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HATAYDA 
Yeni rejim için bayram yapan 

Türkler 
tevkif ediliyor 
Fransız askeri heyetiyle 

müzakereler başladı 
Suriye BaşvekDDI yarın sabah 
tetıırftmft~e geODycr. ~ Y:n:m 12 inrıdc 

~ ..................... ---------------------------------

~ ~ong'liaydil aç kfıkııı ~k?m' .• 1 

~ ~m 1ıavadis filmi (.eken bir s inema opercıtön1. tarajtndan alnımı§, 
.~ iiz ı iı,, operatör Japonlar tarafından teiıTclf cdilmi§tir). - ' 

Amerika . 

:Japonyaya 
~arp · açacak mı? 
41':-l Japonya imparatoru tarziye verme
~ Amerika tatmin edllmlş olmayacak 

Harp ilAnı için 
~uzvelt reyiama müracaata 
,, . lüzum görmiyor 
~ 'tııııton, 18 (A.A.) - Efkan u- Sureti umumiyede zannedildiğine 
~t, Pınay hldiıesinin fena bir göre, Japon imparatoru Japon ordu ve 
~titri olmayıp mcıuı. Japon.~- bahriyesinin yüksek ~fi sıfatiyle ~uz-S '-rafmd.an kasten ıka edılmış veltc talep edilen tcmınatı vermedıkçe 
~ ...._~kktnda reislc:umhur ile bari- _.- Devamı 12 incide 

''---rett tarafmdan.izhar olunan Son Dakika 
,:;_ ltttru emei:tedır. ~ 'blJ ~ teeemıt taraftarı olan malı- Amerikan filosu 

'~tl~~~~cte bUcum etmekten harekete b&Zlr 

•• 
Usküdardaki esrarengiz 

Cinayet 
• 

ihtiyar bir ermeni boğazına mendil tı~anarak 
ve başına bıçak saplanarak öldürüldü 

Katıııerın masa üzerine bıraktıkları 
mektupta şu lmzaDar var: • 

''Galataıı f akabasmaz Zeki ve· 
Kurba{lalıdereli A ••. ,, 

Uakildar adliyesi ve emniyet ikin
ci şube cinayet kt!ml memurlan es
rarengiz bir cinayetin tahkikatile 
meşgul bulunuyorlar. 

Bu cinayet evvelki gece ÜSkildarda, 
~ Devamı 12 incide 

Akdenizde 
ltalyan filosu 

Ast ispanya j(eml ıerl
Je barekAta geçmiş 

Barselona, 18 (A.A.) - Milli mu
dafaa nezareti tebllt ediyor: 

Aıt..:ante'da karaya inen bir Fran
sız pilotu Akdeniz UatUnden uçarken 
Oolumbretteı adalarının cenubunda 
birçok ltalyan harp gemtıerl gör· 
dtığUo,U söylemiştir. Bu gemller aat 
harp gemllerl ne blrllk~e bulunmak 
ta idiler. 

Allcantenln asker! Yatısı, bundan 
başka ltalyan filosu ne asi lepan)'ol 
gemileri arasında mütemadi bir lrtf· 
hat mevcut olduiuou blldlrmek• 
dlr. 

TUITlll mu? 
CebelOttank. 18 (A.A.) - . Sldnv 

adındaki Framız ytık vapurunun ts
panyol aallerfne mensup harp gemi· 
lerfnln hncumuna uframadtlt taerlh 
cdtımektedtr. Bu getnller. yalnız bir 
kaç şey sormakla iktifa etmişlerdir. 
Sldney vapuru yoluna devam etmlt-
tlr. · 

Prag gGrDımeleri 

Çekoslovakya 
Almanya ile anlqmak için 

Şartlarını 
blldlrdi 

Fransız nazırı 
Parıse hareket 

etti 
Prag, 18 (Hususi) - Fransız ha

riciye nazın Delboı Parlse dönmek 
tıezere bugün ıaat 11,55 de Pragdau 
hareket etmiştir. 

SalAhlyettar bir menbadaıı bildl
rlldlflne göre Çek cumhurrelıl Be
neş, dUn öfleden sonra Delboe';ya 
Çekoslovak hllkQmetlntn Alman -
Çekoslovak mtınasebetlerindekl ger
glnlllt izale etmek makaadile Al
man ekalllyetlerl meseleılntn halll 
için IAzımgelen tedbirleri ittihaz et
meğe hazır bulunduğunu aöylemlt
tlr. 

Bununla beraber bu hususta Çe
koslovak bUkQmeti a~ağıdakl şartla
n koymaktadır: 

1 - Çekoslovakya devletinin bir
liği muhafaza edilecektir. Bir fede
ral hllkQmet teşkili ihtimali mevzuu
babsolamaz. 

- Çekoslovakya hllkilmetl, memle 
ketin dahnt işleri ~erçevesl içinde 
tam bir tstlklA.l ve hA.ktmfyetıe ka
rarlar ittihaz edecektir. 

........... _..._, ...... .. 

Maktul Onnik, l«ırısı (soUJa ) ve önde kızı arasında ..• 

Korkunç bir rakam 

Silahlanma için 
senede 15 milyar lira 

. harcaniYor 
En başta 

Sovyetlerle 
Almanlar 
geliyor 

/ 
SIIAhlanma itin muhtelif mlllctler tarııfımlan yapılan masratıarm ııis-

bctlnl göstcı·en graf!J' 
~ Yazısı 12 .incidc 

Kıulınlar için ne diyorlar? ( 1) 

F.· - ----· .. ----.. ·-
Günahkar papaslar 

·ı 

t>ın D<Bsvesı antıında ve '' Günah çıkarmak,, 
bahanesnee türDO rezaletler yapan 

papasBarıın maceraları... 1 
~zartesi !lünü HABER'de - 1 Bn gMlünf karikdtiir kiıd-, en wto. karikatümt modadır... ~ 

- Cemal Nadü: "<iül!J'.-=-'~ 



= i J~.u.t.t\ - Akoam posu.. 

Vış Siı/4sa "au , r 

2 ~ ? • 
Kadınlartı Dair: 111 

• 

Hatay intihabatı 
talimatnamesi ••• 

Yazan : · Şekip Gündüz 
Sabiha Gökçen'le 

FRANSA Umwni Erkaruharbi-ı olmadı. Milletler Cemiyeti bizi b 
. yesi namına Büyük Erkim- meseleyle gayet lf aki bir alakaa; ol~ 

harbı~mizle 'temasa memur ola.n lie- devletlerden biri sandı keyfiyeti b' 
yet Ankara.da. vazifesine başlarken resmen bildirmeye <iahl lüzum ö ~ 
Hatay meselesinde, efkıirıumumiyemi- di. g rme 
zi rencide eden hata birdi, ikileşti. 

Biz, Milletler Cemiy~thide karar al· işte Türklyenin Milletler Cemiyeti-

başlıya o 
lıa va 

destanı 
Sevgili vatan hudutlarını koruyan ve 
•ıkiyle de her eiere ilham veren kadın, 

modern cemiyette daima erkeğin 
yardımc111 ve arkadaıı olarak 

kalacaktır .. 

Vazan ; Dr. Rasim Adasal 

tma alman Hatay' anlaşmaaının, yal- ne nota vermesini icab ettii-en sebeb
mz tatbikatta aksadığını ve bunun, lerdcn biri. İkinci bir sebeb olarak da 
sadece, kötü bir ~ız-müstemleke Fransaruıi Hatay anla§ma.smı tek ta
mcmurunun eseri ola.bileceğini za.nne- raflı olarak, (•) kendi başına ve ken
diynrduk. Halbuki Milletler Cemiyeti di keyfine göre bozmakta.ki ısrarıdır. 
namına, Hatay intihabatma esas ola- Fransız müstcrnlekeclsf Garo Hatay. 
cak talimatnameyi hazırlıyan heyetin da, adeta, kanunu esasiyi mer'iyet 
yanı ış 'hareketi ve bu yanlış harekete mevkiinden kaldırmış bir Abdülhami
tamamiyle ur.ar şekilde bir yol tuttu- di andırmaktadrr. Notamız ilk aebebe 
ğu r,örülen milletler cemiyeti reislik karşı dlan sinirliliğimizi ne derece vu- T AR1H, her s:ı.hada, idare sa.na-
divaiıının vaziyeti bu za.mumı?.da al- zuhla aruatmış bulunuyorsd, bu nok· tında olduğu kadar edebiyat 
dandığımızı gösterir gibi oldu. Millet- tayı da öylece ihsas ve tebariiz ettir- ve ilim aahalannda d:ı. muvaffakıyet-
ler cemiyeti namına Hatay intihabat mektedir. ler g~teren, kayda şayan kadın si-
talimatnamesini hazırJıyan heyetle bu malar.ı ziki'etmiyecek kadar fakir dc-
heyeUn hareketinde hi"bir aykmbk Milletler Cemiyeti biu na.sıl bir ce- İijdir. . 

ı. vab verecek? Herhalde Cenevreden Senıiram' ·ı Kleo •- "b' cını·-sezmediğini ihsas eden Milletler cemi- ıs ı e pa:w" gı ı u.:;r 
menft bir cevab bekliyenlerden deği- ve fettan kralı'"ele- ' -.ıı-- 1"'-"nmtva yeti reislik divanı adeti el ele vermig- ~ ·"" .{G.U(M --·~.1 

ıer ve Fraıı.sız mUstemlekecisl Garo • Uz. Zira çok haldı bir pllnda bulun- hacet yoktur, yakm tarihimiz bile 
nun • ''§a.hal" sandığımız • hatasına duğumuza nekadar enıinsek, Cenevre- birçok kudretli ve azimkar kraliçeler 
bir prensip hatası eekli verir glbi ol- nin hakkı boğmak yoluna girmiyece- kaydetmektedir. İçlerinde Müthiş 
mU§lardır. ğine k8.r§I olan emniyetimizi de öyle- !vanlan bile gölgede bırakan geytan 

Meselenin esasını kısaca anla.talnn: ce muhafaza. etmekteyiz. zek!Iı ve mUstebid olanlan az değil-
Şekip GONDOZ dir. Üç kralın anası olan Floran.salı 

Hatayda intihabat yapılaca.k. Bu Catherine de Medicia din muharebele-
intiha.bata esaa olacak talimatnameyi (•) Unila~t. .ri esna.smda.ki entrika.lan ile rneşhur-
hazırlıyacak heyet Cenevreden kalkı- d~, St. Barthelmy gecesinde vukubu-
yor, intiha.bat •aaına geliyor. Ora-

Franaa.nm mUatemleke memurlarile - i KeŞhur Filosof Dekartı himayesine 
da mandacı devlet mtatıyıe duran , .• ,"'D""'""""""og'~",'"'U'• ... ""'"'"""""""! lan kanlı vukuatın mtı,evvikidir. 

temas ediyor. almt§ olan !svçe kraliçesi ~ine, 
sana.tı ve edebiyatı korumakla bera.-

Ala, buna bir cliyeceğimn yok. Bey- D .., • • ? ber, ayni mmand& Mari Stuartı boğ-
nelınllel bir kanunla Hataym iç ve dış egz[ ml • duran Jngiltere kraliçesi Elisa.beth, 
emniyetini tekeffül etm~ iki devletten ------11111111111- Boer barplerini idare eden Viktorya 
biri Fransa değil midir? Elbette he- ()tobUsJerde talebe· herhalde bUyük kadınlatdır. Ya Bil· 
yet bu Fransanm fikrini almamazlık yilk Ji'redrlke kargı memleketini ce-
edemcz. Aııia bundan sonra bu heyetin ye tenzilAl saretıe ve kiyuetıe müdafaa. eden 

yapacağı ve kat'iyyen ihmal edemiye- 'l'ürkiyedc bütiitı nakil vasıtaları M&rle Thereee, ya budala ve sefih bir 
ceği bir ikinci vazife vardı. Hata.y i- Osmanlı '.vezirini dola.ba ko·"'-" Ru.-~alebelere kolaylık gösterir. Dei> ~OJ..,._., 
şinde Fransayla ayni planda bir siyasi t !!"J.tean~n!~... )11-otlc ifa ~ ol&n vaii!c dcruhte:~tn\lij~"l'Urk:iyentn lct demiryollarındd,UXW.yda, §ir _ na 

de fikri alınacaktı. O Türkiye ki, Ha- ' 
7cc~~\flal~• fAA!irJ'!rıi(ir.- " 1 BUt.iln Fr .(-i ; .. • ~~'·711• .... zevkle ki-

l herfn'(/e •talebeler için htısuai bilet- a.MlZl4l'll1 aıa 
tayın d11 emniyeti ile olduğu kadar, ter kUllanılır. FGkat 1stanbuld4. ilk taplarmı okuduklan mef}ıur romancı 
belki de daha fazla iç emniyeti ile ya- otobüs belirdiği gündetıberi, her ne- (George Sand) za.nıanmm en parlak 
kından alakadardı. Bu Tilrkiyenin in- 1 dense bu 1ıeı:i nakil 1XU1ttalarında bir edebiyat yıldızı, ve iki kadın ruh· 
tihabat etrafında söyliyecek bir sözü 1 da talebelere kolaylık gÖ8terilme8i ıu erkeği Musaet, ile Chopin'i teehir 
yok muydu? Olamaz mıydı? Farzmıu- za:ımgeleccği düşünülmemif bulumt· edecek ,kada'r recllli kudreti de olan 
hal, olmaaa.ydı bile sadece siyasi ne- yor. bir kadındı. 
za.ket ve diplomalli teşrifatı bile, bu BugUn Framnz edebiyat sahnesinde 
işte TUrkiye ile t:emu edilmesini za- Bu ne.den' a olduğu kadar her yerde :ve hatta biz-
nırl kılmaz mıydı? 1 Herhalde ortada bir kasıt okluğu- İ de bile çok ince hislerile kalemlerini 

Nerede kaldı ki bu ie, Tllrldye tara- \ nu iddia edecek değiliz. Bu, sade- § yUrllten kadınlar az mıdır? •. 
fından hiçbir ihmale tahammülü ve ; cebir unutkt:ınlıktan ibaret olsa gc- ~ nım dUnyaamda Madam Curie, Be-

mlisamahası olmıyan bir mühim dı§ 1 rek. Yahut e.ııkiden otobü.Bler pek 
nelerce mahrumiyetler ve sefaletler i-

sıyasa meselesi olarak ele alınmış bu- az oldukları ve devamı. 9'Jlışacakla- çinde çalıtarak ta Lehistanm ücra 
lunuyordu. 1 rı sanılm4dığı için tal.ebenin bunlar- • 

dan istifado edemi11P10eğ1· d:ı.:ı...ıu"l- bir lcöyiln4en Parise gelmiı ve bütün 
Heyet bu hareketiyle bizzat ve bin- ;,vv "'ll"''• usa" bakaları d · l.lrin "likl tl 

nef;• kendi vazlf-·ı-ı de manaaızl• ._ 1 düğünden... m aıma " cı e a a-
... CIDW.l ..,, tıp hangardan bozma yan karanlık ve 

tırml§ oluyordu; ve cidden manasız- Fa'kD.t §imdi otobü.B'ler, 17ehrin 'bel- soğÜk bir llbora.tuvarda (Radyum) u 
laştırmı§b:r. Zira: liba§lı nakil oo.sıtaları an.ısında yer keifetmlştl. 

Hatayda yqıyan insan yığmmm almı{' l:ntlunuyor'lar. Bunlardan tale- Kadınlar, eşleri mağrur erkekler 
içtimai bilnyesi etrafında en isabetli benin istifadesini diişünmek zaman: gibi umumi tahsil haklarına sahib ol-
kararlan verebilecek olan manevt şah- rtık gelm~tir. duktan sonra ilmin hangi şubesinde 
siyet Türkiye idi; ve Türkiyedir. Vazi ı Birinci mevki tramvaylarda tale· muvaffak olmadılar? ... TUrkiye esaslı 
fesini iyi başarmak isti yen bir heyet, bo 4 k-ıtrıtş on parayla ve ik·i>ıci mev- olarak' Garb dünyasına döneli kaç se-
bu Türkiycnin lr§adından kendini 

1 
kil,crde f kurıt§luk bir bi"letle istedi ne oldu. Böyleyken her gün tabibler, 

mahrum etmekle ya tam bir cehil içi- ği yere kııdar gidebiliyor. avukatlar ve birçok mUtefekklr ka-
ne düşerdi, ve bundan sonra da dü~r. Otobüslerde ildnci mev1'.i yoktur. dınlar yetiştitiyoruz. Kadmlarm ti-
Yahut merkezi Fransanm hiçbir iyi ni V c ikinci mevki ihd'"1nı da lüzum- yatro, sinema, musiki gibi nefis san-
yetini paylll§Pladığı görülen bir takım 1 Zıt görmüyoruz. Fakat talebenin b1· atlarda oynadıktan rolleri, her gUn 

kapkaççı ~rgi,izeştçilerin tahrik ve I ri~ . mevki tramvaylar için ~dik~ alkışladığnnız yıldızları misal göster· 
teşvikine i.let olurdu ve bundan böyle lerı ücretle otobll3lerden '8tıfade81 mek fazladır bile ... 
de ayni felakete uğriır. I) tcmi>ı edilenıez mir 'Tehlikeli sporlarda mı geri kaldı-

!n b t tiı.l tn esini h 1 lar? ... Okyanusun meçhul bir nokta-
tiha a ima am azır a • .. 1ıııııı11111ııııııı11ıuııı11ıı1 1 • 4 11ınııııt11ııınııı11......: sında katil dal""'lar tarafından du-

mak "azifeeini alan heyetin - eğer bir c-

kast değil!e - bu hatasını Milletler daklan kilitıeninceye kadar timidini 

E d e b °'yat asla kınnadan insanlık namma haykı-Cemiyetinin derhal tashih etmesi la- ' 
ran kahraman tayyareci Amelia Er-

zımgclmez miydi 1 d 1 • hardtm ismini hürmetle anmak her 
Yani, heyet raporunu verdiği za. e rs er 1 ,icdanh insan için bir borçtur. Türk 

man, kendisine böyle salahiyet vermiı gökleri de bu cesur yürekli ve mero 
olan makam, TUrkiyenin fikri sorul- ruhlu kadınla.nn kahramanlıklarına 
madığmı anlar anlhm.n;z, kendiliğin- sahne ~kil e,tmiyor mu? ... İşte Sabi-

• den; ha GökGen ile başlıyan hava destanı!. 
''- Bu işin en mUhim tarafı nok- Birçok şöhretli edibler .ve büyük i-

sa.ndır. Tetkikatınız, formalite icab darecilerin ilham ve muvaffakıyet 
ettiği derecede genişletilmemiş bu- kaynaklan hep bütiln bayat mUddetle-
lunduğu için bu rapor tarafınızdan ka- rince beraber çahşt.ıklan kadmlann 
bul edilemez.,, hayallP.rl ve ruhtan olmuştur. Atina 

Dememeli miydi? • .. cumhuriyetiiıin en parlak devrinde 
Bizce demesi lazımdı ve hatta Tür- Periklis için Aspasiya. Vağner için 

. efkan umumiyesinin meşru hen- Matild, Lirnartin için EJvire, Abdül-
kıye af d"l . Li t 1 '-~-d zerre kadar inhir e ı mesı- se a el,l\;l)ı için şartlar müsaittlr. hak Hamid için de LU.Siyen daima bir 
dese en ına.ha edemiyeceğini bilerek Haberde "Edebiyat muallimi,, a.dreaine yardım ve teselli menbalaJ;ı olmamış-
nc ınUsa • 1~zımdı. Fakat böyle mektupla müracaat. ıar yd ., 

ducrmcsı iti. mı 1 .... 
telaşa :i-

\ 

Bilyilk Bethof en nnnkör hayattan 
ınUkiıfat olarak bir yeıll yaprak göır
medıği muzt.aıib anlarında eu çağıltJ· 
smı, bülbül sesini duymıya~ kadar 
sağır olduğu halde bile bir tek kadm 
aşkıyla yqıyarak ne illhl na.ğmeler 
vilcuda getirmitU ? ... 
Şu l!IOn zamanla.tda. İstanbulda ~

rettiğimiz }>eeert filmlerin mevzulan 
hep kadın fedaklrlıklan ile örillmllf 
ve yoğunılmuştur. 

İstisnasız olarak bUtUn Avrupa ga.
zetelrinin takdir hisleriyle tenkid et
tikleri (Sarı esirler) filmi beşerl bir 
faciadn-. MevEu, ihtnltıerın, ecnebi 
4stilllarmın, huta:lıklarla ta.bit lfet
leniı ei.etr bir -utiri.b lçlnde kMan· 
dırdığı Çinin çıplak steplerinde bir 
len.ne toprağa eeir olan eefll aileler
dı1,n birinin hayatıdır. Aç lnaanlara 
h~ı.şlanmış toprağı yedirten dehşetli 
bir kuraklık ~nasında erkek çiftçiler 
akli muvazenelerini kaybedecek kadar 
Unıitsizliğe düşerlerken kadınlar me
tanet ve cesaret örneği olmllflardrr. 
OJ'du mareı;alJannı bile satmalarak 
bhibiriyle tutuşturan ecnebi para ve 
propaganda.sr karşısında şuurlu ve 
mllttehisi bir Çin cephesi kunnıya ça
lışan en büyük milliyetçilerin başında 
es~i reisicUmhur (Sun - Yat - Sen) in 
Uç kızını görüyoruz. Bunlardan biri 
Mareşal (Çan - Kay - Şek) in karısıdll" 
ve daha bir sene önce kocasını isi bir 
generalin idam hükmünden kurtara
rıık yine milli istiklal için çarpışan 
Çin milletinin liderliğine gC'tirmiştir. 

Derin elemler ve iniltilerle hakiki 
hayata yol veren, bUtUn kahramanla
rı, bütün ilim fedailerini, bütün sanat 
Ustadlannı meydana getiren kadın 
uzun geceler bebeğin beşi~ başında 
yalnız uykusuz mu kalır? ... Onu ha· 
yata hazırlıyan, gözyaşlarını belli et
meksizin sevgili vatan hudutlarmı ko
rumaya gönderen ve aşkıyla da her ' 
esere ilham veren kadm eski cemi
yette olduğundan fazla, modem ~
yette daima erkeğin yardmıcım ve ar• 
kadaşı olarak kalacaktır. 

Şair Dantc (İlahi Komedya) phe
serinde okuduğumuz gibi ~hennemle 
cennetin sayısız dehlizlerinde dolaşır- • 
ken yorgun ve bitgin olarak kalbinin 
durduğunu hissedince yol arkadaşı 
Virjil ktılağına şu Uç kelimeyi fısılda
mıştı: 

''Biraz sabret. gi11.el Beatrice'ini 
tekrar göreceksin ... 

Ve bu cilmle derhal yorgun şairi 

karnçılarn11 ve güzel sevgilisinin tat-
11 hayalinden aldığı kudretle gözyqı 
"e ıstiraplarm doldurdu~ karanlrk 
cehennem vadilerinde yoluna koyula
bilmişti. 

Belki kadınları umduklanndan ve 
olduklanndan fazla methüsena ettim. 
Yaznnm ilk tS&tırlarmda kaydetttiğim 
gibi, tahlilimde his ölçilsünden ziya
de mUepet ;, ölçtlsUnU ku.ll&ndıfıin 

18 BlRtNctKANUN - 1931--

dt411ata daie 
........................... 
/(.oku san'atı 

N ASIL olduğunu d& azı1attdll' ~ 
nıa bütün fizik m-1elel'i •·: 

bi bunu da kavrıyamadım;fak&t "61 
le §eylerc hayran olmak için ~ 
tafsilatını bilmeğc hacet mi var~ 
kunun resmini &lıyo:rlarmJI... )e>

bundan sonra bir gUI veya !~yla.k cab6 
kusunun fotoğrafııu görecegtz. A : 
güzel mi? Onu hiç düşilnIDuyoruJ!l. 
maddenin böyle en kilçUk, ruh dflJe • 
cek, ruh sanılacak kadar kUçilk pel' 
çalarmm da yakaJanıvennesi ~ 
bilyük bfi' heyecan veriyor. • 

İf bittabi bu kadarla da k~ 
cak: kokunun fotoğrafı aiın .• 
sonra elbette onun tesbiti ve ~ · 
diği zaman tekrar edilmem kabil . 1 .. • • JÇ&ı>f 
cak. Beş hauemizden ancak lki81 gU· 
yalnız gözümüzle kulağımız için ~ 
?.el sa.n'at eserleri vardır: butJlutil ini 
la, dilimizle, parmaklarımızla. zt'V!n
alabileceğimiz aan'at yoktur. ~Aığı· 
talar. nefis yemekler, hazla ok!'I°""' biÇ 
mız kumaşlar var; faka.t b~~
biriıie gerçekten san"at esen di sak• 
yoruz, çünkU hiç birinine~ 
lanmasma., hel'ke.ıe birden j8tih. 
sma fmkAn yok. Onların hepsiucl ki1lt" 
ilk edilen, bir kiti veya :rnahd _,. 
eeler tarafından kullanıldıktlll ..,. 
mahvolan eeylerdir. KokU, l~ ~ 
nınca., böyle nınhvolınaktall ~ 
C&ktıır; çilnkü aeeli sinema ıJbl 
kokulu sinema çıka.caktır. uteUf 1'0' 
Yalnız o kadar da değil 111 ...-f Jr 

kulan birbirine k~ ,_ kOk" 
vantaıar icad eden a,damlata ~ 
san'atklrla.n diyebiliriz; ta.Pt ~ 
eserleri hareketsizdir: bir lavanta flflll' 
mz bir ttlrlü kokar. Fakat bQDdlJl ,.,O ~ 
ra koku aan'atine bir harek~ • tAt 
meal kabildir. DUtüniln bir ~·tad' 
koltufa oturacakmıız, etrafJDll'Z il' 
bir koku eancal[, bu haf~ ]111" 
detlenecek,değfeecek, sl7.de~ 
ler uyandıracak. ZeyMb ,j -
aöyliyen p.ir sevgilisine: ·~ _. 
van güller kokar koynu~'; 
nu ancak muhayyilesi, ~ 
detletıeırek blitün hislerini fial -
(halJµclnation) tuttunıv~.t olf. 
kedlyor. Qnun hayali, bir ~~_.,JJ -
verecek. 'Birtakım. san'atkarı- ~ • 
tecek, koku aim!onilerl vUcude ~ 
recek; kim bilir? belki buJ1Ull 0ır 
reni, ağlatam, kla.88iğf, rc::~1· 
cak. Buadela.lre, pek az o ııas ~· 
le kötü kokunun da insaJJda ~ 
lid ettiğini söyler; belki b8SI ııal .. 
san'atkarlan bundan isti!adeye _-nf 
kaca.k b" • ikötU kokularla be~ .. ' ızı . kinliği 1Pl"" 

getirmek isteyecekler. Çiır . ıer gib1 
vir eden ressamlarla. ınuharfil' Jts.tf• 
onlar da gürilltü ile, hakaretle ~ "' 
!anacak ve burunlarımız 0 yeoi e4flltl .. 
ate alı3mca.ya kadaı:-, tt-rbiye 70PffJ' • 
ceye kadar o aan'atk&riar ~olCU Jrlfl• 
yacaklar. Kim bilir? ~ki bilir? bf.l • 
katürleri de olacak ... ~inik~ 
ki ... Daha neler olabileceg 

tasavvur edin. Bit~ 
Yeni birsan'atdoğu~or. ~

Iar İtalyan şairi Marınettlixrıs.i8- çir 
la.rmuz için 'bir sanat y~· 
lı~ıştı. Neden oırnasın? bir ~ fo
mızla aldığımız hazzın da aJ(lrll? fıı" 
toğra,fı çekilmiyeeeği ne : ilk de"'· 
san oğlu medeniyetin heO·ıeri gature" 
reaindedir, onu da.ha pek 1 

., 

cektir demek yanlış tnl 01~.: ,.~,.ç 
Nurul.-
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Şebiycldrının 1Lı.-, Jrıll' 5~ 
Vakit 8aba11 Olle Udnd~I 2 jS,21 

5 51 12,10 U,30 16•4 f/J'fJI .. 
' . belki de pl":t 

için vardığım netice ile ·ıi,riııl-~&f 
· · f · ·sı sayıle.b• nt bır emım de ~ 

ne ben feministim.~~ ~·~~ 
melektir. Ancak bUtüJ\ onJst1 ı' 
oemlyetin b\1gUne kadar~ ~ ,. 
ebnl§ olmasına rağınen~ b~ 
J8tırab içinde ba~tı dile )liçblt 
na olmaları itibarıle b ~sr·: . ..ı 
erkeklerin dununda ka~--'tr' ~ 

. r>o'ktor JWO. 



'----~----~------------9 örüş le r 
~&danoara hOr-
..... et örneklerı 
~~eket değiştikçe adetler, mi
terb· • tabiatlar, hattA. muaşeret ve 
~ 1Yeler de deği~iyor. Birinde - mil-
~ 01tn8;k şöyle dursun - kabahat, 
~ Uerı gidilerek cüri1m sayılan her 
tett bir hareket başka bir memle
'ttrtıe takdirler görilyor; başka bir 
~de Iyı görülen bir şey daha öte-
l t: nefretle ka.rşılanıyo:-. 

dllh~arda ba.'.ika başka mizaçlar ol
ltag gıbf, iklim değiştikçe zümreler 
c:da da farklar oluyor demek! 

hııııın en ?fin sinemaya girmek üzıere 
a • ~ bır bayana - söz atmak değil 
t~ toı Ucuyla iltifatta bulunan bir 
l'et ç 0. baynn tarafından polise şika
' eclı!rniş; polis genci karakola gö
l() U"; karakolda sorgu, sualden 
~ ~ • kimbilir, belki de tomar hali-
~aan • evrakı adliyeye verilmiş. 

'bir k81h o genç ahlaka aykrn olarak 
h ~ ad·nn teravüz rUrmi\nden dola-
Q at'ıunun pençesine teslim edilmiş 
~ aıe~ siltunlannda ver alacak ka
~ dedıkoduyu mucip olan bu \'akayı 
~lardan birinde bir arkada.0 Ja 
~ r okurken, ~k çoJr sevahatler 

ş Uçüncü ar1:adusımz ltal •ada 
~~~uğu sırada baş~dan geçen bir 
l:se anlattı. 
~ l'ablusgarb muharebesinde ltal
~ .~ tarafından esir sıfatiyle Na
ı~?e getirilen bu zat uzun mtiddet 
ot ~a kalmış: kendisi Tra.bl11!\garp
~ dukca bUyük bir vazifede bulun-

lçin epeyce de dolgun esaret 
• ıı Veriliyormug. 
akat bu man..ıı bir ara iki ay kadar 

~:ntıya ut!r:ıd,~dan fena mUzaye
~ dü~mliş ve bir gün gelmiş ki 
'lıı ekmek alamıyııcak kadar, yani 
'e l>ıı.tasız kalmış. Bu acıklı vaziyette, 
'l'apaca'rJnı şaşırmı~ bir halde ak
:ııı \lıerı Napoll rıhtımı boyunda dU

'ta.:te dUşUne kaldırımları adımlarken, 
~ llıa gilul, şen, şuh bir İtalyan ba-

1 Sokulmuş ve şöyle bir teklifte 
lııı"ntış 

~~ ~S.Şınızdakl fese bakılır!a her
>'Qıı e buı-anın yabancısısınız; aşağı, 
\~1 dolaştığınızdıın canmızm sıkıl
~ıt anlıyorum. Ben ecnebtlerden 
~ hoştanınm; eğer ka.bul ederseniz 
~~~lık ederek can sıkıntınızı gide-
~ ·esasen ben de yalnızım! 

