuruştu r 

................................ , ___ 1stonhul ilçUn(~Ü icra m emurlu 4undan: 
.... 1 .ı;oph KJ "'~· e ....... 

' tıaı~a k • atıede levazım funir· 
ı- ~ ~tııa onıisyonunda açık art
~" l'lı 930 C~ktır. Hepsinin tah • 

· ~~ır~, ilk teınlnatı 140 
esı koınisY.onda. gö-

ZA \'f - :\üfuc; klılhdımı kovhettim. Ye· 
ni. ini cıknrnr:ıj:tıındnn (•skisinin hükmii 
yok tur. 

t!f,,o (/oğı1111Tıı Reılia Nesrin Apal: 

Bütün kitnpr;ı larda arayınız 
Toptan satıı yeri: h ta nbul BASIN 

KURU.\1U - Taksim. 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 250 metre faui· 
lelik ince kumaş7.2.938tarihine miisadif pazartesi günü saatlOda Mahmutpa.şada 
Abut efendi ham önünc!e ac;ık arttırma ile satılacağından talip olanların yevmi 
mezkürda mahallinde hazır bulunacak memura müracaat etmeleri ilan olunur. 

,(704). 
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Ne-den 
Aspir;in ? 

Çünkü ·ASPİRİN seneler· 
denberi her türlü soğukal

gınlıkfarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduounu 

isbat efmistir. 

A S P 1 R 1 N in tesirinden 

emin -~ı~ak- için . lütfen .marka· 

sına dikkat ediniz. - .... -- --

1 
Basur memelerinin ANTlVlR'OS ile tedavisi iç ve dış basur memelerinde, basur 
memelerinin her türlü iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur 
memelerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle pfayı temin ~er. 

ŞARK lSPENÇ!YARI LABORATUARI T. A. Ş. 

M. M. Vekaletinden: 
M. M. V. İnşaat Şu beşinde çalışmak Uzere 300 lira ücretli bit· milhen· 

<lıs. :rno lira UeretU ikl mimar alınacaktır. tsteklllcrin .Ankarada M. M. 
lnşaat Şubeslne müracaatlan. (72 5) (647) 

r Dr. Ihsan Sami ----··--------• 
BAKTEİYOLOJI 

LABORATUVARI 
Umum! kan tahlil!tı. Frengi noktal 
nazarından (Wasserman ve Kahn 
teamülleri) Kan küreyvatı sayılm&· 
sı, tifo ve sıtma hastahklan teşhisi, , 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tablllatı Ultannikroskopl, kan. 
da Ure, §eker, Klorür kollesterin 
miktarlarının tayini. Dlvanyolu 

KIWI 

No. 113 Tel.: 20981 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her gUn ubahlan ıekh buçuğa 

a~amlan 17 den 20 ye kadaı UJe 
li tayyare ıpartmanlan ikiııcl daire 

17 numarada haatalanru kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye !ca 
dar hastalanru parasıt, Kurun, Ha 
ber okuyucutanru dakupoo muka· 
bilinde muaytne eder. '1'elef: 2395~t 

1 Göz heklml 

Dr. Abaraj 
Yeni muayenehanesini Beyoğlu Mis 
sokak No. 28 Marten apartımanma 
nakletmi§tir. 
Her nevi kadın, erkek ve çocuk da· 
hilt hastalıklarına bakar. 

SAÇ 
Güzelliiin en .birinci ıartıdrr. 

• 
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B 1 O C E L ... Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal edilmiş cild 
için yeni ve kıymetli bir cevher 

28 gün zarfında yaşlı kadınları 
daha genç gösterir. 

Cildinizin genç, terütaze ve pembe kalması için onu 
besleyiniz. Artık buruşukluklar kalmadı : 

25 yatından ıonra; 
cildiniz, kıymetli 

Biocelini kaybet· 
meğe hatlar. Eğer 

hemen beılenip ib • 
ya edilmezıe bu ~ 
ruıup solar ve ib • 
tiyarlar. 

50 yaşlarında mil • 
yonlarca kadm!arın 

k~.rakterleri genç o.. -
labilir. Fakat, ihti • 
yarlamı~ gibi gö -
ründükleri cihetle 
erkeklerin yüzünde 
hiç bir itibarları yok • 
tur. son zamanlar • 
da bUyUk bir filim, 

B i o c e 1 bu yeni 
cild unsurunda cil -

dinizinkinin ayni - _, 
dir. Adeta be§t:re

nizin lhımı gayri 
müfariktir. Cildi -
nizi açlıktan öldıir • 
meyiniz. Onu Bi • 
ocel ile beıleyıniz 

ve yaılandığmız 

zamanlarda bile 
cildinizin dairm 
taze ve cazip gö -
rünmcsini temin 
ediniz. 