~lılttazı, midesinin kendini bile 
' edercesıne takallUs etmesinden 
tlj., ~annıakta ve buna bir çare dü
~ekte olan arkadaşımız ne yapa
~llı bilmez bir halde bayanm kar
>~r. da bir an hayretle durarak ve 
~~ltÇe bir sesle ellerini kollarını 
...._~er §ekilde kaldırıp indirerek: 

~~lif· eşek.kür ederim a.ma, demiş, ben 
tlı~ ilıiıı kabul edecek vaziyette de-

~ ~litat göreceğini z:ınneden bayan 
~ ~~abeleyi görUnce yüzUnil, gözU
\ \ş1tnıiş ve biraz da haşinane ta-
~~ takınarak ayrılmı§, gitmiş. 
~dan bellyı savdım za.nnlle 
~ ~erlemiye bqlryan bu zat bir 
'ııı.ı ""Q. bir elin omuzuna dokunma
~~- ~Yanın yine musallat oldu
~ ~Yle aldırmamış ve yoluna de. 
~ e~k lstemi§Se de bu defa sert 
~~: liıı kolun.dan tutup sarsaladığmı 

~ lta~di karakola! 

t~~ bir sesin kulağında çmladığı
~ıuıca. hayretten dona kalmış. 
~ lda, komiserin karşısında müc-
~balıaUi gibi dikilen zavallı ~ 

~~bir muahazenln karşısında 
~)-:-- l~etılrsiniz? 
:..~ Setlnıını almamakla, kendiıllni 
; biıı ~Uanıeıe ederek kabul etmemek 
~ adına hakaret etmiş bulunu • 

' Uı; bundan dolayı yirml liret 
l.tu~ı vereceksiniz! 

l ~: afaanın her şekli ise ·yarama
:~ ,~ayet parasız harb esiri oldu
~~~1~tUkçc anlaşılmca, esaret ve. "it' numarası alınarak ilk çıka
~i Şından bu yirmi beş liretin ke
~ıııı haber verilmiş ve.. hakikaten 
~~ ~ldığı vakit paranın kesildiği
~~.~!. 
~ııu::u ltalyada, geçmiş yılların 
~~b hürmet telakkisi de değişti 

de lll a.? bUnya kadınlığının her 
\...' llsavi haklar aramalarına ba
·~ı~t'tık erkeklerden iltifat bekle-

de lktıza eder, zannederim. 
Hüseyin RIFAT 

ıstanbul l<onuşuyor 
Terk edllmlş bir diyar 

Galatanın Mum-
hane caddesi 

Şehrin en işlek çarşı~arından biri 
iken ş~mdi bomboş dükkanla

riyle tam bir virane o:muştur 
I ......... ·-·-·.. ·-······ ·-ı 

1 
V azan: i 

i HABERCi 1 
ı ................. _. __ ................. ___ ı 
Galata sokaklarıncU. dolaşırken, bir 

siirü dilancıye ra.slanıak mukadder
dir. Adım ba.,ında ıhtıyar bir adam, 
çocuklu bır kadın, bir topal bir köı ve 
ilah ... yakamıza yapışır, sizden para ıs
terler. 

Ben ve arkadaşını Ali, bunların elin 
den kurtulmak için, Rıhtım caddesin
den ayrılıp, aynı yola muvazi uzanan 
arka sokaklara doğru yilrüdük. Bura
ların daha tenha olac·ağın umuyor -
duk ... 

Önümüı.e Loyt han diye kocaman 
bir bına dikildi. Arka sokağa geçebil
mek için, bu binanın altından geçen 
pasaja saptık. Burası adeta metruk 
bir mezbelelikti. Sağlı sollu dükkanla
rın hepsi bomboş ve kapalı duruyor
du. Çoğunun üzer~de asılı duran Nuh 
nebiden kalma kocaman paslı kilitler 
bu dükki.nlann çoktandır betruk oldu 
ğunu anlatıyordu. Başımızı yukan 
kaldırıp baktık... Kır.k, tozlu pence
releriyle yuka.rdaki odalnn metruk bir 
hali vardı. 

Pasajın önUne bir iskemle atıp ha.
vanın güzeIJiğinden istifade etmiye ba 
kan birisine sordum: 

- Kuzum, burası mesk6n mu, değil 
ml? merak ettim. 

- Tabii meskfuı, diye cevab verdL 
"Tabii" kelimesine şaşıp kalmıştık aı
ma, yine ses çıkarmadan, yUrUdük, 
gittik. Pasajın diğer ucundan, Galata
nm me§hur Mumhane caddesine çık
tık. 

"Meşhur Mumhane caddesi., diyo • 
rum. Çünkü vaktiyle piyasanın en mil 
him dükkanları bu cadded~ bulunur
du. Fakat şimdi olmuştu buraya olan
lar. Bu meşhur caddede dolaşırken, 
evveli günümilzU pazar ~'\J1dık. Cadde 
deki dükkanlarm hepsi de kapalıydı. 
Açık olan yalnız bir iki kahve vardı. 
Arkadaşım Ali: 

- insanın bugün ba}Tam veya pa
zar olduğuna inanacağı geliyor, fakat 
buraya ''terkedilmiş bir diyar,, de
melf daha doğru olur, diye söylendi. 

Kahvelerden birisinin kapısında du

ran amele kılıklı insanların yanma 
doğru yUrUdüm, bizi gUler yüzle kar
,ıladılar. Kendimizi tanıttığımız za. -
man, evveli. biribirlerinin yfuJ.erine 
baktılar, aonra hepsi biribirini göste
rerek: 

_ Onunla konu.şun, size daha iyi 1- ı 
za.hat verir, diyerek işi biribirlerinin 

tu.erine atmak istediler. Nihayet biri
si kabadayılık etti. 

- Bana sor be bayım. Ne istersen 
söyllyeyim, ne olur sanki, dedi. 

Evveli 

- Bu dil.kkinJar kaç sendir bu vazi-
yette duruyor, dedim. 

- 5-6 yıl var. 
- Sebeb. 
- Bir değil, bin tan~. 
Mesela eskl işler üzerine konan 

vergiler eran tadil edilmediğinden bu 
dükkanların vergisi çok ağır geliyor. 
Vaktiyle şu çarşıda 500 - 600 lira ha
va parası versek yine de boş bir dük-

Lo1jt han p~ajı oo burada1oi kapalı 
dükkanlarından çoğunun üzerinde g6-

rUnen 7wca kilitler 

kln bulamazdık. Halbuki şimdi dük -

kln kiralan 3-4 liraya kadar dtışttı 

de, yine tek bir müşteri bulunamıyor. 

Her gUn yeni bir dükklnm daha ka

pandığını görüyoruz. 
Sonra piyaaa.nm merkezi de başka 

yerlere doğru taşmdı. Bu yollar ya
v~ yavaş battallaştı. İşlekliği ile meş 

bur olan Mumhane caddesi, şimdi gör

dUğünUz gibi bir virane oldu. Sonra 
karanhktan pek şikAyetçiyiz. Si7-e ri-

Tonton 
amcanın 

cazibesi 

-"":"' ~ .. l1 
" 

ca ederiz gazetenizde bunu da yazı 
ruz. Belki §U sokağa bir lamba takar· 
lar, geceleri biraz göz gözü görmek 
imkanı olur. 
Adamcağız burası hakkında daha 

birçok şeyler anlattı. Fakat hepsi de 
şimdiye kadar bu §ehir için kaç kere· 
ler. ya.7.dığım dertlerden farklı değildi 
Onun için muhatabımın uzun uzun 
söylediklerini, tekrar edecek değilim .. 
Yalnız bu civarda, rasgeldiğim k&
mUr amelelerinden birçok mühim 
dertler dinledim ki, bu cidden merak
lı bahsi gelecek sefere yazacağım. 

HABERCi 

Geçen sene polis Basriyi 
öldilren 

Katil Nazmf ve ar.ka 
daşının muhakemesi 

devam edJyor 
Dün ağırceza mahkemesinde geçen 

şubatta bir hırsızlık esnasında polis 
Hasan Basriyi öldüreIJ ve kayınbira
derini yarahyaıı Nazmi ile arkada§ı 

Salunin muhakemelenne devam edil· 
miştir. 

Pohs Basrinin ailesi mahkemeye 
bir dilekçe vererek katilden iki bin li
ra maddi zarar tazminini taleb edi -
yorlardı. 

Mahkeme Salimin metresi Mükerre
min dosyasının tetkiki ve evvelki şa
hitliği muteber sayılmıyarak yenıden 
dinlenmesi için başka bir güne bıra
ktlmı§tır. Suçlular bundan sonra bir 

sirkat meselesinden UcUncU cezada gö 
rülmekte bulunan mahkemelerile bu 
davanın tevhidini taleb etmişlerse de 
mahkeme heyeti hırsızlık suçuyla bu 
dava arasında bir münasebet ve ala
ka görmiyerek suçluların bu talebini 
reddetmiştir. 

Bundan maada dün Salimin yine a
ğırceu.da, KilçUkpazarda arkadaşı Ga 
furu yaralaması yüzünden görülmek
te olan davasına bakılmış, fakat gel
m.lyen bir şahidin dinlenmesi için bu 
dava da ~ka bir v.Une bırakılmıştır. 

Bir sene 1 t ay hapis 
yalaeak 

Bir sene evvel Galatada Mumhane 
caddesinde boya kutularını temizle -
mekte bulunan Mustafayı bıçakla 

karnından yaralıya.n Hayri oğlu Ce -
mil dün ağırceza mahkemesi tarafın
dan bir sene on bir ay hapis cezasına 
mahkfuiı edilmi§tlr. 

Mumhane cad~inde Haberciye dert 
yanaıılar ve bu caddenin işsizlik yü

zünden kapalı duran dükkanları 

5.acifi CÜflOC fd: 
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Şerlye 
mallılkemeBerı ve 
vaoancı şahltler 

Osmanlı 1mparolorluğu devrinde en 
mümtaz sayılan sınır şuydu: 

Softaları 
Dunların elinde ateşten bir kamçı ,·nr· 

Jı: 

Dini 
P:ıdiş:ıhlara göre, s:ıdrazaınlar, \"Czir

ler, rical, tebca ve nihayet blltfin luılk 
tıende{landan lbarcıti. Dir koyun sürüsüy
du bfitiln bunlnr .. Hıılbuki ııortalııra: 

"l>ollmlz !., 
derlerdi. Çünkü de' !et kurulduktan sonra 
fıkıh ile clesleklenmişli. Fıkıh i~e. sortanın 
şahsınıta torlanınıştıl •• 

••Kazıı,, padlşııhın, fnkııt "fetva., sortıı

lıırındı. Uunlıır, nüfuılannı padişahların 
nüfuz ,.e kudretlerile atbaşı y(lrütnıt'k itin 
hıılkın ort11sınd11n sivrilmiş bir sınırlı ki, 
ı slf•ılikleri gibi allarını oynatırlar \'C ııa

li)ahları dalma kendi sözlerllc harekete 
-.evkederlerdl. 

iKulaç kulaç sarıklı softalar ne buyurur 
tarsa o, olur. Feh·a nasıl "sudur ve sü
nuh., e•lerse "maslahat o 'ekilıle ted,·ir,. 
edilirdi. Bunun içindir ki, fıkıh ahktıını 

ılü~lur halini almıştı. "İzni sullan., knza 
icabıydı. Memleketin mntlıık Amiri p:ıdişııh 
olmııkln beraber, hakl.Jd efendileri sortn
Jardı. 

Fetva! .. 
Partişahların en çok korktuğu bir şey-

di. Oir umacı, bir kar:ı koncolostu bu! .. 
Softalıır, fel\'a ile padişahı tahtından atar
tnr, öldürtürlerdi. Buna rağmen, gene on
ların önlerinde zelil, makhur iki büldüm 
olurlardı. 

Eğer padişahtan ümit keserler, ,.e saray 
entrik:ılıırınn Alet olarıık padişahı hal'et
mek, ölılürtı:lckle, yerine gelecek olanın 

zamıınınd.l dııha fazla ku<'lrel ve nuruz s:ı
hibi olacııklıırını ıınlıırlarsa derhal bunın
lnrı hlıyiir, hindi gibi kabıırırlardı. 

Kudret padişahta idiyse fel\'alnr padişa
hın lsleıliAi gibi yıığıırdı. l\iifuı sıırııy ka· 
tlınlıırının birinde ise onların istedikleri, 
crnrcıtiklcrl ~iLi feh·a ,·crirlerdi. 

Ycnkerilcr, zorbalar ayaklandı mı lıc-
men onların tarafına sererlerdi. Eğer, 

atlıkt:ın, ıuliimrlen, acıdan canı yanan 
hıılk ayaklanmış ise, derakap halk sııf
larının en örıünde yiirfiyerek .. ırz ,.e canın 
ndeml ernnl)·etinden., din ve devlet gay
reti kAlmadığından dem vurulurdu. 

İşte softalar bu kudrellerile, daima her 
yenill~e, her ictirnııl değişikliAe, kalkın· 
nıa)'a karşı ~elmişlcrdir. Her bııkımdun 

memlekete zararlıın dokunmuştur. Siyası 
hııreketlerde, kıyamlarsJn, menrt roller oy
nadıkları gibi, ictlmal nizamı bozacak iş· 

Jcr de yapmışlar, hak ve adaleti hiçe say
mışlardır. 

Softaların menfi rol oynadıkları başlıca 
sahalardan birisi de şert mahkemelerdir. 
Buralarda, para, hediye mukabilinde Jıııkh 
yı haksız, haksızı hııklı çıkarmaktan, çekin 
meınişler, kararlarını daima kanuna, vic
dana D)'kırı olarak ,·ennişlerdir. Dirkac 
pııra, bir koyun, bir keçi mukabilinde suç 
lu hııhıı tarafı Ulizam eden, onlara :ıkıl 
öltreten, yalancı şahit ikame etmesini söy 
!iyen binlerce ve binlerce kadılar, mollcı· 
lar ı;örülmfiştür. HaıtA, Yıldınm Beyazıt, 
hunların bu kötü hareketlerinden o kadar 
müteessir oldu ki bir gün bütün kadıla

rın yııkılmnsını emreıti. 

Dunlnrın hüklimlerinc istinat noktası 
olan iki şeydi. 

Kitap \'e ~ıılıil 1 
Haksızı haklı tıkardılı irin, birkaç 

ıtiraı sözü söylemek istlyen hak sahibi 
davacının )"Üzüne: ı 

- Kitapta yeri varı 
Di)·e haykırdı mı, zanllı bir şey sö~ !iye 

mez, hele arkasından: 
- S'.lbitler de maalkasem meseleyi ten· 

vir elti. Daha ne söyleniyorsun? 
itap \"e hitabını sa,·urdu mu, hilsbiltfin 

af:ıllaşır, aJıını bir daha acmaz, hükme 
nızı olurdu. 

1\ııdılar şahitlerin yalancı olduklarını 
bile lıile clinler1crdl. Yalancı şahitlik tok 

Lütfen sayfayı çeviriniz 
Hüseyin Rüıtü TIRPAN 



Otobtıs meaelesı 

iki taraf btrlblrJnl 
dava ediyor 

otôbUi illtti etrafında çıkan dedi
kodu ve bu hususta yapılan neşriyat
tan sonra me1elenin bazı lafh&lan ad
liyeye intikal etmiı bulunma.ktadır, 

Ahmet Emlıi Yalina.n, A vn1 Bayer 
aleyhin• bit dava açarak 35 bin lira 
tazmlııat lateınJltlı'. Bugün de Tan 
gazetesinde çıkan ya&Jltrdan dolayı 
Recai Nf1zhet Balan bU gaze~ &ley 
hine bit dava açmıftır. Recai NiWıet 
Baban .AJımet Enılııdeıı maddi 7.IJ'81' 

ve ziyan litemektedtr. 
Dl~r tatatt&D mUddeiumuıntlik de 

Clilnlrtl Tanda gJkan (Şef AtatUrke 
minnet w "1lrtan> bqlıkb yuıd&n 
dolayı matbuat bnununun 30 uncu 
maddesine dayanarak Ahmet Emin a
Ieyhfne bir da.va açmıştır. 

A vn1 Bayer hakkında 
mllddelnmunıtliğln bir karan 

Tan guetcsinde otobüs meselesi 
hakkında yapılan Def1"iyattan aonra 
ortaya çıkan ve Ahmet Emln Yalma
na. otobüs ruhsatlyest almak için 1000 
lira verdijini iddia ederek bunwı yir· 
nU d<Srt saat zanmda ödenmesini ta· 
mmmuıı edtr blr prot.e.to çeken Av
ni &yer, bu ıı için ifadesi alınmak 
ür.ere mUddeiumumtllkoe yapı1a.ıı da.
vete icabet etmediğinden, ilıza.ten cet. 
bina mUddeiumQmflfkce karar veril 
miştir. 

Milfeltiıler ite batladı 
· Dahiliye vekiletl tan.tından otobU.. 
ialertnı tetkik etmek Uzıere ~brlmize 
gönderilen mUlkfye mUfetti§lerlnden 
Ali Seyfi ve Abidin Erener kendileri
ne vilayet konajmd& ayn1an hususi 
odada i§e başlamıılardır. 

Müfettt,ıer vali Ült.Undağ ile uzun 
l:>Oylu konuşmuşlar ve sonradan me • 
selenin diğer sathalarmı tetkike geç. 
mi3lerdir. Kendilerine ayrılan husust 
odaya girmek menedilm.i§tir. 

esJı:I yıJlardnnbcrl fert mabkelllel,,rlmlıde 
batlamı,tı. 

lklnel AMIUhamlt devrinde lstanbalda 
ba 1,1e ıeçlnen bir ıilıil insan nrdL Ban· 
lar, Slil"\'nınnlye r:ınllinfn nlusandald 
kıı.tıftlelie, Sultanalnllett• ara tahveleii• 
de bulunurdu. Bu kahveler, yalancı şabJt· 
ıerln klııplerl, toplantı yerleriydi. Sultan· 
nbmr' lcld 7alancı tablUerin re.isi Hakkı 
bey adlı cascavlak kafalı, lri yan bir •· 
'damdı. SOJeymanlyedeldlerin başkanı da 
Ahmet efendi adında kısa boylu, kara .a
kanı, enfiye meraklısı birisiydi. 

Yal:ıncı şahlllcrln SOleymaui:re .. e Sul· 
tanahınet kahvelerinde lctlına etmelerinin 
sebtbl vardı: Sllleymanlye SeyhlslAm ika· 
pısına, Sultannhmet Derterhakanlye ve Ad 
liyeye yakındı. Buralarda itleri olup dı, 
yalancı şahide ihtiyacı olanlar hemen bu 
kahvelere koşarlar, dannın, itin ehemmi
yetine göre yalancı ıahttlerlo paıarhk •· 
'dertk, hem.-n mahkemeye ıoknrlardı. 

Yalancı .phJUerl tanıyanıar dofrudan 
"do~ruya kah\'elere gelirler, ~rG,llrler, 
uyuşurlar, ıı&ıleşlrler, muhakeme ınnu 
randeTU verdikleri uatlerde buJuşurlardL 
Fakat, bunlan hlc; tanımayanlar, UJr defa 
'Yalancı fahit anyanlar, kahveye ıelerek 
'dOfrudan dolnt78: 

- Bıına iki yalancı phlt Ilsım .• tim ıe
lecek7 diye bir tekllhe baJunmaktan celll
nlrJerdJ. Bunnn için yalancı phltler fU 
usalQ bulnıo'1ardL : 

Yalancı şahide ihtiyacı olan adam, nlan 
cı şahitlerin toplandılı lıahTeYe ıettr, 
kahTCC.fnfn (tlkmecesJ Ozerine bir eeyrek 
kor, bir te1 söylemeden dıtan tıkardı. 
Kahveci hn parayı yalancı ş:.hltltrln r.ls
Jerinc götürüp verir, reis hemen yerinden 
kalkar; parayı bırakan adamın arkasından 
gider. le!llenlr; tekrar bhTeye df>nerler, 
şahadetln nnl hakkında konuşurlar. Pa· 
zarhk ederler, pey alırlar, rOn tayin etlik· 
ten sonra •>Tıhrlardı. 

1880 yılında Slile1J11ııniye camllndtkl 
yalıınc1 phlller hhTesfnde f(>yfo tuhaf 
bir vııka ıetnılştf: 
Aks~rarda Horhorda oturan Bosnalı 

Ahmet adında bir kanfa iki yalancı şahit 
JAıım olmuıtu. Hem~ Siilt>ymanlyedekl 
kah•t)'e koştu. Cckmeeenln tbtnne çeyrdl 
koytlu. Yıılancı ,ahitlerden Kıbrıslı Hoca 
Mehmet ve arkadaşları etrafını sardıhır. 
Ahrnel a&e baılamactan, ~tekiler sordular: 

- Ynhu o edebsiz herif haJA senin ala· 
cağını '"erme dl mi? .• 

Ahmet ~a~kın bir tnır takınarnk cenp 
Terdi: 

_ Cnnım benim nlncallım Yok, borTUm 

vor, borcum 1 
Hepsi birden: 
- AllahAllııh koç kere .,emcek!lln! 
Ahmet, bunların me.~Jeklerlnde haklkn· 

ten ehil ( 1) oldu#unu anladı. İşini anlat. 
tı. Paıarlık yapıldı. Ayrılırken dedi ki: 

_ Yııırını Mal: -ıutpaşa mahkentesfne Re
'· ·nız sakın f(eJmemezlik yapmsl•ın ı. 

Jcceı<sı , 
Kıbrıslı Hoca cevap verctl: 

Jfardl aen gtt, boşunn ftTntmel nıı 
- _ .. tı .. ·an adamlıırdıın cteltlll:r.. Sliz bir 

yalan y.,y " 

AJl:ıh bfr!. Hüseyin Rüıtü TIRPAN :1 

---------

HABER - ~&an peitut lS mıtıNCtKANuN - ı931,..... 

·~ 24•:l';,~~~Jirr,..;iii;iiiiiiiiiiB:u;·ıu;·niiiiiilsmt;an;b;a;l;h;a;lkiı~iiiiiiiiiiiit 
AKSAM NESRlYATI: s c M E R s· na 
18,SO sekizinci tnsnrruf ve yerli malı haf 1nemaS1 

tası konferans, Akşam gazete~inden Si- koŞinakta ve senenin enbüyQk Trkçe sl.izlü Ve §ar.Kılı filmi oıaO 

fÇERDE: 
• Jf OkOmet Bt!iül lıurıarmı tlrketlne oit 

ı &O bin llrılılt hisse senetıerini almaya ka 
rar \'ermlttlr. Ru ftuıugta haıırlanan lh'l· 
ha M•cllse nrllmltllr. 

• Dahltdlrtle Netatlbey Qrelmen oku· 
handa ROyilk TOrk vatanseveri Namııt Ke· 
mıılln uınm )'ilı mflnuebetlle bir ihtiraı 
)'apılmıı, hayitı, edt!bl hilvJyetl, Talanse
verlfll hakkıhda tihllll nutüklar s~ylen· 
mlştır. 

• Dahllln 'ffk&leli iefetberlllt fnQdQrJll
lünOn metkH •• tıtr• tetld161Jifi tein bit 
kanun IA>iha~ı hAııtlımija bıtlatnlftır. 

• Matlçten lise blUrme lmllbanlanna 
girecekler askerlik ltllıch tottemu~alıtltfl 
takdirde, lmlihanlira kabul edllmlJecek· 
Jcrdlr. Du kabil til~be, kttiMnnda •ıült• 
gördOkten sonra lmtlhinlitl ıırebnec•k· 
Jcrdlr. 

• f nhl~arlıir ldattslnh\ baitrlaiılı 11 .. 
~·alci cltıaruı, •1 batında üht• tıllihliealı: 

J!ml İzzet. 19, Safiye, piyano •e keman re-
fakatile, 19,30 konferans, Dr. Ali $ükr0 
(Grip ve korunmak careleri), 19,55 Borsa 
haberleri, 20 Sadi ve arkactaşları tararın· 
dan Türk mU!likisl ve halk şarkıları, 20,SO 
hava raporıı, 20,33 Omcr J\ııa tarafındaıt 
arapça söylev, 20,45 Semahat Ozdcnses Te 

arkadaşları tararından 'l'ürk musikisi, •e 
halli Şarkılan, (S.A.) 21,15 orktslrn, 22.15 
Ajan' haberleri, 22,30 pl~klıl sololar, opera 
ve operet parçaları 22,M !!On haberler Te 
ertesi gfinün progTnmı, 23 liOn. 
B/,'KREŞ: 

18 askeri milıik, 19,15 tnllzik, 20,35 Rtı 
men şarkıları, 21,15 cazbant, 22,45 Kriılla 
orkestrası, 

BBRllN: 
· 1D \•aıs plAkları, 20,10 kllçOk orkeilrt, 
21 rıdyo ôrkestraın, 23,30 hatır trillılll, 
ROJIA: 

U ti cnıbant; 20.30 Avrupa konııerfnln 
f;Ükli tıalıll, 21,30 hafif mllılk. 22 senro
fıllt li6nier. 23,45 cazbant, 24,1$ c•ıbaııt, 
VARSOVA: 

ıır. f'fyau ıG kurutldr. ıs,1S lıJAslk ltbftser, 19,15 şarkılı plakta, 
• Kö\tcncedt btkllyen 801\ ı~ea ~ tı konser. t3 dans mUıHU. 

muini ıetirmek DHr• Nülm ••f>üfü b9o ı::::::::::::::::::::=========::;:::= 
rclcct etnıltlir. Karii• 1600 klflllktlr. 

• Otomobiller •lbl, ml)tôAlldell"9 46 
1:ürüllil cıkarmıyan Al•lltr konulmuuuı 
karar verilmiştir. 

• On bir lklnclkAnunda Kablrtdt topJe. 
nncak oları (cua huJıulcunınt te-.blclO 
konıre~lnde, TQrklyeyt Onlvttılte e.91 
hukuku profesörü Tahir Tanerlnln rl1ftet 
edeceği bir heyet temsil edecektir. 

• Mllll Ekonomi Te Tasarruf haftan 
bu ık,am bilecektir. 

• Lise ,.e yt)k•ck okul meıunt•nnclaD 
askerliklerini yapmıyanların bilkQmel 
hlımetine alınmaması hakkındaki karar· 
nanıe tatbik mevklinden kaldırılmııtır. 

• Vitrin müsabakasına ıiren nıalualar 
dan derece kazanacaklan seçecek olan he

rt ühtııln edllmtktedir. 

DIŞARDA: 
• Amerika bahrlre komliyonu 12 Uca· 

i'tl ı•rnlılrıln derhal tn11sı leh\ münaka· 
• ıçmıtür. Bu ıtmller me•culların MP. 
lladtn dahi ıllrauı olitaktır. tO nıll70D 
dolara çılı:acdkları tahmin edlllyor. 

• Lehislanda poUı müstakil Yahudi IOI 
ylllslltri lideri Kruk ile Oç arkadaşını leT 
ldf etrı\l•\lr. 

• tnılllı ffCI llderltrlnden Lansbar)' 
vınnada harlclYt nuın ile uıun bir mQ 
ınatta bulunmuş •• sonra rtlilcurııhv 
tanhndan hı.u1 edilnUşUr. 

yet, <!On bu maJaıalArı dolaJ&rtk namara- tır. 
Jar vermlşUr. Numaralar bUıiln tasnif edJ • Berlnı boluından 7o mll tlmall ~ 

• Franaa Ut )Ucarislan araılnda din 
Parlat• bir tediye anlaşması ımıalannut-

Jectlt ,-e kannınlara nıadalyalAr dalıbla- bide klln Vranıelland aduında cok ıyı 
cakur. nıUbafua edilmiş dört mamut cesedi bu· 

• Millet Meclisi maden hurdalarının lb- lımmuştur. Mamutlardan bir tınesl aQQs 
racının yasak edilmesine ve Yalon U'Ul· ta kuyruk sokumuna kadar altı metre 
sinin bedna dalılılıuuına dair kaııun kadar munluktadır. 
JAyihasını knbul ermiştir. * ltalya hnkılmetl, e temmuı 1937 de 

• Ankara Nlimune hastanesi başhekJml Partste tmıalanan ve mesleklerinde ller· 
Rü~tn Çapçı diln yeni vazifesine bqlamış temek fsUyen işçilerin mütekabllen Fran· 

tır. ~• ve ltalyada çalıtmalanna dalr olan 
• Feshedilen Tlrk---'iPlore ticaret mu Franııı • ttalya anlaşmasını tasdıfk etmtJ-

abedealnln - yenl blr ınlaJ111• 7apılı1tea· ur. 
ya tidar - tmdldfne tarar verilmf1t1r. * llusolinlnin oııu tayyareci Burrono 
Tayin edilen mllddet 31 martta bilecek· ile tayyareci albay Attillo tlnunusanide 
Ur. ltalyadan cenubl Amerikaya bir acut te-

W ' 

Şeyh Ahmet 
ı;aheserini takdir na.za.rlarile seyri tmeltt.edir. Bq rolde : 

RAMON NOVARRO 
Aşk ve macera dolu mevzuu, nefts Şark muailUsl ile VEDİA ~1r 
CEVDET KOZAN, NİHAT, ŞEREF vesaıro gibi menileketlıi en buyi"t 
aan'atkarlarnnızın ala.tutka. earkılan ııe dliileyehlere hoe ~ 

geçirmektedir. 
Hami§: Kalabalığa maruz kalmamak fçhı ltıtfen tam ~ans saa.tıeıiıide 

teşrif CdiUnesi. 1, 2,30 - 4,30 - 6,30 da.. Yarın eaa.t 11 d~ 

• töhzili.tlı matine. 

a;ı -- -PEK MüDHIŞ vo MUAZZAM B1R ~ 
U U g Un 1 BAŞLADI, J3AŞTAM AŞACI OLD'qCtJ 
sınema•ında Rl!:NKLERDE 

Kan Davası 
Bae rollerde: SILVIA SIDNEV' 

Fransl7.Ca 8ÖZIÜ 

FRED MAC MURRAY HENRY J:'ON JA 
AŞK - K1N - tHTlRAs ve INT1KAM ŞAHEmm1 

KÜÇÜK, BüYOK HERKESİN GölWESt LAZIMGELEN bit ~ J 
BugUn aaa.t 1 de talebe matinesi ~ 

Her akşam 
Beyoğlu lstlklAI caddesi eski 

Ambasadiir 
Safiye v. S.Atilla 

Salonunda 
• 

Büyük Anadolu revüsü 
...................... ~~ ... ~~~ ........ J .. 11!"'° 1 MaEloEK ANNA v~ELLA.A 
sinemasında H E N R Y F O N O 

ta.rafmda.n eabane bir suretu yara~ 
Ba~tan aşağı ta.bit renkli nefia bir qk ve gUBlik eaheeeri olaD • Osklldar adliyesini ıakmakdao. suçlu ~ebbilsOnde bwunacaklardır. Bu UÇUf Da-

Nureddlnin mllşahede altına ahnlllUJaa kar yolu Ue yapılacaktır. ç e Q 
karar verilmiştir. • Alman;rad:ı bir mily:ır marklık :reni 1 o gene prense~ 

• Hukuk fakllltesi son sınır talebesin· bir btlkru klnunusaninllı Oçllnde piyasa 

:::ın:ırı:dr::~ıc:~:~~str tatilinde JmraUı a· ya anedllecelt ve kayıt muamelui 18 kl· Fraılsizca sözlü 
nanusanlde kapatılacakbr. ,...._ ;ı...... t ıa.rıııd' 

• Harbiye • Taksim ırasındakl buJvmn * So.,yet Rusyada intihabat neticesin- Bu filmin heyecanlı biır sa.hmei Lon.dra.run meşhur )..l\;ru:f a yarış 
ciçeklerle süslenmesine karar ,·erilmlıtlr. de milntehlplerin ,.Ozde 98, inin reylerini fia.ne almmı&tır. ~ 
Bu hususta Jrızımgelen tertibat ahnmıı ve kullandıkları anlaşılmıştır. MQntebipJerln, Ayrica: Para.mount dünya haberleri F RANSA - lTALYA futbol 
ı,e başlanmıştır. ylade 98,8'1 komünist blokunun narDRt sea.n:ııar A&t 2 • 4.15 - 6,30 ve 9 da. -----:: 

• Liman ı,ıcrl direktörü Raun Mnn· lerine, y8ıde 97, a i, nasyoaallte sovyet• ~ 
yaslı dün Ank:ınıd:ın :schrlmlze gelmJştlr. Jerloln namzetlerine rey vemıftlerdlr. 

* Eski harbiye nazırlarından ve mUte- • Sonklnunda hükilmden sakıt kala* - KAI?IKöY süREYYA SlNEMASI 
kaidinl aSkcriye reisi ıeneral Ferit diln öl olan 1tal)'all • Frarı1J1 ticaret anla,ması. Sen en 1 n en g Q Z e 1 f ft 1 m 
müşlür. Cenazesi buıiln öl1e üstQ Ka· bir ay temdit edllnılıUr. Ba mDddet ıarfın 

1 

) 

dıköyQndekl e,·fııden kllldırılac.aktır. da ıırı memleket arasında halen moaıwc Go··r, ı·şı·t, so·~11leme, (lgnaceı * lrtikAp maznunu olarak mahkemeye bulunan meseleleri halledecek olan dnam :7 
ıevkedilen Turgutlu belediye reisi Cent lı bir IUJU aktedllınesi için milzakerelere Meşhur Fransız komiği J'erna.ndel'in p.hemi 
Okıem bernnı etmlşlfr. başlanacaktır. n&veten Yeni EKLER Ju.rtı.al. tJJ!f3?.4 

• Polonn mim bankası Iskonto baddlnl ~ 
• !\bnlsadn, Akhl~r ŞOS«;$l fb:erlnde bir yüzde 5 len yüz de 4,5 a indirmiştir. NJ 

trakUir bendefe 7UYarlanmıf, 4of6r par· • Harpte !~ılerl klıt oJmu'J bulunan t 01Jıt 
('alanaraıc öımn.ııır. 1..!ftmrOk Muhafaza Genel Komu 8 Fransız mebusu Te ı-·ransa - Almanya mn- U 

• ötretnıen ve maarif tnenıurlınıun l· hadenel komitesi reisi Georıea Scaplnt 1 t b s t A 1 K 1 d n: .;f,I 
rln almllk lcln, Kwtür dlrekU\rlüAüne mil· hususi mahiyette olarak dün akşam Hitler 8 80 Ol 8 10 m& Om 8Y0D00 8 24•.Y 
racaat etmelerine karar verilmiştir. tarafından kabul edilmiştir. Bu ;örüşme 1 - 60, 62, 63 sayılı motörler için Uç tane komple koniktln rotuı1 ~l 

• Geçenki fırtınada s:ındalile \'etllköy uıun silrmfişUlr. 1937 Cuma gilnU ıaa.t U de pazarlığı y apılaca.ktır. .,,e e' 
önlerinde kaybolan 65 yaşında Mustafa, ftç İİ9-İiiiiİİiiliiiiiiiiiiİİİİİİİİİİİiiiiiiiiiijiii 2 _ Tahmini tutan 405 lira ve ilk teminatı 31 liradır. ŞanıaJile 
g!ln ÜC Reee denizde kaldıktan sonra )ilıe r ., ,,, 
ytlze Bandırmanın Beyce t6ytı kı)'111nda I ş A R K komisyondadır. Görlilebilir. ıi1J!: ft 
karaya çıkmıştır. 3 - İsteklilerin ilk teminat makbuz lan ve kanuni vesikaları ile c8'30~ 
•D~~~~pta~d•li~nın~~~m• (&ki Dl~) s~u~ a~tin~G~~a~iilli~U~~~~k~~~~~~ld ~ 

sına dair kanun dlln Meeliste kabul edil· 
mlşUr. Sinem&nm iki büyü)t zaferi 

• Beyoğlunda Sı~scMlerde berber Rı· SCHA GU1TR1, RA!MU, LYNN 
ıa on beş lfindenberl kaybolmuştur. Bir- HARDlNG, HUGUEtlTE DUFLOS 
kaç zaman eı·,·eı annesi ölen •e bu defa dn CEC!L SOREL JACQUELİNE 
bllbası kaybol11n Jıilçük kızı Sabahat Da· DELTJBAC 
rüJAcezeye s<inderilmlşllr. gibi en bUyiik artistler taratmdan 

• Tuksinıde Jl:ıb:ıdnit sokatında oturan ı •it 
Naciye. odnsınclı otururken, tavandan btl ngı ere taCJDJD 
yllk bir yılan dii•miif. kadın korkudan 
bayılnııt. çocuiunu dütümıilftilr. inci ı eri 

• Geçen bir harta içinde ıümrnk nıuha· 
foıa l•~kill'ılı, iki~i ölll. biri :raralı 136 ka 
cakçı. 1251 kilo ıilmrfık kac&Aı. 809 kilo 
butıtar, bir kilt> dokuz yüz ıranı Ul'UflO· 
rucu m:ıctde, 2575 defter ılsara Ulıdı, 
Oç altın lira, elll yedi Türk lirası, d6rt al· 
l;lh, yetmiş ekiz mermi, )'ila yirmi kesim 
b:ıy,·anı, flc yirmi blr kaçakçı hayv•nı 

ve aynca: 
PAUL MUNt ve ANN DVORAX 

tarafından oyna.runıo 

Doktor Sokrat 
Frnnaızca sözlü müthiı film 

Baş, diş, nezle, grip; romatitrf'l
1 

ve bfttllo ağrılanoızı derhal keser. 
rcabında ... Unde 3 ka,e ahnablUr 111,ı. raım ve markaya dikkat. Taklltlarlnden •ak•" 

ele 11Cçlnnlştir. 1 
• Bel'Oillu h:ılkc?lndc lklncl de\'Te koro .., •••••••••• s hh 1 Jl kama... a idi 

c\enlerl baılamııtır. Dersler Ç8TŞQ111ba •e ı· • • ... caz p ve guZ .,. .... n YI z ... 
PCl"fembe ınnıerı aut 17,30 19 aruında· M A R L E N E O 1 ET R f C H / 
dır. J ı 

• 16 hirlnclkAnua 1937 dı saat 19 37 &ıilmilzdeld Pazartesi akpmmdan itibaren en IOıll ve en mUkemmel f:emai)f t 
dakika 3 uniye gece lstanbul rasathanesi K 1 Z 1 L ·• Z D 1 V A ,.. 
şirlclctlice bir zelıcle kııydetmi~tlr. Merkez V 
llslünün fstanbuldan mesafesi S20 kllomet ,,i •••ı muhteeeın filmi ile S A K A A V A sinemasmda bUtünreokrlanliıracaktır. 



1 

Parisliler on 
~-~~-~@~~1- ''kasap,, diyor! 
~emşehril~ri~';;, N7:;~;;~·~ttn Katil, altıncı kurbanını nasıl 
değişik zevklerle süslü bir Uldürdftğilnil anlatıyor 
refahı &VUÇ 8VUÇ dağıtan Genç kadını, üzerindeki yüz frankla bir ikf parça elması 

ele geçirmek için 61dQrmüşler 

........ şehir : Şam ... Parla, <Huauat> - Kasap vaydma-
tuc1ı mı biliniz k~ ıemlne aJtm tosu nm ·aıtmaır kurbanı olan J aninin ne 

"~eri, uz ve drbuka sesleri
-~lll)Q • .E.tftden fUrak lrad.ID 
~.fJtluraafietiye ..-
~ uynaıc ce>bek hanlarına. tempo 
~ IR!erin flDjprtısı celiyor. 

~~--~bak pi bir ay .ar .. 
t6fcakıu, fkf ,..mm kapllyan 

... '-~YarJar. bu Milyah aydınhhi 
..... -.... w...,.. .... ......,, ıeçiliyot
,~ ftriyor. 

~t1arda ae bi= pencere, ne bir 
~ile bir delik nrdır. E•lerclaı 
~a &önlün ar.mjı Ul WU 1U 

' r. Ve bu penceresiz du.arlan 
~~ her urlanm w.a:liyen evler, 
~ kaptıjı ac&lerle her aıı bir 
S clah. earuu bir hal alıyor. Te
~ "ttıyor. Merak artıyor. Bu me· 

.. teceasnslc iman havayı yanık 
kokan bir ıevhvct buiuau ile 

teneffils ediyor. 
.... htn. bug'{Lıflrt Şamı değfMir. Tam 
~ larr ev.etki Şımclır. • 
~ tJa.e,,. halifelerinin J*)'ltah· ' . ~:rıtaAt. Anupanm CenuMı pr. 
~ 4friJwım ıirnatipe, Süraya, 
~ba, Irak Suriye, lran " 
~ Unnehre lıükmeder ... 

'li.!tiıı 98 inci yılı... Şamm JıW. 
l ~e Süleyman Bint AbdJllmelik

ea... .. ·t halife!eriniı yedindai, ?tfer. 
_.•llllarzndan !Weymm Bin AWOI· 

kaçmııtrr. Bu jchir, bu devirde bat- şekilde öldürüldüğü anlqılmıg bulu-
b beUeri ıarUlmiyen bir devdir: altın nuYQr 
aıı.Mıanaı patlıcan dolması ıltı; yuta· 3 birincitejrinde, Va)'dman ve ar • 
rak yapr. kada§ı 'Milyonla birlikte gitmigU. Ca-

Bu altı:ı :yaimasından hisse almak nller kendisini ~qin bir Amerjkalı-
mı lati,onunu.s?. nm yanına götUreceklerinl söylemiı-

XolaJ- Bunwa için IOkaklan doklu. lenif. Zavallı kadın, kibar bir aileye 
hizmet edecefim diye seviniyordu. 

naJann a.lerl'li, lfSbekJerini ve kal - Bu ftmldl boşa '.:Iktı. ll'ontenblo Of'• 
~ ~ llbre akıl erdirmeniz 

manmın tenha bir yerinde enae1ine 
Wficlir. Dualar Diçfn bayle titmffler· sıkılan bir kurşunla can verdi. Se • 
dlrl Çöakl bepm botuma diifkilndür. beb! ..• ÜRrindeki yUz frankla, bir l-
Bb. nıpı bu balk yıtmı bu derece bo. ki parça elması ele geçfnnek. 
&uma dllfkllndllr? Jlunlan sofra bapn· Caniler, kadmm ceeedlnl ormanm 
da ıannelıt lnuna korku veriyor. Şam, bir kÖ§etllne gömmOşte!'dl. Parfalile -
bir otun&fta d~tll'Ubnuf ik; ku yeye- rin "'kua.b'' adnu verdiff Vaydman. 
bilenlerin bOe lfdhmıhldarma hayret bu cinayetlıU '6yle anlatmıttrr: 
edDen bir fthlr cN1111ııtur. lt•lerde ~n. ··-Madam Keller, gazetelerden bi-
cerellr darmadaa b,nıyor, 90franm rinin küçük ilanlar sütununa, iş ara-
bid 11aır1mca. ·befl kunaluJOf. Ala dığtna dair bir illn vermlftl. Bunu o
" mltlftl b'r an dinlenmeyen bu hılkm tuymıca kendisine bir mektup )'Z _ 

&111'1 mutfülarda lesiJOr· BunJar, et dım. Vişide 7.engin bir Amerikalı al-
süanllrmt, blrt1c ve tatlı tepsilerini. lenin bir dadı is~nf, kendisini bu-
twenJal. " kuanları lillp lilpUrU· raya yerJettfrebllecflml ~yledm. Mi-
~. ller n ,umt dart 11atte bir ki· liyon, genç kadım Uınha bir yere gö
ler rlmUnnll :r&JrJ9r. Nedir bu it"ha? türüp parasını, mUcevtıerlerinl almak 

Ba lflllaa bir Blcttir. hususunda benim gi>l ditJUııUyordu. 
Beni Umeyye payıtahtmm hcmıerili, Bana yardımda bultmacalmJ vaadet-

Halifınin 11tUne ıirmek iatediii anda mitti. • 
bu illete tutulur. Zira, Silleyman Bin\ Madam Keller, 3 ~ pıe. 
AW9MJlk. emri altmda yqayanlann oefini haher verdi. )ı(Wyon ve ben, 
seWJannr, mldelerfnhl tal»ımmWlerf Kufiye ait otomobil ile kaptm aynl-
ile &ıçer. Bir •ezir. 1Adaka'1ne bu Halt- dık. Kadını k&rpladık. Ot.cımobile al-
f.,t lnandırmaJr için iftlhaunı her ın dık. 'Miliyonu, bir aile dolltu giJıi km-
ta\'Jftdl tutmafa mecburdur. Halifen dialne preant& ett:lın. Beraber. latuo 
de9let itlcrinde etı)lnceletipe elıtinmi- yonun bagaj dalrelliDe giWk. F4Yail 

..__ -.. • • • ..nt wıt.Jill bl~ iJi yemea bUytlk bir sandıkla yeni bir bawldan 
~ ayır.dllyu.. pifirmalni Wlen ahsıJ&ndıt. lfte bu ı~tti. Bunları &1dık. Vitiye lidece-

-..._~alan eden lmanJann timi pa)'ltahtta mnJri." ICr'ltt sahibi ol· iimizi aöyledik. 

~ ld.nı ıöbekli " tlpnaııdlr. Bu mama ,olu budaar. Otomobili ben idare ediyordum. 
~ftta Bununla bera.~ bUtUn fU 16bekli ~ tenbl .:ı~. yal verdim. Bar-a..._...... aayd inana l"Mtlananuyor.. on oya ~· .. 
~~ ce.;.. 71lttunabmat hindilerle. " b1çalı imin 11lmr içinde bu Hali- bbDna p1diğimm uman Kiliyonla flk 
"-.~ •e heaiıi kazlarla 4o1u bir çlftllle fenin nkllma eA çok itimat tttili 1&- rimlli ckiiftlrdik. l('Mmm ilerde biat 
~•r. c.mi kapılarındaki bol kan· · bat, sa,U " çclimalı bir pnçtir: ele vermemeei için ilk enel kend.lalni 
~ 8lıiında ~-öa, katmer katmer ol. Amcısmm oğl;,ı Yf' Jmbrdqi Fatma- öldürmeyi, IODJ'& Uzerinıdeld aeyleri 
~ tıı~ıer ve gerdanlar ıöril)'or. IJ. ıun kocuı ömu :B!ni AMtilb"ı... almayı kararlattırcbk. Madun Keller 
~ ~e ibadet niyeti ile ıetenleıi.n Silleyman Bin Abdülmelik, yapyan çok memnun görUDUJQl'du. Orman& 
~~a. btp kabarmıı hindi ibik· Uç brdqi:ıdea hiç b1rini Ömer kadar yaklaotığmm llLDWl havanın gtlıelli • 

kifhaneye giderek kendlllUe ı&illDlBe 
tllr. 

Mlllyon. bu cinayeti yapmadJimı ve 
bir m&JQmab olmadıiJııı bt'lyetle 
iddia etmlg: 

- Ben kimleyf öldllmedim. Vr.yd • 
man hakikate!lı bir caıı&V&l"IDJll .. 

Demlttlr. '- &ururu var. ~· öm:r sara:yın içinde, bu ğlnden bahsederek biraz dolqmayı 
'°-..~r. içten gelme değndır. Şam. tthrin .=çiade Ye imparatorluiun her teklif ettim. K Ü ÇQ k 
'...,_ Çıbrlr~n srrtma ipekl:. enta- tarafında ber arsıı'u derhal :yerine ıe. - Peıtlll, dedi. Nasıl arm edene-
-..._. lt'afl ci:yerse, bu gururu da SU• tirilen imtiyazlı bir insandır. Halife, nıa... ca n-ı 1 
~ •11e bayatını P.bans oıdulariyle harp e'de· Ormana ıirdik- Tenha bir yerde dur 
~ ~ J'llprıtmr. Ve, yaf tulum. rü ceçiren •• het &Un pa11tahtı bir duk. Bu sırada yavafÇ& revolverlmi G b 111 1 1 
~~ ran göbekJeriyle, derili BfQ. yeıı1 afer NflnC'4 fit yerinden O)'Dltaft '"'Sardmı, emesine 11ktmı. Kadın, ytl• e e sevg s n 

llllada butlanna ~ yallı yo .w. U d 1 ~fle ta lmlWlar. birilılrlerile lcarde1i MU..lle'11eyi bile Hvmu. 0 dJmn çarpmıı gibi, bir ıee çıkarma- kuPf en YUVf!lr I• 
'~ .... !a,p kabanJUı babahin· MUlell.-nt ki ıu anda Blıanım payatah· dan yuvaıtandı. Her ikimiz. otomobil- yarak OldUrmOş 

.._ ~ atarak ...ıı. .. a ..... ıar. ~ muhatara e~ı bulunmaktadır. deki küçük bir kaZma ile aeele bir çu-
~ Cll T"'"VTV- Hele clil•r Ud lwdeıini. Yeıtd ile kur kaıdık, henüz soğum~ya bqlıyan Paril. (111IMlll) -V.-y mahke-
~~· lalL-u imparatorlutu pa71- Huyam'ı ~anne&e dahi tahammülü cel8dl gömdük. Bu. ancak birkaç cJa. mealnde, Ulyler tlrpertlcl bir~ 
~~ ~:==.~~ 

111 
.-. yebır. B.'lhalaa Yeıld, .. SWeyman Bint kik& atırmUttU... . d&vuı &öı'Qti1yor 

~ ~--ru• ~ u.- AbdlUmclik,, in ldeta klbuaudur. Vaydman, sorgu hlldmlııln: Katil, bentız 011 11eldzine btpnlfb. 

~ ~rle ~ü bir refahı avuç •· SUleyman Bin ı Abdülmelik bu Y uldi - Bu cinayet al1.e kaç para temin Kız d& 16 smdl.)'dı. SevifiyorlanlL 
~ ~ telalrd'r. A.,a,.. Amape nlçiD eevmea? Bunu keadrmek mllm. ettl!.. Bir gttn, ~ mn cWa Jmllln a-
l_' 41N....- · IMfeı a1dannadan talin e. Jcüa dallJdlr. H~lftnin Jıwidqine brp Sualine kargı fU cevabı vermlttlr rumda mktr,.,... btr'köprtlntbi be-,, "'"lllr, ellerine ıeçen Mtfttlm g8aterdft' IOjuldJfu. kardetlııin fara~ _ Madam Kellerin çantaaında. 100 
~-.... ~ &önduir1er" eeıtdlrlann fru h&mledtnler vardır. Fakat Şam- frank vardı. Bunu 4erhal &blm et- rlnden tren 70luna attı. Soma, daha 
~.._ ' beytUlmale Yl&dddarı da ilrahn m b\iT.ilr 1An'atkln Halifenin tik. Çantada bir aile cUa!anı ne 1300 çok hotlancblr bir bqb kımı yanma 
'' teta.,, ı-. kenuı ktrftD J&I- kenclltl delil miôir?. Ve bu halüenin franklık bir posta havale81 bulduk. Bu gitti. 
~' ~eıai!l buan bir tebeui· kardet-: Yeztd'd•ft bin kat müsrif olan par&JI, birkaç gtın eoııra Kolet Triko late. (Huri Kay) ı mehJreme hu-
"" M- tr. ~bir U.. Wr kini. yeteni dmer Bb:ı AbdUllNi bat il&. postadan aldı. Madaın Kellerin altın zurwıa ÇlbraD. Dl&Blll ADdal,..me 
\ ~ ~ elli bm altına aanh olarak dinde tapdılı ı<SrWmUyor nıu? Hem ytlJıOiilnll de ona verdik. oturtan ftka bu-
\~ sıbt, k&h tatlı koilupn AbdillWı lılboın biridir, Yedd iae, Barbizondan geri döndllk. Si.ndıkl& (Hami X.7), bir ımeledir. ~ 
'"''. • &bel rabeden bir HYCW- Şam prinde IAyılı obuılatdan ceçln- b&wlu kötke gettMUc..... vaadiyle SUiu. adlı bir km kanılln-
'~ btyCtn balath bir dellbnlmm mütM!r. "Mösyö Leblon'u öl.dilren lıliliyon- YfJ', eme gidip seft1or. Bir m04&1et 
.... ..._-.. &Scıer, ~eli bnlı. ıaatı an· • • • dur. Her teYi o b&lll'ladL Ben. yalma 
.... ~ -..U bir haydudun inine ula· Namaı bqladıhan u sonra. birden- &rka.dqhk ettim. MWyon paruıa kal- llOJU'& kızcafız, anne oJacafmı anlı • 
ı)l b"re ıuııİqan sokaklarda süvarilerini mııtı. Birini aoyma.k i&iyordu. Bu • yor, seviniyor. 
~ ~ 1'tlftıren babçıYlnlUJll .,, aUtlUlrle tapym ..eldi on at belirdi. Bu nun için cinayeti bile &öee &lmıtb. Fa.kat, "'1 haber BaarilÜlı hig botu-
~- h.-n ü~ılarm hı.•lae de atlar. timdi bitCln ıaleri koallen ma. Benim uawUmU, yani enaeye kurtun na gitmiyor. Km, aile kurmak, aile 

ı...~~ dUıen u delildir. Pakat baJJelerden l'ÜY.fD bir yürllyütle ceçe• 11kıp öldUrme usulUnU öğrenmek 111 - hayatı yapmak h~ Bab*i 
~\it iri bu aıtmıu FttikJerl ,.r. rek tchrin prkmda ıe bir mnçide pek ya tiyordu. Revolverimi çıkardım, nam· deliJrantmm dillflndqQ yaJaıa p: 
~ ~. bit torbe, bk kip 9n - km dar ve ıuıs bir aokakta ytlbtk bir lusunu arkadan katatuma dayadım, atvk ve elleDct. .• 

ye tesadUf ettiğini. yamı için bulug
maya .ıs. \WlliiiDi, her teyf hallede
ceği vaadinde bulunduğunu .ayıttyor. 
· Ert.i &i1ıı delikanlıyı bulUJQI'. Kol• 
kola, Maon La.fitten geçtlklerl görü-
101or. Sonra! .. 

Bir sUn llODJ'8. avallı km, JröprU
niln altmd•, tren yolu tlJ!!riDde kafa.
tam patlam11. bel 'kemlji bnhml bu
luyorlar. 

Derhal tevklt olunan Hami ifade-
sinde: 

- Ayn«e d&ımek lçln trene bine
cektik. Köprilden geçiyorduk. Suzan 

çok luakanç ve asabi bir kmh. Bana 
blrdenbfre bir tokat &ttt. Soma pa.r
maklıftn barine çıktı, botlup ba.k
ımya bqladı, 'Onu blSyle görllııce ak· 

bm bqnndan gfW. ~tıldmı, ayakla· 
rmdan tuttum, fak&t aptedemedim. 
Bıraktmı, du,ttl. o mnda. bir trezı 
pçtl.,, 

Diyor. HaJbukl avalb lmcaim. 
tren yolun& attıktan llODI'& Aynere 

plmif, JeDl t&mdJir bir kDl& bulut-
mue. 

Hem aevgilialni ve hem de çocuğu
m aklllren ktlGOk katil, arta boylu ve 
aydoadır. SWdknetJe ithımmmeyf 

dinU"1". Dlnl•Ylciıer yerincJe oturan 
ve allJyan •mwdni ı&memif gibi gö-
ronn,or. Hlkimin 1Ualhıe brtı göyle 
diyor: 

- Kapri1n(1n Umrinden geçerken 
bana lıak9"Jt etmiye başladı. Çok acı 
.... li51Jedi. Kanundaki çoçuğun 
büuı ben olmadJimu biliyordum. 
Nihayet da.yanamadım, bofluğl. dot· 
ru Wverdiın. Ne yaptıj1mı bilmiyor• 
dum. Deli gi>iyclim. 

~? Hayır .• Ha,c!udan 4a bpınm !nUnde durdullr. SU'ftrflerden ve !ete blSyle, dedim. Tetlll çekUn mi, BummJa beraber, IMllUL1111 0Jm111 

1-lrJ r, ahçıları •e büçlftll. l>hf bir tekme wrclu. bu kapı dtrbal L gık demeden geberir..... _...._ gibi ptıntıyor, ve: var mı! .. 
1ı...'"..,.. ert. ~UzıUn bakıth delikaQ. ~ü:!ı. Telltla kotllfln bir Ud ıd~ U· Leblon kötktııı salonun& girer ... - _ Qoeat mu! ... A1l.. S1ıDa e1fmdep u .. -ı r,,.ı, u~-~ı..:- B 

R.ı. - Bqb bir aöyllyecefinfz 

.~ lefib olan bu tehlrde bey· senııUeı-e IA"ldıl&r. H•pti etU butlu o- mez tarif ettlltm usulU tatbik etti ve - •-vu · 'ıı"'A lD ~.ııu. unun s;_' dtiıta;ı HrYet, ctttlll yerde lan bu ııcı misafirlerinin atlardan in. &damcafııı canm yere yuvarladı. O- pldifl bdaı' yan1m tdealm, .,._..,. böyJıe oJm•NDl hiç U'Z3 etm~m. 
l.~~ btıb bqb rilıc&rlann ıneJerlftı ~ ettDer ve koUarına ıerlndeld paralan aldıktan sonra ceee ceklHJor. ıratllln m'1dafwmı Pat'ialn en met 
~ ~ıu.,., harman ~ uma· ,.re1r bin ttırlt! dikkatle. bin tOr!U eli bir örttıye sardık. OtomobUe koy- 28 Kaym 1936 llkbllıa.nnd& '* gQıı •ur davavetillerinden lfaro dö Jateri 
~ ia altın uçapa. ft 4albvuldukfa kapıdan ceçlrdUer 41ik ... ,;_, --------=--..L..&j-=---lendea~-IOlll'&--(-•_1"~•-)_, _lll __ rr_ JWe _ _ _ denahte ___ e_tmi_.~lr. lııl&hkeme k&rarmı 

~~IL....ı.:ı..---------........ -....ı.....~------~--------~~-
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Cevapları veren : PROFESOR SANERK 
Grafoloji ve Grafometri mütehııssı~ 8 tlTON tatall&Ule karakterinizi; mezt yet ve kuaurlarmızı; slzJ hayrete dll§ürecek 

kadar vazUı ve sarih olarak busuatyet~erlnlzl; tuttuğunuz veya dtl§UndUğtlnQz l§te 
muvaffak olup olmıyacağmızı; nihayet be§ farkla yaşınızı Bize ııöyUyebflfrim. Bana 
blr gazeteden, bir kitaptan veya akim12da.ıı yazacağınız dCSrt satırlık yazıyı; IOD 
aylardaki lınzalarmızdaıı lldalnl g6nderlntz. 

-117-
t. R. E. 
Genı;, ince yapılı, hassas bir tip. Ha

yatta inkisara uğrmaış bulunuyorsu
nuz. Bundan elan müteessirsiniz. İleri
sini sizi tatmin eder görnıiyorsunuz. 
Halbuki yaşınız, istikbalde size istc:ld.ik, 
lcrinizden birı;oğunu vermeğe miisait 
tir, yalnız fazla hassasiyeti, fazla alın
ganlığı ve çabucak müteessir olmağı 
terketmcnz lazımdır. Ta:biaten faalsi
n:z, aile hissiniz de kuvvetlidir. Size 
biraz daha olgunluk temenni ederim. 

-118-
Pire tozu Bedia: 

Pek gen~iniz. İnce bir bünyen~ ve 
ruhunuz var. Yazınız, biraz inatçı dik 
başlı olduğunuzu gösteriyor. Istedik-
1er.iniz olmazsa ve yapılmazsa çabuk 
kızar ve müteessir olursunuz. Hayatta 
tecrübelcrin..:z azdır ve idealsiniz, he
definiz ,de yüksektir. Sizden daha iyi 
~eraitte olanlara kar,ı içinizıden kıa
kançWc duyuyorsunuz. Kendirrzi fazla 
sevmeniz ve beğenmeniz ba§lıca kusur 
lannızdandır. Tashih etmenizi tavaiye 
ederim. 

- 119-
Ankarada H. M. G. 
Beraber mektup gönderdiğiniz ar

kalda~nız gil:i. siz de gençsiniz. Fakat 
sizin yaşınız, (Pire tozu Bedia) dan 
daha fazladır. Boyunuz da ond.na uzun 
dur ve yine ondan daha dolgun vücut
tasınrz. Her ikiniz de de sıkıntıya faz. 
gelememek hassası vaJ:1dır. işi oluruna 
bağlamak iatlyorsunuz. Siz tabiatcn 
daha uysal daha mütevazisirıiz. Haya
tınızda §imdilik pek bUyük iddialan
nız yoktur. ileriki muvaffakiyetlerr.niz 
için pmdiden esaslı bir surette hazır

lnamnaızı tavsiye ederim. 

-120-

Şiıli • Kat: 18/19 
Yaşlı ~r zat olduğunuzu iddia ede

bilirim. Yaşınız herhalde kırktan fazla 
olacaktır. Hayatta oldukça mesut de
virler geçirmiş, istediklerinizden bir
çoklarına erişlT':ş balunuyorsunuz. Ha
len, çocuklarınızın da saadetini gör
mekten başka emeliniz olmadığını zan 
nediyorum. Onlara göstereceğiniz, dik 
kat ve ihtimamın maddi ve manevi mü
kıi.fatmı bulacağınızı söyliycb'lirim ve 
zannederim ki bu sözlerle beklediğiniz 
her §eyi söylemiş bulunmaktayım. 

- 121-
Fatih • T. B. M. 
30-35 yaşlannda, uzun boylu, ~·§

manca bir zatsınız. İş, sizi çabuk yor
maktadır. Bu da ciddi ve devamlı meş
guliyetlere crişmemcnizden neşet et
mektedir. Önl.!nüzde uzun seneler ol
duğuna göre bu kusurlannızdan vaz
geçmenizi tavsiyeye kendi-mi mecbur 
goruyorum. Biraz da dedikoducuya 
benziyorsunuz. Başkalarını çcki§tir
mekten hOJlanmanızı iyi karşılamağa 

imkan yoktur. Ken&nizi i§C ve ciddt 
şeylere vermenizi temenni ederim. 

-122 -

S. B. S. Moda- Yalnız sağ eı:nizle 
yazdığınız yazı ve parmak izlerinizi 
göndermipiniz. Halbuki ayni yazının 

sol elinizle yazılmışını ve elı'nizin ıekli
ni de göndermeliydiniz. Gönderdikle· 
rinizin tahlilinden çıkan neticeler şun • 
}ardır: 

Gençsiniz, yaşınız (5) farkla 20-25 
dir. Tahsiliniz dikkatle yapılmıştır. 

Bünyece iyisiniz .. Fazlaca hassas, açık 
ve iyi kalblisiniz. Yalnız biraz hodbinlik 
ve gurur yazmı~da göze çarpıyor. Ka
biliyet ve zekfinıza güverıiniz tam değil.. 
dir, ve bu sebepten dolayı haksız ola
rak asıl kıymetiniz derecesinde kendi • 
n.:zi gösteremiyorsunuz. Fazla hayal -
perestliğe de lilzum olmasa gerektir. 
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Beyoğlu - 14 • 13 - 12. - Gençsi 

. y cınrı 25 olacaktır. ( 5 farkla) • 
nız. as tdd' . bi uzundur. ıact ve ınatçı r 
Boyunuı .. 

· · var Bu yuzden hayatta 
karakterını.z " 

tiındiye kaldar istediğiniz gibi muvaffak 
olamadınız .. İddia ve inat ile etrafınızı 
kırmakta hiç bir menfaat yoktur. Ar
zularınızı başkalarını korkutarak ve 
ürküterek yaptırmak istiyorsunu. Bu 
düşünce ile ve bu şerait .:le bulundu • 
ğunuz yerde uzun müddet tutunabile • 
ceğinizi ben zannetmiyorum. 
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0ımanbey Y. ~· - Genç, narin ya.. 

pılı bir bayansınız. Yaşmz. 20 - 25 o
lacaktır. Boyunuzu ortadan fazla tah
min ediyorum. Yazınrzdan ya esasen 
hırçın olduğunuzu veya bana gönderdi
ğiriz mektubu yazarken sinirli bulun • 
duğunuzu anladım. Esasen tabiaten de 
sinirlisiniz. Bu sinirlilik bazı hususlar
da vehim arazı da göstermektedir. Gı. 
dalarınıza ryi dJ<:ka tetmediğiniz, mun
tazam bir hayat geçirmemekte olduğu. 
nuzu ve bu sebeplerle sıhhatinizin pek 
memnuniyete değer bir dercce1de olma
dığını zannediyorum. Hayatınızı daha 
proğramlı bir şekilde tanzim etmek su. 
retiyle daha fazla mesut olacağınıza 

inanınız. Proğram fçinde de serbest kal
mak mümkündür ve proğram hürriyet. 
sizlik demek değilidir. 
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R. E. 25. - Evvelki bir yaızmda im· 

zaruzın okunamadığı cihetle ismirıiz.:n 

bildirilmesini istemiştim. Henüz ceva • 
bımzı anlamakla beraber topalnmıı o
lan mektuplan cevapsız bırakmamak 

üzere size de şu hususları yazıyorum: 
- 1yf ve sağlam teşekküllü, orta boy. 

lu, zayıf denem.iyecek bir büııyede bir 
zatsınız. intizamı sever ve söz ve hare· 
ketlerizin, yaptığınız işlerin ba§okalan 
tarafından mutlaka kabul edilm~ini 
ister ve bunlara cazip ve sempatik bL 
rer §Ckil vermeği ihmal etmezsiniz. 
Muhakemelerinizde hadiselere istinat 
ctmeğe ve toptan hükümler yerine her 
haıa=seye göre ayn hükümler vermeğe 
alışmış bulunuyorsunuz .. Bol sarfetme
ğe mütemayilsiniz. Başkalarına benze. 
mek si:ıi sıkar. Kendine güveniniz var
dır. Muayyen ve bir çoklarınkine fuıtün 
işlerin.:zıe bir (şahsiyet) olduğunuza ve 
sizi bekliyen muvaffakıyetler bulundu. 
ğuna kanisiniz. Hassassınız, gönül iş

lernie kendiniz.: kolaylıkla kaptırmanız 
mümkündür ve bu sahalarda daiına sev~ 
diklreinze karşı mütereddit ve şüpheli
siniz. Daima yerinizden ve mevkiiniz
dcn memnun görünüp fazla bir şey iste
mediniz hakkında ayni şeyi isteyiefniz 
de kanaat uyandırmak, tutumlu olmak, 
dikkatinizi daha fazla arttırmak prtile 
hayatta daha fazla muvaffak olacağıruz, 
yazı tahlillerfnizden anlaşılmaktadır. 

Açık im anızı ve bu yazılar hakkındaki 
mütaleanızı göndreirseniz tekrar görü. 
§Ürüz. 
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Ankara T. P. T. - Ortaboylu bir 

zat. Bir işin zor tarafına çok eheımniyet 
verir ve evvela bunu h:tirip kolay tara
fını sonra yapmak istersiniz. Dikkat 
bassanız. kuvvetlendirilmeğe muhtaç
tır. Merhamet bassanız ileridir, yalnız 

yerine matuf olmıyan acnnalannız yü
zünden zarar ~rmil§ olmanız çok 
muhtemeldir. Marazi bir merhamet, te
daV1:si icap eden bir hastalık demektir. 
Hayatta şansa veya elimizde olmıyan 
amillerin tesirlerine iazla kıymet ver
mekte5İniz. Bu da kusurlannıZldan biri
dir. 

ŞlşU Hulkevlnin 
teşekkürü 

Şişli Halkc..-lnden: 
Halke,·iınlı.in himaye elllE;I l'Oksul ço

cuklnrıl:ın 49 ' ' C 17 inci olaıll:ırn devam 
eden 100 erkek çocukla 50 kız çocua:ı, 
profesör llırııhlnı .ı\Ji tanıhnd:ın birer 
takım elbise hediye edilmiştir. Bütün Şiş 
il ,.e ch·nrındnn bir :sene çalışarak ancak 
elde edchilcceAlmlz yardımların yekı'.'ınuna 
elıle eılelıildlğimlz yardımlann yekCınunn 
<lım, yıllnrclıınbcrl )ıirçok hayır işlerine 
hayatını ,·ııl.fclıııi~ olun değerli profesöre 
knr~ı bizi ı;ok n•ütehnssi~ etmiştir. Ken
disine alenen teşt kkürü borç biliriz. 

Yaznn: Kenan Çinili - Mclckzftd Çinili 

( ERKEK - KIZ ) No: ıs 
,,, 

- Tercüme oo iktibas hakkı maMuz.<i.ur 

' 
Annem tiııırsoırllcflaın b~~uoacalk g'b!ydl : 

"Fabrika amelesi bir kızdan. 
adama hayır gelir mi ? ,, 

Tehdide kadar var ıvor du: Feri köy üne a y ak bastı()ırıı 
duyarsam hakil<ati anlatır, sen i rez i l e derim l ~ 

Bana bu tuzağı kuran yalnız birirf. Fakat bunu serıı"n vaktiyle d~t 
olabilirdi. O da: Ustabaşı ... Şüphemi icap ederdi. Amma. bende de ,ı-
aöyledim. Fakat günler geçti, polis bu- yok değil. O zaman, ailen~ ri~s:: ıJ.. 
nu tesbite muvaffak olamadı.. maldan l'li~anlanmaya razı oımaı•;uııdl 

Bu h~dise, günlerce evimden çılm!,a • zımdı. Neyse .• Olan bana old.u. şuıı" 
ma mani oldu. Hararetim bir hayli yük- her türlU zarara uğrayan benill1': af" 
seldi. Adeta hastalandnn ve evdekilcrini bil ki seni, çok temiz ve bUyük bır .trll 
de telaıa verdim. Artık iyfleşmiye yüz la aevmişt.'m.. Ayrılsak ta unu~ 
tutmuştum. Fakat henüz sokağa çıkmı- imkan yoktur. S..:n betim, baya 1'~ 
yordum. Böyle günlerden birinde, bir . ~· ilk son er 
akşam üstü annem odama geldi. tanrdığı:n ve sevaıgun ve 

Halinde bir gayrita:biilik olduğu an.. olacaksın.. •yorı 
So"zle..:.nın' ardı arkası kesilsııl d':. !aşılıyordu. Pfr hayli sustu, Söze nasıl " . ~ ndııtı .,.. 

ba.:lıvacağım dü .. ünen bir hali vardı. gö.z yaşlan devam ettıkçe ag.ıı 11or-
:r J :r • ~· • • ko'lıl ı 

Neden sonra: kül en kelimeler de bını..1 nnı rıııi ~ 

- Mdekzad, dedi, sen ne zaman 
uslanacaksın, kızım .. Nedir bu serıin 
yaptıkların?. 

Ben gayet soğukkanlılıkla 
- Ne yapmışım anne.. dedim. 
- Daha ne yapacaksın! Bundım da-

ha büyük ne yapabilirsin?. 
- Nedir anlamıyorumf. 
Bu sor~unun sonundan ne çıkacağını 

pekala anlıyordum amma anlamam:ş 

görünmek iıime daha çok yarıyordu .• 
- Nasıl anlamazsın .. O parnmğında

ki yüzüğün bana manasını anlatır mı.. 

sın? Bir de bana yalan söylersin haf. 
Onu parmağında ilk göıldüğüm gün ba
na ne dedin? Yok boş bir yüzükmüş te 
ucuz bulmuşmug ta almış .. Üzerine taı 
koyduracakmıg ta kutlanacakmış .• Şim
di anladın mı ne demek istediğimi? Bu 
i~ yaparken sonunu düşünmedin mi? 
Ne cesaretle yaptın? Sende korku ide. 
nilen gey yok mu? Başıma bir de bu 
pürüzlü belayı mr getirdin? · Şımdi ne 
yapacağız? Bu işin altından nasıl çıka

cağız? Ya kardeşlerin duyarlarsa, seni 
kardeşlkiten reddederlerse ne yaparsın? 
Nereye gidersin? Benim yüreğime mi 
indireceksin, nedir bu senden çektiğim 
On c:\okuz ya,ına bastın hala uslanma
dın! .. 

A"lnemin hırsla titreyerek, boğulur. 
casına ve bhibiri arkasına gelen sual 
yağr'lurunun ağırlığı altında ben de 
bun~lmış ve cevap verem.iyecek bir hale 
gelmiştim.. Ogün, bugün hala anneme 
sormamışımdır. Bu yüzüğün boş ol
madığını, nişan yüzüğü olduğunu na
sıl öğrerl:liğini... Fakat bunu tah -
min ~tmemi! te değilimdir. Ev 
de knldığcm bu hastalık günleıfoden bi.. 
rind~ Lcylanın benden malUmat almak 
için ~önderdiği adamlardan birinin boş
boğazlığından olacaktı bu .. 

A1'ncm hırstan boğulacak gibiydi ... 
Böylı zamanlarında karşılık vermek o
mı l:üsbütün çilcıden çıkanrdı. Kaba. 
hatllydim. Nasıl ses çıkartabilirdim .. O 
mütc madiyen söyleniyor: 

- Bu felaketler uıten o kızın yüzün
den \>aşına gelmedi mi? Senin Feriköy 
külh:ınbey kahvelerinde ne işin vardır? 

Fabrika amelesi bir kızdan adama hayır 
mı gelrr?. 

A memin Leyla için sarf ettiği bu 
ciim; e canımı sıkmış olmakla beraber 
sea çıkarmadım. O gene söyleniyort:lu: 

- Bir dJha söylüyorum. Ne onların 
evin,., ne de Feriköyüne ayak basnuya
caksın?? Gittiğir,:. duyarsam derhal gi. 
der hakikati anlatının. Seni rezil ede-
rim .• 

Bu son tehdit yamandı. Hakikati an
latması da benim kız olduğumu söyleıne 
sinden ibaretti. Söylendi, söylendi ve çı
kıp gitti. 

Ben hakikaten büyük bir hata işle
miştim. Çok zaman kendi kendime sor. 
duğum suallere anne ağzından muhatap 
olmam beni titretmi§ti.. O odal~an çı
kıp gittikten sonra uzun müddet kendi
mi t"playamadım. 

Ilcyır, dedim. &mi terl~eaeccl: .!cj:Zim. 

Artık bu komediyaya hakikaten bir ni· 
hayet vermem lazımgeliyordu. Günler 
gestikçe tehlike büyüyor, kız bana 
fazla bağlanmıya ba~lıyordu. Bir genç 
kızın izzetinefsiyle oynanuya hakkım 
yoktu .. 

Fakat annem.in dediği şekilde hare. 
kete de imkan görm~yordum. Hiç gö
rünmemek olmazdı. Böyle yaparsam on
lar gelip beni bulacaklar, ellerindeki 
halkanın verdiği saliihtyetle her§ey ya.. 
pacaklardı. Bu takdirde bunu herkes, 
bütün evdekiler iş'.decckler ve annemin 
söyled iği b~şıma gel~cek, beni kapı dı· 
şan edecekleıt;li .. 

Bu şekildeki lıarekctim, Leyla üze 
rinde de !: fena tesir yapabilir 

1 
gene fena net:celerle karşılaşmama sebep 
olab:Jir 'i. Bu dü~üncclerle ertesi günü 
Lcyliiyr görmeye \e hakikati olduğu gi-
bi, kendi ağzımla ;;nlatmaya karar ver. 
dim. 

• • • 
Sabahleyin it-ılkar kalkmaz, doğru 

Leylalara gittim. Beni büyiik alakayla 
ve hatta çılgın ,,,lbi karşıl::klı. 

- Duyduk. G~:rrrrş olsun, ayol.. de· 
di. Çok merak ett ik. Ben eve gelecek
tim ar- -3 c:.nnem bırak:nadı. iki defa 
kardeşimi gönde~ip sordurduk. ''Yatı
yormuş!,, cevabı~r getirdi. Anlat baka.. 
lım, nasıl oldu bu iş?. 

Ben, vak'ayı c:!duğu gibi hikaye et
tim. Onlar !da be:ıim gibi ustab:ışrdan 

~üp:1 el enmi~lerdi. Bu yüzden Leyla ge. 
ne mahcub:yet t:n•rını takındı. 

Artık her şeyi itiraf etmeli ve b· 
{i-i'ntüleri bir sona erdirmeliydim. 
Kalktım. Oda kapısına doğru yürüye -
rek: 

- Leyla biraz gelsc:ne ! .. clec.=m. 
Hemen oturduğu yerden fır. 

ladı. Beraber:e oll:ı sına girdik. O, n1ç'n 
çağırdığrmı, kemEsine gizli ne söyleye
bileceğimi anlayamadlğı için ürkek Ur
kek yüzüme bakqordu: 

- Gel, dec·.=m, şuraya yanıma otur .. 
Seninle c:ddi bir mesele görüşeceğiz .• 
Fakat peşinen söyliyeyim ki iradene 
hakim olacak ve röyliycceklcrimi dddi 
karşılayacak ve b:ına güccnrr.=yeceksin 1 
Olmaz mı?. 

Leyla birdenbire başkalııştı ve dur -
gunlaştı. Sonra ::ılt çenesi titremeye, 
gözlerf y<ışarmıy-ı başladı. Ne söyleye. 
ceğimi anlamış mıydı?. 

Titrek bir ses!c : 

- Anlıyorum, Kenan, dedi, benimle 
evlenm!:n-: ailen r:ızı olmadığı için ay
rılmak teklifinde bulunacaksm. Hak. 

lısın ! Ben ailene layık bir kız değilim. 

ldu. Müdahale etmeme meydan "e 
yor, müt .. madiyeıı. roylUyordu: ~re' 

- Şimdi ben herkese ne ceva~tert
ce~im. :ıynlığmuz.ı ne sebep g d' el' 
ceğim. P na ı'm:li ••oğlan eğlcJl ı,iool • 

'? J{P 
lendi de Lıraktı r. , demezler ını od" 
kilti kime inandırabilirim? pedÜ' et? 
mevzuu olacağım. Bu benim çok ağ tı'' 
g3diyor. Namus:.?r.ıa dikaruyor. tnafl (il 

na. Belki de ben bu ayrılığa ~ 
edemem.. • 

0 
d'' 

Bu sözler, lnfamı alt üst etti .. ·,,et • 
kfk:ıda, 19 senen: hayatımda ~· ed~' 
mediğim bir vicdan azabiyle tıt~ırıı' 
Te~iz bir samimi.yctle elini avu 

içine aldım: .. 1' 4' 
- Hayır, dedim. Seni terkedeces; 

ğilim.. Üzülmeye lüzum yok·· . O' 
~ ·ıdı. 

söyleyeceğim böylı! bir şey degı · ~:ıı' • ge!)O"-. 
nu da :ıöylemckt'!n vazgeçtım. ıetl 

hakim olamıyorsun. oımıyan ttY 
vehmediyorsun.. . tf,:!'" 

· il · · ··yıernıŞ .:,, Bunları, gayrı ıtiyarı so ··rUtlV"" 
Buna sebep te Leylanın teessu 
büyüklüğüydü. ııetl' 

.. 1 . .• 1 ·n hele .,J O, ne wy enırse soy ensı • . ~sı 

dini teselli edecek cümlelere ına 

çok müt<!inayil bir haldeydi. ,;.ııj 
• i O& 

Artık cığlamıy.,rdu. GözleriJl 

turarak: . ırıı<W 
- Pek' öyle iııe, söyle, dedi· 

me hakim olacağım.. tti''" 
- Hemen sövlenmesini icap ~ :..-ı. 

'°}'lerı.o .. 
bir şey değil, baş!--.a zaman 80 ~) 

(Dev~ 
~~~~~~~~~---