BiOCEL 
tesirini gösterdi 

Tecrübe edebiliriz. 
Biocel'i zengin bir cil~e 

malik elan 50 yaılar,nda 

bir kadın 30 ve 30 ya§Ll -
nnda bir kadın 24 yaşın • 
da göriınebilir. Genç kız

lar da biç bir vakit göre· 
miyecekJeri şayanı hayret 
bir tene malik olurlar. 

Viyana Tıp Fakültesinin proFesö -
rü tarafından keşfedilen bu yeni 
cild unsurund.t. kemali itina ile 

rcnginacki '( yağsız )' TObJon 

intihap edilmiş genç hayvan -
lard:ı gizlenmiş cild hüceyratı 

merkezinden istihsal edilmiş saf 
Bioctıl vardır. Bu cevher, pembe 

rengindeki TOKALON kreminde 
cildini\i beslemek ve gençleştir -
mek i~ın matlUp nisbet daire -
ainde mevcuttur. Geceleri yat -

.nazdan evvel kullanınız. Beyaz 

kremini sabahlan kullanınız. 

Terkibinde "Beyaz Oksijen,, bu

lunduğundan bir kaç gün zarfm -

da birbirinden daha beyaz üç le• 

vin üzerine cildinizi ıayanı lıay

ret bir surette beyazlatır. Siz de 

hemen bu iki kremi kuUanmağa 

başlayınız. Memnuniyetoohş ne-

ticesin.:ien son derece 
kalac:ıksınu. 

memnun 

Biocel'li TOKALON Kremini 
kullanınız ve ner sabar 
daha gene görününüz 

Biıılcrcc Tokalou ııılistcri inden müessesemize mektup 
yazanların rnii§ahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli 
delilJerdir. 

( Tol-.alon Kreminizden bihakl:ın istif adc ettim . 
Yü.ziimdeki çirkin kabarcıklar zail oldu ...• ) 

Z. B. H. O. Fatsa 
( Tokalon Kreminin benim cildimin nc,'fcine çol~ 

uygun geldiğini itiraf etmeyi. bir rnzif e bilirim • 
Cildim esmer olduğu halde Tol.alon siirdühtcn sonra 
bcyazlanmalcta ve uf ole lmborcıklar ıamamiyle :ıail 
olmal.radır. ) 

B. Şehir İ. B. M. Eşi. Tü.. Konya 
Mektupların asd!arı dosyalarımızda saklıdır. 

Dr.Muıat RamiAydın 
Muayenehanesin1 rakslm. Talimaut: 

Tarla başı Cad. VRF A Apt. nına 

aakletmletir. l'el: 41553 

et rol n i z?a~m 1 
ı &••••BIElms:ll!!ll!!!!!m- DÜNYANI!\ MEŞHUR ŞEKERCİSİ 

l{ep~kleri ve saç köklerini tedavi eden A 1.1 
u h 

1
• d d . n Hac 1 Bek 1• r 

Pazardan maad!ı hergün: Oğlcdcr 

sonra ıaat ikiden altıya kadar 

......................... -................................. . 
if M;~~-;~~ .. ·;;;~~·;;~·~·······n 
i .. 
~. Pe~mtıe gtlnleı1 saat 2 den 8 • ltAc1az ;: 

:! Ottak5y Taşbasamak Palangada 25 Ü 
:~ numarada Doktor Mümtaz Gilraoy n 

tesiri mücerrep bir füı-rtır. 

DOKTOR 
Kemal ôz.san 

Operatör • Üroloğ 

Galata - Knraköy - Abdullah et. 
lokantası karşısında Galiçi Han 

Hergün 15 den 20 ye kadnr 
Telefon: 41235 !s fakirleri para. sı:ı muayene eder. İil 

::ı:-;::IWllJ uawıa:c:::.... · e a:c ---------------

Mnmulôlını teşhir elliği Anupa ve Amerika sergilerinde dnimn 

• c:ıeıı 
)'C S 

birinciliği kaz:ınruı, tır. Güzel 1stanbulu gezme 
seyyııhlnr nefaseti cibıının dört köşc~ine nam sa1nn 