~ 
· ıe( 

Konuşan saat eli11 
e"l s r 

ts"lçrede de şimdi bir :uırllııl"ıJ, 
saat yapıyorlar. Odada 

1111
, ll 11 

bir dilğmeye bastıkları za~a ııııC. 
sut bir gramofon tertibatı ~11 !", 

k l dev 0tl' 
olan saat, "akti çalma a ~es 1' 
lcnt sesle ve sözle blldlrtror· ~llrd" -
dUğmcyo basıldığı ,·akit ~u dott"' 
şöyle bir ses geliyor: "Saa r 
yirmi ile;: var:,. Jıfl8t11ı:,. 

l\lUnlhll bir profesör de ettl'lte~1r 
için hususi bir saat icat ııdnJ>l c' 
Jinstn, lrnryolasının yanı ozerltl~ır 
clUğmcye basınca masanınııı.ısusf ıı.ı.' 
ki sna.tın kn.c olduğunu JJllnş 0 

I'' 
clc!ctrlk terlibn.tllo bUyUtU 11115tıı tıtlt' 
rak tnvann. aksetmekte "~uıoı:tl ~ıl' 
şını snğa, sola cevlrıncğo ııtııfB 
madan kolaylıkla vaktini t\ 
mcktcdlr. at 
Garı p b ir sa ıı•~ 

ıtln"6e ıı•' 
Amcrlkada küçük bir btlrOı r·· 

makinesi olmadığı halde t '\"14rd' 1p 
doğrulukla. fşlfycn bir saa nrJlfl~!~ır· 
nu snnt bir sıcak su l< pılll'I" ıt" 
başındadır ve o şekilde ya ııtr fıt' 
Knyn:ı.lttan h e r 38 saniY~~~\'14111 ,.r. 
]ıynn sıcak SU RiltunU ye dil'• fl1C$S 
1 ~1ekte vo saati işletrnekte 1ıe.51 tı~ 

ras " suyun yerden fışkırma ııı e" 
saniyeyi hiç şaşmadığı ~~edtr• 
ayarı dalma doğru gıtıne 



, 

' • 
IHlollvutta blrr gece ııa• 

il Marlen Ditrih 
Garbonun raklbt, "Manolyah kadın,, 

filmini çevirecekmiş ! - • olmak için gelmediğimi anlattım. 
- Den, diyordu, hiçbir şeyin orta

sını bulnmndnn. Dir zaman melekler 
lo yaşadım, onlara dair film yap

ı tun. Bir 2aman şehveti ve kadını 
• tas\'ir ettim. ll'aknt bUtUn filmlerim

de dalma ayni maksada sadık kal
dım. 

Bu sanatkO.rca sadakatın sebebi 
doğrusu meraka değerdi. 

- Tabit değilmi ya: para kazan-
ınak ... 

f G~;:!' 'l Sıcak fazlaydı. 1 Mn.rlcn de bUAse-
beb bana fazlaca 
sokuluyor gibi ge 
llyordu. Bir kadı 
nı çekecek cazl-

f/ 
l beye asla malik 

~ '"""-'\... olmadığım mu-

l 
hakkak idiyse de. 

, her halde sıcak 

(P. ~en'} lerin ı-ur:ımları tlcmirU:ri ·c1elebilccck derecede k1wvctlidir • f:\rlcn. Uzerlme atıla<•nkmış gibi 
Lılı· hnrekt't yaptı; lncccilı:. knşlnrmı 
çatarak yüzüme haUkırdı: 

L -...... aklımı almış oln
C'aktı ki bunu, hayra yordum . 

- YtizUıne neye bakmıyorsunuz? 
füyor.Ju, bana gUzel, tatlı şeyler an
latın, bak ben sonl Uzuyor muyum, 
ilim, cicim? •. 

llayduflarm ta7cibino tam tcçlı:.:afl.a 

ç17'ılıyor 

yoruz.,. 
Karanlık bir mahzendey;z •. Bir usta 

nişancı, '.lzun ve dar bir yolun ucundaki 
bir insan mankcı:ine nişan alıyor ve 
bize diyor ki: 

- Farzediniz ki haydut orada, ka • 
ranlıkta bulunuy.,r. Takip olunduğunu, 
ve bulunduğumu" yer; biliyor .. Belki de 
bizi görüyor. Bi~. onu arıyoruz, fakat 
bulamıyoruz. lşte yapacağımız şudur .. 

Otomatik bir tabancayı yakalayarak 
on iki kurşun sı'<tı. Her beş kurşunda 
bir taban-;a, bir aydınlık saçıyor, hay -
dudun bulunduğu farzolunan noktayı 

aydınlatıyotidu. Bir kaç saniye sonra 
baktık : 1\'Ianken delik deşik olmuştu. 

G. Men, tıize hitai>cn: 
- tşte, haydutların hakkından böy

le gclı'nir. Şimdi, nasıl hareket edeceği.. 
mizi biliyoruz. 

Dedi. Ve seyirci çocuklardan birine 
gülerek şu sözleri söyledi: 

- Yirmi yaşın1 basın~a gel. ~ni 

gör. Seni de lir G. Men yapayım . 

Yuka:-ı k&tta lört büyük !otobraf göı 

• 

dük. Bunlar, Amerikanın en meşhur 

çocuk hırsızlarının resimleri.. 
Bunlar muhtelıI şehirlerde yaşıyor, 

zengin çocuklarım kaçırmak için fırsat 
gözetiyorlardı. 

(G. Men) ler, bir kur§un atmadan 
bunları birer bir~r yakaladılar. Artık 
Amerikııda çocuk hırsızlıtı kalmadı gi
b: bir şey .. Fakat, cinayetlerin önüne 
hata geçilemiyor. 

(G. Men) ler karabinelerle müsellah
tır. Bir nevi tüf ekleri vardır ki, bunun
la yürüyen oto:nobilleri durdururlar. 
Sonra gene bir tüf ekleri daha vard1r ki 
kurıunlarr, demir kapıları deliP. geçe _ 
cek derece-de ku."Vctlidfr. 

Oda içerisine, veya tıavara po~cu 
gazlar ı;açan ve insanı pa)Ultan taban -
caları da vardır. (G. Men) lerin ceket. 
teri altın::la zırhlar da bulunur. 

Sonra, dc.kikada milyonlarca parmak 
izi alan ·-1e bunla~ı tasnif eden elektrik
li makineler gör;;Um. Dünyanın her ta
rafından günde C'n az 4,000 parmak i.zi 
gönderiliyormuş. Ilir cinayetten sonra
elde edilen parmak izleri on muhtelif 
şekilde arP"'ıyor. Ve derhal kime ait o~ 
duğu anlaşılıyor. 

Bütütı Amerikan polislerine bildirili
yor. Takip başlıyor. Gözle görülemiyen 
yazı izleri (X) ~uaı ile tetkik ediliyor. 
Hiç bir şey ihmal olunmuyor. Bfr par. 

mak izi. bir hayvn.n nalı, otomobilin 
tekerleğin~ yapışmış bir yaprak, hülba 
en adi bir şey canilerin yakalanmasına 
sebep oluyor. 

{G. Men) !erin h<'men ncpsi mükem
mel bir rıişancıı:ln; uçar kuşu gözün -
den vururlar. 

Seksen kilometı e sür'atle giden bir 
otomobile karşı attıkları kurşunu, iste
dikleri yere isab:t ettirebilecek derece
de maharetler,: vardır. Hepsinin boyları 
iri. vücutları sağlıımdır. Ahlak ve na
mus bakımından da pek temiz adamlar. 
dır. 

Yalnız erkeklere karşı değil, kaıdın- ' 
lara karşı da mücadele ederler. Kadın
lardan bir çok caniler, çocuk hırsızları 

vardır. Bunların en meşhuru (Baker) 
isminde bir kadrn:iı. (F!orida) da takip 
edilirken öldürüldii. Kadının üzerinde 

bir rovelver bul~ınuyordu. Fakat, kul • 
lanmıya vc:k.:t ~lamadr. (G. Men) ler 
dııha atik davranmrşlıırdı. 

U z un v a deli 
t e vdiat ı 

- Vay, siz. demek raklbemiu oto
mobilinden indiniz ha'? .. Huzurumda 
buna resaret ettiniz ha? .. 

Den yüz bulmuş gibi sırıttım: 
- Demek bent tanıyorsunuz ma

rlam? 
- Hayır, tanımıyorum.. Hem ne 

1Uzumu Yar? Kim olursanız olun, el
,·erlr ki Garbo ile konuşmayın .. 

Rejisör Sternbergln koluna girdi. 
Derhal kendimi takdim ettim. TUrk 
olduğumu anlayınca, sevimli yıldız 
manalı manalı yUzUme baktı ve: 

- Den, dedi, geçenlerde sizin ta
rafa gel<liın. 

- lstanbu la, öyle :mı madam? 
- Hayır, tatıuıbula ueğll anıa, Ka 

hl reye .. 
- ~man madam. tstanl)µl Mısmla.i 

değJl ki.. ,. r r,~ 
- 'Sıkılarak) ah, hakkınız Yar •. 

Ukuauğum kitap .Nnpolyon devri Ye· 
lrnyiiııden balıfH'!dfyordu. Affedersl
ıılz, manmnfih İstanbul hakkında 
uildlklerlm Yar •. 

- Neler mesP.U'ı., merak ediyorum? 
- l\Iesclrı, EyUplU Azlade .. 
- Pardon nındam. PlyorloU öleli .. 
- Bu sefer sustu .. Kızı eteğini çek 

ti. Mnrlen. 1stnnbuJ hakkmda hiç 
olmn:r.sn iltıhf Gretndan dııha malu
matlı !eli. Hı nu kendisine söyliyerek 
srkmtısıntlan kurtardım. Sonra sor
dum: 

- Kızıııızı ~ok sever misin iz?. 
- Çok, dedi, hem 
bunu sizin Adel 
J<~f kre "Artistik,. 
diye çıkardığı 
mecmuada haya
tımı tercüme e
derken söylemiş -
ti galiba .. 

- Ay, Fikret A-
dili tnn ır mısı-
nrz? .. 

Allah .. Siz olsanız ne yaparsınız?, 
Çaresiz kollarımı beline doladım., 
Tatlı tatlı, sıcak sıcak gtilliyordu. 
Ağzımı yaklnştırırken birdenbire 
değişti. Suratımda bir şakırtı duyar 
sibl oldum. 

- Ne yapıyorsunuz canım, diye 
haykırıyordu, kondlnize gelin, size 
t>cnt öpUn demedim ki .. 

Bu ne perhiz bu ne .. Onun soğuk 
cidlyeti karşısında, ne yalan söyll
yeylm, birdenbire kendime geleme
dim. Du sırada nereden çıktıysa cık
tr, Josephe Don Stcrnberg sôkiln et-
ti. Beresi elinde, samimi bir tebes
sümle~ 

- Teşekkür ederiz, dedi, :Marlen 
zııten asabtleşlyOTdu: Çevirmekte ol
duğu filmdakl partneri, tıska, saf 
bir köylil, hastalanmıştı. lşler geri 
lrnlacak diye UzUlUyorduk. Halbuji 
siz ona çok benziyorsunuz .. Bunu gö 
rilnce fırsatı kaçırmak istemedim. 
Bir aşk sahnesi çevireyim dedim .. 
Ayağım suya ermişti. Marlene 

baktım, sanki demin benimle kırk 
~:ılhk ( olmazya) seygfll Yazlyetlndc 
olan o değllcH. YilzUnU o derece bir 
<'fddtyet \'e s~ukluk kaplaması, doğ 
ı usu bu kadar yaş blr tahtaya basa
hileceğlml asla tahmin etmezdim .• 
l\laamnflh, Mnrlcn gibi bir kadınla 
birkaç dakllrnlık bile olsa bir aşk 
sahnesinde filme çoktlmck, 1stenml
yccc k ş<'r tle değil hani .. 

Ey okuyucu! .. 
Eğer Marlenln 
son filminde, ge
ce vakti bir· so
knkta. zayıf ve 
sarı bir gençle • 
cıtveleştlğinl gö 
rUrscn, bil kl o 
ı;enc. o tuvana 
fişık, benim, ben, 
bu satırları ya-
zan. 

Sadede gelelim. 
Kemali nezaket-

- Sinemaya çok 
düşklinclUr. Bir ,.a 
kitler bana dUzU

nel~rlc aşk nıcl,tubu gönderirdi. 
Sırı 01111 <'C'\lll> Yı•rmek için bir kdti-
b bl Je reilsfü·e: 

e le t ntmuştum ama gene de pek 
yilz \'r>ı·ıncıllrn. - .\ınnn üstn<l, dedim, ben size 

_ ? .. :t<>şekklir etmeliyim .. 

- E\·li ndnru. Den Allahtan kor- Marleoe döndUm: 
karım . - Bilhassa size madam, masum 

- DenıcK dindarsınız?.. f,ulıneden dolayı •. 
Soğuk bir gUlUmseme .. Bu aralık 

Dargın dargın yUzUme baktı: sene yanımızdan ayrılan Sternberk 
- neni "Allnhrn Bahçelerl .. nde uzaklaşınca, yıldız bana sokuldu. 

g'örmedinlz mi?· Yanaklarını çukurlaştıran en sıcak. 
Bu defa ben sustum. .Marleıı ya- nn la.Ur gülümsemeslle bir tarzlyo 

naklarmı çukurlatarak gülümsedi. , erir gibi: 
Yurnrlnk gözkapaklnrım indirdi. Mi - Rana inanın, dedi, Sternberg 
nl mini burnunu, kabaca, eliyle ~il- cok kı~kançtır. Onun ... ·anında bu şe-
di. Dlrdenbire: J l\llde lıaı1ekctc mecburdum. Tabii 

- Siz bu hnrckctlerinıe bnkma- mazur görürsünüz .. 
yın, dedi. çevireceğim yeni fümde 
bir köylü kız rollindcyim de .. Kendi- Hemen ellerine sarıldım .. 
mi alıştırnınk için böyle dnnaınnnm - Yeni çcvlrccc~inlz filmler bnk-
lflzım.. kında biraz malfımat verir misiniz? 

Amerikalının biri, Nevyorkun bü- Biraz yUrUdUk Stornbergle birkaç - Hay hay .. Holivudda, güzel cr-
yük bankalardan birine yalnız bir do- kelimP. almanca konuştular. Stern- kek kalmad1ğmdan, bizim direktör 
lar tevdi etmiş ve ertesi günü de ayni berg kızı alarak gitti. Marlen tek- Tahlti adalarıı.n Jön Prömlye slpa

rar ince kn~lnrmı çattı. Boyalı du- riş etli. Siparişler gelince "Dişi., dt-
bankaya iki milyon dolarlık bir çek çek- daklarınr uzattı: ye bir film çevireceğim .. o bitme-
miş. Banka çeki kabul etmiş ve dotya- _Söyleyin bakayım, Garbo i1e no- den "Maverayı cennet .. diye bir baş 
sına koymuş. ıer k'>ntıştumız?.. kasıoa başlıyncnğım. Sonra "Koşln-

lzah edelim: Çek, 2427 senesi niha- .Anlattım. katıla katıla güldü. şin barlarında ask ekspresi., isimli 
· d G~zlerl parJıvordu. bir sergüzeşt ltordclası, onu mlitea-

vetın e tesviye olunmak üzere çekilmiş- J ki b d' klb o b - Fakat size şnşı"·orum. dedi, nf- • P e e ı ra em ar oyu hasedin 
tir. Hesap olur.ursa bir doların. becauüz J 1 ti t k ı "L d u çin h:\lA bana be' i sevdiğinizi söyle- c en ça n nen o an a nme aux 
sene.de )•:izde 3 faiz mürekekbiyle ta- mcdlniz? Yoksa siz Türkler bunu ka ManoUas - Manolyalı kadın,. nı çc-
mam 2.900.000 dolara baliğ olduğu gö- dınılnn mı beklersiniz?.. • \ ireceğim . Bu sene hazırlamakta ol-

Amcri~-an polt~1crl fa1im '!<lPl?fOrlar, .. _________ rül~Ur~·------------~-Gllldllnı u.......,...,.._,_....,_l.A.-1, ____ (LufJ n ~~·,,.~ ... 



Bu haftaki maçlarda 
Galatasaray· Güneş, Fener - Vefa 

ve diğer karşılaşmalar 
Ne ~eli~~lerle -- .•· ~ c::ı 

bıtebılır? m ... Jfı'm ~\. . ~--~~~,.~;~ • 
Yann üç stadda yine hey~canlı lik :- _..) - • •• •

1 <..~ .. J 
maçlarına şahit o]aı.:ağız. Şimdiye kadar r ~.,.,;,.} ~~ ~ ili ' - ') ""~ 
yapılan maçlarda kümedeki on takım 1 • 

iki gruba ayrılmış bulunuyor1ar. t -.:1 ,,, 
Bir tarafta Topkapı, Eyüp, Süley- •~ ,.\ .. .. 

maniye, 1stanbu1spor, Beykoz diğer Yarınki nvlihim maçta tarafeyn oyuncıı1arı: Danyal, Faru7>, E§fu1", 

tarafta Galatasaray, Fener, Güneı. Be- Re~l, Süleyman 
fikta.J, Vefa var. vin hattına malik bulunan san ladverl cak olursak sarı kırmızılı muhacimle-
Birinci gruptaki takımlardan Topka- takım bu hattın muvaffak olduğu glirı·· rin ümidin fevkinde randıman verdik-

pı ile Eyüp ikinci kümeye düşmemek lerde nisbeten intizamla işliyor. Yal- lerini kabul etmek icap eder. 
~in çalışıyorlar. Diğerlerinin vaziyet· nız Fener takımında büyük bir manevi Bnna mukabil 'hemen her müsalıaka-
/cri normaldır. ahenksizlik mevcuttur. Takımın bazı da go1 yiyen Galatasaray müdafaasının 

İkinci grupta iıe: Milli kümeye gir- noktalarında kendilerini dev aynasında da nisbetcn zayıf olduğu muhakkaktır. 
mck yan§ı var. İlk bakııta yine «'ııkisi gröcn ve diter arkadaı1arile te2riki Şu hale göre ak1ı selim Güneşin galip 
gibi Fener, Güne§, Galatasaray ve Be- mesai etmekte zorluk çeken elemanların gelmesi ihtima1ini kuvvetli görüyorsa 
şiktaıın bu yarışı kazanacaklarını söy- mevcudiyeti yüzündendir ki Fenerin o da at;ab3 mesele hakikaten bu şekildc-
Jcmck J.:ap ediyorsa da Vefanın bu haf- seyyal, ve tatlı oyununu artık göremi- mi hallolnacaktır?. 

ta Fenere karıı alacağı neticeyi öfren- yoruz. Er,er müsabaka normal bir hava için-
meden evvel kati bir ICY söylemek hata- Vefa ise bu bakımdan çok yeknasak· de cereyan eder de şans iki tarafa aynı 

lı olur. tır. Yine Vefalılann 1chinde olan bir derecede yüz gösterirse bu suale evet 
Yetil beyaz takımın hakiki vaziyetini cihet de iki takım arasındaki vücut far- diyeceğiz amma bütün bun1arın böylc-

tebarUz ettirecek o1an Fener Vefa maçı kı.dır. Mukavemetli ve sağlam eleman- ce tnhakkuku da hemen hemen ~:ıyri 
olduğu için evvela bu müsabaka hak- lardan m~rekkep olan Vefa takımı ki- kabildir. Zira böyle maç!arda n rıdcii 
kmdaki düşüncelerimizi anla.talun: 1o itibarile Fenerbahçeden bir hayli kuvvetten ziyu:Ie manevi kuvvet, tcsa-

Feoerbahçe - Vefa ağır gelir.. dür. ve şans, rol oynar, ve nihayet güzel 
Lik maçlarına yeni bir hızla giren Bütün bu hususiyetleri tebarüz ettir- oynamak bir gün meselesidir. 

Vefalılar ilk hamlede hep en baJu yü- dikten sonra net~.:eyi şöyle bağlıyoruz. Fenerbahçeyc karşı sarsılmr.- ;y-
rüdülcr .. Galatasaraya mağlup olduk- Fenerbahçe dep1asmanlr, seri, ve nayan Güneş Galataaarayır .erJı&ı 

tan sonra yc§il beyazlıların likteki mcv- yerden oynamalı asabileşmemelidir · Bu Jönünde biraz duraklarsa Gaıa .. narayın, • 
kil ~k sarsılacaktı fakat aynı günde takdirde Vefa açık fark1a yeni1ecektir. büyük bir kütlenin teşyilc hcran par1a-
GilneJin de Fencrbahçeyi mağllıp etme- Paslar hedefini bulamaz, oyunu yük- mağa müsteit genç ve ateşli oyuncula-
si puvan cetvelinde ikinci bir mUvaze- sekten oynanır -ve vuruıtar rastgele n bütün tahmin1eri altiist etmeğc ko-
ne yarattığı için san 1acivertliler Vefa yapılı.na bu mücadelenin neticesi Fe- §8Caklardır. 
ile ilk defa olarak omuz omuza kalımı- ner hesabına meıkuktür. Bunu bildiğimiz için netice belli ol-
lardır. Bu itibarla yarınki milsabaka Galatasaray - Gllneş maz diyoruz. 
Fener - Vefa rekabet tarihinde iki ta- Taksim ıtadmda cereyan edecek o1an Jstanbulspor • Süleymaniye 
kım için p.mpiyonluk üzerinde aynı bu maçın ehemmiyetini iki noktada Aynı sahada cc:rcyaıt edecek olan bu 
derc..:ede mUhim tar'üit bir oyun ola- aramak' Jl.mndrr. ~ neticesi tikte bir ta.havY.Ul yapa-
caktır. Şampiyona üZhındeki tesirı, Ga!a- cak vaziyette değildir. Aşağı yukarı 

Vefanın Fenerbahçeye karıı m!lvaf- t;ısa.nııt' - Güneı rekabeti 1 • t.üneşten m:Jsavi kuvvette buh:nan bu takrmla-
fakiyetli oyun1an ve muzafferiyetlcrı 1 nn berabere kalacaklarını ümit ediyo-
vardır. Fakat bu muvaffakiyetlerle, ruz. 
Vefa nihayet Fenerbahçeyi yenmek ıe· 
refini kazanmııtı. Yann böyle bir zafer
le ıampiyonluk, veya milli kümeye gir
me hakkı kazanacak olan yetil beyazJı. 
lann yarınki imtihanda ne derece mu
vaffak olabileceklerini kestirmek çok 
enteresan bir mevzu te§kil ediyor. 

iki takım fert itibarile mukayese e.di
ltt.:ek olursa Fenerbahçe lehinde kilçük 
bir fark göze çarpar .. 

Vefa ile Fener arasındaki kuvvet far
kının bu kadar azaldığı da hemen .CSy
liyelim ki ilk defa vakidir, Gerçi Vda 
Fenerbahç~yi yenmiıtir. Fakat Fener
bahçe Vefaya. yenildiği günlerde bile 
V cfadan bugünkünden daha kuvvetli 
bulunuyordu. 

BugUnkü İngiliz antrenörün angaje 
edildiği gündenberi manen ve maddeten 
daima zayıflayan san llcivcrt takım 
bir zamanlar ecnebi takımlara karıı 
gösterdiği m:itevali muvaffakiyetlerle 
kazandığı yiiıksek sempatiyi (Hakova, 
Libertas, Çeki Karlin, ve nihayet Eno
sis) mağlbiyetlerile kaybetmeğ.: baıla
.dığmdan Fenerin rakiplerine faikiyeti
ni temin eden taraftarlannın o hudut
suz tezahUratlan da hafiflemiıtir. 
Takım oyunu cihetine ge1ince: Bu 

bakımdan da yine Fener lehinde bir 
fark görüyoruz. Çok kuvveli bir mua-

ıii ............ ııaı ımıı ııı:, ırz a ıırıı ••ıı 
duğum diğer fllm1erden bazılarınm 
da sadece isimlerini söyllyeylm: 

"Yeşll Knrmen,. "~rkek - Kız. 
(George Snndm hayati), (~nfonun 
aşkJnrıl. (Nana). (Bir k_ış gecesı 
fo.cln!H), (l{nterln 11.). (Kucaktan 
l•ucnğa), (Kırmızı Fener), (Çizme 
,

0 
yOrck). (Tahiyye yahut Sarışın 

\rap), .. 
Daha ıtımblllr ne kadar isim sayn-

cnktr. O sırada çağrıldığımı duydum 
. .ı.-.ndUm ve gördUğUm manznrn 

r.ert uv d '· b'I 

\ 

Takımların kaptan1arı: Necdet ı:e 

Rebii 

. 

bir puvan önde bulunan sarı kırmızı 

takım bu maçı kaybetse bile şampiyon
luk ihtimali ortadan kalkmayat.;ağı için 
bu bakımdan netice Güneı için daha 
naziktir. 

Halbuki Galatasaraylı1ar şimdiyt ka
dar GJnC§e yenilmemiş o1duk1anndan 
onlar için Güneıi yenmek pmplyon
luktın çok daha evvel gelir. 

Mentcleri bir olan bu iki spor kny· 
nağı arasında mevcudiyetine işaret et
tiğimiz bu kuvetli rekabetin ya.rm yal 
nız temiz bir ıekilde tezahürünü temen
ni ettiğimizi kaydettikten sonT&. ta
kunla.rı ele alıyoruz: 

G\lnet gerek ferd gerek ta.kım itiba· 
ri1e Galatuaraydan daha güvenilir bir 
hald~ bulunuyor .. 

Sarı kırmızı takımın hüvcum hattın
da toplanan Haıim, Bü!end, Necdet 
gi.bi aa oyunculara mukabil GUncşin 
kuv,·etli bir muavin hattı, çok sağ1am 
bir müdafaası vardır. 

Gıdataaarayın pmdiyc kadar yaptı
i:ı maç1an ve aldığı ned.:eleri ele ala-

r 

Beşiktaş - Topkapı 
Şeref stadında Beşiktaş1a Topkapı 

arasında cereyan edecek olan maçı bü
yük bir fark1a Beşiktaşın kazanacağı
nı söy1emek hiç de yanlış olmaz. 

Beykoz - Eyiip • 
Aynı sahada oynanacak olan bu maçı 

da Beykozun kazanması lazımdır. Arka 
arkaya Galatasaray ve Beşiktaşla bcra 
bere kalan siyah beyazlıların Eyübe 
karşı alacakları neticenin bi galibiyet 
olmaması için hiçbir sebeb yoktur. 

Rasıh 
lstanbula geldi 
Pariste tahsilde bulunan Güneş 

klübü merkez muhacimi Rasih şehri
miz.e gelmi~tir. 

Bu kıymetli futbolcü pazar günkü 
Galatasaray • Güneş ka.rşıla.smasmda 
eski mevkiini alacaktrr. Diğer taraf
tan ayni klübün umumi katibi ha
kem Şazi Tezcan da dün birdenbire 
Ankaraya gitmiştir. 
Güneş klübü umumi katibinin bu 

seyahati de şimdiye kadar yeneme
dikleri Galatasarayı - cezalı oyuncu
lan dolayısiyle - bu defa zayıf bir 
halde yakalıyan GünC§lilcrin, muhak
kak surette kazanmak istedikleri ve 
bu sebeble Niyazinin de oynatılması 
için, bu genç oyuncunun eski klilbü 
olan Ankara Gençler Birliğinden bon 
servisini almak için yapıldığı söy
lenmektedir, 

Şnıelingin 
son maçı 

MlYınekkltler şöyoe yazoyorıa.r; 
" Zenci Coe Luisi tahrip eden cehennemi ınakıO 
bu sefer de rakibini kolayca harab etti. ,, (1 

Sekizinci ravunt zavallı Tomas.ı 
katlindan başka bir şey değıldi ı ,_. 

Eski diinY' tııe1 
piyonlarındatlt ~ 
h ur Atınaıl şıııe' 
rü Maki ~· , _:-diye 
ling''°Jt, ,.. .. - ft ot· 
dar hiç nak' tı~ 
mamıf ..,e~ 
43 ıııUsa~ 
41 ini ~ 
genç Arat,~ 
boksÖr ~rt\ e(CS' 

mas'ı rnağlOP ~ 
-· · karUe gını 

bildirrniJfİf. ~ 
Dün gel~ Soif' 

• sızca ••paril ?le' , 
iiıiiıılı..,_iilıı1• gazetesinİ" ~ 

'x. york 111 tcel 
meşhur gııe ıl"' • .....,. bU 
Curt RıÇOI"" o'ı t" 
hakkında ~ ~4· 
yanı dikJcai edif• 
matve~ ~ 

Yatnıı d" 
meraklılarıtıl ~ 
ğil, fakat ~ • 
sporcu ıcaıile ,p-
zi de aıaıctd" oJsll" 
ceğine tii~ ı1' 
yan bu Y.,,.', 
nen atıyof1SS' f 

.~me1inglnı cchcnııem makinesi yumruk ?ariylc 
ravndda rakibini yere yıktığı an ... 

''Bu, b~ft 
maç oıma1'1~ ef 

~ekiziııci ne de ol~ ~ 
tercsan bit' 

"radyo tü. ... JJ!) (Bu fotoğraf, Fransız gazetelerine Nmıyorktan 
foto ile 1'6Tilm~tir.) (Deva?M1~ 

Futbol maçın 
da Nakavt! 

Vugoslavyuda bir Çek takımı 
ile yapılan maçla 

MUthiş kavgalar 
dövUşler oıdu 

Zagreb (Yugoslauya) dmı bil
dirildiğine göre, YugosUıvya şampi
yonu Gradyansld ile Çeklerin Vik
torya taklmı arasında, Zagrebdıe, i
ki bin ki§i önünde yapılan son maç
ta, çok vah.im bazı hıi<liseler olmuş
tur. 

GradyaMki tak,,mı, f-1 galib va
ziyette bulunduğu otuzuncu dakika
da Çeklerin sağ beh."i Bestak G~ 
yansl.,inin orta muhacimi Boga.çnik 
'üJ çarpışmt§ ve Bogaçnik hafifçe 
yaralanarak yere d~tür. Bes-

talc, centilmence bir §ekild.e Bogaç
nikc efüıi u:.atmı§sa da, ondan miU
hi.l bir yumruk yiyerek naknvt ol-

mu~tur. içeriye götürülen Besta.k, 
haf taymın sonuna 1~r orada bay
gın knlmt~, Bogaçnik ik oyundan 
çıkanlmt§tır. Bunun üzerine amfa
ciler de faaliyete geçmi§ 'V6 8ah4y
Za tribUnlcrd.e hakiki bir arbede w
ku"bulmuştur. Bir90k yaro.lılar has
tanmJe naklcdilmi§lcr. Bir milddet 
sonra daı polis taT.:viye kıtaatı gere
rek bu arbedelcro nUuıyet verm~, 
oyun tatil edilmi§tir. 

ltalyanıar ,. 
KARNIERA ,,, 

/Haç yapmasıll' 
meneıtiler -f 

Buna sebep, eski dünYı ~~ 
yoounun boyuna daya

1 1, rezil olmasıdır ~~ 
Romadan verilen haberlere tJJUP'

talyan boks federasyonu çolt ~ 
bir karar vermiştir. Bu ~-ti~ 
dev cüsseli Primo Ka.rnera.. P''
ayyen bir devre müddetin:~ ~ 
memleketlerde boks yapın~;., 
dilmi§tir. Bunun sebebi, ~-tti ~ 
son maçlarındaki hezimeti, Yl~ 
sız boksörU Di Melyoya Dl~, 
ve Budapeştedeki berbat dö ~-

Bu karar, Kameranın Pi ı;sr... 
yaptığı maçı seyretmiş ol~ ipi 
boks federasyonu katibi ~~ 
yanın bir raporu üzerine~ 

Yuoanistanm yarı ald 
Boks 

şampiyon~, 
Şehrimize da~ 

YunanistAru~~!!~ ~ ;:4 
~onu lt.alyan boksörü cıvszıl J 
7.e davet edilmiştir. . si'·' 
Komşu memleketin kendi ..sfJ.;fl 

birincisi olan bu yumrukÇU ~ıı" 
ni içinde lstanbul~ ~"'~ fPJ 
Yorgo Ta.gar ile bır ~ 

caktır. IJI 
Ajonhğıo ta\1ı~ ıJtl 
T. S. K. lstanbul BöZUest ..J~ 

.Ajanlığıniian fe!letr'J' 

karşısında Allahaısmarla ı~ ı c 
eden yr1dr:zdan ayrıldım. 

dclll 
• Cüuıd, Salim, Rı:xı, 1Jüleıul, Melih, Su.avi ve Dani~ .. ~ 

19-12-1937 Pazar günU VlJtP'" /' 
sta.dmda. yapılacak olan ~ti~"" 
Doğan maçı bir yanlışlık JJ':..~ıp/I:; 
rak Davutpaşa - SUıner ~ ,,,:ı"ıl' 
zılmıF. Davutpa.,a ile JIJ,.ç ~ 
olan klUp Sümer olmaYIP po 
klilbil olduğu tavzih oluntJ.t'• 



.....____ Biliyor musunuz? 
Jıi~ O~Yuc_ulanmızm ekserisi, 
ilin ~Phesı, Robenson Krüzoc
~. ~lrtıez sergüzeştlerini bilir. 
b~ u §ahcseri, büyük edip 
tit Yel dö Foe, Aleksandr Sclk
)'tJ· a~tnda iskoçyalı bir bahri
~ llıııı. hayatından mülhem ola 
~ Yazınıştı. 

de tu İ~k<>çyalı bahriyeli, 1704 -
llıiiııa Ctnı kaptaniyle yaptığı bir 
tln· kaıa üzerine, o zaman 
tltndı nıeskUn olna Juan Fer • 
1)0g ez adasına çıkarrlnuştı ve 

a kadar orada kalmıştı. 

~ 
'ı: lngiliz antikacısı, Selk -'hu adadaki ikameti esna -
t~· lnlıtandrğr tüfeğini ele 
~ıı~Cğc muvaffak olmuştur. 
~fek taştan yapılmıştır ve 
~ilde hala İngiltere krali

' ~~n'ın ismiyle 1701 tari -
~ tortnek kabildir. Tüfeğin 
~c: tarafına da iskoçyalı 
t._tti.:teli "A. Sclkrik N. B. 
4 o., i§aretini kazımı~tır . 

~~ bahriyelinin doğmuş ol -
de, • kasabanın ismidir. N. B. 

lıı.. ••• B • t · ı· ~~ı ntanyanın ngı ız -
&ş harfleridir. 

etgrar dinliyecek miş ! 
İki jandar

ma, bir elektrik 
direğinin tepe. 
sinde oturan bir 
adamı görerek 

Dcvekuşunun çok kuvvetli 
ve biiyük bir kuş olduğu ma -
lümdur. üstelik de çok ürkek
tir. Bu heybetli kuş. bir kanat 
darb'esiyle insanın kolunu veya 
bacağını kırabildiği gibi, ga
gası da bir hayli tahribat yapa. 
bilir. İşte bu sebepten dolayı, 
devekı.işunun bir yerden diğer 
bir yere nakli, hayli müşkül 

bir meseledir. Buna rağmen, 
her işin olduğu gibi bunun da 
bir kolayı vardır . 

Deveh.-uşu gayet aptaldrr ve 
gözü görmediği zamanlar, ken 
disini son derece emniyette 
zannetmektedir. Bunun için, de 
"'ekuşu ~::ıkni h:r hale sokulmak 

istendi mi derhal kafası bir 
bezle sarılır ve yahut ta kanat· 
lan arasına sokulur. 

Bundan sonra onu bir el ara
basına dahi koysanız, isteı:liği. 
niz yere rahat rahat götürcce· 
<iinizdcn cm ·ıı olabliirsiniz. o 

}fa . * 

, hağnyorlar : 

' Orada ne arıyorsunuz, Bu iki süvariye dikkatle ba-
' b~lım aşağıya! •. kın ve hangi istikamete gitmek 

~<ti llitisinc bir tdgraf çekile -:. istediklerin tayin edin. Eminiz 
~ de, onu dinlemeğe .çalışı- ki, bunu bir türlü anlayamıya. 
~-----~------~-~~-c_a_ks_ı_n_ız_ı_.~~-

ara 
iı-

larma değil, rakat kuşların ga~a 
]arından zorla ilaç dökülür. 

~t&j aç 
~ h· il\ ı.. . .. 
l-ır ··~a· gordüğünüz kuş gaga ~\ 
~t~ §ılcçı kuşu,. na aittir. 

u~~a it\ hayvanat bahçesinde 
~ rı bu , j' llıatı.ı Kuş umumi b'ir za -
'l ı k l • ~ı~ ha a ınıştır. Bunun için _ 

lıkyağı dökülmekte -
~ Jtıı 

\~ ~or8 t~ · unuZı ki, yalnır. iliiç 
1'tenı· 

'Yen çocukların ağız 

Şen Fıkralar 

Meşhedi, ıda&t

larma avcılığın -
dan bahsediyor -
du: 

- ltvet, dL 
yord \!, Anadolu

daki son seyahatimde bir sürü 
kaplan vurdum. 

Hazır bulunanlardan birisi 

müdahale etti: 
- Yahu Anadoluda kaplan 

yok ki.. 
Meşhdi de hiç bozmadan ce-

vap verdi: 
- Tabii olmıyacak.. Dedim 

ya hepsini ben öldürdüm. 

* * * Bir gazeteci 

~
J'\ı köprüden gde -

çerken, bira a-
mın , köprünün 
geniş parmaklı· 

ğı üzerine tır-

mandığını ve orada oturduğu • 
nu goruyor. Bunun ilzerine 
derhal bu meçhul adamın ya. 
runa koşarak,• ne yapmak iate

di ğini soruyor: 
-İntihar etmek istiyordum. 
_ Eğer son çrkacak ga -

zetede sizden bahse~ilmesini 
iııtiyorsanız, kat'iyyen tereddüt 

etmeyin!. • 

1} ~ * 
Bir bayla ba-

11 
yan, İstanbul • 
Ankara trenin • 
de bir kompar· 
timan i§gal edi· 
yorlar. Bay bir 

aaattenberi eigara üıtUne ciga 
ra içiyor. Bunun üzerine ba
yan da soruyor: 

- Aff edeniniz bay, trenin 
birinci smıf kompartinunmda 

değil miyiz? 
- Tabii bayan! Niçin sor • 

dunuz?. 
- Kendimi loko:notif için

de zanncıdiyordum da •• 

* * .. Bayan, yeni 
tutulan hizmet. 
çinin odasına çı
karak hayretle 
soruyor: 

- Ne o?. 
Bu vakte kadar yatılır mı? Ne 
bekliyorsunuz? 

Hizmetçi de hiç bozmadan 
cevap veriyor: 

- Bayancığrm, siz bana, be.. 
ni evinizde yatrracağınızr, bes· 
liyeceğinizi ve giydireceğinizi 
vaadetmemiş miydı'niz? Eh! 

ben de, beni giydirmenizi bek· 

- Baba, annem bana harçlık 
olarak bir lira verdi. 

- Ba!ıtiyar adamsın, oğ· 

lum ! .. Bana tam elli kuruş ver 
di... 

- -----· -*--'°''~ 

HRkAye: 

Bir gazetecinin sergüzeştleri 
Sigara dumanlle dolmuş, pis ve 

karanlık bir kabarenin salonunda 
korkunç surnth bahriyeliler, Bu
lony limanının ameleleri, ve mcs
Jekl olmayan birçok serseri, içi. 
:yor, .şarld söylüyor, b:ıifınyor, 

münakaşa ediyorlardı. Bazıları 
zar, bazıları kUıt oyunu oynuyor, 
diğerleri <te, sinsi tavırlarla, al
çak sesle konuşuyorlardı. 

Yalnız, küçük bir masanın 
önünde olurmuş, eski ellıiseli n 
traş olmamı , gene bir erkek bir 
k3itıdın üzerine, seri bir şeyler 
ya11yordu. Önünde duran hardallı 
şarapJA doluydu. Fakat bunu iç. 
mcl!i, Hiç dilşünml:rordu. Seri bir 
nazarin, ~alonrlaki adamlnrı süzü. 
yor, sonra tekrar yazmakta de. 
vam ediyordu. 

Birdenbire bahri)·ell elbisesi 
gi}mlş olan uzun bo;>lu iri yarı 
bir yanına yakla~arak şöyle de. 
di: 

- lşte geMim. Beni ne 'kaclnr 
zaman da nhcri bekUyorsun? 

Genç erkek. hayretler içinde, 
bu gelen adama baktı ve tam iti. 
raz edeccjli sırada, ötekisi de,·am 
elli: 

- Xe diye bana öyle aptal ap
tal bakıyorsun?. Bu gere .yapıla. 
cnk ~eferden haberin yok mu san. 
ki. ser sana haber vermedi mi1 

Genç erkek küçük bir tereddüt 
ten, sonra hemen cevap Terdi: 

- Evctf Şef, bu akşam ıüzel 
bir iş yapaca~hmın ~öyJedJ. Hat. 
ta, seni burada bekleme mi ısl)y. 

l~di. 

Bahriyeli bu cenptan memnun 
göründü ve gülümsiyerck: 

- Ama korktum ha, dedi. Seni 
sivll polis zannettim. Çünkü şef 
bana fazla bir şey ıöyfemedf. Sa. 
dece ~öyle dedi: .. Yeni arkada,. 
Jarımızdan birini bir masa başın. 
da yalnız bulacaksın. Ona do#ru 
aidersln seni bekliyecek.,. lşte 
ben de geldim! 

Ve genç erke#in yazdı#ı kA#ıdı 
ıörünce illve etU: 

- A! .. Sen Arapça biliyor mu
$Un? 

- Bu Arapça delil. Stenodur. 
Garip bahriyeli hayretle "arka. 

daşı,. na bakarak: 
- 1 dedi. Bizim meslek için bu

nun faydası var mı? 
- Belli olmaz ki .. lşe yarayabi. 

lir. 
- Bu gece ne yapmaAa ni}·elin 

var? 
- Sen nasıl istersen öyle olur. 

Ben bu meslekte yeniyim. Sen 
l.ıenden daha ustasın, blnııenale:yh 
ne yapacağımızı sen tayin el. 

Ötekisi bu iltifattan memnun 
halde kendisini takdim etti: 

-nenim ismim .~ll.ıer Löl.ılö 

ya senin ismin? 
- RoJe Düver. 
- Çok güzel. Madem ki, artık 

tanı,tık konuş:ıhiliriz. nıı gere 
için en doğru şey, şefin dediAi 
veçhilt' h:ıreket etmektir. Gemi~·e 
biner Filkestona Rideriz. Orada 
dn ba)·anı yakal:ırız .. 

Alber Löblö bir kahkaha ata
rak arkadaşının ~ırtına \'Urdu ve 
memnuniyetle dcYam elti: 

- Bu ha~·:ın, sahildeki küçük 
Ye münze,·i hir köşkte hizmetçi. 
lrrle :rnlnı1 oturuyor. D:ıha~ı. bu 
ııkş:ım ~aat heeş doğru, J.onclrya 
R'itli. Şer, işte bunun için, mese-
~yi bu gece hnlletmemizi münıı
sip göördü. Bin:ıenaleyh, rlerh:ıl 
Folkeston:ı gitmemiz ldzım. 

Roje Düver hayretle tekrarla
dı: 

- Derh:ıl Folkestona mı Ritme. 
miz lAzım?. 

- Tnbit. Bir çeyrek snat son
nı hir semi hareket edir-. Acele 
eılellm. 

lki erkek kalk:ırak kohııreden 
çıktılar 

Birkaç <;aat sonra, iki erkek 
R'Üzel bir İngiliz bahçesinin a~nr. 

l:ırı ve çiçekleri orasında gizlice 
ilerliyorlardı. Bir tek penceresin
de 1,ık görülen mükemmel bir 
köşke doğru yürüyorlardı. Biraz 
~onra, zemin kattaki bu pencere
ye yaklaştılar ve içlerinrlen birisi 
mınlclandı: 

• - K-pekler, kendilerine att•. 
Aım yem !.tlyeslnde sc~ çıkarma

dılar. Nihayet geldik işte. Bak. 
:Kızcagız, hu anıla yap:ıyalnu:dır 
pencerede yarı açık .. Onu yaknln
mak için, tam r.amıını .. Hadi b:-. 
kalım .. 

Alber Löblö yava~ca pencere~·e 
:\'aklaşıyor ve aynı zamanda JH'n· 
rereyi açarak bir hamlecle iceri~·e 
sıçrıyor, orncla kilnp okumakta 
olan çok güzel ve ı:ıenç bir kızın 
pzerinc atılnark agzına bir bez 
parcaııı tıkıyor. Gene kız attıını 
açacak vakit bile bulamadan elin
deki kitabı düşürüyor Te biran 
fclnde bağlandıtını hissediyor, 
Alher I.öblö onu pencereye kadar 
götfirdil ve Role Düvere ,u emri 
'Terdi: 

- Çabuk, bunu al ve şefin seni 
bekledlli yere götür. Acele et; 
seni gemide bulurum .• 

nu ~özlerle beraber genç kızı 
Düvere verdi o da, bu ağır yükfı. 
nil hAmllen oradan ayrıldı. Köşk
ten çıkınca, bütün fenerleri sön
dürfilmü~ oldu~ halde orada bek 
!iyen kfiçük bir otomobile yaklaş 
tı. 

Birkaç saniyede, otomobil Foı. 
kestona müteveccihen hareket 
ederek, biraz sonra onya vardı. 

RoJe Dil\'er tarafından bilyük 
bir liyakatle idare edilen otomo
bil, nihayet, bir kapının önQnde 
durdu. Bu kapının yanında bir 
polis dolaşıyordu. Genç erkek bu 
polise İngilizce ~ordu: 

- Komiseri görebilir miyim? 
-Hayır. Fakat muavini orada. 

Grin! ,.. 
Bunun ilzerine, Roje Dilver, 

ha)·retle ağzını açmış olan poli
sin önilnde zavallı ıenç kızı oto
mobilden çıkardı ve bu güzel 
yükle beraber karakola girdi. 

Komlo;er muavini onun geUrdf. 
li ıenç kızı görilnce hayretler 
içinde bağırdı: 

- l\lis Elen Vellingson! .• Lon
drnlı bil~·ük bankacının kızı. 

Bir dakika sustu sonra sordu: 
- nu nedir mösyö? Bu ser

güzeşt neye delAlet ediyor? Siz 
kim-siniz ve bu genç kızı ne diye 
baAJanmı, bir hnlde buraya ar. 
tirıliniz? 

RoJe DÜ\'Cr, komiser muavini
nin bu hırçınlık \'e ciddiyetile 
alay ederek ağır ağır, genç kızın 
aı:tzındaki bezi çıkardı. 

Genç kız nihayet aftzını açah'. 
le('eğini nnlayınca Tar kuvvelile 
Roje Düçere bir tokat indirerek 
hallımıa~a başladı: 

- Seril! Bir kıza hilcum etmek 
ten utanmıyor musunuz? .. Alçak .• 
Haydut!. 

Sonra komiser muavinine döne 
rek i!Ave elli: 

- Ya siz, haydut ,eri .. Siz de 
utanmıyor mm;unuı?.. EAer ha
bamdnn bu suretle p:ıra kopar:ı
bilcC'cğinl ı:ınnediyorsanız .. 

Bu wzler üzerine, genç kız şllp 
hesiz ona da bir tokat aşketmek 
üzere ilerlecliyo;e ıle, Role Dfi,•er 
onu durrlıırarak şöyle dedi: • 

- Ynnılıyort;unuz Mis YellinR
~on, hu b:ıy haydut çele<:i ~efi de· 
ğil Folkeston polis komiseridir .• 
Ben de hırsız veya haydut ddi· 
Jlm .. 

Genç kız hayretle iki erkeı!c 
b:ıktı. Komı .. er muavini de sabır
~ızlıklıı baı:tırdı: 

- Canım, mösyö, izah etsenize 
me'5eleyi.. 

Roje Düver de: 
- Maalmemnuniye! 
Diyerek sfü:e ba~Jadı: 
- Den, Fransız gazetecbi Jnn 

Rnnglı'.'ıııyım ve gazetem fcln bir 
röportaj ynpmnk iizcre Dulooydc-
kl pis kobarelerden birisine sir
mlştim. Haydutlarda~ biri beni 
nrkndnşım zannederek bu güzel 
b:ıyanı knçırmak üzere kendisine 
refakat etmemi söyledi. En·clfı, 

ona yanıldığını öylemek istedim 
se de, sonra! Onunla bembrr 
ııcnç kızı kaçırmayı münasip ı:;ür 
ılüm. Bu suretle bayanı kurtıır:ı
bileceğimi dilşünmilştüm. Bunıln 

muvaffak oldum. Bunun ir:irf 
memnunum ve ~imdi sizden, Fran 
$nya dönmek üzere müsaadenizi, 
rica edeceğim. Fakat, şunu da 
sl\yllyeyim ki, haydutları ynknl:ı
m:ııta niyetiniz varsa, onları Fol-
kestonun sdındo bulunan 1.:üçük 
ııemlde ynkalayabilirslntz. Gemi
lerinin ismi Vampirdir. 

Gaıeteci g{iUlmsfyerek genç kı
za döndil ve: 

- Hürmetlerimi takdim etme• 
me mOHade edin r 

Dedi. Fakat genç kız onu dur
durarak clJnl uzattı Te şöyle de
di: 

- Size yaptıltım muameleden 
dolayı cidden cok mahcubum .• 

J an RanglO.a itiraz etti: 
- !Bunu unuttum bile.. Emin 

oJablllrslnlı: .. 

Gene kıı devnrn etU: 
- Mildahalenlzden dolayı sire 

ebediyen medyunu şükran olnc:ı-
lım .. Fransaya d6nmekte isti~ı l 
RÖsterdlftlnil için, slı:l alıkoymı-

yorum. Fakat m!isaade edin, sizi 
babam namına, sekiz g{ln sonrn, 
yirminci yı]d6nilmüm milnnsebc· 
tile terUp edilecek büyijk b:ıloya 
davet edeyim. 

Jan Rangldo, bu nezaketinden 
dolayı genç kııa teşekkür elli ,.e 
baloya ıeleceAine söz verdl '\e 

tekrar d6nrnek üzere yanlnrınd:ın 
ayrılarak, Fransaya hareket ede
cek olan npura yeli~mek için 
otomobiline atlayarak son sfira!le 
oradan uzaklaştı. 

- Jtf/oilerBiniz! •.• 
t 

- Bir şey değil bay.mı.~ 

24 aded kibrit çöpü tedarik 
ederek resimde!ti gibi 9 adcd 
küçük murabbalardan mUrek
kep bir büyük kare re;smediniz, 
bu murabbadan dört adet kib
rit çöptı kaldrrdığııuz zaman 
küçük karelerin yekUnu (5) ol· 
~un. 

Birinciye bir hokka takımr1 
ikinciye bir elektrik feneri, il~ 
çUndlye iki ş~cı.e esans ve a}TJ• 

ca. 200 küçük karie ayrı ayrı 

hedi~ler verilecektir. 

- HABER 
ÇOCUK SAYFASI 

Bümece kupona 
18 B1R1NC!KANUN 
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Viki. Holit:ııdım yıldız imal eden ldboratuva.rlarında! 

enır '1DD<dlu(ğ nasoO cdloğaır? 

Figüran olmak istiyor du; ona 
garsonluk teklif ettiler ! 

Vllil Lester lıugiln Holivudun gözde yıldız larından bir idir; 
fakat bu ınevkle biç de kolay erişmedi 

• Birçok defa yaıılmıı ve ıÖ) Jcn-
miı olmasına r~ğmen, yine ttkraı 
edelim ki, ıinema yıldızı olmak 

çok güç, büyük bir şanı işi olcfo· 
ğu kadar da sabır ve tahammül 
iıidir. Holivudun tanınmış attist
lerinden Viki Lesterin hayatı, bu
na yeni bir misal te~kil edebilir. 

Bir kadın sesi sözünü kesti. Dolly 
Deri ; bu genç, sarışın ve yüzü ifrat 
derece makyajlı kadın içeri girdi. Son 
zamanlarda, Normanla seviştikleri söy· 
Jeniyordu. Esteri görür görmez: 

Kalcrin Bifrk{'. ~mindeki bu rinem.a yıldızı, her yemekten 3ottm bU §tk'fl· 
iW rliıı ltmir 

(Ester); Holivuda vasıl olunr.a ilk 
evvel tl.:uz bir yer aradı. En adi oda
ları bile çok bahalr buluyordu. Nih~yet, 
Agar Film stüdyosu yanındaki küçük 
otelin patronu ile anlaştı. 

Ve her sabah erkenden kalkıyor, so
kağa çıkıyor, figüranlık için stücJyola
nn kapılanna biriken kalabalığa karı· 
gıyordu. Bütiln bunlar, bir film::l" fi. 
güranlık yaparken dikkat nazarı çeke
ceklerini, sonra birer yıldız olacakları
nı limit ediyorlardı. Hepsi bu gave ile 
oraya gelmişlerdi. 

Birer birer bütün iş evlerini stUayo 
kapılanm doliJtL 

ftk g:inler!le çok limitli idi. Patronun 
odasında telefonun zili çaldıkça hemen 
sofaya 'çıkıyor, kendisini çağıraı.:a1dan
nı zanediyordu. Fakat, çağıran olmu· 
yordu. Ak~amlarr, parasını hesaplıyor, 
her gün biraz daha azaldığını görüyor 
du. Bu para bitince ne yapacaktı? 

Holivudda geçirdifi sade ve yalnız 
hayat, tatil'rtiınUf~k~ir hay!t de
ğildi. l3ereftct versin, •Ötelin patronu, 
müşterilerden b1rlsinl ona prazanta 
etmişti. Bu, (Dany Gür) adlı, şişman, 

son derece ıen, geveze bir delikanlı 

idi. 
O da. kendine bir iş bulmak için 

gelmişti. Bir sahne vaz'ının yanında ça
lışmak istiyordu. (Ester) bu delikanlı 
ile görüşUyor, dertleşiyordu. 

Dany, genç km cesaretlendirmek 
!çin; 

- Sabret, biraz, diyordu. Hele ben 
bir iıe gireyim. Mutlaka ıana da bir 
!ı bulurum. 

B8ylct.:e haftalar geçti. Bir akşam ' 
Dany neşeli bir çehre ile otele geldi. 
Ve Esteri görilr görmez: 

- MUjde 1 dedi. İşim oldu. Yarından 
itibaren (Kazey Bürk) le bir film çe· 
virmeye başlıyorum. Kurtulduk demek. 

(Ester), ertesi g:in beyhude bekledi. 
Telefon zili birçok kere çatrruı, fakat 
kendisini arayan olmamrtşı. 

Bir gece (Dany) geldi. Şapkası~ı 

elleri araaında çevirerek ıu sözleri söy 
ledi: 
- Eıter ıana bir şey teklif edeceğim. 

Kazey BUrk yarın akıam evinde \..ir zi· 
yafet veriyor. Aktörlerden, sahne" vazı 
lanndan birçoktan davetlidir. 

- Beni de mi davet ettirdin?. 
- Hayır 1 Buna imklin var mt' Fa· 

kat, başka bir şey yapabilirim. Hi1met 
etmek :çin fazla bir adama ihtiya~ları 
var. Eğer kabul edersen.. Ne :r.iyanı 

var? 1 Bahane ile sinemacıları tanımıs 

olursun. Belki iclerinden birisi bir tek
lifte bulunur. Beni dinlersen ka'Jul et 
bunu .. 

Genç ktz, Danynin bu sözlerini din 
. terken göz yaşlarını pek güç zaotede
bilmiŞti. BUtürr ümitlerinin hayal ')lrlu
ğunu g8riiyor gibi olmuştu: Hi1met 
etmek . .içki daiYıtmak .. O, Holivurb bu
nun için mi gelmisti': 

Bununl(l beraber. Danvnin tatlı ve 

1 teselli verici sözleri onu biraz tf skin 
tti. Erte!:i günü saçlarım gi\zelce ta

:adr, en '.izel robunu giydi. Bü-rklann 

evı·ne gitti. 
d E bli-13ilyük bir kalabalık \•ar r. .st-ı 

• ece hizmet etti. Fırsattan istifade 

- Vay, dedi. Şimdi de oda hizmet· 
. ~ilerine mi kur yapmaya başladın? Ar
tık sen çok oluyorsun 1.. 
Normanın yüzü sarardı, hiddetli bir 

tavırla: 

Güzelliği rriuhaf aza 
için nasıl uyumah ? 

ruz, mümkün olduğu kadar bunlatl ;~ 
ninizden çıkarmrya, unutmiya ~alıı;irt

• 

\ 

Vi1:i Le.cıter 
Kadehleri, fincanları verir, alırken ve
ya gelip giderken büyük ve maruf ar
tistlerden bazılarmm tavı~lanru, ba· 
kıtlannı ve y:irüyüşlerini taklit ediyor· 
du. Misafirler, hayretle bakıyorlar, fa· 
kat aldırış etmiyorlardı. Az sonra, bu 
suretle de muvaffak olamayacağı kc.na
atini getirdi. 

Salona onuncu defa gin:!ği zaman. 
birdenbire titredi. Norman Menin gel· 
diğini görmüştü. 

(Ester) kendini kaybeder gibi ol· 
mu~tu. Esasen biraz da içmitti. Başı 

dönüyordu. Bütün cesaretini topladı, 
yanına yaklaştı, tepsiyi tuttu. 

(Norman Men) çok şen ve şaka<:ı 
idi. Kızın bu hali hoıuna gitti. Ve o, 
mu1baP,a giderken arkasın.dan takip 
etti. Kızın el'ndeki gümüş tepsiyi al
dı, ve: 

-· Sana yardım edeyim, yavrum, 
dedi. Bu katlar kalabalığa yalnız başı
na hizmet etmen doğru değil. Haycli, 
beraber yapalım .. 

Ester itaat etti. Bir taborcnln Uzerine 
çıktı. btifenin üst g0zündeki tabakları 
nlmP.k için uzandı. Norm!n biraz çakır 
keyfüi. Ne yapttğını bilmiyordu. Kızın 
kenc1isine uzattığı bir t '>ağı alnken 
·ıcrc dlifUrdU. Tabak. parça parça oldu. 
Ester: 

- Aman, mösyö Men, dedi. Ne yap
tın12? Ş'md: ben ne diyeceğim? .• 

- Rica ederim, beni burada da ra
hatsız etme 1 Ne yaptığını, ne yapaca• 
ğını bilmiyecek derecede budala bir 
adam değilim. Matmazele nezaketle 
hitap et.. 

- Matmazel mi?. Şuna, nereden gel· 
diği, nenin nesi olduğu bellisiz bir ıır
fıntı deıene .. 

Matmazel 1 Hah. hah, hah! .. Fakat, 
sevimli bir çehresi var. Anlaşılan ho
şuna gitti.. Amma, ben, böyle ıeylere 
kızarım, bilirsin? 

Dolly Dery. bu sözleri söyledikten 
ıonra Normanın çekip götUrmek iıte
dl. Ester şaşırmı§tı. Bir ses çıkarnuyor, 
yalnız bakıyordu. 

Norman, ileri gitmedi, kadını takip 
etti. Fakat, canı son derece ııkılrtuştı. 

Onlar çıkar çıkmaz Ester kend~ni 
topla.eli. Buradan, kimseye görünmeden 
kaçıp gitmek Uzım geldiğini anladı. 

Verecekleri birkaç dolanh· n~ ithcmml
yeti vardı. 

GCSğüılüğUnU, başındaki beyaz · ke~ 
ten bUneyi çrkardt, mantosunu giyindi, 
arka kapıdan ıokağa fırladı. Kapının 

yanında fırakh bir adamın durduğunu 
hayretle cörd:ı: N orman .. 

- Yavrum, geçen hadiseden dolayı 
beni aff etmelisin.. Kadınlar her zaman 
böyle asabiyet gösterirler .• Beni affet
tiğinizi isbat için müsaade veriniz, sizi 
evinize kadar götüreyim. . 

Eater sükunetle dinliyordu? İki gün 
ıonra odasının kirasını nasıl vereceği

ni dU§Ünen ve bu düşilrl.;e ile hayattan 
bıkan, usanan bu köylü kız, Norman 
gibi y:iksek bir adamın nazarı dikkati
ni çekmi§, alakasını uyandırmıttt. Bu, 
herhalde büyük bir muvaffakiyetti. O
nur kendisine yardım etmesi, bir iJ 
bulması ihtimali vardr. 

Ümitle karııık bir sevinçle kolunu 
uzattı. Ve Normanın lüks otomobiline 
girdi. 

Bürkların köJkile kendi oturduğu 
otelin arasında bir hayli mesafe vardı. 
Yarı yolda, büyük bir parktan geçer· 
ken Norman otomobilini durdurdu. 

Bu küçük kız cidden güzeldi. Ondan 
niçin istifade etmemdi idi?. DJtün ka· 
dınlar kendisi için deli divane olmuyor 
tar mı idi? Herhangi birisini zapt ,.e 
teshir etmek icin bir hareketi, bir ita
reti kftfl değil mi idi? Bunun onlardan 
ne farkı vardı? .. 

Fakat aldanıyordu. Kolunu boynuna 
dolanıak iıtediği genç kızın hareketi 
o kadar ıiddetli olmuştu ki hatasını 

derhal anladı. Genç kız, hakikaten na

muslu ve iffetli idi. Ruhu gibi cismi de 
temizdi • hiç lekelenmcmi1ti . 

Norman, birdenbire iğildi. Yaptığı-

Sayın okuyuculamn, uykudan, gü
zelliği muhafaza etmek için nasıl uyu· 
mak lazım geldiğinden bahsetmek iste 
yiıimi garip buluyorsunuz değil mi? 

Şilpheıiz, bir çoklannız uykuauz 
ıeçen geçelerin azablarını; çehrenizde, 
gözlerinizde bıraktığı açıklı izleri bilir 
siniz. Göz kapaklan şişer, yanaklar to 

lar, bakışlar bulanık, vücud yorgundur. 
Aynanın kar~sına geçtiniz mi, şaşmr 
ve kendi kendinize sorarsınız: ''Dünkü 
tazeliğim, teravetim, güzeJli~im nere
de?" 

Uyku ıilnün yorgunluklarını gider 
mele içindir. Asap ve adalenin kuvveti 
nl arl.:ak rahat bir uyku ia.de eder, temin 
eder. Uyku rahat uyunmazaa vücudun 
dayanma kabiliyeti azalır, çehrenin taze 
tiği kalmaz, vUcuda bir tenbellik çöker, 
dimağ milvazenesini kaybeder. 

Şu halde uyumalı, fakat naııli' Ek 
ıerlya vakitli vakitsiz yatamruz Efer 
midtnlz: de dolgun ise ıttkııNyala.r 
klbuılarla uyanırsınız. Rahat bir ukyu 
uyuyamazsınız. 

Saym okuyucularım bu neticesi teh 
likeli ittiratsızlığa nihayet veriniz Zira, 
sonunda ruban, btdenen çökersiniz. Yat 
lanmadan yaşlı görünürsünüz. 

İlk evvel uykusuzluğunuza, rahat u 
yumanın mani olan nedir, onu araştı
rınu:. Eğer bu peklik ve sair bir hasta 
lıktan ileri geliyorsa hemen bir doktora 
milracaat ediniz. 

Sonra yemeklerinize dikkat ediniz. 
Hazimde mtişkilat mı çekiyorsunuz? Şu 
hal.de akgam yemekleriniz aade ve hafif 
olmalı. Salçalı ve yağlı ıeyler, kıyma ile 
yapılmı§ sebze dolmaları, taze ve hamur 
gibi ekmek yemeyiniz. Yemekte ~rap, 
sonra da kahve, çay, Hkör içmeyiniz. 
Az ve yavaş, lokmalarınızı iyice çiğni 
yerek yiyiniz. Sofradan kalktıktan eonra 
hazmi kolaylaştıracak sıcak bir ıey ılı· 
mr. Mesela; Bir fınc~n ihlamur gibi .. 

Eğer b:itün bu takayyUdlere rat
men yine mi.denizde bir atırhk hi11eder 
seniz, bahçenizde veya tenha, sakin bir 
sokakta a~ır ve muntazam adımlarla bi 
raz gezinti yapınız. 

Eğer aile ~ailesi, meslek cndithi. pa 
ra sıkıntısı, sevda UzUntUıU, veya her 
hangi bir şeyden dolayı uyuyanuy:lrta· 

ya ıonra .. 
Sustu. Biraz sonra ilSve etti: 
- Size yardım edebilirim. Çehreniz 

fotojenik .. Gelecek filmde ıize bir rol 
temin ed~;ck derecede nUfuzutn var• 
dır. Bir tecrübe edelim. 

Hıkikaten, on beş gün ıonra on be· 
şinci Lüi devrine ait dekorlar arasın
da yeni bir film çevirecekti. 

na nadim oldu. Özür diled:. Dostça lro
nuıtular. Ve genç kız, Holivuda ne 

Umitle ıetdiğini, aylardanberi .. i~ pe· ı 
şinde koıtuğunu anlattı. Kendısını, u
natını takdir ettiğini de ilave etmiıti. 
Norman acı bir gülüşle: 

- Karar verildi, değil mi?. Yarın 
sabah hazırol.. Ben sana evvelden tele
fon ederim ve gelir alırım. Arzunun 
yerine gelmesi için her ıeyi yapaca&ım. 
Merak etme .• 

Artık sarh<>ıluğu tama.mile geçmiıti. 
Esteri otelin kapısına ka.dar getirdi, 
elini öptü, ayrıldı. 

Bu da o kadar 1güç değildır. t 1 
. . d . . 1-... eırıe 
ınıanın ıra esme, azmıne mUA.. ~ J3ııı' 

decek bir gey, bir kuvvet yoktU · ,e· 
Jarı düşüD:ir, gecelerinizi uykusu• tdıı• 
çiriraeniz erteıi gün için muhtaç 

0 

ğunuz kuvveti bulamazarnıı. e-
Şimdi beraberce, rahat bir g~;e Jr 

çirmenin eaas §artlarını arayalıııt· S" 
kunun da uıulu, hıfzıssıhhası var~ı~irıi' 
nu hiç düşündünüz mü, akta getır 

~? ~ 
Birincisi: İntizam. İnsan, erı :ıt' fi 

ıekiz saat uyumıya muhtaçtır. Bu~ , 
re, yatma ve kalkma saatlerinizi t•~ 
diniı. Muayyen saatlerde yatınıs, 

kmız. ~ 
Uykuda yaşın ve bünyenin de tıf1 

vardır. Gençlerin daha fazla uyutıl3 91 
daha iyidir. İhtiyarlar, az bir ay1'1' 
ikti{a ed~Jet. , tef• 

Rahat bir uyku için sükunet '' şe_ 
Yatak odası da aydınlık olma~a1~e~1 
hirlerde gece 9:ikuneti mümkun etlP 
dir. Otomobillerin, tramvayların g 61 

geçenlerin gUriiltilsü geı; vakitlere :" 11!1 
devam eder. Bunun için yatak 0 

' lt' 
• 4- k ust nr mUmkün olduğu kadar so~a ,ert 

rinde intihap etmemeli. Sonra per1 ııı· 
yi ya büsbütün yahudda yan aç1~,ıı 
rakmah. Tamamiyle karanlıkta y• ıııt\ 

d'1 tı" ıınrz. Bl.§ ucunuzda lS.mba, kan 1 g6• 
mamalı, perdeler kapalı olmalı. J3Uı tt' 

. t'rah•tı lerin muhtaç olduğu tam ıı ı b'f 
min eder. Sonra, ekseriyetle yarıtı' cJı1'1' 

ağrılarına sebeb olan ıgı'..indUzUn '~11ttıl 
tı ile birdenbire kar§ıla§marnıf 0 

~L ~·~ 
Dikkat edik•;ek bir tey d '1ıı; 

tak, pencerenin önünde katiyen bU 

malıdır. ~ 
Yatarken ııkı bir gCSmlek "eyt uııGI 

ma giymeyiniz. Kııın sıkıca 8rtU~ye1' 
fakat b!r ıUrU yorgan ve bıtt~rtil 1' 
aarılarak değil .. Yaıın, ince bir 

ti tir. . ld"rs 
Sinirleriniz, isabını.ı , bozuk 

0 
10ııt' 

zamanlar ılık bir banyo alınını. .ısıl' 
• tef .. • iyice örtünerek yatınız. Bol bıt l• ço 

tere ıUkitnet verir ... Tavsiyel~~e tdıl1' 
oldu yetitir artık." demiyecetıtı ~tııl"' 
olaam sabahleyin kalkınca uyut~lt ı:tııf 
tenbelliği gidermek için ıoiuk 
yapınız, diyeceğim. ;_ 

Yatak odanızda yanar so~ ~-1~ 
gal bulundurmayınız. Çiçekle lifi dıf 
nız. Kedi ve köpek gibi haY"1n 

• .d\ıl• 
rı atınız. ~,.- e 

Nihayet, ra1:1at bir vaziyet 
1 

1,tı1111 Sağ tarafınıza uzanarak raha.~~ir l1'ıdtıl 
VUcudu ,.,,..,k germeyiniz, tabii ""·ııce ... - f'fr.e v- ·s• 
bırakınız. Bacaklarınızı ha ı 3 ııf\ O 
lirsiniz. KoJlara gelince, başını yt<ı'f' 
tÜ'ne veya yastığınızın altına JcO p.t~~ 

atııııt· .ı tlY 
nız, vücudun boyunca uz 1c 8vt 

üstU, veya sol tarafa yatına fi 
katiyen terkediniz. rnJıc dl~ 

Yusyuvarlak bUzütı:ip ya~ . deff' 
nadır, amudu fakarinin JCktırıı 
mesine ıebeb olur. 1" f. 

Baş daima, ince kuş tüyii .,ett1' iıı" 
. ..as 

dolu yumuşak ve yassı bır r 
tün g kk . .. . kme 
ederek nazan dl atı uzerıne çe • ; 1 

k 
nditıi göstermeye karar vermışt . 

- Hicbir ~ey, yavrum.. Onlardı, 
benim luıtırtm için hi&bir ıey d~meye
ctklı'r .. Fakat, sana bir 1CY sZSyliveyim 
mi. r.en cidden güzel, ttvimli bir ku-
sın .. 

- Fakat, yavrum, dedL Ben artık 
bittim. Ben, Norman Men, bütün Ame· 
rikalılann aevdifiı taptığı.. Son filmi 
mi görmeli .. Beni, ıUpheıiz bir müddet 
daha tutacaklar baın tüda yapamar-

lar, çUnkU halk timdilik beni tutuyor, 

(Viki Lester) in ilk filmi ümidin fev
kinde bir rağbet kazandı. Küçük sanat
kann ismi dillerde dolaııyor, resmi 
gazetelerin ilk uyfalarına konuluyor, 
aütunla~.:a yası yanlıyordu. Üç ay son
ra Nonnanla gizU.:e evlendi. 

,,.: .. .!. hnlttn,.,.,.J.,hr. ..A 
süfıeyba r-

ye. e 
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~ uıJacütı. Palrat, onun uıl- r bir otelin bahçeıinde, bin bir lflk altın 
411t İcap ettiren aebebler bin alika- da nefiı bir kadınla geçen bir gecesi 
t.a1"-ecuii için Unrinde durmiyaca- ıeldL O zaman kırtıaında, fimdiki gar 

J..._ __ dlyamn yerinde, o kadın vardı. Demek 
ta.~ uWbp &llııı ceJip satnPI• bunlar hayal olmuıtu. 

Bir lsel lffbl fabrikada eallştım ; hfzmetelılk yaptım (26) 

Bana hlzmetçlllk buldular : 

Kızım, işlerinin değeri 
ancak ayda on liradır 

Hanımım tlJ gCSrOnUşte kibar b ir ev kadını ... Bana teker 
teker yapaca(l•m ışıerı anlatıyor: çamaşır, bulaşık, 

ortalık, ütü, yemek .. 
Hlportajı yapan: Neriman ft. ~ o, eon geceaini ylfl}"Ordu. tçin Yeme,. bitirdikten sonra bir kah•e 

'- u ile kantık bilj'Wr bir ulantı içmek iıtedi. Gardiyandan bot bir kaç Burul biraz derlituplu,ctu. İQeriye §İ yapacağımı eöylediğim halde o tek- ni benden ayrmıyorlardı. Hallerinden 
~ Gtt.:e yansına dogru höcer~inin fıkra anlatmumr rica etti. Gardiyan a girince, halinden kibar oldUğu uılqt- rar tekrar sonıyor: kıak::.ndıklan anlqılımyordu ama, 
-ı ~çaldı. Patyel titreqıekten keneli lilm mahkilmunun bu isteğini de red- lan bir bayana beni, ~ sahibi, - Sonradan mırm kırın etmiyecek- k~dilerlnln.uzuıı zamuı daha mil§te· 
\it lise dı. Kapının etiğinde bir elinde etmedi. Ona, bir çok h<>t fıkralar anlat ealtiden tamyormut gibi tanıttı: aln ha! rl beklemek mecburiyetinde bulun • 
'& .. tarap, diğer elinde et kızartma tı. Patyel bunları kahkaha ile dinledi. - lfte, dedi. Tam lırldJtnm. Yem- - Niçin edeyim! du.klarmı dtltUnerek UzllldüJderi göıil· 
~--SU halde gardiyan glSrilndil. Bun ~ aonra hl'.:ereye hapishanenin pa n.un olacağmm umamn. Benim bu cevabım karşısında bu · Ulyordu. · 
'llrtınce korku ve heyecanma rai pa11 seldi. Mahk6mun sırtını oqzya- Bayan kahve rengi bir manto giy- sefer idarehane ealıibi döndü: O aırad& IOfaya giren ve halinden 
....... ~Umıemekten kendini alaınadıi rak: mi§ti. Şık defildi. Fa.kat halinden aöy - Kmm, dedL Bu -gideceğin yer yeni bir mlifteri olduğu anlqılan te-

- Udllme delikanlı, dedi. Artık bil lediğim gibi kiıbar bir ev hammı ol- çok iyi bir yerdir. TalUn V&mllf. İyi mU.ce giyinmif bir bayan aa.tılrk k~ 
:sana mı getiriyonunuz? Nrı ntıraplann ıonuna erecelr. Yann duğu anlqılıyordu. Konuema.ya ba • dUşUn ve dikkat et! yun alaca.km11 gibi hepimizi birer bl· 
~ tvet. evet, sana. Şimdi de milkem hiç bir ıeyin kalmfyacak.. YUrefini iyi yan batladt: - Peki! Peki! dedim. Merak etme- rer gözden geçirdi. Sonra g6zllnii be· \ .:!; salata getireceğim .. Bir titc da ferah tut. Gideceiin dünya bu elemli - Daha evvel nerede çallfbn kı- ybı. Kendilerini memnun etmiye elim nim Uzerimde müıladı. 
~ cetireceğim. Hepıini birden dünyadan çok daha iyidir. Son dakika zım! den pldiji 'kadar çalıp.cağım. Yanıma yaklqmak iUıel'e bir adım 

1\ · lannrzda Allabı hatınnudan çıkarmayı - Hiçbir yerde çabpnadnn, Bayanm benl befendiğinde f{lplıe atmışb ki, le idarehaDee1 88.hibi ma-
\~el kilçük muasmm hapa geç naat.. Dünyada cardUtUnllz bUtUn lütuf - Ya! Kimaen yok mu? yoktu. Aylık be.bal açıldı. Ne istediği dam ondan daha &tik davrandı. Ma-
\ çle kızannıı eti yemefe bqJa Jann onun uyetinde ve onun emeliyle - Bir ninem var. AJraarayda otu- Dil llOl'du. • damın yanıma yaklatbfmı gören bu 
O,'°h oldufunu unutamayınız! Son demlerin nıyorum. Baham dıprda!... Tabii ça- - Ne tstlyeylm, dedim. Bilmem ki. yeni mtlft,eri birdenbire durdu. lıla-
~t le kanlı bir adamdı. Hayatı çok de Allahmı hatırlamiyanlır idam sehpa }Jflllak mecburiyet.lndf"ylm. Orta tah- - Naaıl bllmemin 'kızmı. Çalıp • dam, bana ya.vq bir aealıt: 
~Hayatın ona verebild.:eği bBtlln aında çok ıstırap çekerler. ıilim var. Daktilo fJlln 'bilmediğim f. cü ~! Bunu ben bilecek değilim - Sanat.emin ettiğim İl için bana 
~'1 r(, bUtiln ankleri, hattl 8lilıb- Patyel b:ltUn bu aöylenenlerin biç çin ~ bulamadım. Fakat hfmıetçlllk ya!.. iki lira. verecelmln. Bunu ben mtlft,e-
~ llat evvel de olu, aeve seve ka· birisini duymamııtr bile. Yediği bfr ıll yapa.bilirim. Hemalde otu 1ark lira istiyemez- riden a1acağmı. onlar da 8eDin aylı-
'. iıtzırdı; ve bu zihniyetle etini ye- ril yemek, lçtiif alkol onu adeta uyut- Bu izahatım, bayanı ta.tmln etmfl diln. ğmdan kesecekler. 

it lltabmı içmiye koyuldu. muttu. görllniiyordu. Daha. ilk bat VUl'UfUlll• - Kmm, illerinin dePri. ancak on - Onlardan da bir teY ala.cak mı ~ 
~ eııı bardak bardak prap lçtyor, Fakat birdenbire apun bir halde da bimıetc;f olarak ba.buJ mil edile- Un.dr. Dlıh& fazla etme&. mı? 
~ dU,:ınilyordu. Yalnız bu aabah af yerinden aıçı-adr. Midcai fena halde bu. cektim. Hiç ilzUntUaUz, hiç beklelnf'9 Bu BU&lim madamın h()fUJl& gi~ 
~ redded:ldiğini 6irendlii sa lannqtL Aynca kamında müthi• bir ıbzum kalmadan. - Kademki deferi budur, pek All! mit olacaktI. Maamafih 
',::az cam sıkılnuıtı. Artık kurtu de •in duymlya batladı. Alnmda ıo· Bayan Aybt leinde de böylece uysallık - Ta.bit, dedi. 
tıı...:oı_ındi yoktu. Bir kaç aut aonra a- "uk ter d•mlatan peyda oldu. .a ... u _, __ ._ ~ artık kc:ınueuJa,cak halka Artık halledilmeei 1•--1en bir 
~ • - Kmm, ucıw, bat .eni ~- blr 181 blmJyordu. tdarebane aahR>l ~ .... 

ı.. ~ ı..ı .. ~ bir lrd Papn, adeta korktu, gardiyan bq ama, iı bilir mlain? beni töY'e bir k<Steye çekerek: meee1e yoktu. Bayannnta birlikte çı-
~ ~ ..... e u e kalmam,8- gardiyana kOftu. Patyeli butahaneye _ Her pyt yapabilirim, efendim lap gidebilirdik. Yeni gelen mfltteri • 
'~ı>aaına metanetle ıfdebilain diye c8tllrdWer. - Ortalık taplamammT - Kmm. nUful UğJc:bnla bir fo- nln göd1 bende kalm11 olacaktı ki, bis 
C'P cetirmitlenli. Hutanm haB ..:ttik,.~ ,. ... ,.... ıca tofratmı ve İdre8lııf bırak dedi. .. y,...,,,. g1.a....a..- .u...n- d&dlp ban& 

k. 'lllıra bi •• r- ---T.... - Her, her lfl... Telıadilf. Fabrikaya ..ı-ken -ı.. ~!" ~Aal o, -1" 
A~ P td.:ek, ölilm mtl ıeJecektt nun m6uid olmadılı için o aabab onu i bulqJk 6

04
.... ~ baktı. Ne çare ki aatıbmltnn-

~ loııra ona abp ıattıreceklerdl. dam edemtdiler. Geceye dognı ateı yllk - Çam&fU', T.. tlrdtffm reslmleraen biri yammday • Sokap çrktıfnms zaman bayanım& 
'\ 'oe tQ bir çok imanlar onu eeyrede aelcll. lMr kaç doktor birden onu yeni· : ~= kaçmıyacıbnı ! eh. Hanen çantamı açarak onu bul- hUrmet etmekte kusur etmemeyi dilfil· 
~ l]d de iclerinde acıyanlar bul.._. den muayene etti. Ufak bir konaWtu- clmn. Madun• mıatJrbn nerek onu daima &silme alıyor ve eor • 
~ taJcat aradan bir cGn. Od ıUn P- yondan sonra, hastada umumi! bir ıebir : =~ -İfte resmim, dedim. Adrealml de dulu auallere 
~ lacr ıey unutulacaktı. Yine her lenme oldu.ır..• tellbit edildi. Vuiyet teh vereyim. Fakat nllful klğJdmı U8tUm _ m.et efend;-~ -ı.: efendimlerle 

'-zılri b" bir ... - Onu pek bilm')Dl ama, çabuka- ...._Adi, ..... .1... a --. ~ 
•• ıç ıey olma"'"f ıfbi lfiy llkeH idi. l:qpnm. ~ -•Mı .,...... bir gUıı, meeeı. yarm mukabele edlyoıtduım. 
~ iJle ınetgul olacaktı. Payelln mideaini temial~leı_, mlcte Bayanm Jçindesl: ptlrfflm. Baylece hem koaapr, hem ytlriir • 

""'-~el bu dil~cede iken Ddnd P- mulltnumm baktriyolojill tahlilit ._ _ !ırukemmel! - Pek l1l, ama mmtma.. keıı ıöziim karp b1dmmda bir adama ''t : aalata da cetdl. Onlan da ye tamn balık konaerveainden zehirlendi- - Umıtmam. iliftl. Bu WSprU tıattı arkad."'.flYdr .. De • 
~ İyi tütilnden bir pipo içmek iini c81tercll. Konae"e bayat .e bozuk Dediğini adeU. ffltiyordum. U.. S.. B&yanm yanıma yakl•pnumdan mek hl1l beni be1diyordu. Acaba ben • 

~ göstereli. mut- Huual bir komisyon konsenayı -.. Wr sin doktor ... t.ma ..._ • beni gGWrmek ~ anlıyordum. den umdup, benıten iltedf li bir fCY 
\t "-ı lllahkQmunun bu aon mtinde utan bakkal dilkklnma lrottu. Geri ka • ..,. Net«tm kolumdan tuttu: mi vardı? 
~ ~zuaunu da reddetmediler. En lan konae"elerden bir çolunan bozuk tadı: Miijde, .._ Artık 1na1a1-.L • - Haydi lmmı, yth1l gidelim, decH. I Bana bakıyor veba~ bialettirme • 
~ili den tütUn .ıetlrdiler ..• Blaat oldu~· tnbit edildi. Bakkal baklanda • bulm • - nn k d li ... Fennin bitüa icallatmı tatllik ettik... l'ab.t madam, bayanla g&i!JJmec!en iden gülümdyordu. Benim 'lf uı 
~ lh... en i e yle piposunu yaktı. kanuni takibat batladr· rd 
~ ...... da ah t1 batı tatmak • 1 ÖlUmU yendin. Altık kurtuldun. Bala- beni pek kolay kolay bırakmak niye- olmamdan memnun ıarUnUyo u · 
~, re r auretiy e Patyelin hutalriı epey unda. Ba· tmıSe ~tAı Bana • • 
~.~ıı teselli etmiye çahttr. .da ran geçti ..• Seni kurtardık.- -.-· : • 

~~et b"r tite prabla biru daha et nun için avluya kurulanı m ıeh.:>asnu Bu tözlerde'l yirmi dört• sonra. - Kızım, een biraz IOfaya çık da ,.Kapı~ • .bpılatın en iyiBi diyebili-
~ Gardiyan: da kaldırdılar. MahkQmu tedavi eden Patyel bayıp iyilqmif, idam eehpauna bekle, decll. rim. Bayanlanm ıüler yüzlü, münener 
L.' ,.._ doktorlar aruında b:lhaua bir tan:ıi bal 1-: • .: ,..., ___ ..._ _____ .... 1 .... 1_ 1_ 1_....ı.;_1 _..;.... ın· ---•--, ---',bay ...... .-_ '--dm ....... -ı.1.•--
1, 8:---.nınız ne iıtiyona IÖyleyinia, çıkabilecek bir e ıe__;,..;. .wanmam:ı 111wuuuuıı --r; ....... 3~,_., ~ iWU .,._ - -~1 

l. 1 en •ençlcri, Patyele huıuıt bir allka . d-...., be • • 1.11--'-----:-dıen cetiree 
"'t ~ ~n vaziyetinizdeki bir adamın .ll. •terdi. Yafh ve .abunlu llmili boynuna ge getlrdJm. tkisi arumd8. harareW bir -.-.. oru, nı lf ~_... 

~itil · b •uo ..ı • · ' ... _ .. _ '-111owı1111n• ı....1.dJ. Fraııs?zca kon,,.,, • ( de doktorun bllyük hemtire8i. 
' tı yapmıya mtf.: uruz. Hastalık ıimdiye 'kadar görillmtmit !r"rirlerken uilam bir &Ulllll ıibi ten uc •---- ........,. -- • 

'->ıe ~~ halde bana iki balık konıer- bir nevi orıanizm zehirlenmesi olduğu lemeden ayakta durabilmit~ yorlardı. Pazarlık yaptıklaın belliydi. 1 Evi görüp tam3ıktan eonra kendilen. 
uır lltr d ·.-ı. b. tirinb Madam, mtltteri tarafmdaiı ~ ... ~tdi- ni uzun nıUddet rahataıs etmek isteme· ' ıt e e ıı,..... ıra ıe · için doktor cecelerce hastanm Bakkal, blr idam mahlrOmamm ha --ti~ • ı · 
ly hı ş· eli da ön.a·n·r ıır.. .ıc.a-t anJavrrıca bent ftAI. ucuza ver • d"m. Evden. erte'» cilnll uhah~yın ıe-

1 • Y··· ım a m C ~.. bqından aynlmadr. Genç doktor bll· yatını on d6rt gUlı uAttı •• isia lf 1iafta .. _. .,- ...-
~~~l'ini%in hepıinl aldınmn. Hayat tiln doktorluk hayatında b6yle bir ,.aka hapae bir milrdarda para cen1m1 llllh mek latemedlli anlqıhyordu. lecıe~ .ayliyers aynldım. Beni çok 
~ kısa. Ba~usus ona ftkitlia LA- oldu. Sofada mn.-.....1 beldi- kadmlarm beienmiıt olacaklardı. Bunu, erteli iti. ya Dk defa raslıyordu. Bayle baatllann .. um uttıı.ç& • ,, __ elman :..ı- -.,,.., ... 

'
~~ ~ ı.ı için bU.bUtUn kıl&.. ölilmd- '--·rtulduklan nadirdi. Binde Patyelin ~-+wRT kmtaran - clok +amme gıpta eder bir halleri vardı. Be nü ll"Jhak1rak C ~ ,..,__.. 
~ -~ zaman aonra Patyolun bil- bir ih~u dahilinde ldL tor taltif edilttl-- •-s nim fi bakfuiumu, befenildiğimi ~ isrardan ~ 

... ~~eri h&:realne ıehniftl.. u °' - LL ....... l....L&-- 1oe , .... Femda kadar da çabuk eezmitJerdi. Gazleıi· (l>nm w.) 
~~""'1 hnytıkbirittiha Uebunlan f~~~·=aa~~~1;;;•;~;~~ ..... ~::;;W111Am1;;;;;;.;;;;. .. ~ ....... ..;. .. ...;m1111~.;.;;ı;;.;.~.;;;;;.m~~~~~İııi.~~lml~~~~~~~~~~'::::::''::: 
~ ~ tatlı rindi K dini .... k ld hl hal4 ~ "i dl dört k t tı. Onun ttıfell de paUa71nc& kurtun mutfak tab 
l. ~ ._._._ ce . en uma Baberitl .,... ve maoera rotnaM: n lkl IM&e o u". e cıatı. v m er e ve taıarmdan ~ınatılar u,.ur ... u Te bir •emlcl daha 
~ Lı. -'""&llll edilmf blsaedl ord F lkl dakika IODr& teııdlne plmlf olaıı inci dil· • " " • \ ~ '° 1 1 u. •· men dolabmın dibine ~melmlt. &JDl berindeki bir ha11urıtla oldutu 7erden fırlıyarak a71n ıtılt 

,.. llra onda yeni bir yemek ar talın. kara bulutun ll)Tılmuını bekll1orduk. altında bembe1aı görtınen güverte tahtalan Uze-
~ '-ta.terdL Gardiyana d5nerek: Gtıvertenln b&ttarafı çok karanlıktı, ora7a ta- rine serildi. , 
~ :' balan, dedi. limdl canım çan bet klebıln ttq aıtma mı gtrdlklerinl, 7ok1& Dolan kaptan gene hQklrdl: 
\'- lr tavpn iatedt BUtiln bun· mutfatm 1ahut b .. kaPortuınm art.uma mı - lki oldu! Şimdi iç olacak! 

· ~ tabii yemife de ihtiyaç . Yuu: AJl ama Seyfi. uklanmıt olduklarım cOtem110r4ut. Dolan Bu sös tızertne altı sorba bu öltımltl 79rl bıra-
~ kaptan bunlara iki tere 8881en41 iM 4e lıltblr lup daha ılper bir yer bulmak bere bata dotru 

~~'tatlı bir acsle: llerllTerek güverteye uzandıtımıı ıırada tnct eea çıtmadr. Dolan kaptan, telifim, korkuus ve atildılana da kaptan artık iti tıaa teamele ka-
·tt. a.:.llauııne, dedi. Bunları da retirl 411 be1aı eıvablle hiç arak eeel çıtarmabızın, çat atılgan bir aclamdı, ona kalaa laemen bat ta- rar vermişti, bir kaplan atılıtl7le ileri aıçradı, 

L-..lllıl "'" rafa -•·ecektt. Lalde bls OD" a• ....... ııo•Jmıca- Tufan rela Ue ben ve Ali de beraber k()ftuk. Bu ı. uo ... le •--='--'· -ı. -Aıa: .. ı .. •prtı altında bekll•en bet ateeçlnin ta ortaıan- ı-- -' "T"&• - 1 d "h.. ' ~1 
oPUl8&0 r- r........... au ' ..... tadar göndermecUk. Blr..r llOllr& bulut awnı ıırada sorbalar tlltnmtıze tlç kurtun attı ana a 

\
-... '-d · ı ı na dolru kottu. Bu bet herifin birdenbire kork11 , ._ .,._ dl ik 

01._ ne au ar ıe .. n yorum · "ıUlnden •J7nlınca ileride bir takım gölgeler glSr bot gitti; biranda onlara reUtmlt. ttıfek pç -' -.. 1bf ne ha1kırdıklannı du7duk. Belki bunda da hak- " 1 ~ llltllrı Jafak .akmeden uamu lıJdılar. GtlTertenln oralan 0 kadar karanlık ve dllk; zorba ta:rtanm hepel, eetlı klfl birden, ora- lerl, tabanca ıaplarlle lklalnl daha 1ere 711var a-
't )~: için o zamana kadar ta911- UIUerine )1lrtl)'en bey&ı gölge 0 kadar ıeısiz ve da mutfatm arkuın4a duruyorlardı. mıştıt, geri kalanlar dtzbttl dtıteret teallm ol-
~~d~ Öyle delil mi ı.:anım? seriydi ki: Geminin u.tnnde uçan bir hayaletten DOian kaptan tekrar ._lendi: duklarmı ·anlattılar. 

'r? ... t\'vel · · kla k farksızdı. Heriner dndalı:lanndan ,.ıkardıkları -He7, Kart Vlpl79me! Bur&}'& gelin.. Bqaltı kapıaını açtık, blzlm Tllrk gemlclle-
ıt. ıızı ııma ne azana "' rt-• mahpuıluklanndan kurtardık. Biru eonra 

"" ~il b·n· h 1 b .,. •• _ k bu korku ulum••ın ... an ıonra hep birden b•• tara Ben onlann he-•nln •• •aptıklarmı -rebl· ua 
• '<il •• , ... ! " ·m, e e u -..,..... pe .... " _. ..- ' •v zorbalann ea.ır.ıamıan b&llanmıt. raralılar qa-
t '"•un! B lr daha bi fa doğru kaçarlarken biz tı~muz de ileriye atıl- ll7ordum: kaptan h.a7kınnca blrlal elindeki ta- • 
t-~1iıt? Srkıta:~a byle~z ra. dık ve birdenbire Paolo ile kartılaştık. O bizi gö bancayı teUle aldı, Gtetller blrtblrlerlne claha il lııdtrilmlttl. d k 

~ y rtınce gecenin karanlıfı l<:lnde JtlzU bembeyaz strade eokularaJt ç&meldtler. HllA. baygın ve batm an ço yaralı olan 
~ ~ h:n bu son ıözlerden IODr& ko lı:eslldl, dudaklannı açıp bir te1 eöyıtyecek gtbl Dolan kaptan 7&ftlD tnctllsceatle ve acı acı Paolo)"U lno kamaralardan birine 7atırarak ya-

t ceredcn çıktı. olduysa da buna vakit bulamadı; <:tlnkn Tufan ctUerek: raemı elimizden geldill kadar b&llayıp gtıverte-
ttı~te \'armad d 1 ıı ri le relıin alır tabanca aapr onun kafuına da bir 711- - o~; 48411, timdi .atet ecUJorum, tur- ye çıttitımıı zaman ufuk dalreelnl dikkaUe cöz-

71\.r ı.i. ltııarını anta o udane bt' ~- dınm gibi inerek herifi 7UV&rlamıştı. Gnverte1e eun mutfalm tahtuuu eleler --r.. den geçirdtm~ Görtıntlrde ne Amerikan ıırhtılan, 
t: ""1dırc ! vıan ı,_ ıerplldill sırada başının demir makine tapııına Ve ttlfell omunu taldı~ haftf keres- ne atlantlk postası vardı. Bu ıtırlltl lotnde 7ol-

1 ~iti.~~· enval tlldtı yemifler çarpmuından çıkan 1811 duyduk. Gene bu anda teden 1apılmıt mutf&lm lı.,...._e dolnl atet et- dqlanmızı kaybetmi,, engin Otyanuı tııerinde 
~ •rayı da, tabii, unutma- ceıur incinin asabı gevtertvermlf, baygın halde tl: o anda bir lnllU clu1dut ye ~ 4111'&1l bir gene ,.apa7alnız kalmıştık. • 
~ tt kollarımın aruına dtıtmtlftl. gölgenin OOmelmlt arkaclatlarmm tserlıı• 4tıtta- --40-

:li. a!>°tlln retirdiklerinl muur· Tufaıı rela o anda Dotan kaptanın kapısını ltlnl gGrdlt. Sabah gtlneıtl atlantlk Okranuıunu bir ı•tk 
~ d~.._ C6ıctmekaizin klh birin- hızla vurarak onu da kalcltrdı. Ben ba7gın inciyi Kaptan onlara bu •fer beelneC olarak bir Jraynatı 7apm1f, dalcaıar ufuklara dotru gUmlltı ,..,tf ..... ~'ıinden, yemlye koyuldu. harita kamarasının kanapeılne 1atırırken Do- daha ıeelendl: ilkin o anda sorba pmlctlerden lıöptıklerle )"Uvarlanmata başlamıştı. Llkln bi-

" '' •u•e tan kaptan drtarı fırlamı' ve vaziyeti biranda biri rovelverllll atat etU. Ve tuJ'fUD b•-ızın zlm reminin içinde kimsede nete yoktu. Paol~ 
iL • artıyordu. k b 1 d H -..·-'"" 8rıtıne en tık ve en 

1
n..__ avramı• u unu1or u. er vakitti ıeuizllfi, tlltUnden ıallk catarak ı~u. ~ kaptan buna nun utunuz ıöılerlne te1tanlıklarına kanan ile· 
wın tellt1ıztıl11le ıene kamaruına strip lkl elinde kaqılık vermekte bir l&lll79 l»Ue ıeo kalmam11- _(Dnm .,...). 
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Ü s k ü dar cinayeti tafsiIAt~ )'.ar 
Amerika Japonyaya 

harp açacak mı ? _. Baştarafı 1 incide ihtimallerin hakikate daha ya.lmı ol· kansı Margerit ile gör~üıtur;ir: 
Yenbnaballede iki katlı ahşa.b bir evde duğu r.aıınmı uyandırma.ktadır. gerit atlayarak ıunlan soylcnıi!r 'ft'• 
itlenmiştir. Yenimahallede Pa.zarba,Şı MilddeJumumJ muavini Orhan diin ''-Ben Kal~ıköyU.nde opera oğtııııd' 

~ Uaştnrafı 1 incide Bu mülakattan tvvel Saito, Reisicüm 
Amerika hükumeti tatmin ediltniı olmı· hur Ruıveltin tal:plerine Tokyonun ee· 
yacaktır. vabnu ıetirmediğiııl. fakat Hull ile 

civannda Miroğlu sokağında 106 nu- gece aaa.t ona kadar Çinili karakolun- fık Beyin evinde, kızım da Be~et~ 
maralı evde 60 yaemda Onnik ismin· da. birçok kimselerin ifadelerini al • bir cam tüccarının yanında h bir def3 

de bir ihtiyar yalnız başına oturmak· ml§tır. yaparak ges;inmekteyr.z. Ayda efi ti· 
tadır. ~rıelerce evvel eskicilik yapan uğrar, Onniğı'.n çatma§lnıu yı~erd~ 
bu ihtiyar Jrnlb hastalığm.dan rahat- Bu sabahki tahkikat ler, ıilpllrilr, para da bırakıp g ad~ 

* • • sırf mallimat edinır.dc maksadiyle bir 
Va.elngton, U (A,A,) - Denlz mülakat yapmak iııtddiğini 63ylemi~tir. 

mahfillerinde Amerikan filosunun Sefirin ziyaretınocn sonra Hariciye 
hazır bı.ılunduğu tam bir emniyetle 
söylenmekte ve Japonya tarafından nazırı Hull Amerik&n prostcstOJuna 
ittihaz edilecek tarzı hareket icap Jıponyanın ne zaman ceYap vereceği 
ettirdiği takdirde bU)'tlk Okyantata~ bakında nıalumat alamadrğını ::öy'emi~. 
kl Amerikan filosunun birkaç saat tir. 

sıı bulunduğundan işini terketmiş, evi- Müddeiwmımi muavini bu ıabah ta Onnlk zayıf, haatahkh bir ~ 
ı-·'-- z ·· km" •• Kalb vardJ. ., ne ~ekilerek vaktini istirahatle ve öğleye kadar cinayet tahN.-tiyle ui· atürree se 11§·1• rısr ca~· 

giindilz'cri kahvede oturmakla geçir • raımış, zannaltını alman blr genç ilo 1&n ldıpn fırlanu§t.ı• Evde ot:a K~ 
ır.eyu başla.m13tır. Onniğin yaşlı bir anaanın ve diğer ban kimselerin ifa· ıan, ördek besl!rdi. 78 ya§ı~rl1 Jıev. 
k&naı ile bir km vardır. Ma.rgörit is- deaini alııuıtır. /.aminde bir arka:!aJı vardı. 

zarfından her lhtlma.le karşı koy- Hongkong, ıs (A.A.) - Muhtelif 
;mak Uzere klft techtzatla Çin sulan- cinslerden mürekkep 30 Japon harp ge
na gönderilebileceği illTe edilmekte misi, Amoyun d"' limanı olan Kimoi 

:nindeki karıaı Kadıköyde, Şinorik f,s. Katillerin masa üzerinde bıraktıktan onunla birlikte geçerdi. r\I :ıatkO" 
mlndeki kızı da Beyoğlunda bir ailenin mektubu kiırin yaıdığl araıtınlıyor. Evvelki gUn saat beşe dol ahtır!J 

1 · d bulunan aJ1 • • dfr DöyJe bir nUmayJş fahsl bir ma- ·.ı 
hiyeU haiz olacaktır. Çünkü lngllte. açığında toplanmıılıardrr. Amoy'da va· 
ro ile mUşterekcn yapılacak blr ba- ziyet gerwndir. Burada Japonlann ka. 
reket bilhassa, cenubi Çindekl men- raya çıkmasından korkulmaktadır. 
faatlerl Amerikan menfaatlerinden Çinin c.enubunja muhaıematrn baı • 
ziyade tehdit altına girmiş gtbt gO- laması ihtimaline binaen Kvongtunı -
J'flnen İngiltere tarafından teklif dan Hongkong'a yiizlerce mUltecl cel. 
ecllldl&l takdirde efkln :umumiye- mektedir. 32 kiloınetre ıuunlu~uııda o-

yanında hizmetçilik yaparak hayatla· Şüphe edilenlerin et yazılan teebit eidil. eve ge mı§, yanr.ı a uıeri'l 
rını kaıanma.ktadırla.r. mektedir. kapıyı açmıı, l~eri ıirince gıa.şa ~ 

Ana kız on bee gilnde bazan ayda Bundan '-••ka Onniğin kimlerle gö- de oyun kAğıtlaımı dağnık, _..,fJdt• 
' ~ . k ö .. giipbelcu-bir eve gelerek ihtiyar adama para rilftüğU, nerelere gidip geldiği, cigara g(5zünU 3;1 g rmuf, • ~1' 

bırakmakta, ha.zan bir gece kalarak klğıdı yapıp yapm2dığı da aragtınl· Kl.rkor, Onnik, diye seslenııut ifteıllİf' 
yine itleri bqma dönmekt&dirler. maktadır. alamayınca yukarıya çı.~~o~ 

Onniğin yetmiı yqında. çok e.ki bir Onniğin batnt.ı saplanan btç.ak ta ele meı'divan batında Onnıit ne~ 
- ·· ·· E 1~ bayıldı ıatı ·"· arkadaşı ve bu arkadqmm üze. geçiritmiJtir. Ev·J,n bir düzüne gilmUt gormuştur. vv: a .. . unU -

rinde Onniğin evini ~ bir anahtar çatal bıçak ile, içlerr. reçel dolu kava • aonra nabzntı yoklaııuJ, otdUi an set• 
nln muhalefetine maruz kalacak· • 
tır. lan Honıkong hududu boyunca mlida· 

vardır. Bu adam istediği zaman kapı- • nozlarm ve ihtiyann alt kat ddada bir lamı~. doğruca karp sırada ot\1~• clı"" 
yı açıp Onniği ziyaret.e gitmekte, aa- çekmecedeki bir ı..aç y~ Urasının da kile kOflllU§lUr. Zabıta b\l sure 

Deniz mahflllerlnde ~ylendiğlne faa ameliyatı yapılmaktadır. 
göre, Amerikan efklrı umumtyesıne Mitralyöz ateıi haberi 

atıerce ora.da vakit geçirmektedirt.r. çalındığı anlatılm~tır. Bundan baıka yctten ~r~r olınuı.tur. uğıtıı pe~ 
Evve!k:1w~ aaat on ~iye _ka • birde r&:a kadehi ve hariçten getirilm4 Ben cı:ıaye~ı klmlenn Y~~~ ~ 

:Amerikanın fngflfz menfaatleri için teevvDt edivor 
btr dama taşı gtbl kullaıuldığt hlut- ı' ı 
nln '!r'erllmeme~ Jlzımdır. Şanghay, 17 (A.A.) -AUgulta ce. 

Harp ilAm için reyiima nıiainde ıuetecU-ır tarafıadaıı l.tkvap 
lilzum göriUmOyor edilen P~y fetlkmedeleri içinde lKı· 

Vafington, il (A.A.) - Reiaicusn- lunduldan ıonıi bıtinüta .:.an Japon
hurun harbi filn etmeden evvel reyit• lar tarafıfndan mitralyÖ% atqi altına L 

ma mUracaat etmesini derpit eden ~e hndıldanıu teyit ctmitletdir. 
Budlow tarafından haıırlanmrt olan ıır.: Japon çatamwnda bulwıan mllf· 
karar ıuretlni, Ruzvelt, "temsill hilkil· rueler, Panay'm Amerikan bayralmı 
metin prensi pine muhalif,, olarak tanff ~ekmiJ olmaama refmen gemiye ıirmit-
eylemektedir. lerdir. 

Bu karar auretl son ktnunda parll· 50 Çin fırkaıı 
mentoda mizakere edilct.:ekt}r. 

Hariciye nezareti ile matbuat, hari
ci mesailde reisicumhurun Nlthiyctinl 
zayıflatacak ve Amerikanın harbe gir. 

mesini çok cesiktirecek olan bu karar 

Şanghay 17 (A.A.) - Chan&fW 
Time• guetesinin bilc!irdifine gare, 
ç=n karaglhı wnu:nlai teferberlilin ikkı 
el aafhuı ile, eUl fırkadan mürekkep 
yeni bir ordu vUcuda cetirmektcdir. 

suretine itlru etınektedirler. 
Ban kimseler, büyü.k bir ekseriyet 

harp Jet.inde rey 'erse bile reyiama 

Bir Çin generalı kuquna dizildi 

rpUraı.:ut etmek uaulünün memleketin 
birliğine halel getireceğini iddia etmek· 
tcdirler. Bazı demokrat ıefleri De b!r
~ok ıulh taraftan ve dint cemiyetler 
karar ıuretiııin kabulilııil iltemoktedir· 
ter. 
Japonyadan hlll eeyap yok 
Va~.nctm. 11 (A.A.) - Japon tc8d 

s.ito, Hartd7e Num Hull ile ckut-
mUttür. 

Emlolnllnde 
Belediye laallyetl 
Dtln EmluHnU mıntakasında Bele

aı1e tenblhlerlne rtayet etmlyen 3 
klftden ı>eışln para ceıası alınııuş, 62 
ldfl1• ceza. zaptı kesllmlş, 119 ha1-
:vaıı b .. ı hııha edilmiştir. Ayrıca 192 
kilo ekmek mUsa.dcre edllmlştır . 

Otomobil altında 
kalan ~ocuk 

Kurtuluşta Slnemköy Alemdar o
Jellıa4e oturan komisyoncu Derviş ot 
l11 Bulusl kendi idare ettıtt huıuat 
~tomobillle Beşiktaştaıı tstanbula 
~derken Nurt isminde bir ~ula 
~arak taralamlftlr. Yaralı oocaıt 
Beyolla haataııellııe k&14mlmlf, 
auclu da 7&1talanmıttır. 

Kız kollejlode opera 
temsi il 

MemlekeUmlıde lllt defa bir ope
ra temall edUecektır. Puartell dnQ 
'.Arnavutkö7 Amerikan ltıı kolejin
de Kıırlay menfaaUne oynanacak o
lan "Hınyel Te Kreyter,, operuma 
saat ı 7,15 de batlanacaktır. 

Gaziantep sa1lavlıjt1 
Ankara: 17 (A,A,) - Gaıtantep 

sayla~"J Numan Menemenclotıunun 
istifası Uzerlne boşalan Gaziantep 
saylavtıtına TUrk dlll tetkik cemiye
ti azasından doktor Mehmet Ali A
ğa.kay parti genbaşkurumnnca par
ti namzedi olarak onaylanmıttır. 

Şangbay, 17 (A. A.) - Çin matbu· 
atmda. çıkan haberlere ıöre ~ kıt 
alannuı Şangha7 ve Vuauıııdan çe • 
ldlcllklerl zamana kadar bu Jat•aJarm 
Jnmıaııdanı bulUD&D pneraI Vaqh11 
geçenlerde Bankovda keııdlelnl !Ol • 
vet almak ve aabrl emlrlerfn t&thi· 
km.da muva.ff a.layet.atsllk g&atermek1e 
ittiham eden Şan - Kay • Şe1dn emri· 
le Juuwana dislJmiftlr. 

General Yangtıa, Kvomfııtlc'm en 
kıdemli uuı;dL 

Flllsl in kargaıalı tı 
devam edlyer 

Bir çarpışmada dört . Arap öldtl 
Kudilı 17 (A. A.) - Bır aaker mUf 

rezesi il: bir arap çetC$i arasında civar 
dailarda yapılan bir müsademede 4 
arap ölmLlf ve bir kaç arap da yaralan· 
mııtır. tnsili.zlerden yaralı bir asker 
vardır. 

KaWlerln ell keıileeek 
Kuıdila 17 (A. A.) - Nabluı arap 

belediye teiainin katlini protesto için 
Nabluı oelediye bahçet!nde büyük bir 
mitinı aktedilmlttir. 

Uç biıırieıı fula nUmayiKinin ittirak 
et1tll bu mltiıııJe. alaD arap hatip
leri kadlledA 111triD1 ..._i• ut iı; • 
mitlerdir. 

B11 toplantıdan eonra anp efralt, hU 
kamete mtın.caat ederek neflelerlnl mU 
dafu iğJa ailth tapmak talebinde bu· 
lunmutlardır. 

Vazı leleri defılıen 
nahiye mdllrıerl 

Kulltıoprak wulıiyeei mlldGrlUlilne 
Beyolld merkea nabyiai mll4ilril bat· 
komiaer Vllıf, flt1l DahlJeii mllclUrlll .. 
illne Tabhn nah'yeal mll4ilri1 Kemal 
Dallhvlren, Beyollu mtldilrlOIQııe, Ga· 
lata ııahiyeai mildilril Talit, Galata na· 
hlyoal mUdürlüğ!lne Kmltoprak nahi • 
yeti mUdtlrll batkc:&esir Ahmet Hamdi, 
Tablın nahiyem mtıdUrlUIUne Şi.fli 
nahiyeai mUdUrtl HtılGsl, Ram! nahlye
ıi mUdürlutUne eaki Bn,.ükçekmece 
nahi)'Mi m\S!Urü Vasfi tajl'.n olunmuı -
lardır. 

'l'e11lln 

d&r Onn.igın evden çıkmadıgı görill· su bardağı bulwımuştur. Evde parıııak Ali tahm~n ediyorıım. ~u, .. ·r J(.atil • 
mllf, arkad&11 bir mUddet sonra eve izleri alınmııtır. Müddeiuıııwnı katille- oldufunu nımcdenlerın ıfcli j.,,ttt& 1ıil 
gelerek kapıyı ~ıı: rin yakın bir ıaınanda yakalanacafını 1 ledn yalanda yablanacaiml• )IJ\)Ct .ı· 

- Onnlk, Onnik diye aeelenmletir. söylemiıtir. , tanesinin tutulmu!) olduturıu 
Bir ses çıkmayınca, bu adam elektri· Bu aabah, b'.r arkadaflmıs Onniiin dmı.,, ~ 
tJ. yaktnıf, Ormiğin huta.Jandıfmı 
ıunederek yukarı kata çıkmak iste • 
Qtır. Herdivenln on kadar buam• 
im. çıkmca, bir dönüt te§kil eden sa.
hanlıkta Onniğin kanlar içinde ya.ttı
fmı görmtl4tUr. 

Bu vulyet berine hemen dıpn fır
lıya.n adanı, nokta. memurunu haber
dar etnıif, oradan Çinili karakoluna 
ma.ltlınat verllmit, zabıta memurlan 
80ratle eve gelmişlerdir. 

Bir yandan da Oaldld&r mtlddeiumu
mlllği cinayetten haberdu edilmiftlr. 

Nöbetçi mO.ddelumumJ Orhan, 
otmnobille cinayet mahalline ge~. 
ceaedi görmU,, sonra maktuUlıı kansı 
llarg&it ile kızı Şiııorlk'in bolunduk
lan Y,el'den getlrllmelerinl emretmJe
tlr. 

Bu arada cinayeti ha.Der veren a· 
dam1& diler koıqnlar karakola götü
raımu,wr. Evde arqtırma. yapılıml, 

ı. iB'jtn yerli yerinde oldufu gMl
mU,. yaimz alt ka.ttaki odada maa n. 
..mcte bir nıeırtup bulunmuıtur. Bu 
mektupta fUD}ar yazI1ınaktadir: 

.,Bu 04onı cigaro ~lığa Y<lf>'-
y'1rdu. Bundon btJ§TO<a alıldkAI bir o.
... Cema.n wrdik. lfMtl: Galata.
ı. '~&iri Vd Kur'ba§alı A •.. ,. 

Bu mektup da almmJI, geç vakte 
kadar' eorgu lllrniu,tUr. 

DaD l&bah mtlddelumuml muaVinl 
Orha.nla emniyet lklncl fUbe cJna. 
,wt lwınu memurlan ve Usldldar ta
bibi adUal eve gitmiflerdir. 
OnnJPı boiuma bdi.r 80kul&ıı be

yaz bir mendil ağzından çıkanlmlf, 
hllı DlU&)'1ae ediJmtf, leki& bıçak ya
ruı aayılmıp. 

Tabibi adil Omıiğin brça.k yarala • 
rmdliı mı, JODa. boğazma tıkan&n 
mendilden bofularak mı öldüğünü tea 
blt edebiemlf, cesedin morga kaldı· 
nlm•ama lUzum göstermi§tir. Bunun il 
ilerine Qmılgin oeeedi öğleden IOnr& 

İllt&nbula pçirllmii, morga sötUrW • 
mtlftU:r. Öf leye dofni Margörlt ile Şi
norilt de Üsktıd&ra gelmişlerdir. 

Kadınla kızı Omıiğin hasta. bir a-
dam olclufww. kendilerinin verdikleri 
p&rayla geçindtfinl, genç çocuklara 
k&ı1t blr zaafı bulunmadığını aöyie • 

mlflerdir. Konukomşu da ayni eeyl 
aöylediklerincien katillerin bıraktığı 
mektupta yudıklan sözlerin doğru ol 
madıfr, bu mektubun :ı.abıta. tahld
katmm aeyrinl defiştirmek için yazı. 
lrp btrakıldılı anla§IlmJ§tır. Cinayetin 
2-3 kiti tarafmdan Y a.pıldığı zanne • 
dllmektedir. Katiller gece geç vakit 
kapıyı çalmışlar, içeri girmlılerdir. 

Hatay davası . ,., 
Antakya 17 (Huauai) - Garonun \ Sur.1ye Bqvckili yann ... ~ 

Sancakta ı'aıınkatmm bir cepheli de presle tehriıniıe gelecektir· " 
bilhassa Türklerle Araptan kilçilk ih· Necmettin Sada t 
tillfla.r vesilesiyle aynızıak, TUrkleri Cenevreye gldlfO ·~ 
Araplar, Arapları Türkler aleyhine ·d 0 .,~ 
çevirmektir. Bu maksatla yurt kaçak· Ankara: 17 (A.A.) Harı. r ~ 
larmdan ve irtica elemanlarından doktor Rüıtü Aru'ın kltib asi1ı,cJef 
hoca CeW vuıtuiyle Tilrklerle A· Numan menemet11.:i oflu .,. ~ 
raplann a.raamı açmak içiıı Suriye cemiyetinde Türkiye daimi 111" ~ 
bayrağını ihWU mevzuu olarak orta- Necmettin Sadak bu &Un Hata~ ~ 
ya a.tmıftır. Hoca Celll, Araplar ara- batı hakkında Milletler cern~ 
smd& Suriye bayrağını çekmek için fmdan. Hataya cönderilen k '6~ 
propagandalar yapmaktadır. hamladılı rapor etrafmda i 
Ttırkler aleyhinde propaganda terdir. ki tJ#'..

1 Humus, 17 (HUSUB!) - Blrtııclkl- HUkQmetiminn bu huauıta daiJS'!~,rt
nunun altıncı gUnil Humuata Suriye nuan hakkinda talimat ~tan ~ l" 
bcl1ert namına Ortodoks ka:rdetllk n.- rahbumuı Bay Necmettın sa aJl1' bııtıı# 
bıtam cemt-+l klUbUıide bir mtll&m6- letler Cemiyeti Konseyinde h ~ 

J'Q" • .. .. n..u CeJ\ 
re vertlml.§tir. Bu mOs&merenlıı mev- mak Uzere puartesı 6.... / 
zuu bUy1lk harb ve Cıemal papnm Su· gldecektlr. ~-
rlye hare'ketı mtıııuebettyıe TUrkler Korkunç bir rak~•ııı" 
aleyhinde propaganda. yapmak olmue- Bazı 'memleketlerde nıe"c!at 1'~ 
tur. lenin nc;te lktıl harp maıeırıı 1•9 11 .. Kendisi muhtacı himmet- mağa çalttı1or! Bu heıab; .,ıı8'lçııı 

takcndenın 17 (Huaus!) - lskende Milletler CemlyeUdlr. 19~ 11ıııa 11,: ' . . al da •1s de, bUtUn devletler, stıAh a d0 
1 runda Garonun hımayesı tm • altın dolar olarak 7 mııyar e.r91 f 

ken.denın Araplığını koıııma., cemlye- sarfetmlşlcrdlr. BugUnkU r~ı:ı1'• ı 
ti namında bir teşekkill vUcud& geti· gOre tamam 3 5 5 mıı1ar f , .. 
rilmek istenmektedir. Cemiyetin be.i- milyar Tllrk lirası.. Jel JJll !.. 
kanlığına HUsnll Cebbarenin getlril • GUnde bir milyar fra.ıı 19s6 ~tı 
mesi mevzuba.ha olmaktadır. HUanU kam bir rekor teşkil ed::ı· ıııal~ı:ı· 
rM ... barenin faal d&mlarmdan ve nesinde devletlerin ask 32 86ı:ı ~~ 
'-""' a 50 milyar, 600 m11yon; 19 011c:ıu· "'fi 
Fransız muhiplerinden bir zat da Ye- de de f milyar, 300 nıllY f%1''~J· 
nleehlr mahalle.sinde\d evini klUp bl· hesaba göre sllA.hlanlll8 t 41tsS 
numa tahsla etmi~ • .Araplığı konı- beş senede yUıde 60 artrııı 
ma namı altında kunılacalt eöyl~ tir. 

1111 
bu cemiyet, Arab davumın defil, dog Haznrozu dlSven NI~ lı" 
rudan doğruya. mtihabatta Franaı& Bir ay hapse ııı• 
muhtplerinl ka.zandırm.alc pyeeine hiz 1 dil :d-
met ed~ktir. Netekim kltibU ac;ma.k k ftm O da tıiJ'l';~ 
için çalıpnlar timdi J'ranaJS taraf • Geçenlerde Ha.zaroz namın ıaetl ~. 
tarlarmdan mUrekkep bir cephe birli· ni Gedikpa.şada döğen Uç k~eıı uç~ 
fi vUcuda getirmek lçln propapnda ıanm suçu sabit göri11dUğtlıld8%1 tıır ,t 
yapmaktadtTlar. cil ceza mahkemesi taraf~ ı..ne ıcst 

Suriye Başvekili Ankaraya hapis yatmak üzere tevkif 
geliyor verilmiştir. 

Paris. 11 cA. A.) - Suriye bafVe· -.---1 -1--d-::-a~ .. kili Cemil Ma.rdam bu sabah Pariaten f an ıl" 
hareket etmıetir. Cemil Ma.rdam An· "ltalyan ımpar 
karaya gitmektedir. il 

torluğu,. P 'l c· 
.-.. ---·-··----·-----.. --i 
i Mühim 
1 bir mesele 
· SAN°AT 
1 Devletleşmelt mt ? 

• 

tanıyacak ~~cSJ ~ 
Lc>ndra, 17 (A. A.) - tt :fJilı>eP u • 

kfunetinin "İtalya kralı ~~ ı>it ~' 
imparatoru" nezdinde sıY dV-i l' 6~· 
messil göndermek hususun. ~ ~_p"· 
n, lngiliz siyasi mahfeller1:ı~te' 
ça bUyük bir hayretle k~ ~~ 

loglllz kral ve 
kraliçesi kaza 

geçirdiler 
Londra, 17 (A,A,) - Ttyatrodan 

kte olan kral ve krallçeyl ha
döntntoe -obll diğer blr araba lle çar· 
wll o ua 
pışınıştır. Yaralı yoktur. 

Halil Vedat UtaJdıpu. 'Dnndan 
nakledilen cena.s..ı Baıı:ırlıi&y Çatplçl 
camiine giStUrülmllftBt. Yarmld paıar 

ılln\l Bakrrkay ıntnrhfma nakledilerek 
defnolunacaktır. Toplantı eaat 'birde 

camide olacaktn. Şehirden banr bu. 

Bunlar Onniftıı tanıdığı kimseler ola· 
bilir. Beraberce yukan kata çıkarlar
ken merdiven aahanlığmda. anaızm Ü· 
aarine atıhn11, beyu mendili ağzına 
tıbyrp yere dilfUtdtlkten sonra başı
na bıçağı 111.plamııludır. Katiller cl
n&yetten sıoora ya kapıdan veya arka 
t&raft&kl penoereden bahçeye atlayıp 
k&çllllllardtr. Sokak kapısmda bir 
sorlama alllmt olmadığı gibi pencere· 

SAN'ATKAR 
i Himaye 
İ 1rUrmell mi ? 
• Dlr arkada$ımıı, memleketin 
il tanınmış sanatklrlarlle bu mev
• zu etrafında konuştu. Bu dlkka-

Bu mah!eller, de Valet ~ ';it! 
re hUklımeti ile dominyonl ~ i 

1 alıiıadan bu hususta bir k . ıet· ~ 
otmiyeceğinl zannetme~~ jV' 

Bununla beraber de V st~u6l' 
m.ecl1a &ıiln.de böyle bir 1' ıY ti'' 
befistan lstilasmm hukul<~ t1f 
tı şeklinde tefsir ~ıy ece tP / 
ya.n ettiği ve meselentn ~i~' 
nelmilel nezaket eseri ın~- , 

Yurtdıış: 
Gelirinden fazla sarfclme 

Uluıal Ekonomi ve 
Al'ltırma Kurumu 

lwunak leteyen\er spa Sirkeciden 
ı 2. 1 O da Ye Y etllkaydea ıelec.1r olan
lar için de aaat 12.45 te ıren vardır. , terde de kırıklık filan bulunmaması bu duğunu IÖY.lediği taarih 

1 
te değer yazı silsilesinin neşrine 

.P .. ~:.~~!!1:.~!!-~!.t!!!?.~~!;.." ........ . 
/' 



~~-4 __________ K_A_,~:~~-~-~-K_r_z __________________ ___ 
- Belki de hakkınız var. Her ıey 

'aadet haklwıdaki telakkiye bağlıdır. 
8iıin de bir dü§ünceni.ı var. Binaen
'-lcyh sonuna kadar gidin. 

- Hepsi bu kadar değil Molüı, ve 
'~ tı de dinle Montaryol. Onunla yap-
th tını görüşme bir ıır ola.rak kalmalı-

r. Eğer bana yardım ~tmek üzere 
Ot.t!-. ı· . b • A .. d J .. ge .rseıuz, enı nMısın nazınn 

'ttı' düşürecek, ıerefsiz bir adam zannet
tıttaine sebebiyet vereceksiniz. Sizi Şalc
td~ evinde görıniyeceğime dair yemin 

ırı. 

d. İki erkek, aynı zamanda cevap ver
llcr 

- Söz veriyoruz. 

\. ~u Trankavele kifi geldi. Çünkü, 
<fi.O}" 

tııt U&le Montaryolun verdikleri 5ozu 

11~Irıaktansa ölmeyi tercih edecekleri 
,; biliyordu. Fakat Molüsle Montaryol 

bıı~k sesle konuımak fırsatım bulur 
ll'ıaı Molüs göylc dedi: 

~,-Öğleye doğru, Sen Lizar civarın· 
bulunaı.:ağım. 

lttontaryol da· ' . 
b, ~&n de evin içinde olacafım, dedi, 
tUl'ı! &'Örmemes!ni temin edcbiline:n, sö-
~c durmuı olacağım. hatc bunun içindir ki, Montaryvl aa

bıı ın ilk satindc gehirdcn çıkmıı. itte 
~t tıun içindir ki mcnublha eve her 
,,t 't~n evvel gelerek içeriye dıhmt. 
'aı }>ine, işte bunun iç'ndir ki, bUyilk 
t,,:ııun solundaki odaya ycrlcşuek, 

tla Raskasın ıeldi~ini görm:lttU. 

~a~ ~olifsün hakkı var, diye homur
ili. ı. 1gte haydutların kefif kolu gel· 

lı· 
ta~ ~lcaç dakika içinde, Montary~l. an· 
ti11d uv,,etini önüne ıelen her ıcv Uıc· 
:,;~dt CSlçmekle teskin ed 'Jebilen bir 
tıı tl duydu. Bunun W:~ıinc:, bulundu 

~~:trı terkederek büyUk adımlarla 
·~;lti odaya doğru yürüdü ve Ras-
t~ ' '11hat rahat maaa batında ;>tura· 

•ucutc yediğini ve tarap içtiğini 

gördü. Küçük adam onu görilnce, ağzı
na doğru götürmekte olduğu ta.rap bar 
dafr, havada hareketsi% kaldr. G5zJeri 
faltafı gibi açıldı ve kekeledi: 

- Mösyö Montaryol t 
Düello ka1fa&ı kapıyı kapayarak: 
- Rahatsr% olmayın, dedi. Esasen 

size yapmak istediğim ıey at1.:ak bir
kaç saniyenizi iıgal edecek. Bundan 
sonr:ı tekrar yemeğe devam edebilir· 
siniz?. 

Raskas dehşet içinde &ardu: 
- Ne yapmak iıtiyonunuz? 
Montaryol kılıcını çekerek sadece 

şöyle dedi: 

- S!zi öldürmek istiyorum. 
Raskas, çehresi mosmor kesilmi! bir 

vaziyette ayağa fırladı. Biran elini kı
lıcına uzattı, fakat bu cX.iıUncenin bile 
saçma oldu~unu idr3k etmit gibi omuz· 
tarını silkti. 

Montaryol gayet ı..:i.ddiydi ve Raskas 
onun gözlerinde kırmızı bir kıvılcım ıö· 
rerek mahvolacağını hissetti. Gayri 
iradt bir hareketle masayı kalfayla 
kendi arasına itti. Hemen aynı zaman· 
da, ı:ddetle itilen mas.a duvara doğru 
yuvarlandı ve Montaryol, hiddetli bir 
çehreyle casusun üzerine atılarak 

onun boğazınan yakaladı. 

Raskas kılıcın havaya kalktığını ıör
dü ve sakin bir sesle §Öyle dedi: 

- Eğer beni öldürürseniz, Tranka
vel mahV'01<:4;ak. 

Tam zamanıydı. Kılıcın ucu gırtla

ğının üzerindeydi. Bir damla kan düş
tü. Düello kalfasnın kolu geri çekil· 
di. 

Montaryol tehditkar bir tavırla ba
fırdı: 

- İzah et! 
Ra&kas, hlyıtınr kurtırmıt otan 

dimleyi aakin bir ıesle söyliyebilmek 
için, bütün kuvvetini urfetmiıti. Bir 
an, bütün vücudile ilrpererek, lıiCSini 
çıkaramadı. 

-- - -- - • ....--..-ıt 
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le kurmak dü§Unceai, onun gibi ıcraeri 
ruhlu bir adamın aklından, tabii, geç
mezdi. Eıkiden evine bir hizmetçi al~ 
mafr düıünmilttü. Fakat, Raskas uyur 
lcen m:ltema.diyen gevezdik etmek ille 
t ine tutulm1I1tu, hizmetçi, bir gün, bu 
nu ona, maıum bir ~ekilde söyledi. Ru 
kas da kadıncafızr derhal dıpnya ata 
rak, sırknru geceleri, hiç kimseye ifıa 
etmemek f çin, yapa yalnız yapyacağı 
na yemin etti. 

Ra&kaam, kumarbaz, ayyaı. y&lantr 
ve kıslçanç olmaktan başka bir kabahati 
yoktu. Temelinden, ama temelinin en 
derin noktasından, belki de o kadar fe 
na bir adam değildi. Şunu da illve et
mek lazımdır ki, küçük, ama pek küçük 
1ı1. Meta bir acibe old$nu kenditi de 
biliyordu. Bunun için annesine ve her 

keae kin beıliyordu. Ve yine bunun i
çin, kcndiıinden daha yalatıktı adam 
lan -.ki hemen her kes öyleydi- yaka 
larnak ve tuufa dUıürmekten bir nevi 
sevinç duyuyordu. 

Onun tamamiyle yalnız yapdtf~nı 
iddia etmek, binı da yanılmak olur. 
Raılı:uın bir köpeği vardı ve bu :Cöp&k 
le iyice anlapyordu. Bunun •ebebi, ne 
adamın hayvanı sevmesi, ne de hayva 
nın ada~ sadık oluıuydu. Bilikis Ru 

kaı köpeğinden o derece nefret ediyor 
<iu ki, ona dünya.da en çok nefret tttiği 
insanın adını vermi§ti: Köpeğ!n adı: 
B!rinci Korinyandı. Köpeie gelin'.:e o 
da ef cndiaini garı:ınce nedense, hırla-

mak ve diılerini ıöstermek ihtiyaemı 
<l:ıyuyordu. Esucn hayvanca&"ız ıayct 
mis1cin, çirkin ve cılızdı, üstelik de ber 
b3d bir ahU.kı vardı. Belki de bunun i
çin ıayet iyi anlapyorlardr. Şimei de, 

Raskasın bu köpeği neden alakoyduğu 
n:ı, köpeğin de neden evden çıkmadığı 
nı izah edelim: Birid.:i Korinyan gençli 
ğinde bir bacağım ve blr lı:ulağmr kay 

betmişti. Gayet çirkindi, topalclr, fena 
koıuyordu. Bir tek kulafı ıola sarkık 
tı. HUlisa bir ucubeydi. Çoculrlarm, bu 

--mahlUka utaımalan için bu bdarcılc 
klfiydi. 1 

Birinci Korinyan aok.aia çıktı mı 

deı'hal taıa tutulur. Çc.•.:ukla.rm bin bir. 
türlü i1kencesine maruz kalırdı. Raska 
sın sefil odasına sadık kalmasmm ye
gane sırrı iıte bundaydı. Vakıa. ara aıra 
tekme yiyordu, ne de olaa, biru felsefe 
ile, hayat dıprdakine niıbeten taham
mül edilir b:r vaziyetteydi. 

Raskasa gelince, onun köpeği ala
koymasına sebeb şu idi: Raakaı, bütün 
münzeviler gibi fazla uyumaktan zevk 
alırdı. Uyku onun en büyüle zevklerin' 
den biriydi; bir kurıun ıkadar ağır uy· 
kusu vardr. Halbuki erken kalkması 11 
zımdı. E~er Raskası uyandıracak biri 
olmasaydı, hiç ıüphesiz, erken kalkma 
sına imkin yoktu. Bu vazifeyi, itte bet 
bath köpek yapıyordu. Ra'kaı bnu buna 
al11tımuıtı. 

Eaasen gayet baıit bir usulu vardı: 
Birinci Korinyana günde oir defa ye
mek veriyordu. O da, sabah aaat yedide 

•Binaenaleyh. her sabah, ayni saatte fe 
na halde al.:ıkan köpek, havlamiya, sa 
hibinin yatağına tırmanmiya ve icabın 
da yorganını çekmiye başlardı. 

Demin de dediğimiz gibi, Raskaa o 
gece, fena halde cam sıktlm.ıı bir -vari 
yette evine dödil ve bu can aıluntmnı 
zavalh birinci Korinyana indirdiği bir 

kaç tekmeyle nisbeten hafiflettikten 10n 
ra sandığını karıştırarak, topu topu iki 
altını kaldığını gördü. Fakat ayni zaman 
da suratı.na garip şekiller vererek şöyle 
au1üno:i: 

-·Bereket, yarın, Trankavel yaka!a· 
m.'.:ağı için iki yıaz altını taksim edece
ğiz. Edecek miyiz?. Ne münasebet?. Et
miycceğiı, bu iki yüz altmı yalnız ben 
alacağım Çünkü Trankaveli, Kardinalın 
huzuruna ben yalnız çıkaracağım. 

Bu düşünce üzerlne, yatağına girerek 
derhal ağır bir uykuya daldı ve, sabahle
yin ar~;ak köpeğin muannidane ısrarr 

üzerine kalktı. Ranu, köpeğe bol bol 



HABER - 71.lCsam ı>ostan 

• 
Kuş ruvu 

18 BtR1NctKANUN - 193 

nden bir yastık: dalına yum~ak, daiJllJ 
makbul bir Yılbaşı hediyesidir. Şrnelingin 

son maçı 
1 

lstanbu Levazım Amirliği ı 
Satınalma komisyonundan 

Askeri lise ve Orta Okullar için 
77996 metre pijamalık bez 21. 12. 937 
Salı gü.nU sa:ı.t 15 de Tophanede 1st. 
Levazım amirliği Satınalma Komisyo
nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapı -
lacaktır. Tahmin bedeli 17159 lira 12 
kuruş ilk teminatı 1286 lira 93 kuruş
tur. Şartname ve nümunesi Kornis -
yond3. görülebilir İsteklilerin kanuni 
belgeleriyle teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Ko
misyona vermeleri. (303) (8097) 

Bir liradan başlar. Her keseye uygun çeşitleri vardır. 

(&.§ tarafı 8 incide) 
Bu, tahrip miıacının en korkunç bir 

gösteriş~ ne zaman için kurulursa o 
zaman pa~layan bir makine haline gel . 
miş bir adamın gorünüşüydü . 

Şmeling, maçı Jbtediği gibi kazandı. 

kuvvetin onu durduramıyacağını gös -
teriyor. 

Ne görüş, Ne korkunç bir tahrip 
sevkülceyşi ! Bu faaliyet uzamıyacak, 
ve bir kaç dakika iç.:.Ode her~ey bitmiş 
olacak I . 

(Zenci Coe Luis de "Cehennemi 
makine,, tarafındun böyle tahrip edil
mişti!.) 

Katliam ! 

YORGAN, ŞİLTE, ÇOCUK YATAKLARI VE SAİRE, .. 
Fabrika ve deppsu: lstanbulda Çakmakçılar Sandalyacılar sokağı öırıtJ 
Bali oğlu Tel. 23027. Satış yerleri: Beyoğlunda ve Ankara.da Yet 

fallar Pazarlandır. 

~~~-- -------·~--~ 
OUmrük Muhafaza Genel komotanJığı 
rstanbul Satın Alma Komisyonundan : 
1 - 92 tane kaptan kaputunun 20-12-1937 Pazartesi günü saat 11 de pv 

zarlığı yapılacaktrr. 

2 - Tnsınlanan tutarı (1955) lira ve ilk teminatı (147) liradır. 

Fakat kolaylıkla isbat edebileceği bü
yük bir üstünlükle kazanmadı. Onu 
ra:vndlar arnsında, kendisini oyalıyan 
ve nasihatler veren suanyörleri tarafın
dan çevrilmiş oHuğu halde, sandalye
sinde oturmuş görüyordum. Şmelingin, 
kendis:ne söylenr.n şeyleri dinlemiyor
muş gibi bir hali var1dı. 

Fakat dil§Ünceli görünüy~rdu. Maa
m.afih, gözleri rakibini asla terket
miyor ve onun çehresine dikiliyordu. 
Makinenin hala iyice işlemediW, biraz 
soğuk olduğu, fakat harekete geçince, 
yolu üzerinde bulacağı hef§eyi bilamer
hamet ,..zcceei hissediliyordu. 

Fac:11run sonu, ycıdinci ravundun bit-
mes=.nCıen bir kaç raniye evvel başlıyor. 
Bu esnada çenes!ne yediği bir sağ yum 
ruk Toması diz:eri üzerine yere yıkı
yor, fakat tam bu anda, gong, onun im
dadına y<'tişiyor. 

Sekizinci ravund, Harri Tomasın 

katli.amından ba~ka bir şey değildir. 
Daha başlangıçta, Şmeling rakibini 

o korkun~ sağ y•Jm
0

ruğiyle yere yıkıyor. 
tlk dakikalda Amerikalı iki defa yere dü 
şüyor, ınaamafih ;ı.alkabiliyor. Fakat ne 
yaptığını artık bilmiyor ve merhamet
siz "cehennemi makine" tarafından c
zilml~ bir vaziyette, altı deta daha ye
re gidiyor. 

Ordu Hastaneleri için 134200 met
re patiska 21. 12. 937 Salı günü saat 
15,30 da Tophanede İstanbul Levazım 
amirliği Satınalma Komisyonuma.lca
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 48312 lira ilk temina
tı 3623 lira 40 kuruştur. Şartname ve 
nUmunesi Komisyonda görülebilir. İs
teklilerin k:ı.nuni belgeleriyle teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Komisyona vermeleri. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. uııf 
4 - İsteklilerin o gün vezne makbuzu veya banka mektupları ve ~ıın'()J1Sı 

vesikala.riyle birlikte Galatada eski ithalat gümrüğü binasl!ldaki kolll1S) 

gelmeleri. (8370) _______.,.. 

Akay işletmesinden: 
Nefsi Kadıköy iskelesi iç büfe 
Bostancı iskelesindeki dükkan 
Samatya vnpur iskelesi arsası . teiı 
Yukarda ya.zıh mallar açık attırma usulile 1 KA.nunusani 1938 tarih1

" tıe 
itibaren bir sene müddetle kiraya verilecektir. Arttırma 23-12-1937 P~ 
günU saat 15 de idare merkezinde Şefler encümeninde yapılacaktır. şa.rtn te1'· 
leri idare J~vnzını §Ubesinde görülebilir. 1steklilerln mezkUr gün ve saatte cii• 
lif c<lccekleri senelik kira bedelinin yüzde 7,5 nispetinde pey akçeleıiyle eI1 

(305 (8099) 
Fakat, haktkat-.!n, makine niçin he

nüz faaliyete geçrr.cdi? Tomas, altıncı 
ravndun sonunda sayı hesabiyle galip 
vaziyette bulun uy .>r. Şmeling, bir boks 
maçıtjda olduğunu unutmuş gibi görü
nüyor. Dostları son derece endişe et
meğe ba~lıyorlar. Hatta, onun taktiğini 

İstanbul Levazım eşya ve teçhizat 
anhan için 35000 metre kanaviçaya 
teklif edilen fiat pahalı görüldüğün -
den pazarlığı 20-12-937 pzartesi gü-

mene gelmeleri. (8379) __. 
--~~~--~~---.-~~~~~~~~~~--------

pekala bilen sadık anternörü Ma.ks Mac 
hon da b'Je endi~e ni§aneleri beliriyor. 

Ravund bitme'.:< üzere.. Katli!m de -
vam ed:cek mi? Hayır ... Çünkü, aeki -
zinci devrenin bitmesinden dört sani
ye evvel, hakem, dövüşü durduruyor .. 

nU saat 15 de Tophanede İstanbul le
vazım amirliği satmalma komisyo • 
nunda yapılacaktır. Multcllrullen bede
li 5650 lira, ilk teminatı 420 liradır. 
Şartname ve numunesi komisyonda 
göıillebilir. İsteklilerin kanuni belge
leriyle beraber belli saatti> komisyona 

Çocuk Esirgeme 
Genel Merkez~nden: 

kuru rn LI 

1·11v. et.~ Kurumumuz Ankara.da. Keçiörendeki Anakucağı müessesesine w 
yüz yataklı bir çocuk pavyonu inşasına karar vermiş ve paviyonun P~~}ıe 
müsabakaya koymuştur. Projeleri muvafık görülenlerden birinci ve ik1~. 
cem'an 500 lira mükat'at verilecektir. Müsabakaya girmek istiyenler 
mun muhasebe direktörlüğünden izahat istiyebilirler. (8418) ~ 

Fakat " makine,, hep buz gibi soğuk 
duruyor. Şmelin:;in, artık zamanı gel
diğini anlamış bir hali var. Sinirlerine 
hakitn oluyor ve bekl'yor. Rakibinin ö
nünde, :\deta hareketsiz dururken, aca
ba düşüncesi nedir?. 

tlk devrede ne olduğunu tabü merak 
edeceks'nir .. Bilitereddüt denebilir ki, 
bu 6 devre dövüş diye sayılan, bu bir 
nevi antrenmandı ve Şemeling, Tomas
la eğleniyormuş gibiydi. Ona bütün 
ravundları kazan-:lırdı ve ancak bundan 
sonra dövüşmeğc, daha doğrusu dijvme
ğe başladı ve işi hemen hallediverdi. 

gelmeleri. (324) (8339) ==================================~::::::~· 
mesi 560 kuruş mukabilinde Komis- Perşembe gilııU saat 14 de Topbll~~ 

Şmeling hep sa~n. henüz hücum et
mek istemiyor. So:ıra, Tomas avantajı
nı arttırmak için elinden gelen her feyi 

yaparken ve bu avantajın kat'i olduğu
nu dü§ünürken vt, nihayet, yorgunluk 
alametleri göstermcğc başlarken, cehen 
nemi ma'cfoe de faaliyete geçmeğe bat· 
lryor; ağır ağır hareket ediyor, hızlanı
yor ve ~liraz sonra da, artık hiç bir 

' Dikimevleri için 16 No. dan 1750 
yondan alınabilir. Nümuneleri Ko- İstanbul levazım amirliği satın tJ• 
misyonda görülebilir. İsteklilerin ka- komisyonunda açık eksiltme ne;~-Fi!şist ~Jeyhtan matbuatın neşriyatı

na r;o.ğmen, Madison Square Gat1den, 
kilo, 18 No. dan 735 kilo, 25 No. dan 
2370 kllo, 'lO No. dan 5630 kilo Bobin 
keten ipliği 20-1-932 Perşembe gilnil 

saat 15 de Tophanede lst. Levazım a
mirliği Satmalma komisyonunda ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 112030 lira, ilk temi
nntı 6851 lira 50 kuruştur. Şartna-

nuni belgeleriyle teklif mektuplarını rılacaktır. Keşif bedeli 507 lira ıJf· 

ihale saatinden bir saat evveline ka- ru§, ilk temınatı 38 lira 7 kUJ'U~(il· tıklım tıklımdı.Şmeling ringe çıktığı za 
man, sırf kendis~ni görmek üzere gelen 
18.0ClO Amerikadıı yerleşmiş vatandap 
tarafınd3n çılgın bir §ekilde alla§landı. 

Bn maçın hasılatı 70.000 dolan geç
miıtir.,, 

10. KAHRAMAN 'KT?. 

yemek verdi. Sonra, büyük bir ı>~ferc 
gidiyormuş gibi hazırlandı. Yani atını 
ahırdan çıkardıktan sonra, heybenın bir 
göıılne bir harp tabancası ve bir §ite 
§arap; diğer gözüne de sucuk ve ekmek 
koydu. Raskas gayet tedbirli bir adam
dı. Bundan başka, sağlam kam:.sını ve 
uzun kılıcını kuşanarak, atının üzerine 
tırmandı ve Monmartr kapısına doğru 

yollandı. Şunu da söyliyelim ki, bindiği 
at milkemmel bir Arap atıydı. 

Monmartr kapısında, karakolun iki 
misli kuvvete iblağ edildiğini gördük
ten sonra, Raskas, Kardinalın emima
mesini gösterdi. 

Zabit kendisinin Raskasa tabi olma
sını emreden bu kağıdı okudu. Sacede: 
''Pekala!., dedi ve arkasını döndü. 

Raskas omuzlarını silkti ve yoluna de 
vam edere\. Gizin ikametgahında duy
mu:ı olduğu mükalemeden boı olacağı
nı tahmin ettiği eve geldi. Filhakika 
ev boştu, daha doğrusu öyle gözükü
yordu. Raskas, ıaptettiği bir memle
ketteymiş gibiydi; Arap atını bir ahı· 
ra yerleştirdi, eve girdi, ıslık öttüre
rek zemin katı dolaşmağa ba§ladı ve 
n!hayct, b:Jyük salonun sağında bulu
nan odaya yerleşti. 

- Buradan her şeyi takip edebilirim, 
diye söylendi. Şimdi gelsinler bakalım 
İki yiiz altın yalnız benim ola•.:ak !. 
Maamafih cidden yazık.. Trankavel 
iyi bir gençti ve benim hayatımı kur
tardı .. Fakat ne yapalım? Harp bu .. 

* ,,. ,,. 
Korinyana da birkaç satır ':.nhsis 

etmek mecburiyetindeyiz. Korinyan 
manastıra girmeden evvel, aşağı yu
karı bütün adi mesleklerde bulundu 
Adam soydu, adam vurdu .. O devirdt> 
ona benzer, bircok tembel, mıskin, 

korkak fakat cüretkar birçok rahip 
vardı. Peder Jozef, hiçb:r şeyden ç .. kin-

iyen bu rahibi casus yapmayı dü
~ dU sonra da Rişliyöye devretmişti •• 
şun • h 
üzerindeki rahip libası ve aptal çe • 

-resıle, hiç kimse <le ~Jphe uyandırnu• 
yor ve bu sayede her şeyi duyup göre
biliyordu. 

Korinyan, rahip lihası, dev cüssesi, 
kocaman elleri ve latincesile ıon de
rece müftehirdi. 

Tahayyül edilebilecek en serbest bir 
hayat sürüyordu. Manastırda oturuyor 
ve bu manastırdan fena halde korku· 
yordu. Çünkü, oraya her gelişinde, her 
kes gibi yatakhanede değil fakat mah
pus rahiplere mahsus kUçük hücrede 
yatıyordu. 

Peder Jozefin onu her zaman bu 
hikreye kapatmasına ise, iki sebep var 
dı: Diğer rahiplere bir misal vermek 
ve bilhassa, Korinyanı kapalı tutup, 
onu tam lazım olduğu zaman bir ı: üze 
rine koyuvermek. 

Manastır haricinde, Korinyamn yUz
lerce ba§ka ikametgahı vardı ki, bcra
larda her zaman, büyük bir memnuni
yetle karşılanırdı. Çünkü bol bol para 
ııarfetmesini severdi. Kardinal alicenap
tı. Peder Jozef bile icap ettjği zaman, 
kesesini açmakta tereddüt etmiyordu. 

Korinyan işte böyle serseri, görünüş 
te çok saf fakat hakikatte son derece 
sinsi b:r adamdı. 

Daha .tedbirli bir adam ol<n Raska
sın gc.1.:e yansı, malfım yeri terk ede

rek evine döndüğiinı'..i söylemiştik Ko
rinyan ise, ora<la kaldı. Bütiin gece 
kaldı. Çünkü bir hizmetçinin günahla
nnı çıkarması lazımdı. Esasen bu hiz
metçi, rahib:n kesesini görünce, onun 
bütün gJnahlan çıkarabileceğine ka

naat getirmiş ve onunla sabaha kadar 
kalm•şt:I. Ertesi sabah, yani, Tranka
vel:n tevkif edileceği gün, başında müt
hiş bir ağırlıkla uyandı ve, evveli, sa
atin kaç olduğunu sordu· 

- Saat dokuz! 
Diye .!evap verdiler. 

Bunun Uzerine Korinyan, bir deli 
gibi yerinden fırladı, m.aı>astıra kadar 

dar komisyona vermeleri. 
(306) (8100) 

Şartnamesi ve keşfi komisyonda gerile 
le3ilır. İsteklilerin kanuni be]gel e
birliktc belli &aatte komisyona geıtı' 

Milli Müdafaa Vekaleti Eşya ve leri. (317) (8207) 
Teçhizat anbarmm tamiri 23-12-937 
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koştu, bir katır eğerledi, manto:o.mun 
altından bir kılıç ku§an.dı, eğere kurul
du ve Sen Deni kapısına doğru, katın· 
nm bütün hızile yollandı. Bu kapıda 
da, zabit, Trankavel adında bir cani ve 
asinin yakalanacağını biliyordu. Ve ni
hayet, bu kapLda da, zabit, kentlisin' 
bir rahibe tabi kılan emirnameyi gö· 
rünce suratını ekşitti. Fakat Kardina· 
lın emrine itaatsizlik etmeğe imkan ol
madığı için zabit sadece §Öyle d:mek· 
le iktifa etti: 

- Pekala rahip, sana itaat ederiz. 
Şimdi bas bakalaım !. 

Korinyan bu son iltifatı duymamış

tı. Etrafına dikkat ederek bütı:in hızi
le ilerliyor ve belki de Raskasın da ak
lına aym fikrin geldiğini ve iki yüz 
altını paylaşmak ~.:ap edeceğini ~üşü
nerek asabileşiyordu. Nihayet, saat 
on ı biraz geçe, hedefine vardı. Katn
nı lir çitin arkasına sakladı, eve girdi. 
ve yapayalnız olduğunu memnuniyet
le ~ördü. 

- Ohl. Altınlar ben:m .. Şimdi. gö· 
rii' 'Tl" ·1en her ıeyi görmek için bir yer 
bulalım. 

Sağdaki kapıya doğru yürüdü, 'akat 
bu kapının kapalı olduğunu görcO:.i 
Raskas oradaydı! Bunun üzerine, sol· 
daki kapıya gitti. Bu kapı açıktı. Korin· 
yan içeriye girdi ve loş odada ilerle
meğe başladı. Aynı zamanda, yarı açık 
bırakmış olduğu kapının kapandığını 

·duydu. Hayretle döndü ve derhal ta-
nıdığı bir adamla burun buruna geldi. 

- A !. Trankavelin kalfası!. 
Montaryol korkunç bir kahkaha at

a: 
- Rahip!. Safa geldin!.. Nasılsın 

bakalım!. 

* • • 
Raskas erken kalkmıştı, fakat Mon

taryol ondan daha erkenciydi. Tranka
vel, Molüsle ona, Gizin ikametgahında
ki garip sergüzeştten ve Annaise, ver
diği sözden bahsetmişti 

Molüs muammalı bir tavırla şöyle dC" 

mişti: 
- Demek, Kardinalın öldürUlınesi 

mevzubahstir, öyle mi? 
Montaryolun çehresi sapsartY~'· 

Trankavel gayet ateşindi. Molüs ı;akın 
bir sesle devam etti: . e 
- Mösyö dö Şale, Kardinalm davetın 

• icabet edeceğini zannediyor. Kardi[1B1• 
Şalenin yerine Matmazel dö Lesparı 

d"eJlO bulacak ve bu genç kız da, ona, u 
teklif edecek. 

Montaryol sitayişle bağırdı: 
- Aman ne güzel kız 1 

SO"zano Kont, Trankavele hitaben, 
bitirdi 

- Ve ııiz de, sırf Kardinalın casıı· 
ıu olmadığınızı isbat etmek i~!n or~ 
gı. dcceksiniz . ve Matmazel do Le9 

de· 
mağlUp olursa, dövüşe siz devam e 
ceks:niz, öyle değil mi? r-

Trankavel heyecan için.de cevap ve 
di: 

- Eveti • 
" f\'Cytıı - Eh f Şu halde size bir şey soy ı. r· 

Bunlardan hiçbirisi olmıyacaktı~ ga e• 
dinal oraya gitmiyecek. RişHyönun Ye· 

. . d • . B ti' hapishan 
rıne, sız ora a, sızı as Y. bir 
sine götürmek üzere gelmış olan 
kaç haydudu bulacaksınız .. 

Montaryol bağırdı: 
- Vay şeytan vay!. 
MolUs devam etti: gt· 
- Hapishaneden de darağacırıa ıı· 

deceksiniz. Ne diye bu işe kanşıyorl 
nuz? . ce• 

Trankavel, hep aynı ateşin sesıle 
vap verdi 11'· 

- Onu sevdiğim için kanşıy:>~iıt 
'P.u i~te hayn~mı feda "tsem bil-: !ic:·;ti• 
mivc-;eğim. Eğer lrannınam. saa~er· 
mi kazanmış olaca~m. Eğer kaybet -•· . o av 
sem. ancak hayatımı kaybetınış 

ğım. ·ıJet'İ 
Molüs dikkatle Trankavelin go 

içine baktı ve mmldandI: 
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BEYOCLU 
• Japon sülO 
ı Cingerıf' ;ırcnca:ıı; 

ı Kan do\·ası 
ı Cahkuşu 

• Şeyh Ahmet (türkteJ 
t Motınozel I>aktor ve 

Her yerde Şen 
ı Gece baskını. Cııniler e. 

l.indc esir. 
J Cici ıınne 
ı Nlçeva ve Tayfun 
ı lnglllerc tacının incileri 

ı:e Doktor Sokrot 
ı programını blldlrmemi§Ur 
ı Pompeinin son günleri 

\'e Cnnovarlnr ' 'adisi 
ı Yılmaz knpton ve Mohi 

kanların sonu 

1STANBUL 
ı Gııns~terler karşı karşı

l'D ve Koliforni)'a hay. 
duttan 

r Bethoven 
ı Mnhkümlor kalesi ve Şen 

haydut 
ı Dcıhovcn 

ı . Programını btlcllrmemtıtır 
ı Yılmayan odam. Eıe 

mnnevrolan 

KAOIKOY 

ı Gör, işit, söyleme 
ı Nlna Pctro,•ntmın 

yalanı 

0SKODAR 

ı Çölde bir Türk genci 
(Türkçe). 

l)ı., A 8 A K 1 R K o y 
··111 

1 ~ t nonıeo \ e JuJiyct 
1
4.!ROLAR: 

~t->~n 
AŞJ DRAM KISMJ 

ııııat 20,30 da 
~ l.1lJ RANDOT 

ı Mnsa.ı 5 perde. 
~azan Ko.rlo Gozzl 
l'ürkçcsi: Saıt Ali. 

~~sız TtY ATROSUNDA 
0PERE'I' IOSMl 
Saat 20,30 da 

BİLMECE 
\ 'l{Ottıedi Ö perde 

~ ~~~i· ' C A. lJ. Akdemir. 
ı;..,... • b. A. Birabeau 
~l'lJCRUL SADi TEK 

11l'ATHO V 

KADIKÖY (Süreyya 
Sinemasında paznrtcsi 
gUnU ak§nmı 

BRAVO REJİSÖR 
Meşhur vodvil 2 per
de ı tablo 

CGöLGE) piyes 1 per· 
de. 

• • • 
)' \} ~ ŞE:JiZADEBAŞl 

!\~ T1YA1'ROSU 
Bu gec..-e saat 20,30 da 
Sanatkar Naşid ve ar
·adaşln.rı okuyucu kü
·Uk Semiha ve Mtşel 
·etesi. DENAETKAR 
kadın, komedi 3 perde 

~~ Dr. lhıın Saıni --111 
~·~n~tıı-nk şurubu 

\ı ~c f 
ı ıtllııt ne es darlığı bofmaca 

lÇtır 6\sUrUkleri için pek te· 
. H 

<l'Pol er eczanede ve f'CZa 

tltılda bulunur. -

Havalar soQudu 

Dikkat ediniz 
Ufak bir kırıklık hisseder etmez 

derhal bf r kaşe 

Nezle • Grip - Diş - Baş 
Romatizma ve bütün a{lrııarı 

derhal geçirir 

Eczanelerden 1 lik ve 12 lik amba
lajlarını ısrarla arayınız. Taklitle
rinden sakınınız. .. ....................... , 

~- Arada büyük fark var ~ 
Pertev Çocuk Pudrası: şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafından tak. 

lid edilemem11'tir. Bu pudranın, en bUyük meziyeti bilhassa çocuk cild.. 

leri için hazırlanmıs olması ve terkibinde tahris edici hiçbir madde bu. 
lunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman, vücutlu, bazı kimseler de kullnnmaktadrrlar. VUcudUn Utl. 

valarında ve koltuk altlarının pişiklerine kar51 bundan daha müessir bir 
pudra henüz keşfedilmemiştir. 

ONU DlGER ADl (TALK PUDRA) lan ile kanetırmaymız. 

.,f• .. , • .. • r;I • ,.. .. ~,.. 

pı ......... mEımammmı•_. ......................... . 

EVE11 GUZELIM 
• • 

ŞiMDi 
DUtün erkekleri teshir edebilirsin. Bir niiknatııın iğne· 

lc:i cezbettiği gibi, cilt için gayet sabit ve son derece ya
pışan ve &ayet ince olan bu yeni uBirde dört pudra,, yı 

tecrübe et. 

İşte, kimyagerlerin vt kadınların 50 
ııenedenberi aradıklau pudra, günde 
bir defa pudralanmak kSfidir. Ci!df. 
niı için son derece y:lpışkan ve ga. 
yet ince olmak itibariyle yüzünüzün 
ve burnunuzun parlaklığı ebediyen 
zail olur. 

Dışarda, yağmur ve gllneşte, dahlld, 
sıt.:ak salonlarda (resimlerde gördil
ğünliz gibi) her şeyi yapabilirsiniz. 
Suya, güne§e maruı kaldığınız ve 
dans ederek terlediğiniz halde tenin 

şayanı hayret safiyetini muhafaza r;r.~ir1 
edersiniz. Akşam üzeri yorgun buru· 
şuk bir yüzle evine avdet eden kadın· 
lar, ciltlerini tazeleyip gençleştire
bilirler ve birkaç yaş daha genç gö
rünmeye muvaffak rJ]urlar. 

Bu pudra gayet beyazlatıcı ve kuv· 
vctlendiricidir. Yüzde hiç bir vakit 

leke ve tabaka halinde gözükmez. , ni ndet6 tabii telftkkı edeceklerdir. 
Gayet ince olması idbarile cildde o I Siz de bu sihramiz, gayet ince ve 
kadar güzel ve muntazam yapışır ki 

1 
&on derece yapışk:\n "birde dört" 

mevı.:udiyeti bile f.ırkedilemez. En pudrayı rsrarla ve markasına dik

umimi dostlarınız bile (Bu pudra 11' kat ederek isteyiniz. Neticesinden 
sayesinde) teninizin cazip güzelliği • . memnun kalacaksımz 

, 

- 1 1 ' -· : : 

1 IREKTAf PATI 

l lasur memelerinin ANT1V1RÜS ile ted avlsi iç ve dış ibasur memelerinde 1 
)asur memelerinin her ti.irlil iltihnplarmda, cerahatlenmis fistüllerde, ka-ı 
:ıayan basur memelerinin tedavisinde daimn muvaffakıyetle şifayı temin 

eder. 

Şaırk ns~ençnyaırn Dalb>lYlırc~uaıro 

T. A. Ş. 
... .. . . . ,. . • '~\o,.•).. 
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Türkiye Umum Satış Yer~: 

RADYOLARIMDA 
BULUMUll 

lstanbul, Beyoğlu, lstikli~ caddesi No. 28-Telefon 43849-Telgraf-DekaW' 
Jstanbul Galata satış yeri: MITAKIDIS biraderler, Galata Hezaren sokak No. 2 

E 

Grip, Nezle, SoQuk algınhklan, 

Baş, Diş ve Adale aQralaranı 
Geçirir " 

TaklltDerlnden Sakınınız her 
yerdenNEOKALMINA 
nstevınız • 

r- DiKKAT =---=. 

RAD OF , 
iGNEL:ER.İ 

BÜTÜN OÜNYANPI ., 
l<ULLANDIGI 

SON SİSTEM 
İGNELEROİR 
İGNf SATILAN 

• Uf ak bir masrafla çocuklannızm fi 
sevincini, memnuniyetini, saadetini n 
temin~·~; O N ~ " ' 

fi " • H Ma~azalarının n el~ 
H pek zengin çeşitlerini ziyaretiniz ki- ij Toptan satış yerleri Nihat lşık Sirkec i No. 37 Leon Hisarlı ~~f ~ 
li fidir. !: Anadoludan altı kuruşluk pul ile bu il anı gönderene bir kutu ntıııı 
1 Beyoğlu, İstiklal Qı.ddesi No. 150 !i ne gönderilir. 
u~~ .......... --........... ....._.._...u --------------------

---.............................. ._..___..... ~·-------------------~ 
Çiftçilere 

Kelepir traktör, pulluk, disk pul
luk, ve saire almak isterseniz, Ba.kır
köyUnde Vcliefendi koşu yerindeki zi 
r~t aletlerini görünüz ve orada bay J 
F;kret Atlıya milracruı.t ediniz. 

1 
DOKTO~ 
Necaeltln Atasagun 
Her gün ~bahlan •ekiz buçuğa 

akşamlan 17 den 20 ye kadar Ule 

Meşhur 

Markalı en asri en 
sağlam Sandatııe, Koltuk 

Portmanto, Portatif 
masalar Sinema 

koltukları ,..cı 

Rekabetsiz flyatlarna gar• 
()r. Suphl Şenses li tayyare apartmanları ikinci daire 

ldraryolları haıtahklan mfttehaııııı 117 numarada hastalannı kabul eder. 

oDarak satılmaktadır / 
Resmi daireler, mektep, sinema, tiyatro, gazino, lokanta ve ~ ,. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
Yıldız sineması ka.r§ısı Lekforgo Apt. Muayene 4 ten sonra dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 

~-=Cum;::=.a=:rtes;;i~fa:k:_irl::ere:.:__:Pa:_rar;=ız~=-=-T=el~. 4~3:92=4~~~~~ bcr okuyuculanru dakupon muka-
- Sahibi. :ve tıC§riyat Müdürü : Huan Rasim US i bılindc muayene eder . Telef: 23&53 

'Sasıldığı ysr (V AKIT) M c.ıtbaa.sı 

tercihan D 1 N O S DW"kayı aı'a.maktad rrlar. ~ 
AVRUPA hezaren sanda.lya 775 ve koltuğu 275 kuruştan iti 
sesemlzde satılmaktadir. 
ADRESE DİKKAT: Çakmakçılar, KüçUk Yeni ban No. 13 

Telefon: 23377 


